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Abstract 

Thesis title: A complete disorder: Descriptions of vagrancy within the Swedish police force in the town of Uppsala 

1910–1930 

 

Research on the subject of vagrancy during the modern period has shown that the vagrants were 

a socially varied group. This has to do with the discrepancy between state control, stereotypical 

views on vagrancy in society, and the vagrants’ self image. By studying how the police force 

implemented the act in a medium size town in Sweden, Uppsala, this thesis however aims at 

explaining how the problem of vagrancy became an issue in police practice. It was the police in 

Sweden that had the authority to regulate the vagrancy problem through the Vagrancy Act of 

1885. The act identified a vagrant as a person that refused supporting himself through labour, 

where prowling was a way of life, and where the vagrant disturbed the public order by being 

morally and socially inadequate. By using these three characterisations (labour, prowling and 

disturbance of public order) and applying them on the police work in Uppsala, this thesis 

explains how the issue of vagrancy has transformed from a government’s subject of concern to a 

police issue. The analysis of the police’s descriptions of vagrants in Uppsala has shown that being 

unemployed as a vagrant was of importance for the police’s idea of vagrancy as a police issue. 

The economic, moral and social implications of unemployment were vital for the police’s 

descriptions of a vagrant person. On the contrary the examples of prowling were few and had 

barely any implications on how the police would describe a suspect. Related to prowling was 

however homelessness, which the police could describe as a problem. The final criterion, 

disturbance of public order, was an equally central part of the police descriptions of vagrancy as 

the unemployment issue. Public disorder became apparent when the vagrant had become a 

suspect of a crime or if his behaviour had affected the comfort and well-being of locals in 

Uppsala. In the former instance the police focused more on the crime itself rather than moral 

judgment in a straight forward way, while the latter was a way of displaying the suspect as a 

socially and morally inadequate person. The main conclusion of this thesis is that the police was 

mainly focusing on the consequences people’s actions had in society rather than focusing on 

typical vagrant behaviour. The police defined vagrancy as whatever they viewed as problems in 

society. In some instances these problems appeared to have been linked to the Act, but in other 

situations this idea would seem far stretched. This thesis has also shown that the police used the 

Act in its legitimisation as master of public order. 

 

Keywords: vagrancy, legislation, implementation, police practice, police authority, discretion.  
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Kapitel I: Inledning 

På våren 1885 under en debatt i riksdagens andra kammare angående instiftandet av en ny 

lösdrivarlag uttalar sig statsrådet von Steyern positivt om lagförslaget. Han menar att de som 

kommer att behandlas under lösdrivarlagen utgör ”en verklig och öferhängande fara [och] för 

samhällsordningen hotar”.1 Andra ledamöter är inte lika positiva till lagförslaget, och delar inte 

samma uppfattning om det hot mot samhällsordningen som von Steyern påstår lösdrivare utgör.2 

Medan von Steyern anser att lösdrivarlagen skall samla upp de individer som genom ett 

”lättjefullt och vanartigt lefnadssätt” inte förhåller sig till de normer som finns i samhället,3 menar  

motståndare till von Steyern i stället att lösdrivarlagen legitimerar en behandling av fattiga 

människor som brottslingar, trots att de inte brutit mot någon lag.4 Det är inte ovanligt att det 

råder oenighet när riksdagen samlas, men lösdrivarlagen var kontroversiell. En del såg ett behov 

av en lag som gav polisen rätt att omhänderta och straffa personer man ansåg hade beträtts med 

lösdriveri, medan andra ansåg att lagen tydligt riktade in sig på fattiga och arbetslösa människor – 

att man straffade fattiga för sin egen fattigdom. Dessutom ansågs lösdrivarlagen strida mot 

principen om alla medborgares jämlikhet inför lagen. Trots motstånd trädde lagen i kraft i 

oktober 1885, och avskaffades först åttio år senare (1965). 

Väl instiftad gav lösdrivarlagen myndigheterna rätten att tvångsomhänderta och internera 

individer som ansågs ha beträtts med lösdriveri. Lösdrivare var sådana som var arbetslösa, och 

som ansågs bryta mot samhällets normer genom att undvika arbete, ställa till med bråk, och 

bedrev tiggeri, superi, prostitution och andra beteenden som var kopplade till ett omoraliskt 

leverne. Syftet med lagstiftningen var att den skulle verka preventivt och skydda samhället mot 

dessa människor som ansågs hota den allmänna ordningen, eftersom de ansågs ha större 

benägenhet än andra att begå brott.5 Lösdriveri ansågs däremot inte vara något kriminellt. I stället 

var lösdrivarlagen en administrativ lag, vilket innebar att det var länsstyrelsen i kommunerna som 

dömde i lösdriverimål, och att bestraffningen var i form av tvångsarbete i stället för det gängse 

straffarbete eller fängelse som användes vid lagbrott.6 Den instans som svarade till länsstyrelsen 

och som hade i uppgift att upprätthålla lagen och ta misstänkta lösdrivare omhand, det var den 

kommunalt organiserade poliskåren. 

Från riksdagens beslut om införandet av denna preventiva åtgärd var det i slutänden polisens, 

närmare bestämt detektivavdelningens, uppgift att avgöra hur den nya lösdrivarlagen skulle 

                                                 
1 Riksdagsprotokoll, Andra kammaren, 1885, nr. 35, s. 5. 
2 Riksdagsprotokoll, Andra kammaren, 1885, nr. 35, s. 4–10. 
3 Riksdagsprotokoll, Andra kammaren, 1885, nr. 35, s. 5. 
4 Riksdagsprotokoll, Andra kammaren, 1885, nr. 35, s. 4–10. 
5 För vidare diskussioner kring lösdrivarlagens syfte, se exempelvis: Edman 2008; Nilsson 2013; Wallentin 1989. 
6 Nilsson 2013, s. 297. Se även SFS 1885:27. 
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tillämpas. Det var polisens uppgift att identifiera lösdrivare, arrestera dem, och förhöra dem om 

sitt beteende. Först efter polisen tagit ställning till om den anhållne var att betrakta som en 

lösdrivare skickades en begäran till länsstyrelsen om officiell dom och påföljande åtgärd (läs: 

straff). Vägen från teori till praktik kan dock vara lång, speciellt i fallet med lösdrivarlagen 

eftersom den inte kom med tydliga direktiv över vilka personer som skulle kategoriseras som 

lösdrivare. Den inledande beskrivningen över riksdagsdebatten illustrerar detta förfarande; det var 

inte bara lagen som var diffus i sin beskrivning av en lösdrivare, även ledamöterna själva kunde 

inte komma överens om lagen syfte.  

Syftet med den här studien är därför att undersöka hur lösdrivarlagen kom att utövas i 

praktiken, och eftersom det var polisen som hade denna uppgift är det också ur polisens 

perspektiv lösdrivarlagens tillämpning bör undersökas. Huvudfrågan för denna studie lyder 

därför: hur tillämpade polisen lösdrivarlagen och varför kom polisen att tillämpa lagen på det sätt 

den gjorde? För att kunna göra en sådan undersökning arbetsekonomiskt möjlig, har studien 

avgränsats till Uppsala stads poliskår och dess tillämpning av lösdrivarlagen. 

Undersökningsperioden har i sin tur avgränsats till åren 1910–1930. 

 

Bakgrund till lösdrivarlagen 

Innan 1885 års lösdrivarlag hade lösdriveriet behandlats under försvarslöshetsförordningen. 

Detta var en lagstiftning som på många sätt var mer tydligt formulerad än den senare 

lösdrivarlagen. Till skillnad från lösdrivarlagen deklarerade förordningen att en medborgare alltid 

var skyldig att försörja sig, på egenägd mark, genom att ta anställning hos annan, alternativt 

inneha kapital att försörja sig med. Förordningen tvingade därför i praktiken fattiga människor till 

arbete, medan ingen förmögen person kunde riskera att behandlas under lagen. Att den senare 

lösdrivarlagen fick kritik för att explicit riktas mot fattiga var med andra ord inget nytt, det nya 

var sättet man gjorde det på. För de som kom att kategoriseras som försvarslösa var följden 

tvångsinrättning på anstalt på obestämd tid eller att bli uttagen till militärtjänst. Undantagna för 

denna lag var oftast barn, äldre, änkor eller sjuka – det var fattigvårdens område.7 

Vid sidan om försvarslöshetslagstiftningen var fattigvården under 1800-talet den instans som 

också riktade in sig på fattigdomens problem. Fattigvårdens uppgift var att ge livsnödvändig hjälp 

åt landets allra fattigaste. Den var dock mycket begränsad i sitt stöd, och att mottaga fattigvård 

var för många förknippat med stigmatisering. Trycket på fattigvården hade ändå ökat under den 

här perioden, varför försvarslöshetslagstiftningen kan ses som en motvikt till fattigvården genom 

                                                 
7 Helgesson 1978, s. 3–6; Jakobsson 1984, s. 19–26; Petersson 1982. Se även Rauhut 2002, s. 20. 



3 
 

att straffa en del fattiga för lösdriveri i stället för att låta dem falla under fattigvårdens 

behandling.8 Precis som i introduktionen påpekades, var ytterligare en orsak bakom 

lösdrivarlagen den samtida synen på fattigdom som något självförvållat; fattigdom och 

arbetslöshet ansågs leda till lättja, vilket var fördärvande för hela samhällsmoralen.9  

Redan några decennier in på 1800-talet kom de mer liberalt inställda ledamöterna att kritisera 

försvarslöshetsförordningen för dess mycket breda definition av lösdriveri. Man menade att 

arbetslösheten kunde vara oförvållad likväl som självförvållad, och att det därför var angeläget att 

i lagen exkludera de personer som man menade inte medvetet undvek arbete. Synen på lösdrivare 

började alltså avgränsas, från att inkludera alla arbetslösa till att enbart inkludera sådana 

människor som medvetet undvek att ta arbete.10 

Den debatt som uppstod till följd av denna kritik mot försvarslöshetslagstiftningen ledde till 

revideringar av densamma vid sex tillfällen under 1800-talet.11 Genom revideringarna blev till 

exempel straffet begränsat till vissa specifika omständigheter, militärtjänst togs bort som möjligt 

straff, och strafftiden  på anstalt begränsades,12 men det skulle dröja till instiftandet av 

lösdrivarlagen år 1885 innan den oförvållade arbetslösheten togs bort i lagen. Med den nya 

lösdrivarlagen skulle en lösdrivare i stället kunna identifieras genom det beteende han eller hon 

förde; en lösdrivare hade blivit en person som strök omkring, undvek arbete, och som var 

allmänt samhällsfarlig. Lösdrivarlagen var alltså resultatet av flera försök från riksdagen att 

avgränsa och konkretisera ett lösdriveribeteende. Generellt har det ansetts att lagen misslyckades 

med just detta. 

När den gamla försvarslöshetslagstiftningen väl ersattes av en lösdrivarlag drogs vissa riktlinjer 

upp för hur lösdrivare skulle behandlas i samhället. Den som av polisen identifierades som 

lösdrivare skulle omedelbart arresteras och förhöras. Bedömdes den anhållne personen ha 

beträtts med lösdriveri upprättades ett förhörsprotokoll. Protokollet skickades sedan till 

länsstyrelsen och användes som underlag vid en bedömning om huruvida den anhållne skulle 

dömas för lösdriveri eller inte. Vid det senare fallet frigavs den anhållne utan vidare åtgärder, men 

bedömde länsstyrelsen att han faktiskt beträtts med lösdriveri fanns två alternativ. Var detta 

                                                 
8 Helgesson 1978; Pettersson 1982, s. 88–104; Qvarsell 2008, s. 71; Wallentin 1989, s. 5–7.  
9 Levin 2008, s. 91; Qvarsell 2008, s. 71–73. Se även Birgitta Jordanssons eller Ulla Roséns diskussioner om rätta och 
orätta fattiga, Jordansson 2008, s. 113–120; Rosén 2002, s. 165–174. 
10 Helgesson 1978; Jakobsson, 1984, s. 19–26; Pettersson 1982, s. 88–104; Wallentin 1989, s. 9. Debatten om 
försvarslösas behandling kan också ses i som en del av 1800-talets förändringar inom flera sektioner av samhället 
mot större öppenhet och hjälp för de fattiga. I enlighet med detta reformerades till exempel sinnessjukvården, och 
straffsatserna för olika brott mildrades. Historikern Frans Lundgren talar i det här sammanhanget bland annat om att 
man såg en hjälp mot fattigdom i en form av samhällsfostran, vilket handlade om att arbeta för de fattigas 
självständighet framför ett beroende av fattigvård och allmosor. Se Hedin 2002, s. 181–183; Holmlund 2013; Horgby 
1986, s. 100–104; Lundgren 2003, s. 135–138, 150; Nilsson 2010, s. 25–35; Swärd 2008, s. 23. 
11 Lagen reviderades 1802, 1819, 1824, 1833, 1846 (med ett tillägg 1853) och slutligen 1885. Se exempelvis Jakobsson 
1984, s. 18–35. 
12 Se exempelvis Jakobsson 1984; Petersson 1982. 
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första gången den anhållne blivit misstänkt för lösdriveri, då frigavs han med en varning. Var det 

inte första gången, och den anhållne hade en varning sedan tidigare, då kunde personen undergå 

åtgärder i form att vistelse på en tvångsarbetsanstalt, från en månad upp till ett år.13 Tvångsarbete 

var inte detsamma som fängelse, men den dömde fick ändå ett tidsbegränsat straff och blev 

inrättad på en anstalt under tvång.  

 Proceduren kring regleringen av lösdriveriet var till synes väl organiserad, och det fanns 

tydliga direktiv för hur själva anhållandet av en misstänkt lösdrivare skulle gå till. Historien 

bakom lagstiftningen antyder också att det fanns en idé om vem en lösdrivare var, men att 

svårigheter uppstod när lösdrivaren skulle definieras genom lagtexten. Både av samtida debattörer 

och inom lösdriveriforskningen har också lagen kritiserats för dess diffusa beskrivning av ett 

lösdriveribeteende.14 Lösdrivare var inte en existerande grupp i det sena 1800-talet, det var 

snarare ett sätt att uttrycka ett upplevt problem med samhällsmoralen. På så vis blir lösdriveriet 

en reflektion av det problem statsmakten upplevde under den här perioden. Det är därför 

angeläget att undersöka hur detta problem överfördes på lokalsamhället; hur polisen i praktiken 

tog in lösdrivalagen i sitt arbete och vilken praxis som utvecklades med den.  

 

Poliskårens modernisering 

I samma samhällsklimat som lösdrivarlagen kom till undergick även svensk poliskår en 

moderniserings- och professionaliseringsprocess. Denna process hade avgörande inverkan på hur 

polisens praktiska arbete kom att utformas senare under 1900-talet. För att vidare förstå hur 

polisen kom att tillämpa lagen behöver därför riktlinjerna kring polisens arbete som yrkesgrupp 

förklaras. Syftet med det här avsnittet är att klargöra vad i polisens moderniseringsprocess som 

har direkt koppling till polisens tillämpning av lösdrivarlagen. 

Startpunkten för poliskårens modernisering har historiskt sett förlagts till 1800-talets mitt, i 

och med att en omorganisering av Stockholms poliskår påbörjades.15 Efter Stockholm följde 

andra svenska städer, däribland Uppsala som påbörjade sin omorganisering 1858.16 Syftet med 

den nya polisen var från början administrativ, men i omorganiseringen lyftes också polisens 

yrkesfunktion fram. Polisens kulle både vara upprätthållare av lag och ordning, och samtidigt 

                                                 
13 SFS 1885:27. 
14 Se exempelvis: Edman 2008; Jakobsson 1984; Wallentin 1989. 
15 Den första moderna poliskåren anses ha sitt ursprung i 1830-talets England. Se Furuhagen 2004, s. 116–118; 
Furuhagen 2009, s. 11, 22. 
16 Liksom i Stockholm visar studier på polisens historia i andra städer som Norrköping, Malmö, Växjö och Uppsala 
att liknande problem med disciplinering inom organisationen, dåliga löneförhållanden och dåligt rykte bidrog till att 
problem kvarstod ända in på 1900-talet. För flera städer, inklusive Uppsala, skedde större omorganiseringar först 
1874. Se Brunius 1958, s. 71; Horgby 1986, s. 106-124; Håkansson & Nyström 1994; Solverius & Wrammert 2000. 
Se även publikationen av polismyndigheten i Norrbotten om Piteås polis 1998. 
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agera samhällets beskyddare och kunna vara en extra handräckning. Polisen skulle med andra ord 

både ha en kontrollerande och hjälpande funktion för medborgaren.17 

 Den nya organisationen var ett försök att lösa problem som hade uppstått med det äldre 

polissystemet. Poliskåren karaktäriserades då av stora disciplinsvårigheter följt av ett lågt 

förtroende bland befolkningen.18 Lösningen på disciplinproblemen var nya rekryteringsvillkor för 

att sålla ut de som ansågs olämpliga, vilket med tiden gjorde utbildning inom militären 

meriterande.19 Andra åtgärder var också en bättre och längre polisutbildning,20 och hårdare krav 

på de enskilda konstaplarnas beteende.21 Det senare ledde till uppbyggnaden av ett kontrollsystem 

inom poliskåren.  

För att förbättra poliskonstaplarnas disciplin blev det viktigt för stadens polismästare att 

kunna kontrollera poliskonstaplarnas beteende när de var i tjänst. Därför utfördes kontroller av 

konstaplarnas arbete när de patrullerade på gatorna, och konstaplarna blev tvungna att 

återkomma med rapporter. Den patrullerande polisen fick också en ny uniform med ett 

identifikationsnummer, dels för att göra polisen mer igenkännlig och dels för att göra det möjligt 

för civilpersoner att på ett enklare sätt anmäla en polisman som begått tjänstefel.22  

Trots försöken till större kontroll över sina anställda i tron att det skulle minska 

disciplinsvårigheterna, utvecklades motsägelsefullt nog samtidigt en praxis inom poliskåren av 

diskretion och relativ frihet bland konstaplarna att själva bedöma hur en situation skulle lösas. 

Poliskonstaplarna gavs utrymme att agera efter egen förmåga och erfarenhet. Det faktum att 

poliskåren var kommunalt organiserad i Sverige bidrog ytterligare till detta förfarande. Det var 

                                                 
17 Furuhagen 2009, s. 22–24. Modellen för Stockholms och sedermera den svenska poliskåren överhuvudtaget 
hämtades från England. Här hade man skapat en civil poliskår. Detta innebar att polisen var lokalt förankrad utan 
kopplingar till den militära krigsmakten. En militär poliskår var annars vanligt på kontinenten. Därför kallar man 
också dessa skilda organisationer för anglosaxisk respektiver kontinental. Den anglosaxiska byggde på auktoritet utan 
att styra med vapen, medan den kontinentala polisen var av mer militaristiskt slag. Utvecklingen mot en modern 
poliskår påbörjades under 1800-talet i flera europeiska stater. Moderniseringen hade samband med den industriella 
utvecklingen, men också med revolutionsåret 1848. Ett nytt samhälle med nya institutioner krävde också en ny 
organiserad poliskår. Se exempelvis Bittner 1999; Furuhagen 2004; Liang 1992; Lüdtke & Reinke 1996; Phillips 1996. 
18 Under äldre tid var polistjänsten en form av arbete som skedde utan ersättning och på deltid. En stad som Uppsala 
hade ett antal vakter eller kvarterspolis på detta sätt. Den nya poliskåren skulle bestå av en professionell poliskår, 
med heltidsanställda. Furuhagen 2004, s. 12–13, 110–111. 
19 Bergman 1990, s. 70–71; Furuhagen 2009, s. 24. 
20

 Landets första (privata) polisskola startades i Uppsala 1910. Inte förrän nästan trettio år senare blev polisutbildning 

på polisskola obligatorisk i hela landet, och därmed också förstatligad. Länge bestod rekryteringen av polispersonalen 
från underklassen. Det ansågs vara ett otacksamt och lågavlönat arbete. Med tiden kom rekryteringen dock allt mer 
att ske från militären. Vid undersökningsperiodens början kom majoriteten av poliskonstaplarna från militären. 
Furuhagen 2004, s. 94–98; Bergman 1990, s. 33–34. 
21 En poliskonstapel skulle vara ett föredöme för civilbefolkningen. Han skulle vara nykter, av hög moral, liksom 
välbyggd och ärlig. Orsaken till detta var att verklighetens poliskonstaplar hade blivit kända för att ta emot mutor, gå 
till prostituerade under tjänstgöring, begå övervåld, och dricka alkohol under tjänstgöring. Målet blev därför en 
poliskonstapel som skulle föregå med gott exempel både i och ur tjänst. Bergman 1990, s. 79, 112–115; Furuhagen 
2004, s. 101–112. 
22 Furuhagen 2004, s.101–105; Bergman 1990, s. 108–111. Se även Brunius 1958, s. 46. 
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upp till länsstyrelsen och polismästaren i respektive kommun att bestämma hur polisens praktiska 

arbete rent konkret skulle utformas.23  

På det stora hela utvecklades ändå det praktiska arbetet mot en större kontroll av städerna och 

större översikt om aktiviteterna i respektive stad. Däribland tillkom patrulleringen, vilket förutom 

kontrollen var ett sätt att strukturera poliskonstaplarnas arbete. Konstaplarna skulle patrullera 

gatorna i staden efter speciella linjer och på så sätt effektivisera översikten av pågående 

aktiviteter.24 Det handlade också om att se till att vara tillgänglig på en så stor yta som möjligt. 

Fortfarande en bit in på 1900-talet fick Uppsalas poliskår klagomål från länsstyrelsen på just sin 

bristande förmåga att upprätthålla ordningen i stadens centrala delar. Uppsalas polismästare 

svarade med att poliskåren i staden var underbemannad för uppgiften och han krävde en större 

budget för att uppnå bättre övervakning. Men utvecklingen gick långsamt och vid 

undersökningsperiodens början var Uppsalas poliskår fortfarande kort om anställda.25 

Moderniseringen av poliskåren kan sammanfattningsvis ses som ett försök att få ordning på 

disciplineringssvårigheter av personalen, och de svårigheter som fanns med att upprätthålla 

allmän ordning i staden. Det praktiska arbetet ute i lokalsamhället fick därför stor betydelse för 

att uppmärksamma och även förebygga brottslighet. I anknytning till patrulleringen kom polisens 

handlingsutrymme att utökas vid sidan av kontrollen; det ansågs vara nödvändigt att en 

poliskonstapel själv kunde avgöra hur en situation bäst bör lösas.  

Polisens arbete mot lösdriveri bör ses i relation till denna moderniseringsprocess. En ny 

organiserad yrkeskår, ökad närvaro i lokalsamhället, ökade insatser för att upprätthålla ordningen 

tillsammans med polisens funktion som kontrollmakt och medlare, är sådana faktorer som 

formar polisens arbete och därmed också formar hur polisen tolkat och tillämpat en lagstiftning. 

 

Lösdriveriforskning 

Inom den tidigare forskningen på lösdriveriet efter 1885 har polisperspektivet utforskats mycket 

sparsamt. I stället för att ta reda på hur en individ kom att kategoriseras som lösdrivare, har fokus 

legat på vem som kom att behandlas under lagen. Orsaken till detta kan härledas till 

lösdrivarlagens diffusa formulering, vilket har gjort det angeläget att undersöka just vilka 

konsekvenser lösdrivarlagen fick genom att söka ta reda på vilka personer lagen i slutänden 

                                                 
23 Se exempelvis Furuhagen 2004, s. 52–54; Brunius 1958. 
24 Brunius 1958, s. 46; Furuhagen 2009, s. 23–24. 
25 Brunius 1958, s. 27, 31, 44–45, 51–52. 
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drabbade.26 I följande avsnitt redogör jag kort för ur vilka perspektiv den tidigare 

lösdriveriforskningen använt sig av för att förklara lösdriveriets yttringar. 

 Eftersom fokus har legat på frågan om vem lösdrivaren egentligen var, eller kom att bli i och 

med lösdrivarlagen, följer att också perspektivet kokats ner till förhållandet mellan individ och 

samhälle, eller förhållandet mellan samhället och statsmakten. Det senare perspektivet förklarar 

lösdriveriet som en del av landets industrialiseringsprocess. Inom forskningen har det 

argumenterats för att lösdrivarlagen egentligen var en lagstiftning för att disciplinera den mest 

växande samhällsklassen: arbetarna.27 Krontroll och disciplinering blir två centrala begrepp i 

denna typ av forskning. I kontrast till den nationella forskningen har industrialisering också 

använts i internationell forskning som förklaring på lösdriveriet. Här har emellertid fokus fallit på 

konsumtionssamhällets framväxt under industrialiseringen.28 En lösdrivare blir utifrån detta 

perspektiv en otillräcklig konsument i stället för en otillräcklig arbetare. 

Industrialiseringen har också inom svensk forskning använts för att förklara varför det fanns 

en relativt stor skillnad mellan det allmännas syn på lösdrivare och lösdrivarens självbild. 

Etnologen Björn Fougner visar till exempel att gruppen lösdrivare innefattade många olika typer 

av människor, men att den svenska tidningspressens bild av lösdrivaren vara mycket homogen.29 

Tillsammans med historiker Hans Wallentins argument att den allmänna bilden av lösdriveriet var 

en produkt med ursprung i bondesamhället som sedan kom att kvarstå efter industrialiseringen,30 

klarnar Fougners syn på lösdriveriet. Enligt Fougner sker en mytifiering av lösdrivaren under 

1900-talet på grund av att allmänheten och staten har en statisk syn på lösdrivare, medan 

lösdrivarens faktiska bestånd – det vill säga de individer som tillskrevs en lösdrivaridentitet – 

samtidigt blivit allt mer mångfacetterat.  

Hur man på statlig nivå försökt reda ut problemet med lösdriveriets många ansikten analyserar 

historikern Johan Edman. Han visar hur lösdrivarfrågan under mellankrigstiden blir till ett 

vetenskapligt formulerat problem genom att utifrån statliga utredningar söka dela upp lösdrivare 

                                                 
26 För tiden efter lösdrivarlagens ikraftträdande 1885 har det kunnat konstateras att gruppen lösdrivare var en i allra 
högsta grad heterogen grupp människor, med den gemensamma nämnaren att leva under fattigdom. Oftast blev män 
kategoriserade som lösdrivare, men kvinnor förekom också – då oftast i form av prostituerade. Strax efter lagens 
ikraftträdande var många drabbade äldre, men allt eftersom föll också många yngre under lagens behandling. På 
samma sätt var många i början utbildade inom ett hantverk, men allt fler kom från gruppen okvalificerade arbetare. 
Jakobsson 1984, s. 36–37; Legnér 1999, s. 25; Wallentin 1989, s. 23–25.  
27 Wallentin 1989. 
28 Feldman 2004. Förutom Feldmans teori om hemlöshetens och lösdriveriets uppkomst i det moderna samhället har 
den internationella forskningen på lösdriveri under 1900-talet oftast kommit till som samtida sociologiska projekt 
och i mindre utsträckning behandlas lösdriveriet ur ett historiskt perspektiv. Detta medför att fokus på 
internationella studier ligger i samhällets hjälpåtgärder för hemlösa, och hur hemlösa personer hanterar sin relation 
till samhället. Forskningen på 1900-talets lösdriveri behandlar dessutom främst senare perioder. Se Archard 1979; 
Cook 1979; O’Connor 1963; Stewart 1975. 
29 Fougner 1984. För liknande studier se även Mellström 1986. 
30 Wallentin 1989. 
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enligt flera underkategorier. Edman visar att staten först försökte förvetenskapliga problemet för 

att sedan under slutet av 1920-talet börja ifrågasätta lösdrivarlagens funktion. En central slutsats i 

Edmans uppsats är att lösdriveriet fick representera en bred social grupp med låg social status, ett 

så kallat samhällets ”bottenskrap”.31 

Lösdriveriforskningen kan sammanfattningsvis beskrivas som ett försök att reda ut vem 

lösdrivaren var på grund av de svårigheter lagstiftningens diffusa definitioner av densamma 

utgjorde. Som inledningsvis påpekades saknas ett hur-perspektiv i den tidigare 

lösdriveriforskningen. Till skillnad från den översikt som här presenterats av forskningsläget vill 

jag inte ta reda på vem lösdrivaren kom att bli som en konsekvens av lösdrivarlagen, det har ju 

som sagt tidigare forskning redan utrett, utan hur processen bakom såg ut. För att förstå varför 

vissa personer kom att definieras som lösdrivare måste också denna process utredas. Varför den 

här studien behandlar lösdrivarlagens tillämpning, och det genom polisens arbete mot lösdriveri, 

är för att det kan bidra med mer kunskap om vilka problem som i praktiken kom att uppfattas 

som just lösdriveriproblem. Studien bör därför ses som ett komplement till den existerande 

forskningens slutsatser om lösdrivarlagens konsekvenser. 

 

Polisforskning 

Till skillnad från lösdriveriforskningen ingår studier av polisen i ett stort ämnesområde med såväl 

historisk, sociologisk som kriminologisk forskning. Eftersom jag valt att använda 

polisperspektivet i en avgränsad kontext, både ämnesmässigt och tidsmässigt, har den studerade 

polisforskningen avgränsats till den historiskt inriktade forskningen om polisens utveckling under 

sent 1800-tal och fram till andra världskriget. Syftet med avsnittet är att redogöra för hur 

polisperspektivet kan användas för att studera lösdriveri. 

Det finns framför allt två svenska forskare som förenat studiet av polisen med studiet av 

lösdriveriet. Den första av dessa är historiker Svante Jakobsson. Han utgår från lösdrivarlagens 

definition av lösdrivare i syfte att ta reda på hur polisen arbetade mot lösdriveriet under 1880-

talet. I slutänden blir Jakobssons studie en där författaren snarare söker efter lagtextens 

formuleringar i olika förhörsprotokoll, och i mindre utsträckning handlar studien om polisens 

beskrivningar av ett lösdriveriproblem.32 Delar av Jakobssons undersökning kan användas i 

jämförande syfte, men något konkret om polisens arbete bidrar inte författaren med.  

                                                 
31 Edman 1996; Edman 2008. Se även Willy Fricks (1982) diskussion om den sociala lagstiftningens funktion för att 
reglera föreställningen om ett bottenskrap, samhällets allra lägst stående individer. 
32 Jakobsson 1984. 
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Etnologen Kjell Bergman är den andra forskare som behandlar lösdriveriet ut polisens 

perspektiv. Bergman undersöker ett polisdistrikt i Göteborg under 1800-talets andra hälft och hur 

det praktiska polisarbetet utformades i den kontexten. Det distrikt som Bergman valt att studera 

var ett utpräglat arbetarklassområde, och som en följd av detta blir situationer av lösdriveri, 

fylleri, och andra ordningsproblem delar av polisens vardag. Bergman kommer fram till att 

lösdrivarlagen var en svår lag att applicera på verklighetens samhälle, och menar precis som inom 

lösdriveriforskningen, att detta berodde på lagstiftningens diffusa formulering.33 Bergmans och 

Jakobssons studier över polisens arbete mot lösdriveriet är intressant utifrån den utgångspunkt de 

tar och de resultat respektive författare kommer fram till. Medan Bergman som sagt förklarar 

polisens arbete genom att betona lösdrivarlagens diffusa formulering, utgår Jakobsson från 

lösdrivarlagen som den styrande komponenten i polisens arbete. För att kunna applicera 

polisperspektivet på lösdrivarlagens tillämpning behöver därför ett vidare grepp om det praktiska 

polisarbetet tas. 

Formeringen av den moderna poliskårens praktiska arbete har i polisforskningen, både den 

svenska och den internationella, beskrivits utifrån två motsatspar: disciplinering – anpassning och 

kontroll – samhällshjälp.34 Det senare motsatsparet handlar om polisens dubbla roll i samhället. Å 

ena sidan skulle polisen stå för kontroll, vara staten representant i samhället, och utgöra lagens 

långa arm. Polisen skulle se till att lagen och ordningen upprätthölls i samhället. Å andra sidan 

skulle polisen vara en hjälp för medborgarna; samtidigt som medborgarna skulle övervakas skulle 

polisen tillhandage olika samhällstjänster.35 

Det förra motsatsparet återkopplar till poliskårens professionella utveckling, där disciplinen 

utgjorde ett stort problem inom poliskåren, som ledde till att konstaplarna skulle kontrolleras 

både uppifrån och nerifrån. Poliskonstaplarnas arbetsuppgifter klargjordes och stor betoning 

lades på deras arbetsuppgifter. Samtidigt kom polisarbetet till stor del att bestå av improvisation, 

och konstaplarna tilläts ta självständiga beslut om hur en situation bäst bör lösas. Inom polisens 

arbete skapades således principen om diskretion, vilket innebär att en polis kunde frångå lagen 

                                                 
33 Bergman 1990, s. 170–173. 
34 Egon Bittner talar också om begreppen ”law officers” och ”peace officers” för att särskilja mellan polisens dubbla 
roller i samhället och vad dessa innebar för polisens praktiska arbete. Bittner menar att båda delarna av polisens 
arbete tas för given, även om det är polisen som lagens arm som traditionellt ses som polisens arbete. Med tiden har 
dock polisens som upprätthållare av ordning också blivit en del av polisens praktiska arbete. Detta kommer sig också 
av de mycket generella beskrivningarna av polisens yrkesuppgift, där det sociala omhändertagandet blir en del av 
arbetet på grund av en bristfällig organisation kring polisens arbete. Bittner menar att detta också tar sig i uttryck 
genom den relativa frihet polisen har i sitt praktiska arbete. Det handlar mer om att anpassa sig till situationen som 
uppstår än att följa ett regelverk. Det är emellertid också någonting polisen utnyttjar genom att med sin auktoritet 
tillrättavisa människor i situationer där polisen egentligen inte har någon sådan makt. I slutändan blir polisyrket en 
del av den samhälleliga ordningskontrollen, oavsett hur polisens syfte formuleras. Se Bittner 1967; Bittner 1992. 
35 Bergman 1990; Furuhagen 2004; Miller 1984. 
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och anmälningsplikten om ett problem kunde lösas på plats.36 Stora krav sattes med andra ord på 

poliskonstaplarna att vara trogna och professionella yrkesmän, samtidigt som det också krävdes 

av dem att anpassa sitt agerande efter situationen som uppstod.  

Konsekvensen av denna dubbla roll för den enskilde poliskonstapeln var att också dess roll i 

samhället expanderade utöver polisens ursprungliga uppgifter. Både befolkningen förväntade sig 

mer av polisen än vad han egentligen hade befogenhet till, samtidigt som poliskonstapeln sökte 

legitimering för större auktoritet. Rent konkret innebar detta att polisen kunde tillkallas oavsett 

om ett var ett polisärende eller inte, och konstaplarna förväntades hjälpa till att lösa situationen 

som uppstått. Utvecklingen innebar också att polisen själva sökte sig utanför sina befogenheter, 

genom att varna personer för sina handlingar och genom att tilldela mildare straff i sådana 

ärenden där polisen inte hade befogenhet att göra så.37 

Polisens behov av att bygga upp en auktoritet genom att markera sin överlägsna position 

gentemot den civila befolkningen är också kopplat till diskretionen och hur reglerad den var. Den 

forskare som skrivit mest om den svenska polisens utveckling, Björn Furuhagen, har inte tilldelat 

diskretionsfrågan något större utrymme, däremot visar internationell forskning att poliskårer 

utarbetade efter den anglosaxiska modellen (som till exempel den svenska) i mindre utsträckning 

än andra utnyttjade diskrektionsprincipen. Detta beror på att den anglosaxiska polismodellen var 

hårdare reglerad, även i dess friheter, än andra.38 Furuhagens resultat visar däremot att allt 

eftersom polisens arbete utvecklades började befolkningen i större utsträckning vända sig till just 

polisen i många olika frågor.39 Detta kan i sin tur kopplas tillbaka till frågan om polisens 

handlingsfrihet och hur stor den kan ha varit i Sverige. 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att polisens på många sätt svåra uppgift får utslag i 

det praktiska arbetet. Det handlar om en balansgång mellan att följa den lagstiftning statsmakten 

instiftar, och att anpassa regleringarna till faktiska situationer, och på rätt sätt utnyttja lagars syfte. 

Vilken funktion lösdrivarlagen kunde få i samhället i praktiken måste därför utgå från polisens 

relativt fria handlingsutrymme. 

 

                                                 
36 Furuhagen 2004, s. 159–160; Miller 1984. 
37 Bittner 1967; Bittner 1992; Miller 1984.  
38Miller 1984, s. 2012–219. Jenny Langkjaer ger också exempel på hur polisens arbete påverkades av bristande 
direktiv kring hur dess yrkesuppgifter skulle skötas. Langkjaer påpekar att polisen ibland kunde agera i ett slags 
juridiskt tomrum på grund av att polisen inte hade detaljbeskrivningar över sitt arbete. Bergman påpekar också i detta 
sammanhang att polisens kommunala organisation i sig bidrog till mycket handlingsfrihet i polisens arbete, och 
dessutom ledde till ett behov bland enskilda poliskonstaplar att utnyttja sin auktoritära ställning. Se Bergman 1990, s. 
185–193, 241; Langkjaer 2011, s 80, 125.  
39 Furuhagen 2004, s. 178–180. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Polisforskningens slutsatser om att det praktiska arbetet krävde improvisation och fritt 

handlingsutrymme är grundat i ett perspektiv på statliga institutioner som autonoma objekt. Detta 

innebär att staten är landets högsta instans, men att statens beståndsdelar också är egna aktörer, 

som inte enbart lyder under staten utan också har ett eget handlingsutrymme. Poliskårens 

utveckling av praxis som skiljer sig från lagstiftningen, statens mest tydliga ställningstaganden för 

hur ett samhälle skall kontrolleras, visar att det inte är möjligt att förstå ett ämne som lösdriveriet 

utan att också se till polisen som en egen aktör och instans. Detta perspektiv på polisen motiveras 

ytterligare av det faktum att poliskåren, som ovan nämnts, var kommunalt administrerad och 

relativt fristående från staten. Inom lösdriveriforskningen har detta dock inte varit den primära 

utgångspunkten.  

Inom lösdriveriforskningen är det tydligt att statens kontroll av lösdrivare utgår från ett 

perspektiv på staten som en statisk enhet, och inte av egna autonoma aktörer. Detta kommer sig 

exempelvis av tolkningen om lösdrivaren som statens disciplineringsobjekt under den industriella 

utvecklingen. Här menar forskare att staten är en makt som söker disciplinera befolkningen på 

grund av att den industriella utvecklingen ställer nya krav på arbetarklassen. Här är det staten som 

ställs mot samhället, i stället för en samverkan mellan staten och samhället. 

På samma vis argumenterar Thomas Söderblom för sin syn på staten som kontrollerande 

instans. Söderbloms Foucaultinspirerade teoretiska ansatts utgår från idén att instanser som 

polisen och anstaltspersonal var en kugge i ett stort maskineri. Något motsägelsefullt visar dock 

Söderblom vid ett flertal tillfällen att dessa maktutövare hade valmöjligheter och resonerade 

relativt fritt kring de prostituerade kvinnorna.40 Trots detta visar Söderblom hur lösdrivarlagen 

kan förstås som statsmaktens ett verktyg för att kontrollera den fattiga delen av befolkningen.41 

Polisen blir ur Söderbloms perspektiv en del av statsmakten, men inte som en egen instans utan 

som ett direkt verktyg för staten att använda mot de medborgare som kom att falla under 

lösdrivarlagens behandling. 

Genom att i stället se polisen som en egen aktör i samhället, en aktör med en egen utvecklad 

praktik, är det möjligt att komma åt vilken funktion lösdrivarlagen fick i denna praktik. Det 

handlar således om vad polisen kunde plocka upp ur lagstiftningen och använda i den 

samhällskontext där Uppsalas poliskår arbetade. För att underlätta ett sådant perspektiv att 

tydliggöras i källmaterialet har jag valt att plocka ut ett antal kriterier i lösdrivarlagen som kan 

användas för att se hur polisen förhöll sig till lösdrivarlagen i sitt praktiska arbete mot lösdriveri. 

                                                 
40 Söderblom 1992. 
41 Jfr Svensson 1993. 



12 
 

Kriterierna är hämtade ur lösdrivarlagens formulering över vad ett lösdriveribeteende innebar. 

Detta formuleras i lagen första paragraf: 

 

1§ 
Hvar, som sysslolös stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt uppehälle, må, der ej 

omständigheterna ådagalägga, att han söker arbete, behandlas såsom lösdrifvare på sätt i denna lag 
sägs. 

Till enahanda behandling vare och den förfallen, hvilken eljest, utan att ega medel till sitt 
uppehälle, underlåter att efter förmåga söka ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant 

lefnadssätt, att våda deraf uppstår för allmän säkerhet, ordning och sedlighet.42 

 

Enligt resonemanget i denna lagens första paragraf presenteras två situationer av lösdriveri. 

Det första som beskrivs är en situation med en person som är arbetslös och som styrker omkring 

därför. Den andra situationen tycks handla om att någon dels är arbetslös och dels uppträder 

störande för den allmänna ordningen. I lösdriveriforskningen har detta tolkats som att man med 

lagen vill identifiera två karaktärer, två lösdrivare.43 Jag kommer i stället för den här typen 

karaktärisering emellertid använda lagen analytiskt genom att plocka ut vilka kriterier i lagen som 

bestämmer om en person skall kunna behandlas som lösdrivare eller inte. 

Det första, och utifrån lagtexten viktigaste, kriteriet för att behandla någon för lösdriveri tycks 

därför vara arbetslöshet. Arbetslösheten är däremot villkorad, man har slagit fast att en lösdrivare 

är en arbetslös person som inte heller söker nytt arbete; det är med andra ord en person som 

medvetet är arbetslös. I och med lagtextens betoning på arbetslöshet och genom de restriktioner 

arbetslöshet skall förstås, är det tydligt att just detta begrepp är det mest centrala för att identifiera 

en lösdrivare. Det andra begrepp och kriterium som förekommer är kringstrykandet, vilket 

nämns bara en gång och mycket kort. I lagtexten antyds en viss typ av kringstrykande, det vill 

säga att det handlar om en rörelse mellan olika orter. Det beskrivs dessutom som en del av och 

underkastas arbetslöshetkriteriet i och med att kringstrykandet kopplas ihop med en person som 

är sysslolös. Det tredje och sista kriteriet är ordningsstörande beteenden. Det är det sista som 

nämns i lagens definition av en lösdrivare, det vill säga en person som anses vara en våda för 

samhällelig säkerhet, ordning och sedlighet. Det ordningsstörande kriteriet är inte tydligt 

definierat, men man får en bild av att man vill komma åt problem som kan kopplas till 

ordningsstörande beteenden. Det lämnar dock utrymme för polisen att själva definiera vad denna 

ordningsproblematik skall innehålla. 

De här tre kriterierna, arbetslöshet, kringstrykande, ordningsstörande beteenden, blir 

analytiska verktyg att använda vid analyseringen av källmaterialet och polisens perspektiv på 

                                                 
42 SFS 1885:27. 
43 Två forskare, Svante Jakobsson och Hans Wallentin tolkar ut lagen på detta sätt och använder det som 
utgångspunkt för hur en lösdrivare skulle identifieras. Se Jakobsson 1984; Wallentin 1989. 
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lösdriveri. Genom att undersöka hur polisen förhöll sig till de tre kriterierna är det möjligt att 

lyfta fram på vilket sätt polisen tolkat lösdrivarlagen och anpassat den till det praktiska arbetet. 

Hur lösdrivarlagen tillämpades antas bero på hur polisen tolkade och använde lagens kriterier för 

lösdriveri. 

Att använda lösdrivarlagen analytiskt innebär också självklart begränsningar för vad som kan 

och inte kan berättas om polisens arbete. Det är emellertid ett nytt sätt att ta sig an lösdriveriet; 

den här tolkningen av lagen inte tidigare gjorts. Att använda de tre kriterierna som utgångspunkt 

vid en analysering av lösdrivarlagens tillämpning ser jag därför som ett sätt att komplettera den 

redan existerande forskningen på området. 

När nu den teoretiska utgångspunkten är klargjord, och det analytiska verktyget beskrivet kan 

underfrågorna presenteras. Huvudfrågan som i introduktionen till studien ställdes var hur polisen 

kom att tillämpa lösdrivarlagen och varför. Underfrågorna fokuserar i sin tur på vad det är för typ 

av problem som polisen har identifierat och som motiverar en arrestering om just lösdriveri. 

Frågorna behandlar vilken funktion de tre kriterierna får i de problem polisen beskriver och hur 

detta sedan kan jämföras med lösdrivarlagens definition av lösdriveri. De två sista frågorna 

anknyter till polisens praktiska arbete. Det handlar om hur polisens beskrivningar också kan 

berätta något om hur polisens praktiska arbete i Uppsala gick till, och om polisens praxis 

utvecklades under perioden. Följande underfrågor används för att analysera polisens tillämpning 

av lösdrivarlagen: 

 

- Vilka problem beskriver polisen om de personer som anhölls för lösdriveri i Uppsala?  

- Vilken funktion tilldelar polisen lagens tre kriterier för lösdriveri? 

- Hur förhåller sig polisens problembild till lösdrivarlagens formulering av ett 

lösdriveribeteende? 

- På vilket sätt avspeglar Uppsalapolisens utredningar i protokollen polisens praktiska 

arbete? 

- Sker det någon förändring i polisens tillämpning av lagen under perioden, och i sådana 

fall hur? 

 

Avgränsning 

Studiens avgränsning har bestämts utifrån tre perspektiv: den historiska kontexten, 

forskningsläget, och materialtillgången. Tillsammans motiverar de tre perspektiven varför studien 

har förlagts till Uppsala stad och varför perioden 1910–1930 är aktuell att studera. Avsnittet är 

disponerat efter dessa tre perspektiv. 
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Perioden 1910- och 1920-talet var en tid då nya idéer om samhället började växa fram, bland 

annat statens liksom medborgarnas ansvar för hela samhällets välfärd. Det var en tid där steg togs 

mot en annan socialpolitik; en socialpolitik som senare skulle forma den svenska välfärdsstaten. 

Med en vidgad socialpolitik kom nya idéer om hur samhället skulle ta hand om fattiga och sjuka, 

vilket kan ha påverkat polisens arbete och lösdrivarlagens tillämpning.44  Lösdrivarlagen hade vid 

den här tidpunkten dessutom varit i bruk i några decennier, vilket gör det angeläget att undersöka 

om detta kan ha utformat nya praktiker hos polisen. Under 1920-talet framför allt började också 

lösdrivarlagen ifrågasättas på statlig nivå. Attityden gentemot lösdriveriet höll på att förändras, 

och frågan är om även detta påverkade polisens arbete. 

Uppsala i sin tur var med dess 30 000 invånare en mellanstor och ganska typisk svensk stad 

för perioden, vilket lämpar sig bra till en studie om lösdriveri och polisarbete i just en stad. Staden 

var dessutom platsen för industrialiseringen och lösdrivares förutsatta tillhåll.45 Uppsala var dock 

inte en framträdande industristad. Det hade etablerats nya industrier länge och med ett gott 

resultat, trots detta var det den offentliga sektorn som dominerade arbetstillfällena, och dessutom 

var gamla hantverkartraditioner mer seglivade i Uppsala än i andra städer. Uppsala var dessutom 

en betydande järnvägsknutpunkt i området.46 I Uppsala hade också poliskåren påbörjat en 

omorganisering relativt tidigt. Uppsalapolisens vidtog under 1900-talets början flera åtgärder för 

att förbättra sin övervakning av staden, och att förbättra polisyrket. Man hade under den här 

perioden kommit en bit på vägen mot en modern poliskår.47 Både tidsperioden och platsen passar 

därför för att undersöka polisens perspektiv. 

En annan aspekt av avgränsningen har varit den tidigare forskningen på lösdriveri och på 

polisens historia. För tiden strax efter lagens ikraftträdande har flera vetenskapliga studier på 

lösdriveri gjorts.48 Två av dessa rör främst polisens arbete mot lösdriveriet, vilket har diskuterats i 

tidigare avsnitt.49 I stället för att utföra en tredje studie som berör polisens arbete under det sena 

1800-talet har den här studien förlagts under en senare period. Detta innebär också att de redan 

existerande studierna möjliggör jämförelser med en senare vald period. Varför en sådan möjlighet 

anses aktuell är på grund av den pågående utvecklingen av polisens arbete, vilket rimligtvis bör ha 

                                                 
44 Införandet av sociala försäkringar såsom allmän pension, utvidgad fattigvård och olycksfallsförsäkring är exempel 
på nya idéer om lösningar på fattigdom och arbetslöshet. Se exempelvis Berge 1995 s. 125; Junestav 2008, s. 103–
105. 
45 Se exempelvis Wallentin 1989; Nilsson 2013. 
46 Möller & Norman 2002, s. 239–257, 316. 
47 Se avsnittet Poliskårens modernisering ovan, eller Brunius 1958, s. 27, 31, 44–52. 
48 Forskningen på lösdriveri har under perioden strax efter lösdrivarlagens tillkomst studerats främst genom att 
kvantitativt undersöka lösdriveriets omfattning lokalt. Historiker Hans Wallentin har till exempel undersökt 
lösdriveriet i Östersund och Göteborg, Svante Jakobsson hur lösdrivare hanterades i Uppsala under 1880-talet, 
Mattias Legnér lösdriveriet i Karlstad, och Tomas Nimreus har skrivit en opublicerad c-uppsats om vilka polisen 
arresterade för lösdriveri i Stockholm mellan 1853–1896. Nimreus täcker på så vis tiden innan och efter 
lösdrivarlagens tillkomst. Se Jakobsson 1984; Legnér 1999; Nimreus 2001; Wallentin 1989. 
49 Se polisforskningsavsnittet, diskussionen om Jakobsson och Bergman. 
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påverkat hur lagar tillämpades. Man vet redan till exempel att polisen började använda så kallade 

muntliga varningar mot lösdrivare under 1900-talet; hur dessa och andra förändringar kom till 

uttryck i polisens praktiska arbete i Uppsala, om det är synligt, är därför relevant för studien.50 

Studier på lösdriveri har också fokuserat på mellankrigstiden och därför delvis tangerar denna 

uppsats, men här är det ingen som tar grepp om polisens tillämpning av lösdrivarlagen eller 

polisens perspektiv på lösdriveriet generellt. I stället har statens syn på lösdriveriproblemet eller 

lösdrivarens självbild varit centralt i problemformuleringen.51 Perioden 1910–1930 bjuder därmed 

på stora möjligheter att vidare utforska lösdriveriets historia.  

En sista aspekt av avgränsningen är tillgången på material. Uppsala har här valts på grund av 

dess goda tillgång på källmaterial från lösdrivarlagens införande 1885 fram till några år in på 

1930-talet. Lösdrivarlagen tillämpades som mest från sekelskiftet fram till första världskriget 

varefter det successivt sjunker,52 vilket återspelas i tillgången på material. Jag har därför valt att 

placera studien inom en period då den här förändringen i tillämpningen sker. Om detta förändrar 

polisens användning av lösdrivarlagen kan i och med detta val tydliggöras. 

Avgränsningen har alltså gjorts på grund av att Uppsala stad kan ses som en typisk stad för 

perioden, och för poliskårens organisering i staden. Den tidigare forskningen på lösdriveri visar 

att undersökningsperioden tillsammans med polisperspektivet är unikt för denna studie. Det 

motiverar också att förlägga ett förändringsperspektiv på polisens praktik, dels i förhållande till 

sekelskiftets praktik och dels mellan undersökningsperiodens start- och slutpunkt, vilket 

återspeglas i en underfråga. Materialtillgången har också haft betydelse för avgränsningen. 

 

Urval och metod 

Förhörsprotokoll upprättades efter polisen hade arresterat en person för lösdriveri; det var i 

denna kontext polisen bestämde om dokumentationen skulle skickas vidare till länsstyrelsen för 

bedömning eller inte. Dessa förhörsprotokoll visar dels hur polisen som instans arbetade i 

Uppsala under en tid då poliskåren fortfarande var under utveckling mot en modern poliskår, och 

dels hur polisen reflekterade över lösdrivares beteende. Protokollen visar också vilka personer 

polisen riktade in sig på och kategoriserade som lösdrivare. Förhörsprotokoll kan alltså berätta en 

hel del om hur lösdriveriet som problem konstruerades, genom att spegla hur polisen som instans 

                                                 
50 För resonemang kring muntliga varningar se exempelvis: Nilsson 2013; Wallentin 1989. 
51 Edman 1996; Edman 2008; Fougner 1984; Söderblom 1992. Se även Nilsson 2013. 
52 Wallentin 1989. 
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arbetade. Det är därför protokollen används som källmaterial för att ta reda på hur polisen 

praktiserade lösdrivarlagen.53 

För att studera polisens praktik har jag valt att förena kvantitativ metod med kvalitativ metod.  

Med den kvalitativa metoden är syftet att djupstudera ett begränsat antal protokoll utifrån de 

kriterier som tagits fram i teoriavsnittet, men också utifrån forskningsfrågorna. Vad polisen pekar 

ut som problem, och hur de tre kriterierna blir synliga i protokollen styr den kvalitativa analysen. 

På så vis blir denna metod den mest centrala i undersökningen. Den kvantitativa analysen är dock 

ett lika centralt komplement. Genom att också använda en kvantitativ metod ges en mer generell 

bild av lösdrivarklientelet, vilket i sin tur har ett förklarande syfte i analyseringen av polisens 

praktiska arbete. Olika kvantitativa variabler kan hjälpa till att förklara varför polisen uttryckte sig 

på det sätt som de gjorde, och följaktligen placera in polisens praktik i en större problembild. 

Källornas totala bestånd för perioden 1910–1930 är 317 förhörsprotokoll, vilket är detsamma 

som 317 arresteringar.54 Det kvantitativa urvalet består av samtliga protokoll för perioden, medan 

det kvalitativa urvalet har avgränsats till 88 protokoll. Med det senare urvalet har nedslag gjorts 

var femte år (1910, 1915, 1920, 1925, 1930). Årtalen har valts ut systematiskt medan innehållet är 

lämnat åt slumpen, vilket också medför – eftersom antalet arresteringar kunde variera från år till 

år – att antalet protokoll är ojämnt fördelade mellan nedslagen. Det minsta antalet protokoll 

utgör år 1920 med endast fem protokoll, medan 1925 utgör det största året med 26 protokoll. 

Tillsammans utgör nedslagen i det kvalitativa urvalet ändå en tredjedel av det totala källmaterialet 

för perioden. Urvalets representativitet för hela undersökningsperioden antas därför vara pålitlig. 

Beroende på utredningens omfattning kan ett protokoll också variera i omfattning, från fyra 

sidor upp till ett tiotal, oftast på grund av extra vittnesmål bifogade dokumentet. De förtryckta 

fälten är uppdelade i ett signalement, personuppgifter, livshistoria, och ett utdrag ur lagen där 

protokollförfattaren ibland strukit under vilka delar av paragraferna som är aktuella för respektive 

anhållen. Utöver detta innehåller protokollen i regel också en mer utförlig beskrivning av 

omständigheterna till själva anhållandet, en dagsaktuell redogörelse över livssituationen för den 

                                                 
53 Inom den tidigare forskningen har förhörsprotokoll använts förut. Svante Jakobsson, Mattias Legnér och Hans 

Wallentin har använt förhörsprotokoll som en del av sitt källmaterial, men fokuserat på den misstänktes livshistoria 
främst, eller använt materialet för att studera lösdrivares kvantitativa omfattning. Det är till och med möjligt att 
konstatera, att protokollen främst tycks ha använts som ett ”objektivt” statistiskt material. Studiens källmaterial 
tangerar således andra undersökningar, däremot har varken Wallentin eller Jakobsson valt att belysa polisens 
resonemang primärt. Man tittar på resultatet av polisen arresteringar men inte på hur polisen förhåller sig till 
anhållandet och varför de kan ha resonerat som de gjorde. Lösdrivares kategorisering tas på det viset för given. Se 
Jakobsson 1984; Legnér 1999; Wallentin 1989. Liknande kvantitativa studier har också utförts av Nimreus 2001; 
Åslund 2011. 
54 Förhörsprotokollen refereras enligt följande ordning i analysen: Uppsala landsarkiv, Lösdrivareprotokoll, år och 

protokollnummer, till exempel ULA, LP 1930:11. När fler än ett protokoll refereras i noten utesluts förkortningar till 
arkiv och förteckning i syfte att göra referensen mer överskådlig. Vid fler protokoll kan det se ut enligt följande: 
ULA, LP 1910:13; 1925:10; 1930:1.  
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anhållne (levnadsomständigheter) samt utdrag ur Polisunderrättelser55 eller egna redogörelser för 

tidigare brott inom Uppsala och närområdet.56 De uppgifter som förekommer i protokollen 

överskrider i mängd den information som lagen föreskrev protokollen skulle innehålla.57  

Den kvantitativa analysen hämtar information från de flesta av protokollets beståndsdelar 

utifrån följande tio variabler: ålder, kön, yrke, födelseort, kyrko- eller mantalsskriven ort, 

boendeform, anhållandets följder (varning/häktning), tidigare anhållanden och domar, samt 

orsaken till anhållandet. Alla variabler utom den sistnämnda finns tydligt utskrivna i materialet, 

men för att kvantifiera orsaken till anhållandet har ytterligare metodologiska överväganden krävts, 

men detta redogörs i detalj i kapitel fyra. 

En viktig detalj som också bör nämnas, och som är viktigt vid en kvantitativ analys av detta 

material är personer återfallna i brott. Detta innebär att ett antal personer under den här perioden 

blir anhållna för lösdriveri av Uppsalapolisen vid mer än ett tillfälle. Bland de 317 arresteringarna 

finns därför 252 personer. De resterande 65 arresteringarna består av samma personer som 

återigen blivit arresterade för lösdriveri.58 Att polisen hade personer som var återkommande 

lösdrivare var, i Uppsala eller andra städer, ingenting konstigt. Däremot påverkar det hur den 

kvantitativa statistiken skall föras.  

Variabler som kön och födelseort är konstanta, därför finns ingen anledning att använda 

samtliga 317 protokoll, i stället inkluderas bara de unika 252 personligheterna. Men med variabler 

som förändras har jag valt att inkludera samtliga protokoll på grund av denna förändring. Det är i 

dessa sammanhang inte rätt att tala om personer, däremot utgör varje enskild arrestering ett eget 

fall under en specifik tidpunkt i historien. Ett exempel på detta är ålder. Här är det inte möjligt att 

tala om lösdrivares åldersfördelning över tid eftersom de återkommande lösdrivarna blev äldre, 

och det skulle inte ge en rättvis bild över åldersfördelningen.59 Däremot är det möjligt att 

undersöka hur ålderfördelningen såg ut vid en viss tidpunkt, och då tala om i vilken fas i livet 

dessa personer blev arresterade. 

                                                 
55 Polisunderrättelser var en publikation som kom ut en gång i veckan. Den innehöll information om personer 
dömda för brott, personer misstänkta för brott, efterlysta personer, och lösdrivare. 
56 För en mer detaljerad översikt över protokollet, se exempel i bilaga. 
57 Enligt instruktionerna för vad protokollen skulle innehålla talar lösdrivarlagen mycket fattigt om detta. Protokollet 
skulle innehålla förklaring till varför personen ifråga förhörs, den anhållnes ursäkt till anklagelsen, den anhållnes 
levnadsomständigheter, ett signalement samt ett intyg på att den anhållne tagit del av sin varning. Från 1886 
användes formulär som till en del var förtryckta. När Svante Jakobsson genomförde sin studie över lösdriveriet i 
Uppsala under 1880-talet innefattade protokollen detsamma som lagen föreskrev, inklusive den anhållnes ursäkt till 
lösdriveriet, dock ej som en förtryckt uppgift. Den anhållne ursäkt hade dock vid 1910 försvunnit ur protokollen för 
Uppsala stad. Detta innebär att ursäkten var en del av polisens praxis åtminstone i början av lösdrivarlagens 
implementering. Se Jakobsson 1984. 
58 41 av 252 personer var under perioden återkommande lösdrivare. Det är dessa 41 som tillsammans utgjort de 65 
”extra” arresteringarna. 
59 Vill man undersöka förändring över tid behöver man i gå tillbaka till den tidpunkt då samtliga lösdrivare blev 
anhållna första gången.  



18 
 

I den kvalitativa analysen har främst de delar av protokollet som i så hög grad som möjligt 

innehåller löpande text författad av polisen självt och med dess egna ord använts. Signalementet 

har således uteslutits helt, liksom utdragen ur lösdrivarlagen, medan den misstänktes livshistoria 

använts sparsamt. Huvudsakligen har den mer varierande beskrivningen av lösdrivaren i form av 

anhållandets orsaker och levnadsomständigheter använts då dessa partier på allra tydligast sätt 

belyser hur polisen agerat i utredningen, och hur polisen resonerar kring anhållandet och den 

enskilda individen. 

I uppsatsens analyskapitel görs referenser till de två urvalen genom benämningen kvalitativt 

material eller urval, respektive kvantitativt material eller urval. Detta refererar till de två urvalens 

huvudsyften. Vid några tillfällen har dock principen frångåtts om sammanhanget motiverar att 

göra en kvantitativ bedömning av det kvalitativa urvalet och tvärtom. Ett sådant sammanhang 

kommer tydligt markeras och motiveras. 

 

Källkritik 

Det grundläggande kravet som ställs på källmaterialet är att det skall kunna anses representera 

polisens röst. De förhörsprotokoll som upprättades i samband med att en person anhölls för 

lösdriveri uppfyller detta krav. Protokollen var den officiella dokumentationen av den utredning 

som följde på lösdrivarens arrestering; den kan ses som en redogörelse över händelseförloppet 

och som en rapport om den anhållnes liv i allmänhet. Det är däremot inte möjligt att endast via 

förhörsprotokollen veta exakt vilken poliskonstapel som bidragit med information till 

utredningen; sådan information kan i sig vara intressant för att veta mer om polisen som 

organisation, men information om enskilda anställda bidrar inte ytterligare till polisens praktiska 

arbete med lösdrivarlagen eftersom den här studien utgår från polisen som institution och objekt. 

Polisen i Uppsala stad är här en egen aktör som tillämpade lösdrivarlagen, men det handlar inte 

enskilda polismäns agerande.  

Förhörsprotokollet tycks dock ha haft flera syften. När den första genomgången av 

källmaterialet gjordes, upptäcktes att polisen aktivt använde protokollet för att kommunicera med 

länsstyrelsen. Detta blir därför en viktig utgångspunkt; protokollet var inte endast ett dokument 

för att återge en händelse, det var inte enbart i administrativt syfte eller som ett skriftligt bevis för 

en arrestering protokollet upprättades, utan också ett sätt för polisen att hävda sig och 

argumentera för sin sak. Det var ett verktyg för polisen att berätta hur de uppfattade en situation. 

Materialet lämpar sig därför för att undersöka hur polisen såg på lösdriveri. 

Det finns flera exempel på hur polisen använder protokollet som en sådan 

kommunikationskanal. Till exempel använde sig polisen av så kallade enskilda varningar. Detta 
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var en varning som gavs till lösdrivaren muntligen och därför inte protokollfördes och inte heller 

blev information som länsstyrelsen kunde ta del av. Muntliga varningar kunde i stället plockas 

fram och användas för att påvisa ett återkommande lösdriveribeteende vid ett senare tillfälle.60 

Det tydligaste exemplet för hur polisen använde protokollen kommunikativt var emellertid när 

länsstyrelsen direkt tilltalades i protokollet. Detta hände år 1910 i samband med anhållandet av en 

man vid namn Häggroth, som varit dömd för lösdriveri tidigare, vilket uppenbarligen gav polisen 

anledning att argumentera för Häggroths behandling såsom lösdrivare: ”Vid bedömmandet af 

Häggroths lefnadssätt vågar jag vördsamt anhålla, att Länsstyrelsen äfven måtte beakta innehållet 

i förhörsprotokollet af den 14 december 1909. Förutom hvad sålunda anförts skulle dessutom 

antecknas: att Häggroth sedan många år tillbaka fört ett synnerligen supigt och oordentligt 

lefnadssätt.”61 Polisen fortsätter sin beskrivning av den anhållnes beteende: 

 
Förutom härofvan uppräknade tillfällen [har Häggroth] otaliga gånger af polispersonalen varit sedd 
i drucket tillstånd å allmänna platser här i staden, att han i allmänhet varit mycket dåligt klädd så att 
han äfven härigenom väckt uppmärksamhet; samt att han vid upprepade tillfällen af undertecknad 
meddelats enskilda varningar och uppmanats att skaffa sig arbete utan att däraf låta sig rätta. Af 
hvad jag sålunda anfört torde framgå, att Häggroth är en oförbätterlig tiggare och drinkare och att 
det för honom själf vore till stor nytta att för en längre tid komma från spritdryckerna och till en 
välgärning för samhället att blifva befriad från en dylik parasit.62 

 

Det är med ovanligt kraftfull ton polisen här dömer den anhållne Häggroth som en parasit. Man 

anser sig ha uppenbara anledningar att vilja häkta den här Häggroth och avlägsna honom från 

samhället. De båda citaten, hämtade från samma protokoll, visar både hur polisen använder 

muntliga varningar och hur man kunde tilltala länsstyrelsen och uppmana dem att se situationen 

utifrån polisens perspektiv. Speciellt blockcitatet illustrerar på ett tydligt sätt hur polisen kunde 

föra en argumentation för att rättfärdiga anhållandet av en person. Det tycks dock ha varit 

ovanligt med oenigheter mellan polisen och länsstyrelsen eftersom endast fyra fall av frigivningar 

skedde under perioden.63  

Det här perspektivet på polisens sätt att använda protokollen gör materialet till mer än en 

dokumentation av en utredning. Polisen var i allra högsta grad var medveten om protokollens 

olika möjligheter, däribland hur man kunde utnyttja olika dokumentationstekniker för att 

argumentera fram en dom hos länsstyrelsen, är det något studiens analys också behöver förhålla 

sig till. I polisens praktiska arbete finns den här aspekten av kommunikation och argumentation, 

                                                 
60 Polisen redogjorde då för att den anhållne vid tidigare tillfällen fått muntliga varningar och på så vis kunde belysa 

att lösdrivaren inte ändrar sitt beteende trots dessa varningar. För liknande syfte kunde också tidigare anhållanden 
som inte lett till förhör eller dom användas. Dessa dokumenterades i polisen rapportjournaler, och togs fram vid 
behov. 
61 ULA, LP 1910:13. 
62 ULA, LP 1910:13. 
63 ULA, LP 1920:5; 1910:16; 1921:10; 1926:24. 
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och i analysen måste därför även hänsyn tas till polisens möjliga avsikter med den information 

man inkluderar, och hur polisen för sina argument kring att arresteringen utgör ett lösdriverifall. 

 

Begreppsanvändning 

I den här studien är det polisens åsikter och beskrivningar, dess och tankar om lösdriveri och 

lösdrivare som undersöks, vilket innebär att begreppen appliceras på det polisen uppfattade som 

sådant. Oavsett om dessa uppfattningar var grundade i poliskonstapelns egna föreställningar om 

lösdriveri eller om stöd hämtades från lagen är det fortfarande polisens beskrivningar som i 

analysdelens kapitel inramar lösdriveribegreppet. Lösdriveri och lösdrivare är begrepp som 

fortsättningsvis kommer att användas parallellt med uttrycket den anhållne eller den misstänkte för 

att benämna de personer som polisen anhöll, och dem problem polisen beskrev. Att jag använder 

begreppet lösdrivare beror på att det underlättar kategorisering av aktörer, medför en konsekvent 

begreppsanvändning, och minimerar missförstånd. Alla förhörsprotokoll utom 13 behandlar en 

manlig lösdrivare. I analyskapitlen refereras därför också oftast lösdrivaren som just en ”han”.   

 

Disposition 

Det görs alltid en övervägning huruvida det är en kronologiskt eller en tematiskt disponerad 

analys som bäst belyser studiens resultat. Det är den senare som har använts för analyskapitlen i 

denna studie. Kapitlen är tematiskt disponerade efter de tre kriterier för lösdriveri jag tog fram 

under teoriavsnittet: arbetslöshet, kringstrykande och ordningsstörande beteende. Studien 

avslutas med en diskussion om studiens resultat. Orsaken till den tematiska dispositionen är att 

analysen på kommer att tydliggöra hur polisen förhöll sig till just dessa kriterier.  

Det första kapitlet behandlar arbetslösheten utifrån vad protokollmaterialet berättar om 

polisens syn på arbete och arbetslöshet. Syftet är att visa hur polisens beskrivningar ger uttryck 

för hur de ser på den anhållne som arbetslös, och vad detta säger om polisen sätt att se på arbete.  

Nästkommande kapitel fokuserar på hur polisen beskriver lösdrivare som en kringstrykande 

person. I anknytning till detta undersöks också de anhållnas geografiska härkomst för att förklara 

hur polisens beskrivningar av kringstrykandet hör ihop med den faktiska rörligheten bland de 

anhållna lösdrivarna. 

Det sista analyskapitlet behandlar på vilket sätt den anhållne betett sig ordningsstörande. Detta 

lösdrivarlagens tredje kriterium tar i förhörsprotokollen sig uttryck genom de handlingar och 

situationer polisen ansett besvärat lokalbefolkningen, och genom polisens beskrivningar av de 

anhållnas eventuella kriminella benägenhet.  
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Kapitel II: Arbetslösa 

Arbetslöshetskriteriet innebär mer konkret att förklara vilken funktion, och vilket utrymme, 

arbetslösheten fick i polisens bedömning av huruvida en person bör ha behandlats som lösdrivare 

eller inte. I det här kapitlet kommer detta i ett första steg att behandlas utifrån polisens 

föreställning om hur ett arbete kunde definieras och vad begreppet arbete kunde innefatta. Hur 

de anhållna framställdes i relation till polisens definition av arbete är sedan ett andra steg. Ett 

tredje steg är att förklara vilka konsekvenser polisens föreställning om arbete kunde få när den 

anhållnes beteende skulle tolkas i form av ett lösdriveribeteende. Kapitlet visar hur polisens syn 

på arbete stod i förhållande till lösdrivarlagens definition av arbetslöshet.  

Kapitlets diskussion grundas först och främst på det kvalitativa urvalet, de 88 slumpvis utvalda 

protokollen. I 60 av dessa beskriver polisen och tar ställning till arbete och arbetslöshet. 

Beskrivningar av den anhållnes arbetssituation är alltså vanliga i detta protokollurval. Det 

kvantitativa urvalet har här tillskrivits en förhållandevis liten betydelse för arbetslöshetskriteriet 

eftersom samtliga av lösdrivarna var utan arbete när de arresterades av polisen. 

 

Definitionen av arbete 

I och med att samtliga av de som anhölls för lösdriveri i Uppsala av polisen beskrevs och 

kategoriserades som arbetslösa föll polisens beskrivningar av de anhållnas faktiska 

försörjningstekniker utanför polisens definition av arbete. Det absolut vanligaste sättet för en 

anhållen att försörja sig var genom att bedriva tiggeri, antingen på stadens gator eller genom 

dörrknackning av privata bostäder.64 Polisens beskrivningar av sådana beteenden är dock långt 

från positiva. Lösdrivarens beteende beskrivs som besvärligt och störande,65 och därför var 

tiggandet inte den typen av ärlig försörjning polisen menade att en medborgare skulle hålla sig 

till.66 För det fåtalet kvinnor som anhölls i Uppsala under perioden var i stället prostitutionen en 

del av försörjningstekniken,67 och inte heller detta föll under kategorin ärligt arbete. Andra 

försörjningstekniker än arbete kunde också vara att idka försäljning. Detta innebar oftast mindre 

hantverk i form av ståltrådsarbeten, eller genom försäljning av skosnören, kammar, tvål eller visor 

                                                 
64 Omkring en tredjedel av samtliga 317 protokoll innefattar en situation med tiggeri, se tabell 6 och tabell 7, s. 57–
58. Av dessa var den vanligaste situationen att den anhållne bedrivit tiggeri på en allmän gata i centrala Uppsala, men 
att lösdrivare knackade på dörren till privata bostäder eller på gårdarna runt omkring Uppsala stad förekom också. 
Ett fåtal fall av tiggeri inne i butiker eller kaféer har också förekommit. Se exempelvis: ULA, LP 1910:1; 1911:11; 
1913:6; 1915:1; 1915:5; 1925:3; 1925:14; 1929:1. 
65 Se exempelvis: ULA, LP 1910:1; 1915:6; 1920:1 1920:4; 1925:16; 1930:10. 
66 Någon konkret skillnad mellan ärligt och oärligt arbete definieras inte av polisen, men genom att beskriva vilka 
försörjningsformer som inte föll under polisens föreställning om arbete kan tiggeri och prostitution härledas till den 
senare kategorin.   
67 13 av 317 protokoll behandlar kvinnliga lösdriverianhållna. Tio av dessa blev anklagade för prostitution, se tabell 5, 
s. 55. 
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och dikter.68 För att kunna idka försäljning fanns speciella tillstånd att söka, vilket skulle kunna 

tyda på att försäljning i sig kunde ses som ett arbete. Polisen visade emellertid låg tolerans 

gentemot arbetslöshet eftersom inget av ovanstående definierades som arbete; arbete var mer 

avgränsat och innefattade fler komponenter än den enskildes försörjning. 

En av dessa var arbetsambitionen som polisen avgjorde genom en bedömning av någons 

karaktär. Att ljuga om sina arbetsambitioner gav i detta sammanhang intrycket av en sämre 

karaktär. Genom ett sådant resonemang bedömde polisen en Östlund. Den anhållne erkänner 

först att han bedrivit tiggeri, men upplyser också polisen om att han förgäves sökt arbete på ett 

tegelbruk utanför staden. För att säkerställa uppgifterna tar polisen kontakt med det tegelbruk 

och den kontaktperson Östlund uppgav att han tillfrågat om arbete. Kontakten avfärdade dock 

Östlunds påstående.69 Detta sätt att försvara sin situation på hade polisen erfarit vid mer än ett 

tillfälle.70 Först och främst visar lögnerna att polisen hade en praxis att kolla upp informationen 

man fick från den anhållne, men det visar också att arbetet var en viktig komponent i polisens 

bedömningar i praktiken eftersom kravet på arbete för att undslippa en lösdriveridom fick 

personer att ljuga om sina anställningar, och därmed sina ambitioner att arbeta. 

Det var dock inte endast arbetssökandet i sig som polisen kunde använda för att bedöma 

lösdrivarens arbetsambitioner. Polisens resonemang kring nyligen arbetslösa lösdrivare tyder även 

det på att arbetet också avgränsades mot hur länge den anhållne varit arbetslös. Polisen beskriver 

inte vilken exakt arbetsform som var att definiera som arbete, men tillfälliga anställningar tycks ha 

placerats utanför definitionen. Den tillfälliga anställningen verkar inte heller ha varit tillräckligt för 

att kunna tillskriva den anhållne en viss ambition att söka och erhålla arbete. När polisen skall 

beskriva den anhållnes anställningar är det just arbetets tillfällighet som betonas negativt: ”Om 

Stålbrandt skulle vidare anföras, att han alltsedan hösten 1924 icke innehaft något annat arbete än 

tillfällig vedhuggning hos någon familj här i staden”.71 Genom att betona hur Stålbrandts arbete 

med vedhuggning bara var tillfälligt arbete med vedhuggning antyder polisen att arbetet inte var 

tillräckligt för att det skulle erkännas som ett arbete. Detta sätt att förhålla sig till en anhållen 

persons försörjningssituation betyder således att arbete för polisen innefattade en tidsaspekt. 

Polisens föreställning om hur arbete skulle definieras sträcker sig längre än till den anhållne 

och misstänkte lösdrivaren. När andra aktörer än lösdrivaren beskrivs i protokollet blir denna 

begränsade definition tydliggjord. Ett exempel på en sådan situation är ett gift par där mannen 

anklagas för lösdriveri, och är arbetslös. Mannens hustru har dock arbete som barnmorska, men 

polisen visar att hustrun inte är fullt ut seriös i sitt arbete; detta markeras delvis genom att påpeka 

                                                 
68 ULA, LP 1925:5; 1925:10; 1930:2; 1930:4; 1930:14. 
69 ULA, LP 1925:23. 
70 ULA, LP 1925:3; 1925:14; 1925:23; 1925:24; 1930:5; 1930:17. 
71 ULA, LP 1925:6. 
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hur hustrun har en ”mycket liten praktik” som barnmorska och att hon dessutom fördärvar sin 

tillvaro med alkoholkonsumtion.72 Polisens påpekanden om kvinnans arbete är ytterligare ett 

exempel på hur polisen avgränsade sin syn på godtagbart arbete genom att visa hur kvinnan inte 

arbetade tillräckligt mycket för att anses vara en exemplarisk arbetare. Bilden förvärrades sedan av 

den påtagliga alkoholkonsumtionen under barnmorskans lediga tid. 

Polisens definition fyller på så vis ett moraliskt syfte, genom att beskriva de anhållna som 

arbetslösa inte bara utifrån förhållandet arbetare – arbetslös utan också genom vilken 

anställningsform som uppfattades riktig, och vilken som var felaktig. Den försörjningsteknik som 

föll inom polisens ramar för ett ärligt och riktigt arbete, och en arbetare som befann sig inom 

polisens normer för detsamma, innefattade inte tillfälliga anställningar. Polisen kunde välja att 

betona denna aspekt mer allmänt genom att beskriva hur en person ”icke haft något som hälst 

stadigvarande arbete” den senaste tiden.73 Även om den anhållne antingen nyligen haft 

anställning, innehaft tillfälliga arbeten, eller har tagit till andra försörjningstekniker än anställning, 

markerar inte polisen detta som ett tecken på arbete eller arbetsambition. 

Detta innebär att själva arbetslösheten inte heller definieras av polisen som någonting 

nödvändigt utan snarare var ett bevis för den enskilde individens oförmåga att skaffa sig arbete. 

Polisen kunde därför markera att den anhållne var arbetslös trots att arbete fanns eller att arbete 

”erbjudits honom” och på så vis markerat att ansvaret låg på lösdrivaren att skaffa sig arbete.74 Ur 

ett vidare perspektiv tycks inte heller polisen blivit påverkad av landets ekonomiska upp- och 

nedgångar som karaktäriserar undersökningsperioden. I början av undersökningsperioden var 

efterfrågan på arbete stor, men i och med första världskrigets utbrott dalade efterfrågan för att 

sedan åter stiga mot krigets slut. Med freden kom således en ny ekonomisk kris, men mot 1920-

talets mitt hade den svenska ekonomin åter börjat stärkas.75 Denna vågeffekt i ekonomin 

påverkade ju även arbetsmöjligheterna för lösdrivare, men det blir inte påtagligt i polisens 

beskrivningar. Polisen visar att de i stället söker utkräva ansvar av den arbetslöse att klara sin 

försörjning på ett ärligt sätt.  

Polisen tolkar således lösdrivarens arbetslöshet utifrån premisserna att samtliga medborgare 

hade lika stora möjligheter till arbete. Arbetet skulle i sin tur definieras utifrån polisens 

gränsdragning. Arbetet skulle således vara ärligt till sin form och uteslöt idkande av försäljning 

eftersom polisen i grund och botten inte tycks ha värderat detta som ett riktigt arbete. Polisen 

lägger ansvaret för arbetslösheten på den anhållne själv utifrån sin egen definition av vad arbete 

skall vara, speciellt kommet detta fram i situationer då den anhållne tilldelas ett visst utrymme i 

                                                 
72 ULA, LP 1910:15. 
73 ULA, LP 1910:10. 
74 Se exempelvis: ULA, LP 1915:4; 1915:5; 1920:4. 
75 Eriksson 2004, s. 20–22, 107; Nilsson 1982, s. 60–61; Rauhut 2002, s. 77–81.  



24 
 

protokollet att försvara sin arbetslöshet. Syftet med att inkludera den anhållnes egen syn på sin 

arbetssituation kan, för det fösta, ses som ett sätt för polisen att påvisa hur lösdrivarens 

uppfattning kring sin egen försörjningssituation inte befinner sig inom den arbetsetik som är 

allmän för polisen, och för det andra vara ett sätt att påvisa hur låga ambitioner lösdrivaren har 

för att arbeta. 

Varför definierade polisen ett arbete på detta sätt? Varför räckte det inte att ha ett tillfälligt 

arbete, efter sina egna premisser? Polisens sätt att beskriva arbete liknar till stor del en 

föreställning om arbetslösa som hade funnits länge i samhället, och som först på riktigt började 

luckras upp under 1930-talet. Det handlade om att varje medborgare var själva skyldiga att stå för 

sin försörjning och att inte ligga samhällets till last.76 Uppsalapolisens idéer om vad arbetslösheten 

innebar, det vill säga att bristande arbetsambitioner tillskrevs lösdrivare snarare än strukturella 

förklaringar om ett hård arbetsmarknad, var en avspegling av det samtida samhällsklimatet. 

Polisen var ju i allra högsta grad en del av det samhälle den skulle övervaka, och påverkades av 

den socialpolitik som fördes i landet. 

Samtidigt som denna syn på arbetslöshet och fattigdom fortfarande existerade, gjordes 

förändringar i socialpolitiken som avspeglade att en förändrad syn på medborgares eget ansvar 

hade börjat spegla politiken. Förutom att bredda det ekonomiska skyddsnätet för de som blivit 

oförvållat arbetslösa, erkändes statens ansvar för medborgarens välmående.77 Denna typ av 

förändringar, som också innebar en förändrad syn på medborgarskap och en kommande 

omdefiniering av sociala gruppers status i samhället återspeglas däremot inte i protokollmaterialet. 

Polisens beskrivningar av lösdrivares arbetslöshet visar därför samtidigt att polisens attityd i 

arbetsfrågan inte var progressiv, den var på väg att bli en förlegad syn.  

 

 

                                                 
76 Berge 1995, s. 10. Se även Wallentin 1989, s. 28. 
77 Den form av ekonomiskt skyddsnät som under 1800-talet hade funnits och under 1910- och 1920-talet fortfarande 
fanns var i huvudsak fattigvården. Denna institution hade dock endast fungerat livsuppehållande och inte erkänt 
varje individs rätt till ett drägligt liv. Med sekelskiftet 1900 började andra former av sociala försäkringar tas fram i 
syfte att förebygga fattigdom och arbetslöshet genom att ge varje medborgare garanterat ekonomiskt stöd vid 
ålderdom, sjukdom, arbetsskada eller då någon oförvållat fallit i arbetslöshet. Social försäkring är en samlingsterm för 
statliga försäkringar som syftar till att förebygga fattigdom och personlig konkurs. Exempel på sociala försäkringar är 
allmän pension, obligatorisk sjukförsäkring, och olycksfallsförsäkring på arbetsplatser. Under 1800-talet hade 
individens ansvar handlat om individens ansvar att betala in skatt och det moraliska förfall som drabbade arbetslösa, 
det handlade också om individens skyldighet rå för sig själv och inte ligga samhället till last. Principen var densamma 
under senare period men motivet såg annorlunda ut. Socialförsäkringarnas möjlighet att betala ut stöd till 
hjälpsökande var beroende av att medborgarens ambitioner låg i arbetet och i att bidra till socialförsäkringarnas 
finansiering. Se Berge 1995, s. 125; Jordansson 2008, s. 113–115; Junestav 2008, s. 103–105; Rosén 2002, s. 165–169. 
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Om arbetsoviljan 

Förutom polisens begränsande definition av arbete innebar polisens bevisning för den anhållnes 

arbetslöshet att den senares arbetsambition blottades; den anhållnes vilja att arbeta. Polisens 

definition av arbete påverkade alltså hur man såg på den enskildes ansvar för sitt arbete, och här 

betonas såväl ett individuellt som ett kollektivt ansvar. Polisen såg därför uteslutande problem 

med de anhållnas ambitioner, eftersom de utifrån polisens perspektiv inte hade några ambitioner. 

Det här avsnittet går närmare in på vad arbetsoviljan och den bristande ambitionen bestod av. 

Det vanligaste sättet för polisen att beskriva en arbetsovilja var genom att markera att den 

anhållne ”sedan en längre tid tillbaka uppehållit sig här i staden utan att skaffa sig arbete”.78 På så 

vis visar polisen att lösdrivarens ambitioner för att söka arbete är lägre än vad som kan förväntas 

av honom, och därför uppfyller inte lösdrivaren kriteriet att vara aktivt arbetssökande. Polisen 

kunde också uttrycka sig starkare över den anhållnes försörjningsförhållanden genom att beskriva 

hur han ”underlåtit att söka skaffa sig arbete”79 och därmed definitivt uppvisat en ovilja till att 

arbeta genom att undvika detsamma medvetet.80 Vid fallet Tärnström tar polisen sig friheten att 

vara mer rak på sak, då han ”sedan lång tid tillbaka icke kunnat eller velat förskaffa sig ordnadt 

arbete”.81 Genom att beskriva hur den anhållne undvek arbete motiverades arresteringen av 

honom som lösdrivare.  

Om den anhållne tidigare hade haft arbete kunde oviljan också motiveras genom att visa hur 

den anhållne inte var tillräckligt seriös i sina åtaganden, till exempel när den anhållne lämnat 

anställningar i förtid. En man hade till exempel plötsligt avbrutit sin anställning på en skofabrik 

på grund av att han tjänade för litet pengar på arbetet,82 medan en kvinnlig lösdrivare var oseriös 

när hennes arbetsgivare i protokollet vittnar om att hon en dag bara lämnat arbetsplatsen och 

aldrig kommit tillbaka, men arbetsgivaren menar sig misstänka att hon inte trivts på arbetsplatsen: 

”[hotellägaren hade] icke haft anledning till anmärkning mot Åmarks uppförande, men hade han 

förstått, att Åmark icke trivdes med förhållandena i Rimbo, utan önskade ett mera lätt och rörligt 

liv omkring sig”.83 Mycket sällan har polisen dock inkluderat vittnesmål, likt detta, av före detta 

arbetsgivare.  

Men att polisen upplevde arbetslösheten i sig som problematisk framkommer också då polisen 

erbjöd den anhållne ett ultimatum. För att den anhållne skulle undvika häktning för lösdriveri 

måste han antingen skaffa ett arbete eller lämna staden. På så vis gav polisen den anhållne en 

                                                 
78 ULA, LP 1910:4. 
79 ULA, LP 1910:16. 
80 Se exempelvis: ULA, LP 1910:14; 1910:16; 1915:2; 1915:5; 1915:12; 1915:13; 1915:14; 1920:3; 1920:4; 1925:9. 
81 ULA, LP 1910:14.  
82 ULA, LP 1915:4. 
83 ULA, LP 1930:12. 
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enskild, muntlig varning i stället för den annars regelrätta officiella och skriftliga varningen. Om 

den misstänkte lösdrivaren inte uppfyllt endera krav inom en – av polisen icke definierad – tid 

riskerade han att åter bli anhållen och straffad för lösdriveri. Detta ultimatum är vanligt 

förekommande i protokollmaterialet; de anhållna har ibland fått flera sådana varningar innan de 

slutligen anhållits officiellt.84 Genom att inte utnyttja ultimatumet har personen visat att han inte 

vill arbeta, att han inte är en aktivt arbetssökande, och att han då kan behandlas som lösdrivare. 

År 1915 beklagar sig en polisanställd över detta, då den anhållne ”under flera år icke företagit sig 

något stadigvarande arbete oaktat han af undertecknad, då han vid flera tillfällen härstädes varit 

anhållen, förständigats att skaffa sig sådant”.85  

Ultimatumet markerar tydligt lösdrivarens arbetsovilja, men det markerar även polisens egen 

vilja att hjälpa lösdrivaren och förbättra hans situation. Ultimatumet kan därför också ses som 

polisens sätt att ge den anhållne en andra chans. Detta sätt för polisen att hantera situationen och 

den anhållnes lösdriveribeteende visar också att polisen lade betydelse i arbetet som botemedel 

mot lösdriveri; att det låg förbättringsmöjligheter i den anhållnes beteende om han tog ett arbete. 

Vid något enstaka tillfälle har till och med en enskild konstapel beskrivit hur han hört sig för om 

arbetsplatser och fattigvårdshjälp, också i syfte att förenkla för lösdrivaren, men där lösdrivaren 

avböjt ett erbjudande.86 Trots polisens försök var det dock upp till den anhållne själv att i 

slutändan reda ut sin situation. En man vid namn Hedman hade fått plats på ett äldreboende som 

hjälp, men äldreboendet hade ställt krav på Hedman att också utföra visst arbete i gengäld. 

Lösdrivaren hade dock enligt förmannen på boendet misskött sig så pass att han var tvungen att 

lämna boendet.87 

Kontrasten mellan oviljan (eller lättjan) och arbetsplikten gör sig vidare gällande i samband 

med den anhållnes fysiska förmåga. I några få protokoll beskriver polisen lösdrivaren som en 

person vilken undviker arbete trots att han är ”frisk och arbetsför”.88 Precis som i tidigare 

situationer är detta ett sätt för polisen att lägga fram bevis för ett lösdriveribeteende. Personen 

har möjligheter att skaffa sig arbete, polisen finner inga fysiska hinder, ändå väljer den anhållne 

att inte arbeta. Detta sätt för polisen att förhålla sig till lösdrivarens fysiska konstitution har även 

uppmärksammats av forskaren Hans Wallentin. Genom att polisen kommenterar lösdrivarens 

fysiska tillstånd förhåller man sig till lösdrivarlagens villkor över vilka individer som innefattades 

av lagen. Eftersom äldre och fysiskt eller psykiskt sjuka inte kunde behandlas som lösdrivare var 

                                                 
84 Muntliga varningar förekommer i 139 av 317 protokoll. Källa: ULA, LP, vol. 20-28, 1910–1930. 
85 ULA, LP 1915:15. På liknande sätt kunde polisen också betona att uppmaningen var allvarligt menad, se ULA, LP 
1920:3. 
86 Se exempelvis: ULA, LP 1910:15; 1930:5; 1930:6; 1930:16. 
87 ULA, LP 1925:9. 
88 ULA, LP 1910:12; 1910:13; 1910:21; 1930:5. 
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det var därför viktigt, menar Wallentin, att polisen markerade om lösdrivaren var i arbetsdugligt 

skick eller inte.89 En sådan slutsats av Wallentin förefaller trolig även i detta sammanhang, ty det 

är förenligt med vad som här lagts fram: polisen valde att framhäva arbetsoviljan och motståndet 

hos de som anhölls för lösdriveri i syfte att påvisa ett lösdriveribeteende. 

Polisens sätt att framhålla den anhållnes arbetsovilja visar att arbetet kan tolkas som en viktig 

moralisk komponent för att bedöma en individ. Som tidigare påpekats hade polisen mycket låg 

tolerans mot arbetslöshet och detta avsnitt har bidragit till att visa vilket typ av problem polisen 

menade att arbetslösheten innebar. Den moraliska dimensionen av arbetslösheten bör förstås 

utifrån den samtida föreställningen om arbetslösa som lättjefulla och omoraliska individer, och 

där polisen företrädde dessa uppfattningar om de arbetslösa. Samtida föreställningar om arbete 

och arbetslöshet återkommer både i lösdrivarlagen och decennier senare i polisens beskrivningar 

av misstänkta lösdrivare. Frågan i det här sammanhanget som blir aktuell att ställa är om polisen 

enbart såg arbetslöshetsproblemet genom de moraliska implikationerna eller om det fanns vidare 

konsekvenser arbetslösheten kunde föra med sig?  

 

Ett bristande försörjningsansvar 

Det finns flera exempel på situationer där polisen beskriver hur lösdrivarens lättjefulla livsstil får 

konsekvenser för andra än lösdrivaren själv. Att den anhållne är arbetslös har visat sig vara 

problematiskt i sig, men i de fall där lösdrivaren bor tillsammans med sin familj eller släktingar 

sker arbetslösheten också på bekostnad av andras välfärd. I sådana situationer markerar polisen 

konsekvenserna av en bristande ansvarskänsla hos den anhållne, och detta bidrar ytterligare till 

frågan hur polisen förhåller sig till arbetslöshetskriteriet och vilken betydelse arbetslösheten får 

för definitionen av ett lösdriveribeteende. 

De män som hade familj eller föräldrar (i livet), och anhölls för lösdriveri tillskrivs det 

huvudsakliga ansvaret för närståendes lycka och välfärd; polisens kommentarer kring den 

anhållne blir i enlighet med detta omfattande. De närstående kan i protokollen vara 

förhållandevis anonyma och passiva, kan de framställas som offer för den anhållnes handlingar, 

eller kan de vara aktiva aktörer i den anhållnes arrestering. Det har till exempel hänt att den 

anhållnes fru eller att någon av föräldrarna gjort en anmälan om lösdriveri. Det har då oftast gällt 

                                                 
89 Wallentin 1989, s. 34–35. 
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en kombination av att lösdrivaren varit arbetslös en längre till, uppvisar ingen vilja till arbete, 

samt att han varit våldsbenägen i olika grad.90 

När det gäller föräldrarnas situation drar sig polisen inte för att skriva fram kontrasterna 

mellan sonen och föräldrarna. Polisen beskriver föräldrarna som fattiga, sjuka och äldre. Man 

påpekar att sonen tvingar föräldrarna att försörja honom trots att deras ekonomiska situation inte 

tillåter det.91 Vid ett tillfälle visualiserar polisen detta förhållande genom att beskriva hur 

föräldrarna arbetar för att försörja sitt vuxna barn: fadern ”saknar arbete långa tider därunder han 

plägar försälja sill och modern har ett litet karamellstånd”.92 Genom att också påpeka hur de 

förutom den vuxne sonen dessutom har ett ytterligare, minderårigt, barn att försörja med dessa 

medel framställs den misstänkte lösdrivaren som ansvarslös. Att sonen trots detta förhållande 

”uraktlåtit att skaffa sig ordnat arbete” även om ”sådant erbjudits honom” påvisar hur 

arbetslöshet och därmed ett bristande försörjningsansvar kunde få konsekvenser för andra än 

lösdrivaren själv.93 Lösdrivaren utnyttjar sina föräldrars gästfrihet, men i stället för att bidra till 

försörjningen av samtliga medlemmar i hushållet visar lösdrivaren att han ser till sig själv i första 

hand. Polisens sätt att förhålla sig till arbetslöshet visar sig i denna bevisning för den anhållnes 

bristande ansvar och påföljande problematiska beteende; polisen väljer att inte skuldbelägga 

någon annan än lösdrivaren. Genom att påvisa hur sonen ”tilltvingat” sig boendet i föräldrarnas 

hem markeras föräldrarnas oskuld och orättvisa behandling. Att de anmäler sonen för lösdriveri 

är således deras första åtgärd mot detta förhållande.94 

Konsekvenserna av arbetslösheten tar sig ett liknande uttryck när den misstänkte har ansvaret 

att försörja sin hustru och deras gemensamma barn. En Andersson beskrivs i detta sammanhang 

utifrån uppfattningen att han skadar sin familj, men framför allt att han förstör sin hustrus 

tillvaro: ”Andersson, som har hustru och tre minderåriga barn, [har] icke på flera år nämnvärt 

bidragit till familjens uppehälle, utan har hustrun måst uppehålla och försörja familjen.”95 Polisen 

beskriver en situation där den anhållnes arbetsovilja får vidare konsekvenser för de personer han, 

i egenskap av manlig vuxen individ, har ansvaret att försörja. För polisen, precis som med de 

situationer som uppstod med lösdrivarens föräldrar, handlar inte familjesituationen om 

lösdrivaren själv, och om hans egen överlevnad, utan att det är Anderssons barn och hustru som 

                                                 
90 Att den anhållne bor tillsammans med sin familj eller andra släktingar finns angivet i 58 protokoll av 317. 
Konflikter mellan makar eller mellan söner och föräldrar förekommer i 17 av 58 protokoll. Källa: ULA, LP, vol. 20-
28, 1910–1930. 
91 Se exempelvis: ULA LP 1910:3; 1910:12; 1915:5; 1915:7; 1920:3.  
92 ULA, LP 1915:5. 
93 ULA, LP 1915:5. 
94 ULA, LP 1910:3; 1910:12; 1910:16; 1910:21; 1915:4; 1915:5; 1915:7; 1920:1; 1920:3. 
95 ULA, LP 1915:12. 
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först och främst drabbas av bristen på ansvar.96 Polisens syn på den misstänkte Andersson i 

relation till kärnfamiljsidealet med mannen som brödfödaren är tydlig i detta exempel; att hustrun 

är ute i arbete och försörjer familjen ensamt är inte resultatet av ett ansvarsfullt beteende från 

Anderssons sida. 

Lösdrivarens bristande förmåga att erkänna sitt försörjningsansvar kunde få än vidare 

konsekvenser. Vid två tillfällen blir polisen varse om att den anhållne på grund av arbetslöshet 

splittrat sin familj. Till skillnad från situationen med Andersson ovan, blir polisens ståndpunkt 

mer framträdande i frågan om försörjning. Den första är en Myrberg, som har avstått arbete och i 

stället enligt polisens beskrivningar haft umgänge med andra personer. Detta umgänge beskrivs 

likt Myrberg som bestående av arbetslösa och bråkiga personer. Det tycks handla om en 

medveten arbetslöshet och med det närmast en nonchalans gentemot både sin närmaste 

omgivning och samhället. Med polisens egna ord har Myrberg ”underlåtit att genom ordnat 

arbete försörja såväl sig själf som sin familj” och medvetet satt familjen i en situation där de inte 

längre kan vara tillsammans.97 Polisen fortsätter: 

 
Vidare skulle antecknas, att Myrberg genom sin lättja och liknöjdhet förorsakat att familjen vid 
sistförflutna hyreskvartals utgång blef afhyst från den innehafda lägenheten och nu erhåller tillfällig 
bostad vid Årsta egne hem i Vaksala socken, och att Frälsningsarmens [sic] slumsystrarar [sic] 
omhändertagit de två äldsta barnen.98 

  

Det är alltså med lättja och liknöjdhet som Myrberg orsakar familjens splittring. Polisens 

beskrivning handlar här dels om en ovilja till ärligt arbete från Myrbergs sida, men också om att 

Myrberg som person inte känner tillgivenhet till sin familj – han bryr sig helt enkelt inte om att 

hans familj skall vara välmående och ha ett gott liv. Denna bild av den anhållne motiveras vidare 

av att konsekvenserna för Myrbergs beteende blev stora. Familjen blev avhysta från sitt boende, 

och två av parets tre barn togs från dem.99 Polisen isolerar därmed problemet till mannens 

oförståelse för arbetets betydelse för både sig själv och de han enligt polisen (och samhället) var 

skyldig att försörja och försvara från fattigdom. 

Det andra exemplet på hur ett lösdriveribeteende kunde splittra familjen behandlar frågan om 

prioriteringar; en Johansson hade en hustru och sju minderåriga barn att försörja, men på grund 

av arbetslöshet hade samtliga barn blivit utackorderade till andra familjer. Polisen beskriver i detta 

sammanhang en central händelse där den misstänkte tiggt pengar i ett kafé med påståendet att 

han saknade inkomst till sin familj. För de pengar Johansson skrapade ihop hade han 

                                                 
96 ULA, LP 1915:12. 
97 ULA, LP 1915:13. 
98 ULA, LP 1915:13. 
99 ULA, LP 1915:13. 
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”omedelbart” spenderat samtliga på alkohol.100 Polisens beskrivningar visar attityden mot den 

anhållne; förutom att Johansson försummat sin familj har han dessutom prioriterat sina egna 

behov av alkohol framför familjens välmående. Han har på grund av detta splittrat familjen. Det 

blir i detta exempel tydligt att arbetslösheten är en väsentlig del av hur polisen uppfattar 

lösdrivare, och att det samtidigt är ett medel med vilket polisen kan klargöra på vilket sätt de 

anhållna både utgör ett samhälleligt och moraliskt problem. När makar och barn måste tas 

omhand av myndigheter på grund av att mannen inte kan försörja sin familj blir detta en kostnad 

för samhället.  

Arbetslösheten sågs därför ur polisens perspektiv både som en moralisk och en ekonomisk 

börda. Arbetet mot lösdriveriet karaktäriseras av ett sådant förhållningssätt gentemot 

medborgare, vilket kommer fram genom de krav polisen sätter på medborgarna. I protokollet tar 

detta sig också i uttryck genom den anhållnes erkännande. Polisen beskriver att samma Johansson 

”vid förhör [har] medgivit att denna sin underlåtenhet och likaledes medgivit, att han använt alla 

de medel han genom något tillfälligt arbete med förtenning och genom bettleri erhållit till sitt eget 

uppehälle och till ej ringa del till inköp av rusdrycker för egen räkning”.101 Här får polisen ett 

erkännande av lösdrivaren själv att det är hans ansvarstagande som brustit och lett till problem 

för familjen som han är skyldig att försörja. Johansson erkänner därmed också sin moraliska 

underlägsenhet gentemot polisen och samhället. 

Genom att centrera diskussionen kring mannens försörjningsansvar har det här framkommit 

att polisens syn på arbetslöshet mer handlar om den anhållnes bristande vilja att ta ansvar snarare 

än en oförståelse för konsekvenserna arbetslösheten för med sig, vilket vidare förklaras av att det 

är enbart mannen som ur polisens perspektiv bör vara ekonomiskt ansvarig för ett hushåll.102 

Detta har framför allt visats genom att peka på hur polisen beskriver konsekvenserna av 

arbetslöshet. Något motsägelsefullt visar ett av tretton protokoll rörande kvinnliga lösdrivare på 

motsatsen. Kvinnan vid namn Åmark var misstänkt för lösdriveri på grund av prostitution. Hon 

togs in på förhör i samband med att polisen misstänkte en större prostitutionsverksamhet i det 

hus hon bodde tillsammans med ett okänt antal andra misstänkta prostituerade kvinnor. 

Utredningen kring Åmark kom dock i huvudsak att handla om hennes arbetslöshet snarare än 

prostitution per se.  Resultatet av utredningen var att Åmark inte hade varit seriös i sina 

åtaganden, varken till de arbeten hon haft eller till det barn hon övergivit. Utredningen kring 

                                                 
100 ULA, LP 1925:3. 
101 ULA, LP 1925:3. 
102 Precis som för polisen var kärnfamiljen fortfarande under 1910- och 1920-talet normen, där maken 
förvärvsarbetade och hustrun var hemma och tog hand om barnen. Se Eriksson 2004, s. 115–127; Jordansson 2008, 
s. 118. 
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Åmark visar liknande tendenser som ovan beskrivits kring de män som inte tog sitt 

försörjningsansvar.103  

Förutom det faktum att Åmark är prostituerad finns ingenting i protokollen som kan härledas 

till ett specifikt kvinnligt ansvar, som det gör bland de manliga lösdrivarna. Den anhållne Åmarks 

bristande förmåga att hålla fast vid ett arbete liknar andra exempel som här ovan fått exemplifiera 

polisens beskrivningar av män. Åmarks likgiltighet mot hennes eget barn har stora likheter med 

de manliga lösdrivarnas sätt att hantera sina familjerelationer. Det är således möjligt att öppna 

upp för förklaringen att ansvaret för sig själv och andra kom före kön, och att arbetet i sig var 

viktigare än vem som arbetade, men att i situationer då det fanns två möjliga försörjare såg 

polisen mannen som huvudansvarig.  

Generellt får mannen genom försörjningsansvaret den större rollen och blir syndabock för 

den olycka som drabbar hustru och barn. De kvinnor som omnämns i protokollen blir därför 

oftast passiva offer för den mer aktiva manliga aktören. En trolig förklaring till varför just 

hustrun är passiv och offerbetonad är att det förstärker bilden av den anhållne som en 

problematisk individ, och det lösdrivande beteendet blir starkare förknippat med ett omoraliskt 

handlande. En sådan slutsats underminerar inte polisens beskrivningar av den misslyckade 

maken, det är snarare två sidor av samma mynt. Den anhållne mannen är arbetslös och har 

därmed brustit i sitt försörjningsansvar, vilket kan användas för att bevisa den omoraliska 

aspekten i mannens beteende och på så vis bevisa hans skuld som lösdrivare. 

I relation till lösdrivarlagen ligger försörjningsansvaret nära den samtida synen på individen 

som ansvarig för sin egen överlevnad och för sin familj genom att inte ligga samhället till last. 

Både Myrberg och Johansson visade på motsatsen genom att tvinga samhället att gripa in i deras 

familjesituation, vilket männen sattes ansvariga för. Polisens beskrivningar visar således att en 

lösdrivare är någon som avviker i synen på försörjning genom att inte vilja eller inte klara av att 

axla det ansvar försörjning innebär. Men lösdrivaren avviker också i synen på arbete, både i fråga 

om definitionen av arbete liksom om vem som bör förvärvsarbeta. Ur polisens perspektiv blir 

lösdrivaren en person som inte söker arbete, men framför allt en person som inte har viljan, 

motivationen, disciplinen eller moralen att arbeta. 

 

 

 

                                                 
103 ULA, LP 1930:12.  
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Sammanfattande slutsats 

Kapitlet började vid polisens definition av arbete som något specifikt och avgränsat, men där den 

exakta gränsen för när en försörjning kan räknas till arbete ej fullt ut kan definieras. Jag har 

däremot gjort tydligt att polisen avgränsade arbetet som någonting inte tillfälligt eller 

tidsbegränsat. Att sedan motsätta sig dessa krav på arbete beskrev polisen genom att bevisa den 

anhållnes bristande vilja till arbete. Polisen betonade oviljan till arbete som den huvudsakliga 

bristen hos en lösdrivare och arbetslöshet kunde på så vis kopplas till ett lösdriveribeteende. Den 

anhållne beskrevs som omoralisk och på annat vis i negativa ordalag i samband med att polisen 

redogjorde för hans arbetslöshet. Varför arbetsoviljan i sin tur var farlig och omoralisk låg i dess 

konsekvenser för andra människor. Arbetslöshetsfrågan fick först väsentlig vikt när lösdrivarens 

beteende påverkade personer som polisen beskrev som oskyldiga. 

Arbetslöshetskriteriet kan därför tillskrivas främst moralisk betydelse: för det första genom att 

lösdrivaren inte ta ansvar för sin egen eller sin familjs försörjning, och för det andra genom att 

lösdrivaren tillåter sig bli en samhällelig börda. För en ensam lösdrivare kunde detta komma till 

uttryck genom behov av äldre- eller fattigvård, och för familjefadern genom att samhället 

tvingades ta barnen omhand, ge lösdrivaren och hans familj ett boende eller genom understöd. 

Arbetslöshetskriteriet blir centralt vid polisens beskrivningar av lösdriveribeteenden vid ett flertal 

gånger, men är nästan alltid närvarande i protokollen på ett eller annat sätt. Det är en 

grundläggande faktor för lösdriveri och liknar i flera hänseenden lösdrivarlagens definition av 

arbetslöshet. 

Vad säger detta om polisens tillämpning och praktiska arbete? Att arbetslöshet tillskrivs 

moralisk betydelse visar vilken funktion polisen själv tillskriver arbetet; det blir en del av polisens 

definition av den moraliska medborgaren och kan användas som mått för att bestämma hur 

mycket ansvar en person är villig att ta – både för sig själv och för samhället. För polisen tycks 

försörjningsansvar i grund och botten handla om att inte vara en börda för samhället, såväl ur 

social liksom ekonomisk synpunkt. Denna syn på arbetet som här lyfts fram hos polisen visar i 

sin tur hur man resonerat kring lösdrivarlagens arbetslöshetskriterium. Det finns en tydlig 

problematik kring människor som är arbetslösa och man tenderar att lyfta fram denna 

problematik som ett bevis på ett lösdriveribeteende. 
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Kapitel III: Kringstrykare 

Syftet med analysens andra kapitel är att belysa hur polisen resonerade kring människors 

rörlighet, och på vilket sätt kringstrykandekriteriet tar plats som ett lösdriveribeteende i polisens 

beskrivningar. Först behandlas polisens benämningar av kringstrykande beteenden i 

protokollmaterialet, och de anhållnas bostadsförhållanden som en del av polisens användning av 

kringstrykandekriteriet. I anknytning till detta undersöks sedan hur stor rörligheten bland 

Uppsalas lösdrivare var generellt, detta genom att studera hur de anhållna geografiskt har rört sig 

och varför. Resultaten av lösdrivarnas rörlighet jämförs sedan med polisens egna resonemang om 

rörligheten för att ta reda på varför polisen beskriver kringstrykandet som de gör, och vad detta 

säger om polisens tillämpning av lösdrivarlagen.  

Material både från det kvalitativa och det kvantitativa urvalet har använts. Det kvantitativa 

urvalet används för att söka ta reda på hur rörligheten såg ut bland dem som anhölls för 

lösdriveri i Uppsala, och hur de anhållnas bostadssituation såg ut. Det kvalitativa urvalet används 

här för att lyfta fram hur polisen beskrev lösdrivarens kringstrykande beteende. Det handlar om 

hur polisen uttrycker sig kring den anhållne i fråga, speciellt hur och i vilket sammanhang 

rörligheten beskrivs, samt vilken information polisen verkar ha tillskrivit betydelse för 

utredningen och vilken information som uteslutits. 

 

Kringstrykandet i polisens beskrivningar 

Till skillnad från polisens beskrivningar av arbete och arbetslöshet, är beskrivningar relaterade till 

kringstrykande beteenden förhållandevis få. Nedanstående citat är ett av två tillfällen då polisen 

använder sig av kringstrykande för att beskriva en situation. Uttalandet förekommer i sin tur i två 

separata förhörsprotokoll där personerna blivit anhållna samma dag. I och med att polisen 

uppmärksammat situationen specifikt och inkluderat samma uttalande i två olika källor kan 

situationen ha uppfattats som extraordinär för just polisen i Uppsala. Citatet är ett uttalande som 

återges här nedan i sin helhet i syfte att illustrera i vilket sammanhang kringstrykandekriteriet blir 

aktuellt för polisen att belysa: 

Sedan en längre tid tillbaka och särskilt efter höstens och vinterns inbrott hava ett stort antal 
sysslolösa, till största delen yngre manspersoner, vilka varit på vandring från ort till annan, 
livnärande sig huvudsakligen genom bettlande [tiggeri förf. anm.]efter ankomsten till Uppsala 
stannat kvar här och förskaffat sig sitt uppehälle genom att besöka privatfamiljer och där begära 
allmosor i form av mat och penningar. Klagomål anföras också från allmänheten oavbrutet över att 
personer, oftast yngre män, besöka hus och gårdar och besvära med bettlande, därvid ej sällan 
händer att, då begäran om allmosor avslås, den bettlande uppträder pockande och hotfullt, särskilt 
då kvinnor äro ensamma.104 

                                                 
104 ULA, LP 1925:25; 1925:26. 
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I uttalandet beskrivs ett problem där personer stryker omkring ”från ort till annan”,105 men i den 

situation som målas upp av polisen är det framför allt tiggeriet som ligger i fokus.106 Tiggeri har 

redan i föregående kapitel kort behandlats; det var vanligt förekommande och ofta beskrivet 

enligt ovan som besvärande.107 Allt som oftast beskriver polisen kringstrykandet hos den anhållne 

i samband med just arbetslöshetens olika uttryck. Kringstrykandet blir då, likt situationen i citatet 

ovan, sekundärt i sammanhanget. Det tycks alltså som att polisen inte uppfattar kringstrykandet 

lika problematiskt som arbetslösheten, och i och med det inte heller kringstrykandet som en 

jämförelsevis lika självklar del av lösdriveriet. 

Ur polisens perspektiv verkar problemet snarare ha varit att personerna som avses i citatet 

vandrat till Uppsala med ont uppsåt. De har inte kommit till Uppsala för att söka arbete utan för 

att utnyttja och trakassera lokalbefolkningen genom sitt hotfulla tiggeri.108 På så vis blir inte själva 

kringstrykandet i sig ett problem förutsatt att den kringvandrande individen inte stör den 

allmänna ordningen; situationen med att grupper av unga män söker sig till Uppsala under 

vinterhalvåret skulle förmodligen inte heller vara lika svår för polisen att acceptera om de sökte 

arbete i staden. Eftersom så pass litet sägs om kringstrykandet är det svårt att säga om polisen såg 

syftet med situationen att besvära med tiggeri, eller om tiggeriet och arbetslösheten i sig kan ha 

medfört en kringstrykande livsstil. Det finns dock ingenting i protokollmaterialet överlag som 

stöder endera slutsats, snarare läggs så litet utrymme på kringstrykandet att det i stället är möjligt 

att spekulera i om rörligheten hos polisen främst uppfattades som ett icke-problem. 

Det andra tillfället då polisen gav kringstrykandet visst utrymme i ett protokoll var en 

Johansson som ”strukit omkring från ort till annan” och på detta vis tagit sig till Uppsala där han 

blivit arresterad.109 Här tar ett kringstrykande beteende en betydligt större plats, eftersom polisen 

väljer att i detalj redogöra för hur den anhållnes vandring till Uppsala gått till. Detta till trots är 

det Johanssons beteende i Uppsala, och inte hans resa till staden polisen markerar som centralt.110 

Anledningen till Johanssons kringstrykande beteende kan härledas till ett misstag från 

tvångsarbetsanstalten Svartsjö (Stockholm). Vid en frigivning likt den Johansson fick skall medel 

ges personen för att kunna ta sig till sin hemort.111 Detta hade av okänd anledning inte skett, 

vilket medfört att Johansson i stället hade vandrat runt mellan orter och slutligen hamnat i 

Uppsala. 

                                                 
105 ULA, LP 1925:25; 1925:26. 
106 Se tabell 5, s. 55. 
107 ULA, LP 1925:25; 1925:26. 
108 ULA, LP 1925:25; 1925:26. 
109 ULA, LP 1930:16. 
110 ULA, LP 1930:16. 
111 SFS 1885:27. 
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Kringstrykandet var alltså inte särskilt ofta omnämnt i protokollmaterialet. I de fall då 

kringstrykandet beskrevs, i annat fall än ovan exemplifierats, var det mycket kort. Den 

kringstrykande komponenten i lösdriveribeteendet kunde markeras genom en 

standardformulering som bekräftade den anhållnes status. Rent konkret innebar detta att polisen 

gjorde en kort notering om att den anhållne stryker eller driver ”omkring från ort till annan”.112 I 

det kvalitativa urvalet, som använts för att undersöka hur polisen beskriver kringstrykandet, 

används ovan citerade fras knappt under början av perioden, varefter de blir allt vanligare ju 

senare under perioden nedslag görs.113 Med den ökade användningen följer ändå inte någon 

utökad beskrivning av kringstrykandet. Varför polisen plötsligt började inkludera ett sådant 

allmänt, generaliserande uttalande talar antingen för nya direktiv i hur protokollen skulle föras, 

eller för att definitionen av lösdriveriet avgränsades ytterligare. Detta sätt att inkludera 

kringstrykandet är nästan identiskt med lösdrivarlagens uttryck för detsamma,114 vilket vidare 

antyder att formuleringen snarare har handlat om en formalitet än ett uttryck för ett problem. 

Varför det är troligt att det var en formalitet beror på protokollets syfte; protokollet skulle 

användas för att dokumentera utredningar om lösdriveri. Fanns det då problem som kunde 

härledas till ett kringstrykande beteende bör det för polisen ha förefallit fördelaktigt att redovisa 

ett sådant beteende. Standardformuleringar likt denna tyder därför på motsatsen.  

Kringstrykandets frånvaro i polisens beskrivningar leder tillbaka till frågan om lösdriveriets 

kringstrykande aspekt togs för given, att det var en självklar aspekt av lösdriveriet och därför inte 

behövde beskrivas närmare i protokollen? Eller var de konsekvenser kringstrykandet förde med 

sig inte var av lika stor vikt som andra aspekter för polisen, som exempelvis arbetslösheten? 

Föregående kapitel visade att polisen var konsekvensorienterad när de beskrev arbetslöshet; i 

ljuset av ett sådant resultat kan också kringstrykandets frånvaro i protokollen antagas bero på 

omständigheter där rörligheten inte hade jämförelsevist lika stora konsekvenser, och därför för 

polisen inte präglade lösdriveriet i lika stor utsträckning. När kringstrykandet inte får en lika stor 

roll som andra aspekter av lösdrivarens beteende antyder det att rörligheten inte bidrog tillräckligt 

i polisens bevisning för respektive fall. Följaktligen visar det undantag som uttalandena ovan 

utgör att polisen faktiskt tog upp och utredde problem med kringstrykande beteenden när detta 

                                                 
112 ULA, LP 1910:10; 1915:6; 1915:14; 1915:17; 1920:5; 1925:4; 1925:5; 1925:9; 1925:13; 1925:15; 1925:16; 1925:22; 
1930:2; 1930:8; 1930:9; 1930:13; 1930:14; 1930:15; 1930:16. 
113 19 protokoll (21,5 procent) av protokollen i det kvalitativa urvalet innefattar frasen ”stryker omkring från ort till 
annan”. Av dessa protokoll förekommer 14 under de två sista åren (1925 och 1930). Källa: ULA, LP, vol. 20-28, 
1910–1930. 
114 Lösdrivarlagens formulering: ”Hvar, som sysslolös stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt 

uppehälle, må, der ej omständigheterna ådagalägga, att han söker arbete, behandlas såsom lösdrifvare på sätt i 
denna lag sägs.” SFS 1885:27. 
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blev en del av lösdriveriets problembild. Det är därför möjligt att kringstrykandet inte gav utslag i 

polisens praktiska arbete. 

 

Bostads- och hemlöshet 

Medan kringstrykandet i sig tar liten plats i förhörsprotokollen har lösdrivarens 

bostadsförhållanden visat sig desto mer angeläget för polisen att beskriva och resonera kring. Om 

man därför breddar kringstrykandekriteriet kan frågan om bostadslöshet i stället ses som polisens 

sätt att hantera lösdriveriet utifrån ett kringstrykande perspektiv. Det handlar dock om en annan 

form av rörlighet; huruvida den anhållne har tak över huvudet eller om han måste stryka omkring 

i Uppsala i sökandet efter en plats att vara och sova. En annan aspekt av kringstrykandet, som det 

inte finns uttryck för i lagtexten men som ändå kan antas vara en konsekvens av arbetslöshet och 

rörlighet är därför förekomsten av bostadslösa lösdrivare. Kringstrykandet blir ur den synpunkten 

mer lokalt och får inte samma proportioner som lagens föreskrift att en lösdrivare är en person 

som stryker omkring mellan orter. I följande avsnitt skall polisens förhållningssätt till 

bostadslösheten undersökas.  

Förhörsprotokollen inleds, med få undantag, med frasen ”bemälde NN, vilken vore i saknad 

av arbete, bostad och medel till sitt uppehälle” vilket berättar om den anhållne hade arbete och 

bostad eller inte.115 Om en anhållen hade haft endera vid förhöret hade hela frasen eller enstaka 

ord uteslutits.116 Tabell 1 har i ett första steg sammanställts med hjälp av den korta fras som ovan 

citerats, där polisen mycket kort redogör för den anhållnes bostadsförhållanden. Det råder ingen 

tvekan om att majoriteten av de som togs in för lösdriveri var bostadslösa vid tidpunkten för 

anhållandet, totalt 224 personer. Av de tretton protokoll som behandlar kvinnliga lösdrivare var 

alla utom en bostadslös.117 Bland de resterande protokollen hade 88 personer någon form av 

bostad, och av dessa hade 75 personer Uppsala stad som sin hemort. Fem förhörsprotokoll 

saknade information om bostadsförhållandet.  

Bland de som hade bostad har polisen i en del av protokollen funnit det relevant att, för 

utredningen, göra mer detaljerade beskrivningar av den anhållnes boendesituation. I ett andra steg 

har därför i viss utsträckning typ av bostadslösning kunnat tas fram. Denna kategorisering baseras 

till fullo på polisens sätt att beskriva bostadsförhållandet och representeras av de fyra första 

kategorierna i tabell 1; för 62 av de 88 personer som var bofasta vid anhållandet har polisen 

beskrivit vilken typ av bostadslösning lösdrivaren haft.  

                                                 
115 Se bilaga, del A. 
116 Se exempelvis: ULA, LP 1910:5; 1910:7; 1915:3; 1920:5; 1925:12; 1925:21; 1930:13; 1930:15. 
117 ULA, LP 1911:13; 1913:20; 1916:2; 1916:6; 1916:7; 1917:2; 1919:2; 1920:2; 1923:8; 1924:12; 1926:5; 1927:1. 



37 
 

Tabell 1: Bostadsförhållanden hos personer anhållna 
för lösdriveri i Uppsala stad 1910–1930 

Bostadsförhållande Antal Procent 

Tillsammans med hustru och barn 11 3,5 

Samboende 2 0,6 

Hos föräldrar eller andra släktingar 42 13,2 

Tillfälligt boende 7 2,2 

Egen bostad (ej specificerat) 26 8,2 

Utan bostad 224 70,7 

Ej angivet 5 1,6 

Summa 317 100 
Källa: ULA, LP, vol. 20-28, 1910–1930.  
Tabellens värden anges både i absoluta och relativa tal. De relativa värdena är avrundade till närmaste decimal. 
 

 

Tabellen visar att den största andelen som hade bostad vid tillfället var (inne)boende hos sina 

föräldrar eller andra släktingar, sammanlagt 42 individer. Elva av lösdrivarna hade, vid tidpunkten 

för anhållandet, bostad tillsammans med sin hustru och eventuella barn i en egenägd eller hyrd 

bostad i Uppsala.118 Ytterligare två män var samboende med en kvinna i egen bostad.119 Kategorin 

Tillfälligt boende innefattar de protokoll där polisen på olika sätt uttryckt att lösdrivarens 

boendesituation inte var garanterad eller permanent. Ett par av de anhållna lösdrivarna har 

exempelvis erhållit en tillfällig bostad via myndigheterna, medan andra har inhyst sig hos en 

bekant tillfälligt,120 medan en kvinna som inte var bostadslös hade tillsammans med vänner bosatt 

sig i en lägenhet.121 Den andra större gruppen var sådana bofasta lösdrivare där 

bostadsförhållandena inte vidare har preciserats av polisen.  

Totalt sett uppgick andelen bofasta till omkring en tredjedel, och även om betydelsen av 

andelen bofasta individer bland polisens arresteringar inte skall överdrivas är det likväl 

anmärkningsvärt att en så pass stor del inte heller uppfyllde kringstrykandekriteriet på detta sätt. 

Detta underbygger slutsatsen från föregående avsnitt att polisen inte prioriterade detta kriterium, 

med andra ord tycks det inte ha varit kringstrykandet som utgjorde det mest påtagliga problemet. 

Men hur beskriver polisen de bostadslösas och bofastas situation?  

I de protokoll där polisen vidare beskrivit bostadsförhållandena syns stora skillnader i 

framställningen av de bostadslösas situation jämfört med de bofasta. Precis som med de bofasta 

kunde polisen också beskriva de bostadslösas situation i större detalj. Det handlade då om 

situationer där den anhållne med sin bostadslöshet stört allmänheten. Lösdrivaren hade använt 

antingen privat eller allmän egendom, eller mark, som övernattningsplats genom att exempelvis 

                                                 
118 ULA, LP 1910:1; 1910:10; 1910:15; 1911:28; 1912:4; 1914:4; 1914:8; 1914:16; 1914:23; 1915:12; 1924:4. 
119 ULA, LP 1911:17; 1927:7. 
120 ULA, LP 1910:22; 1911:1; 1911:7; 1914:17; 1919:5. 
121 ULA, LP 1930:12. 
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logera i lador på landsbygden i utkanten av Uppsala, uthus på landsbygdsgårdar eller i staden, eller 

genom att använda ugnarna på Uppsalas tegelbruk som en värmekälla under natten.122  

När polisen beskriver sådana situationer handlar det dels om att den anhållne olovligen 

befunnits sig på och utnyttjat egendomen, och dels medför sådana övernattningar problem för 

lokalbefolkningen. I samband med övernattningar på tegelbruken hade polisen fått anmälan om 

att lösdrivarna stör arbetet för de som arbetade på tegelbruken under dagen, medan frilogeringen 

i lador kunde medföra eldfara.123 Ett annat problem var också att lösdrivare kunde samlas i grupp 

inför natten och på det viset orsaka problem för allmänheten. Vid ett tillfälle beskriver polisen en 

sådan situation där lösdrivare har samlats vid en lada i grupp, vilket medfört att lokalbefolkningen 

inte vågat åka förbi på den väg som gick intill ladan.124 Vid bostadslöshet kan alltså situationer 

uppstå där lösdrivares närvaro får konsekvenser för allmänheten, och på så vis blir problematiska 

också för polisen. 

Även då den anhållne innehaft bostad har detta vid de flesta tillfällen varit problematiskt. Den 

anhållnes beteenden har gjort att övriga boende i bostaden påverkats negativt, vilket är en trolig 

orsak till varför dessa fall har beskrivits av polisen i protokollet. Polisen beskriver svårigheter med 

dels lösdrivarens beteende mot sin familj, och dels svårigheter med att acceptera den situation 

lösdrivaren har satt sig i. Mest påtagligt blir detta i den största kategorin bofasta, det vill säga de 

som var bosatta hos sina föräldrar eller andra nära släktingar. Av kategorins 42 individer 

återkommer nio sådana fall i det kvalitativa urvalet, åtta söner som är boende hos sina föräldrar 

och en man som bott större delen av sin uppväxt hos sin mormor.125 Polisens beskrivningar av 

arrangemangen visar att man inte är positivt inställd till situationen; samtliga åtta beskrivs ha 

”tilltvingat” sig boendet hos sina föräldrar. Polisen kunde också uttrycka sig negativt över den 

anhållnes situation, genom att betona hur den anhållne ”icke hade annan bostad än den han 

erhöll av sina föräldrar”.126 Detta påminner åter om den anhållnes relation med sin familj, vilket 

diskuterades i föregående kapitel och anknyter på så vis till polisens konsekvensorienterade 

problembeskrivningar. Den anhållne tar inte ansvar för sin situation utan låter sig tas om hand av 

andra. 

                                                 
122 ULA, LP 1915:3; 1915:6; 1920:4; 1920:5; 1925:1; 1925:2; 1925:3; 1925:4; 1925:5; 1925:8; 1925:12; 1925:13; 
1925:14; 1925:15; 1925:17; 1925:18; 1925:19; 1925:21; 1925:22; 1925:23; 1925:24; 1930:1; 1930:4; 1930:5; 1930:8; 
1930:9; 1930:10; 1930:13; 1930:15; 1930:16; 1930:17. 
123 ULA, LP 1925:18; 1925:19; 1925:21; 1925:26; 1928:14. Eldfaran när lösdrivare använde ladugårdar som nattläger 
var ett så pass återkommande problem som till och med tvingade polismästaren till att skriva en insändare i tidningen 
Upsala 1882. Orsaken till varför polismästaren skrev insändaren var att uppmana bönderna att vakta sina gårdar. Se 
Brunius 1958, s. 82. 
124 ULA, LP 1911:16. 
125 ULA, LP 1910:3; 1910:12; 1910:16; 1910:21; 1915:4; 1915:5; 1915:7; 1920:1; 1920:3. I den kvalitativa delstudien 
såg proportionerna ut enligt följande: 63 personer var utan bostad, 25 med bostad varav nio angavs boende hos sina 
föräldrar. 
126 ULA, LP 1910:3. 
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Hur situationen för familjen kunde se ut när en lösdrivare tilltvingade sig bostad, och vilka 

konsekvenser det kunde få, kan vidare exemplifieras genom fallet Pettersson, som hade anhållits 

av polisen då han ”i drucket tillstånd lefvat bråksamt och störande i hemmet”.127 Förutom detta 

meddelade också Petterssons moder att sonen från början inte hade varit välkommen, och att 

föräldrarna inte hade möjlighet att försörja sonen: ”[Petterson hade] sedan länge tillbaka 

underlåtit att skaffa sig arbete och tilltvingat sig mat och logi hos föräldrarna som äro mycket 

fattiga och dessutom hafva fyra minderåriga barn att försörja” och slutligen meddelade modern 

”att sonen under inga förhållanden nu finge vara i hemmet längre”.128 Att det saknas samtycke 

mellan föräldrar och barn markerar polisen genom att inkludera moderns vittnesmål. Petterssons 

våldsamma agerande förutsätts förstås tillsammans med hans respektlöshet inför sina föräldrar 

och yngre syskon. Pettersson hade inte den plats i familjehemmet som han krävde, och detta 

framhäver polisen som ett problem som bidrar till förståelsen av Pettersson som en lösdrivare.  

Det problem som föräldrarna ger uttryck för handlar oftast om att sonen inte bidrar till 

försörjningen, och att sonen är våldsbenägen. Anmälan kan handla om att sonen har hotat att 

eller våldfört sig på föräldrarna, om att sonen förstört möbler i föräldrarnas bostad, eller att 

sonen undviker arbete och inte bidrar till hushållets försörjning trots att han är vuxen och bor 

hemma.129 Ett ytterligare exempel på hur lösdrivaren kunde beskrivas av sina föräldrar är denna 

fader som i ett brev till polisen skriver:  

 

Enär min son […] under flera års lopp långa tider och som senast sedan början af december månad 
sistlidet år, uppehållit sig här i staden utan arbete och utan att på minsta vis söka skaffa sig sådant 
utan mot min vilja tagit sig logi hos mig därvid han i berusat tillstånd äfven misshandlat samt lefvat 
i högsta grand bråksamt och störande i hemmet, får jag härmed anmäla ofvanstående med anhållan 
att min bemälde son måtte behandlas som lösdrifvare.130 

 

Det kommer fram flera olika anklagelser och problem när fadern upprättar en anmälan mot sin 

son, Lindström. Exemplet visar dels att arbetslöshet är ett återkommande problem, och hur 

lösdrivarens handlingar påverkar fler aktörer än lösdrivaren själv. Det är ett exempel på hur man 

kunde uttrycka våldsamhet, sonen har bråkat och stört i hemmet så pass att fadern inte klarar av 

att kontrollera situationen. Slutligen har Lindström, på grund av sin ovilja till att arbeta, påtvingat 

föräldrarna att ta hand om honom. Med citatet som helhet visar fadern att sonen kan ha förväntat 

sig stöd från sina föräldrar men att arbetslösheten och den uttryckta lättjan från sonens sida 

gjorde honom ovälkommen. Konkret uttryckt skulle man kunna säga att den anhållne vistas hos 

föräldrarna, han bor där, men han hör inte hemma.  

                                                 
127 ULA, LP 1910:12. 
128 ULA, LP 1910:12. 
129 ULA, LP 1910:3; 1910:12; 1910:16; 1910:21; 1915:4; 1915:5; 1915:7; 1920:1; 1920:3. 
130 ULA, LP 1915:7. 
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Vad som har föregått tilltvingandet av logi hos sina föräldrar framgår inte i faderns brev till 

polisen. Vad som därför kan konstateras är att sonen i egenskap av vuxen man har förväntats 

kunnat försörja sig själv, och när detta inte fungerat har föräldrarna mot sin vilja tagit emot sonen 

i sitt hem. Fadern argumenterar vidare för att sonen skall tas om hand och dömas till 

tvångsarbete då han anser att det är enda sättet för sonen att ”afhålla sig från spritdrycker och 

hålla sig till ordentligt arbete”.131 I det här fallet blir ett alkoholproblem tillsammans med 

arbetslösheten centralt i syfte att förklara den anhållnes beteende. Även polisen ställer sig bakom 

faderns beskrivning av Lindström då man i inledningen till protokollet nämner att han under flera 

år ”varit en notorisk drinkare” samt att hans beteende mot sina föräldrar inte heller skulle vara en 

nyhet – han har alltså betett sig så förut och även vid dessa tillfällen har incidenterna kommit till 

polisens kännedom.132 Polisen markerar således att faderns bedömning av sin son är korrekt. 

Polisen eget agerande i dessa exempel är av relativt passivt slag. Man utnyttjar i stället 

medborgarnas egna berättelser och anmälningar, och tillsammans med en egen bedömning av 

den anhållne argumenterar polisen för hur situationen bör hanteras. Lösdriverianklagelsen är här 

en följd av ett samarbete mellan polis och medborgare mot den anhållne. 

Genom både polisens beskrivningar av den problematiska bostadssituationen där den anhållne 

framställs som ovälkommen och oönskad av sin familj, och med de vittnesmål polisen inkluderar 

som beskriver en liknande problematisk inställning till den anhållnes beteende, antyder polisen att 

den anhållne trots att han är bosatt hos föräldrar eller har eget hem tillsammans med sin hustru 

egentligen inte har en bostad. Det är hustrun eller föräldrarna som har en bostad medan 

lösdrivaren tvingar de boende att också inkludera honom i hushållet. En vidare tolkning av 

polisens beskrivning av bostadsförhållandena blir således att separera ”bostad” från ”hem”. 

Beskrivningarna antyder ett behov från polisens sida att separera å ena sidan de som är etablerade 

och hör hemma någonstans, och å andra sidan de som har tak över huvudet men som inte är 

välkomna. En sådan slutsats kan vidare illustreras med fallet Johansson, som hade både hustru 

och bostad, men på grund av Johanssons våldsamma beteende både mot hustrun och parets 

grannar har polisen tillskrivit bostaden hustrun enbart och Johansson beskrivs ha ”tilltvingat” sig 

bostad hos sin hustru. Här gör polisen skillnad mellan bostad och hem.133 Vad som utgör en 

bostad och vad som utgör ett hem bör därför ses som ett sätt för polisen att rättfärdiga 

behandlingen av även de bofasta personerna som lösdrivare. Ur det kvalitativa urvalet 

förekommer endast ett fall där polisen inte ifrågasätter den anhållnes bostadssituation. Det är en 

man som är bosatt utanför Uppsala i orten Tierp; han har köpt sin bostad själv och beskrivs inte 

                                                 
131 ULA, LP 1915:7.  
132 ULA, LP 1915:7. Lindström hade vid denna anhållan blivit vid två tillfällen tidigare: ULA, LP 1911:5; 1913:12. 
133 ULA, LP 1910:2 
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som oönskad, snarare är det mannens relation till sin dotter de ifrågasätter. Polisen tycks vara 

förvånad över faderns och dotterns relativt oproblematiska förhållande.134 

Polisens beskrivningar av den anhållnes bostadsförhållande bör ses som polisens praktiska 

tillämpning av lösdrivarlagens kringstrykandekriterium. Detta beror på att det är i bostadsfrågan 

som polisen kan finna konkreta problem i lokalsamhället. Problembeskrivningarna behandlar 

kringstrykandet utifrån perspektivet av hur personer utan bostad hanterar sin tillvaro i Uppsala, 

med vardagliga frågor såsom en sovplats eller utrymme för umgänge. Genom anmälningar från 

familjemedlemmar får polisen också hjälp med att identifiera problem kopplade till 

bostadsfrågan, men det betyder inte att polisen inte kunde placera in dessa problem under en 

användbar lagstiftning. Lösdrivarlagen fick i dessa situationer agera åtgärd för problem relaterade 

till familjeförhållanden som i grund och botten gällde frågan om varför sonen eller maken inte 

kunde hitta en egen bostad. 

 

Geografisk rörlighet 

Hittills har protokollmaterialet visat att kringstrykandet var en mycket liten aspekt av polisens 

arbete, medan den anhållnes bostadsförhållanden i kontrast till detta utgjorde ett betydligt mer 

konkret problemområde. Tidigare avsnitt har dessutom visat att rörligheten kan ha ansetts vara 

sekundär till arbetslösheten, och att det är främst i samband med beskrivningar av arbetslöshet 

som kringstrykandet blir aktuellt. Innebär då avsaknaden av beskrivningar av kringstrykande 

beteenden att Uppsalas lösdrivare inte var så rörliga, och att kringstrykandet ur det perspektivet 

inte var en lika stor del av lösdriveriet som lagen föreskrev? Varför nämns inte kringstrykandet 

oftare i polisens utredningar? Syftet med detta avsnitt är att reda ut dessa frågor genom att vidare 

undersöka den geografiska rörligheten hos det lösdriveriklientel som polisen arresterat. Detta 

skall svara på om polisens negligering av kringstrykandekriteriet kan kopplas till hur rörligheten 

tog sig uttryck, i detta fall om kringstrykandets frånvaro är kopplat till en låg rörlighet bland de 

anhållna.  

Genom att först och främst jämföra lösdrivarens födelseort med den ort där han vid 

anhållandet var mantals- eller kyrkoskriven (hädanefter hemort) kan viss klarhet i dessa personers 

rörlighet skönjas. Det kvantitativa urvalet har använts för uppgiftsinhämtning av dessa data, med 

andra ord omfattas hela lösdrivarklientelet och samtliga protokoll av denna delstudie. Diagram 1 

och 2 visar i vilket landskap den anhållne var född och i vilket landskap han, vid tidpunkten för 

arresteringen, hade sin hemort. Varför just landskap har valts för att illustrera den geografiska 

                                                 
134 ULA, LP 1930:3. 
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spridningen har att göra med att dessa gränser förhållit sig konstanta medan läns- och 

kommungränser förändrats. Till den här delstudien av geografisk rörlighet har samtliga protokoll 

använts, alltså 317 protokoll,135 och uppgifterna baseras på polisens egen dokumentation av 

födelseort respektive hemort.136 I totalt fyra protokoll har antingen hemort eller födelseort 

däremot inte kunnat fastslås.137  

Vid undersökning av geografisk härkomst dominerade Uppsala-Stockholmsområdet för både 

födelseorten och hemorten, varför dessa blivit redovisade i ett separat diagram (diagram 1). 

Uppsala stad står exempelvis ensamt för hemvisten för 135 personer, vilket är strax över 42 

procent av anhållandena. Stockholm stad hade i kontrast endast 38 personer (12 procent) som sin 

hemort, medan födelse- eller hemorten inom de övriga landskapen inte uppgår till mer än 16 

personer per landskap (se diagram 2). Både Uppsala stad och Stockholm stad har alltså utmärkt 

sig så pass mycket i den här undersökningen att det skulle bli svårt att urskilja skillnader mellan de 

resterande landskapen om samtliga landskap presenterats under samma figur. Förutom Uppsala 

stad och Stockholm stad, visar också diagram 1 statistiken för det tillhörande landskapet. 

Diagram 1 visar att 81 personer uppgavs vara födda i Uppsala medan 135 senare i livet hade 

Uppsala stad som sin angivna hemort. Bland personer födda i Uppsala hade dessutom endast 11 

personer inte kvar Uppsala som hemort vid anhållandet, vilket innebär att den absoluta 

majoriteten av de Uppsalafödda stannade kvar i staden.138 Det innebär att den totala migrationen 

till Uppsala under perioden uppgick till sammanlagt 65 personer. Under samma tjugoårsperiod 

hade även Uppsala stad totalt sett en positiv migration.139 Utifrån detta resultat kan slutsatsen dras 

att ungefär en fjärdedel inte hade varit kringstrykande i den mening att den anhållne vandrade 

omkring mellan orter. Vidare innebar detta att samma fjärdedel rimligtvis inte heller bör ha 

uppfattats som kringstrykare för polisen. 

 

                                                 
135 Valet av att inte exkludera några av de dubbletter som förekommer beror på att den aktuella hemorten inte 
behöver vara konstant under perioden. Resultatet av detta var att fyra av de återkommande individerna bytt hemort 
mellan anhållandena. 
136 Se bilaga, del H. 
137 I ett protokoll var födelseorten inte angiven, och inom kategorin hemort har i två protokoll ingen angiven hemort 
och för ytterligare en lösdrivare har hemorten inte kunnat lokaliseras geografiskt. 
138 ULA, LP, vol. 20-28, 1910–1930. 
139 Från 25 960 medborgare år 1910 till 30 313 medborgare år 1930. Se SCB:s Historisk statistik för Sverige, tabell 13. 
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Källa: ULA, LP, vol. 20-28, 1910–1930. 

 

Antalet födda i och utanför Uppsala kan jämföras med Svante Jakobssons studie över 

lösdrivare i Uppsala omkring trettio år tidigare, strax efter lösdrivarlagens ikraftträdande. 

Jakobsson har tittat på i vilka län lösdrivarna var födda och hade sin hemort vid anhållandet. Han 

visar att Uppsala redan under 1880-talet dominerades av migranter från Stockholms län och 

Uppsala län. Lösdrivarklientelet i Uppsala stad har alltså sedan lösdrivarlagens tillämpning 

generellt bestått av till hälften relativt lokala boende.140 Den migration som skedde till Uppsala 

inom undersökningsperioden hade alltså inte förändrats markant på många decennier. Den 

migration till staden som faktiskt skedde var dessutom till hälften lokal. Polisens syn på 

kringstrykandet som ett icke-problem kan därför sättas in i en kontext där själva migrationen 

kanske inte uppfattades som omfattande, dels på grund av stadens historiska migration, och dels 

på grund av migrationens till stora del lokala karaktär. 

Resultatet av diagram 2 understödjer ytterligare denna migrationens lokala karaktär. Bland de 

som hade sin hemort utanför Uppland och Södermanland, låg en majoritet av orterna i de 

landskap som angränsade till Uppland: Gästrikland med sina 16 personer och Västmanland med 

14 personer. Bakom dessa två områden är gapet stort ner till övriga representerade landskap,  

                                                 
140 I Jakobssons studie var ungefär hälften boende i antingen Uppsala eller Stockholms län, medan strax under 
hälften, 47 procent, vad födda i Uppsala eller Stockholms län. För denna studie var cirka 30 procent var födda i 
Uppsala eller Stockholm stad, medan 54 procent hade endera stad som sin hemort (se diagram 1). Jakobsson 1984, s. 
111–113. 
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mellan 1-8 individer per landskap. Med de angränsande landskapen exkluderat hade totalt 66 av 

de anhållna sin hemvist någonstans i det övriga Sverige. Koncentrationen till Uppsalas närområde  

var med andra ord stor; knappt 80 procent bodde i närområdet (det vill säga Uppland plus 

angränsande landskap).141  

Födelseorterna utanför Uppsala-Stockholmsområdet visar å andra sidan en något större 

geografisk spridning än hemorterna. Bland de fyra främsta representerade födelseorterna 

återfinns landskapen Gästrikland och Västmanland, tillsammans med Östergötland och Småland. 

Mellan 12-15 individer per landskap representerar dessa områden. Födelseorterna är alltså 

koncentrerade kring den östra halvan av södra och mellersta Sverige. Här visar Svante Jakobssons 

studie en annan bild. Utifrån lösdrivares födelseort visar Jakobssons studie att de vanligaste 

områdena, efter Uppsala-Stockholm, var län lokaliserade i Småland och i landskapen längs med 

västkusten och Västergötland.142 Detta innebär att migrationen ändrade karaktär mellan strax 

innan sekelskiftet och 1910–1930. Den har delvis blivit mer lokal, men koncentrationen av 

migrationen har också förflyttats från att utgå från ett större område i södra Sverige under 1880-

talet, till att i huvudsak utgå från östkusten under 1910- och 1920-talet. Det var dock först och 

                                                 
141 Definitionen av ett närområde baseras på Kronborg & Nilssons studie. Med närområdet inräknas en 
migrationsradie på sexton mil. I denna undersökning innebär det att en nära migration tillskrivs samtliga orter 
lokaliserade maximalt sexton mil från Uppsala. Principen har här emellertid förenklats till Upplands angränsade 
landskap. Kronborg & Nilsson 1975, s. 88–100. 
142 Jakobsson 1984, s. 111. 
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främst området Uppland-Södermanland som dominerade födelseorterna under den senare 

perioden, med ett sammanlagt födelsetal på 196 personer, och där de efterkommande fyra 

landskapen tillsammans uppgår till den i jämförelse mer blygsamma siffran på 53 personer.  

Migrationsforskarna Bo Kronborg och Thomas Nilsson som tillsammans studerat 

migrationen till och från Halmstad kring sekelskiftet 1900 visar i sin fallstudie att migrationen 

ofta var just lokal. Det fanns en koncentrerad punkt i Stockholmsområdet, men den resterande 

migrationen hade oftast skett inom ett tiotal mils radie runt Halmstad.143 Detta kan jämföras med 

Uppsala där en stor del av de lösdrivare som anhölls i Uppsala kom från kringliggande landskap 

(diagram 2). De allra flesta kom dock från övriga Uppland, där 79 personer (25 procent) hade 

Uppland som sin födelseplats och 35 personer (11 procent) Uppland som hemort. Från 

Stockholm och Södermanland kom som sagt den andra stora gruppen, vilket både kan bero på 

dess geografiska närhet till Uppsala och att Stockholm var landets största stad; som diagram 1 

visar var de flesta lösdrivarna hemmahörande i just Stockholm stad snarare än andra platser i 

Södermanland.  

Lösdrivarnas födelseort har en större spridning än hemorten. Det kan således konstateras att 

en koncentration kring områdena runt Uppsala har skett under senare i livet för de anhållna. Som 

en parentes bör dock nämnas att trots den största koncentrationen låg i nordöstra Svealand, är 

endast tre landskap inte representerade i studien. Den geografiska rörligheten sträckte sig med 

andra ord ut över landets alla hörn. Vad delstudien säger om lösdrivarnas kringstrykande 

tendenser är därför något splittrat; å ena sidan var koncentrationen stor i och kring Uppland, å 

andra sidan var den geografiska spridningen i sig omfattande.  

Resultaten av denna delstudie leder till två slutsatser. För det första att lösdrivarna i allra 

högsta grad var rörliga, men att långt ifrån alla förmodas ha strukit omkring mellan orter på det 

sätt lagen föreskriver att de bör göra för att kategoriseras såsom lösdrivare. Det kan således vara 

en del av förklaringen till varför Uppsalapolisen inte framhöll just kringstrykande beteenden i 

protokollen; majoriteten av de anhållna var från Uppsala eller närområdet. För det andra visar 

delstudien att lagens beskrivning av lösdrivare såsom kringstrykande personer endast i begränsad 

utsträckning kan rättfärdigas. Det var många av lösdrivarna i Uppsala som kom utifrån 

invandrandes till staden, samtidigt som en stor del var födda och bosatta i Uppsala. Att vara 

lösdrivare kan därför inte betraktas som synonymt med kringstrykandet, åtminstone inte i 

Uppsala.  

I motsats till dessa slutsatser menar Hans Wallentin i sin undersökning om lösdrivare i den 

något mindre orten Östersund att variabler såsom födelseort och hemort bör betraktas med 

                                                 
143 Kronborg & Nilsson 1975, s. 88–100. 
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försiktighet på grund av personers benägenhet att flytta runt utan att registrera ny hemort. 

Wallentin kom fram till att endast 27 procent av lösdrivarna i Östersund hade samma hemort 

som födelseort, men också detta menar Wallentin kan ha varit en formalitet eftersom personer 

”nog behöll en mantalsskrivning till en viss ort långt efter det att t ex individen i realiteten bytt till 

annan permanent vistelseort”.144 Denna möjlighet bör tas i beaktning vid hemortsregistreringen 

även i denna delstudie, men resultaten som här presenterats kan ändock ge riktlinjer för hur 

människor under den här perioden kunde förflytta sig. Både födelseorternas och hemorternas 

spridning påvisar att många kom från närområdet till Uppsala, och att rörligheten på så vis var 

koncentrerad till ett specifikt område. Tillsammans med polisens fattiga dokumentation av 

kringstrykandet tyder resultaten i denna delstudie på att kringstrykandet inte var så omfattande. 

Det mörkertal som Wallentin spekulerar kring angående situationen i Östersund bör tas med en 

nypa salt. 

 

Arbetsvandringar  

Generellt var alltså rörligheten koncentrerad till Uppland och angränsade landskap. Rörligheten 

kan därför ses som lokal i stor utsträckning. Men den stora spridningen, med personer 

härstammandes från landets alla hörn, visar att den enskildes rörlighet mellan olika delar av landet 

för vissa personer var större än andra. För denna grupp kan inte polisens dokumentation svara på 

om de ur polisens perspektiv utgjorde ett problem eller inte. Den anhållnes orsak till migrationen 

skall därför här vidare studeras för att undersöka varför de som hade vandrat långt inte tycks ha 

uppfattats som ett problem ur ett kringstrykande perspektiv. 

Den kontext i vilken den anhållnes rörlighet här skall placeras är den samtida förekomsten av 

arbetsvandringar.145 Arbetsvandringar tillkom inte med industrialiseringsprocessen utan 

traditionen hör hemma i bondesamhället. Orsaken till vandringarna kunde vara att vissa områden 

inte hade lika bra förutsättningar för egenförsörjning som andra, och därför sökte man sig under 

perioder av året till områden som hade behov av extra arbetskraft.146 Med industrialiseringen blev 

dock detta sätt att söka sig arbete viktig av flera orsaker. För exempelvis industrins utveckling och 

utvidgning krävdes en överföring av människor och arbetskraft från landsbygden in till städerna, 

men också landsbygdens relativa överbefolkning utgjorde en anledning för människor att söka 

tillfälliga arbeten annorstädes.147 Anläggningsarbeten148 är exempel på platser där sådant tillfälligt 

                                                 
144 Wallentin 1989, s. 36. 
145 Arbetsvandringar skall här diskuteras i relation till lösdriveriets kringstrykandekriterium, men på grund av att 

orsaken till vandringarna var sökandet efter arbete berör detta avsnitt till viss del också arbetslöshet. 
146 Frykman 1993, s. 205; Nilsson 1982, s. 17–20. 
147 Bohman 2010, s. 47; Kronborg & Nilsson 1975; Nilsson 1982, s. 11–12, 16–25. 
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arbete kunde erbjudas, annars är konstruktionen av järnvägen det som främst har förknippats 

med bilden av industrialiseringens nya arbetare (möjligtvis tillsammans med fabriksindustrin).  

Historikern Runo B.A. Nilsson beskriver i sin bok ryktet om järnvägens arbetare, rallarna, som 

”våldsamma och grovkorniga i sitt umgänge med andra människor, särskilt gentemot kvinnor. 

[…] I en rad språk är begreppet rallare synonymt med kringstrykande och luffare”.149 Det har 

med andra ord i samhället funnits en koppling mellan föreställningen om arbetsvandring och 

lösdriveri sedan tidigare. Den forskning på området som här används för en jämförelse med 

Uppsalas lösdrivare omfattar både migration på generell nivå liksom arbeten vid järnvägen från 

slutet av förra seklet fram till andra världskrigets slut, ty denna period karaktäriseras både av tiden 

för järnvägens konstruktion och den industriella moderniseringen i Sverige.150 Jämförelser mellan 

tidigare forskning om arbetsvandringar och lösdrivare i Uppsala görs utifrån fyra variabler: kön, 

civilstånd, ålder och yrke.  

Nilssons studie på rallare i Sverige tangerar denna studies undersökningsperiod, och 

författaren metod innefattar både kvantitativa och kvalitativa studier, vilket passar väl in för en 

jämförelse med situationen i Uppsala. Enligt Nilsson var de som arbetsvandrade och -migrerade 

inom landet och upp till Norrland för att arbeta på järnvägen generellt män. De var allt som 

oftast ogifta, mellan 15-35 år gamla, och de tillhörde arbetarklassen.151 Även i Uppsala var 

majoriteten män, men civilstånd var något polisen i Uppsala generellt inte angav. Däremot kunde 

polisen i vissa fall ange om den anhållne var gift eller hade en partner förutsatt att det för 

utredningen förefallit relevant. I tretton protokoll uppges den anhållne inte vara ungkarl.152 

Utifrån polisens uppgifter bör man dock inte dra alltför stora slutsatser om lösdrivarnas 

civilstånd. Förmodligen var en stor del ogifta, men hur många är högst osäkert. 

Nilsson visar att rallares medianålder var 34 år. Detta menar Nilsson är en relativt hög ålder 

jämfört med tidigare perioder, men förklarar detta genom att järnvägsbyggandet trappades ner 

efter sekelskiftet. Nilsson menar att man hellre hade kvar erfaren arbetskraft framför att ta in ny i 

samband med denna nedtrappning.153 Hur Uppsalas lösdrivare förhöll sig till rallarens ålder visas i  

                                                                                                                                                         
148 Anläggningsarbetare är sådana som arbetade vid specifika projekt i städerna såsom anläggning av gator och 
byggnader, eller vid andra anläggningar mer spridda över landet såsom byggandet av järnvägen var, se Nilsson 1982. 
149 Nilsson 1982, s. 21. 
150 Jämför Nilsson 1982. 
151 Nilsson 1982, s. 49. Nilssons studie skiljer sig något från historiker Stina Bohmans undersökning av arbetare i 

Norrland kring sekelskiftet. Bohman lägger fram att kvinnor också kom till järnvägen, både som arbetare och i syftet 
att följa med sin make. Bohmans perspektiv är därför att både civilstånd och kön kunde variera, även om majoriteten 
var män. Bohman 2010. Se även Kronborg & Nilsson 1975, s. 64–71; 
152 Se tabell 1, s. 37. 
153 Nilsson 1982, s. 40–66. En annan faktor Nilsson anger är första världskriget, som gjorde det svårare att få tag på 

arbetskraft. För perioden generellt växlade därför åldern på rallare efter samhällets ekonomiska situation. Arbetet vid 
järnvägen var uppdelat i olika anställningsformer. Det fanns en grupp rallare som hade mer eller mindre fast 
anställning, och de som var så kallade lösarbetare. Lösarbetarna var oftast yngre än de fast anställda, och kunde 
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Källa: ULA, LP, vol. 20-28, 1910–1930.  
Tabellens värden anges både i absoluta och relativa tal. De relativa värdena är avrundade till närmaste decimal. 
 

 

tabell 2. Enligt tabellen blev lösdrivarna allt färre med en ökad ålder. Under 1910- och 1920-talet 

var över hälften av de som anhölls under 35 år gamla, medan antalet över åldern 55 år uppgick till 

endast fem procent. Att lösdrivarna var förhållandevis unga stämmer alltså överens med 

lösarbetarna vid järnvägen under samma period. Det tidigare nämnda författarparet Kronborg 

och Nilsson visar likadana åldersintervaller vid sin studie om Halmstad. Där var den vanligaste 

åldern för migration 15-35 år, och majoriteten var män.154 Jämförelser mellan Uppsala, Halmstad 

och Norrlands järnvägsindustri antyder därmed att lösdrivare i Uppsala hade stora likheter med 

arbetsvandrare. 

Från industrialiseringsprocessens början under sent 1800-tal hörde arbetsvandring till 

människor inom arbetaryrken, men också hantverkaryrket på grund av att den industriella 

utvecklingen sköt hantverket åt sidan; det blev allt svårare för personer med en 

hantverkarutbildning att försörja sig på sitt yrke i och med de nyare och moderna 

produktionssätten, och marknaden var inte längre lika anpassad för enskilda hantverkare.155 Ju 

längre in på 1900-talet det gäller desto färre blir också hantverksutbildade arbetsvandrare och -

migranter. Men eftersom Uppsala fram till 1930-talet var en stad som fortfarande hade en 

fungerande marknad för hantverkare kan eventuellt en större andel hantverkare bland de anhållna 

förväntas än vid liknande studier.156  

                                                                                                                                                         
arbeta vid järnvägen allt från några veckor upp till flera månader. Utöver dessa fanns det personer som enbart reste 
norrut under sommarmånaderna och arbetade en kortare period.  
154 Kronborg & Nilsson 1975, s. 64–71. 
155 Wallentin 1989, s. 42, 47.  
156 Möller & Nilsson 2002, s. 242–245, 316. 

Tabell 2: Åldersfördelningen bland personer 
anhållna för lösdriveri i Uppsala stad 1910–1930 

Ålder Antal  Procent 

15-20 47 14,8 

21-25 62 19,6 

26-30 52 16,4 

31-35 32 10,1 

36-40 37  11,7 

41-45 31 9,8 

46-50 25 7,9 

51-55 14 4,4 

56-60 9 2,8 

61-65 3 0,9 

66-70 2 0,6 

71-75 2 0,6 

Ej angivet 1 0,3 

Summa 317 99,9 
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En ytterligare variabel är de ekonomiska svängningarna under 1910- och 1920-talet. För 

Sverige innebar första världskriget dels problem med importen av råvaror till industrierna, och 

dels en sjunkande exportmarknad. Detta ledde i sin tur till färre arbetstillfällen och en hög 

arbetslöshet. När industrin mot slutet av kriget väl hade ställt om från export till inhemsk 

marknad blev efterfrågan på arbete i stället stor. Under kriget togs därför yngre arbetskraft in i 

bristen på mer erfaren arbetskraft. Detta följdes i sin tur av en ekonomisk kris strax efter krigets 

slut, följt av en ekonomisk återhämtning under andra halvan av 1920-talet.157 Men eftersom 

arbetsvandringar blivit ett bredare fenomen redan innan första världskriget bör det förstås som 

en kombination av krigets omständigheter och industrialiseringsprocessen för att förklara varför 

unga män arbetsvandrade. I och med att färre utbildades inom hantverkaryrket och fler i stället 

hamnade i industrierna som okvalificerade arbetare fick de ekonomiska problemen i samband 

med kriget konsekvenser för försörjningen för personer inom arbetarklassen.158 Vilken eller vilka 

yrkeskategorier tillhörde Uppsalas lösdrivare? 

I tabell 3 och 4 har de anhållnas yrkesbeteckning samlats, där den förra tabellen visar hur 

männens yrkesfördelning såg ut, och den senare hur kvinnornas yrkesfördelning såg ut. För en av 

de manliga lösdrivarna fanns inget yrke angivet i protokollet. Tabell 3 indikerar annars att den 

stora majoriteten var okvalificerade arbetare, men att också en betydande del hade kompetens 

som arbetare inom ett hantverk eller lantbruk, så kallade kvalificerade arbetare. Endast tolv personer 

var dock mästare inom ett hantverk, och ytterligare nitton personer besatt annan yrkestitel.  

Av 252 unika individer i protokollmaterialet har sju av dessa under sin livstid bytt yrke, detta 

blir synligt i och med att totalsumman av tabell 3 och 4 tillsammans uppgår till 259 individer, 

vilket uppenbarligen inte överensstämmer med det totala antalet unika individer som anhållits för 

lösdriveri. Det bör noteras att sådana ändringar också kan bero på felaktig dokumentering av 

polisen, men eftersom materialet inte kan besvara en sådan fråga ses dessa ändringar här som en 

yrkesändring.  

Av de 259 fallen var antalet lösdrivare med beteckningen arbetare eller motsvarande 155 

individer. Ytterligare 60 personer har alltså kategoriserats som kvalificerade arbetare utifrån 

principen av beteckningen arbetare kombinerat med ett yrke, till exempel måleriarbetare, 

snickeriarbetare, eller trädgårdsarbetare. De som hade egen yrkesbeteckning var i sin tur 30 

individer, med en relativt stor bredd. Det handlade om sjömän, målare, lärare, barberare, 

elektriker och slipare med flera. 

 

                                                 
157 Eriksson 2004, s. 20-22; Nilsson 1982, s. 60–61. 
158 Kronborg & Nilsson 1975, s. 71–76; Nilsson 1982, s. 16. Även Hans Wallentin ser liknande utveckling hos 
lösdrivarna i Östersund, där yrkesutbildningen var vanligare innan sekelskiftet och sedan allt eftersom övertogs av 
okvalificerade arbetare. Se Wallentin 1989, s. 26–27, 37–47. 
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Tabell 3: Yrkesbeteckningar bland män anhållna för lösdriveri  
i Uppsala stad 1910–1930 

Yrke Antal protokoll Antal individer 

Okvalificerade arbetare*  197 155 

Kvalificerade arbetare 72 60 

Biträde 3 2 

Hantverksmästare 12 12 

Övriga yrken** 19 18 

Ej angivet 1 1 

Summa 304 248 
Källa: ULA, LP, vol. 20-28, 1910–1930.  
* Kategoriseringen har gjorts utifrån Kronborg & Nilsson indelning av olika arbetsformer. Okvalificerade arbetare var personer 
som endast benämndes arbetare, grovarbetare och dylikt. Kvalificerade arbetare innebar att en person hade kompetens med ingen 
mästartitel i ett yrke, oftast inom hantverk, till exempel måleriarbetare eller bageriarbetare. Se Kronborg & Nilsson 1975, s. 46–47.  
** Övriga yrken representerade: Agent, musiklärare, sjöman, flottist, korpral och reseombud. 

 

Tabell 4: Yrkesbeteckningar bland kvinnor anhållna för lösdriveri  
i Uppsala stad 1910–1930 

Yrke Antal protokoll Antal individer 

Hembiträde och tjänarinna 4 4 

Affärsbiträde 1 1 

Civilstånd* 8 6 

Summa 13 11 
Källa: ULA, LP, vol. 20-28, 1910–1930.  
* Bland de kvinnliga lösdrivarna kunde civilstånd anges i stället för hennes yrke. Bland dessa var fem ogifta och en betecknad 
hustru. 
 

 

För kvinnorna i tabell 4 var variationen naturligt inte lika stor. En kvinna hade varit affärsbiträde, 

fyra hade varit hembiträden eller tjänarinnor, och resterande kvinnor kategoriserades under sitt 

yrke i stället efter civilstånd där fem betecknades ogifta och en betecknades hustru. Strax över 83 

procent av de anhållna för lösdriveri i Uppsala var med andra ord kvalificerade eller 

okvalificerade arbetare. Knappt åtta procent var fullt utbildade och praktiserande hantverkare, 

vilket otvetydigt placerar in lösdrivaren i arbetarklassen. Ingendera av yrkena i kategorin övriga 

yrkesutbildade hade heller någon betydande status under perioden.  

Vid en jämförelse med annan forskning på ämnena arbetsvandring, migration och lösdriveri 

kan liknande statistik skönjas. Yrkesfördelningen kan även den sättas i relation till Kronborg och 

Nilssons studie över migrationen från och till Halmstad, där en stor del av migranterna också 

kom från arbetaryrken.159 I jämförelse med en annan lösdrivarstudie syns också likheter med 

Hans Wallentins Östersund, där det fanns en stor variation bland de yrken lösdrivare kunde ha. 

Med tiden blev dock fler och fler okvalificerade arbetare och Wallentin menar att denna otrygga 

grund kan ha gjort att polisen på grund av detta förfarande i större utsträckning än med 

                                                 
159 Omkring en fjärdedel av inflyttarna kom från hantverket och industrin, arbetare utgjorde knappt nio procent, 
jordbrukare fem procent och personer inom husligt arbete 34 procent. Kronborg & Nilsson 1975, s. 71–76. 
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yrkeskunniga kan ha uppfattats som lösdrivare.160 Wallentin öppnar därmed upp för förklaringen 

att lösdrivare kan beskrivas som arbetslösa likväl som lösdrivare. 

Sammanfattningsvis fanns det stora likheter mellan arbetsvandrare i tidigare studier och 

lösdrivare i Uppsala. Att lösdrivarna rörde sig, hade rätt ålder, och i första hand tillhörde gruppen 

arbetare, gjorde att de passade in väl i gruppen arbetsvandrare under den här perioden i svensk 

historia. Det går ändå inte att enbart utifrån rallare i norr och migranter i söder likställa 

situationerna med lösdrivarna i Uppsala. Att profilerna ur dessa hänseenden förefaller lika är inte 

detsamma som att lösdrivarens avsikt var att söka arbete i Uppsala, eller att de ur 

samhällssynpunkt var hederliga personer, eller att anklagelsen gentemot lösdrivare var ogrundad. 

Protokollmaterialet begränsar vilka jämförelser som kan göras, och lösdrivarens avsikter kan inte 

utredas genom protokollen. 

Resultatet av jämförelsen visar emellertid att lösdrivare kan ha använt arbetssätt som var 

förenliga med de principer som under perioden användes för de som var arbetslösa, och att detta 

vidare bör tolkas som att lösdrivare var en del av samhället i stället för att betraktas som en 

isolerad grupp. Detta skulle kunna förklara varför polisen inte uppmärksammade kringstrykandet 

som ett specifikt, isolerat, problem. Om de anhållna som uppvisade viss rörlighet utgjorde ett 

beteenden som var karaktäristiskt för den här perioden, och lösdrivarna liknade andra arbetares 

försörjningssituation, finns det ingen anledning för polisen att uppmärksamma beteendet som 

avvikande just för den här gruppen. Det är därför inte självklart att just kringstrykandet skulle 

utgöra ett problem och definieras som ett lösdriveribeteende. 

 

Sammanfattande slutsats 

Kapitlet började med att beskriva hur litet polisen har behandlat kringstrykandet som en del av 

ett lösdriveribeteende. I stället var det i samband med frågan om den anhållnes 

bostadsförhållanden som polisen kunde problematisera en aspekt av kriteriet. Det var dock 

främst på grund av besvärliga relationer med familjen, dåliga vanor, och arbetslöshet som 

bostadsfrågan problematiserades, vilket tyder på att polisen inte erkände kringstrykandekriteriet 

som en del av lösdriverianklagelsen på det sätt lagen föreskrev.  

För att vidare undersöka varför kringstrykandet inte problematiserades av Uppsalapolisen 

utfördes en kvantitativ undersökning av den geografiska rörligheten bland de anhållna samt en 

jämförelse med forskningen på arbetsvandringar, och till viss del tidigare forskning på lösdriveri. 

Utifrån denna undersökning har det kunnat konstateras att den geografiska spridningen till stor 

                                                 
160 Wallentin 1989, s. 39–42. 
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del var lokaliserad till Uppsalas närområde. Detta kan förklara varför polisen inte tycks ha 

uppfattat kringstrykandet i sig som ett problem, den var inte fysiskt närvarande eftersom 

rörligheten till stor del var lokal. Jämförelsen med arbetsvandringar visade dessutom stora likheter 

mellan de som arbetsvandrade och lösdrivarna i fråga om kön, yrke och ålder. Detta visar inte att 

lösdrivare var arbetsvandrare, men att deras beteende liknande ett fenomen som var vanligt under 

den här perioden. En viktig slutsats av detta är att kringstrykandet inte uppmärksammades av 

polisen som ett avvikande eller problematiskt beteende. 

Det finns således anledning att ifrågasätta kringstrykandekriteriets betydelse som ett 

lösdriveribeteende överhuvudtaget. Polisen kunde inte i sin tillämpning av lösdrivarlagen 

identifiera problem som berodde på kringstrykanden, mer än generella standardformuleringar 

som ytterligare sätter frågan om kriteriets nödvändighet i fokus. Resultaten från detta kapitel 

stärker snarare idén om polisens praktiska arbete som något beroende av den lokala miljön och 

de situationer som uppstod än behovet av att följa en specifik lagstiftning. Det senare påståendet 

förstärks av polisens faktiska uppmärksammande av vissa bostadsfrågor.  
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Kapitel IV: Ordningsstörare 

I analysens sista kapitel behandlas polisen syn på den allmänna ordningen, och på vilket sätt den 

anhållne stört denna ordning. Polisens beskrivningar av ordningsproblem beteenden förekommer 

på två ställen i protokollmaterialet, bland orsaksförklaringar och levnadsomständigheter.161 Det 

förra är polisens beskrivning av den situation som uppkommit och föranlett den anhållnes 

arrestering för lösdriveri. I orsaksförklaringen kan polisen inkludera den eller de incidenter som 

utgjort den anhållnes störande beteende, yttranden från andra ur befolkningen som berörts av 

händelsen, och hur arresteringsförloppet såg ut. Orsaksförklaringen är med andra ord polisens 

beskrivning av den konkreta händelsen bakom varför en person anhålls för lösdriveri, och detta 

grundar polisen på hur den anhållne stört den allmänna ordningen. Levnadsomständigheterna är 

den del av protokollet där polisen kan beskriva andra (störande) beteenden som inte 

nödvändigtvis är relaterade till själva arresteringstillfället. Dessa beskrivningar kan innehålla en 

stor variation information om den anhållnes ekonomiska ställning, familjerelationer och socialt 

beteende. Båda dessa delar av protokollet har inkluderats tidigare för att diskutera hur polisen såg 

på arbetslöshet och kringstrykande, och nu även ordningsstörande beteenden. 

För att ta reda på varför polisen anhöll dessa personer för lösdriveri, vilka faktorer som låg 

bakom och kategoriserades som ordningsstörande, har orsaksförklaringarna kvantifierats. Syftet 

med kvantifieringen är att på ett så effektivt sätt som möjligt visa vilka olika typer av problem 

lösdriveriet kunde innefatta för polisen utifrån lösdrivarlagens kriterium om störande av allmän 

ordning, säkerhet och sedlighet.162 Kvantifieringen har dock medfört metodologiska svårigheter 

eftersom det inte var ovanligt att flera incidenter hade inträffat innan polisen gjort själva 

arresteringen. När polisen sedan skall beskriva hur och varför lösdrivare blivit anhållna markerar 

de generellt vilken av incidenterna (om flera har inträffat) som är den direkta orsaken till 

anhållandet, och vilka andra incidenter som bidrar till det ordningsstörande beteendet. I en del 

protokoll har polisen dock inte varit lika tydlig i sin värdering, och i vissa fall tycks därför flera 

incidenter väga lika tungt.  

Resultatet blev att låta de protokoll där polisen inte tydligt markerar vilken incident som varit 

den primära, den avgörande, representeras flera gånger under de olika kategorier av orsaker som 

polisen beskriver. I tabell 5 presenteras dessa kategorier. På grund av principen med att låta ett 

protokoll representeras flera gånger har tabellen en totalsumma av 346 incidenter.163 Själva 

kategoriseringen av olika orsaksförklaringar har gjorts utifrån polisens beskrivningar och egna 

                                                 
161 Se även bilaga. 
162 SFS 1885:27. 
163 Jämför med det totala antalet protokoll på totalt 317 stycken, eller det totala antalet unika individer på 252 
personer. 
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kategoriseringar. Det kvantitativa materialet rör i den här delstudien vilka förklaringar polisen ger 

till anhållandet. Den kvalitativa analysen står i detta kapitel för hur polisen resonerade kring själva 

anhållandet, och vilka andra beteenden som också beskrevs som ordningsstörande. 

 

Anklagad för brott 

Avsnittet syftar till att undersöka vilka beteenden polisen kunde beskriva som ordningsstörande 

och därför motiverat en arrestering av någon. Samtliga orsaksförklaringar har kvantifierats och 

sammanställts i tabell 5. Vid undersökning av de orsaksförklaringar polisen angivit framkommer 

två tydliga tendenser. Å ena sidan förekommer en del anhållanden där polisen uttrycker en 

misstanke om brott som orsaken till arresteringen. Å andra sidan förekommer anhållanden där 

anledningen till arresteringen baseras på situationer som polisen själva kunde beskriva genom 

begreppet förseelser, vilket också kan gå under benämningen ordningsbrott.164 Ordningsbrotten 

(eller förseelserna) var orsakade av beteenden som ansågs störa den allmänna ordningen, men 

vilket oftast resulterade i att polisen omhändertog personen ifråga; det kunde också leda till 

bötfällning.165 Dessa kommer i fortsättningen att beskrivas som ett mildare brott eller 

ordningsbrott, medan de mer tydliga brottsanklagelserna mot de anhållna beskrivs som grövre 

brott eller lagbrott.  

Sammanställningen av tabell 5 har gjorts utifrån principerna presenterade i metoddiskussionen 

ovan. Först har polisens beskrivningar av orsaken till anhållandet identifierats, och sedan har 

variationerna kategoriserats under rubriker baserade på de situationer polisen beskrivit. Det finns 

fem större kategorier som samlar flera brott under en rubrik. Kategorin Våldsbrott representerar 

polisens beskrivningar av fysiskt liksom verbalt våld såsom misshandel eller hot, stöld allt från 

snatteri till tjuvnadsbrott, rån och inbrott, men också bedrägeri, förskingring och förfalskning, 

medan hemfridsbrott representerar olika situationer av bråk i hemmet och försök till intrång i 

annans bostad. 

Fylleri och tiggeri är exempel på ordningsbrott, och inkluderar fall av onykterhet och tiggeri, vilka 

har placerats under en gemensam kategori på grund av att de ofta sammanfaller. Den sista 

samlingskategorin och ytterligare ett ordningsbrott är förargelseväckande beteende, vilket innebär att 

situationer uppstått då den anhållne ansetts ha stört den allmänna ordningen genom att uppträda 

otrevligt, antastat någon annan, fört oljud, eller annat som väckt irritation och upprörda känslor 

hos lokalbefolkningen. 

                                                 
164 Furuhagen 2004, s. 167. 
165 Beteenden kategoriserade som förargelseväckande beteenden kunde exempelvis leda till böter (se strafflagen 1864, 
11 kap. §15), medan fylleri gav polisen rätten att omhänderta personen ifråga. Även fylleri och tiggeri kunde leda till 
bötesfällning. Se exempelvis: ULA, LP 1915:6; 1930:3; 1930:6. 
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Tabell 5: Polisens förklaringar på orsaker till varför 
personer anhölls för lösdriveri i Uppsala stad  

 1910–1930 

Brott Antal Procent 

Fylleri och tiggeri  187 54 

Stöldbrott 46 13,3 

Hemfridsbrott 32 9,3 

Lösdriveri 31 9 

Förargelseväckande 
beteende  

19 5,5 

Prostitution 10 3,2 

Våldsbrott  7 2 

Skadegörelse 5 1,4 

Olovlig försäljning 4 1,2 

Krigstjänstbrott 1 0,3 

Obestämd 3 0,9 

Summa 346* 100,1 
Källa: ULA, LP, vol. 20-28, 1910–1930. 
Tabellens värden anges både i absoluta och relativa tal. De relativa värdena är avrundade till närmaste decimal. 
* I de 317 protokollen har 346 olika incidenter identifierats av polisen som orsak till anhållandet. Detta beror på att lösdrivaren 
kunde vara anklagad för fler ordningsstörande beteenden vid ett och samma tillfälle. 

  
 

Kategorin Lösdriveri innefattar polisens explicita lösdriverianklagelser. Prostitution består här av 

en egen kategori, även om det under perioden behandlades under lösdrivarlagen. Detta beror på 

att Uppsalapolisen uppmärksammade prostitution som ett avskilt problem. De resterande tre 

kategorierna i tabellen är självdefinierade: skadegörelse, olovlig försäljning och krigstjänstbrott. En 

obestämd kategori är också inkluderad i tabellen, och innehåller totalt tre protokoll. Kategorin 

behandlar sådana situationer där polisens beskrivningar har varit för diffusa, och följaktligen svåra 

att kategorisera; det har med andra ord varit för otydligt beskrivet för att med denna delstudie 

kunna ta ställning till hur polisen resonerade kring dessa individers beteenden, och följaktligen 

vad i den anhållnes beteende polisen uppfattat som ordningsstörande. 

Tabellen visar att det ordningsstörande elementet i polisens beskrivningar utgjordes av många 

olika typer av problem. Allt ifrån män som gick omkring tiggandes på gatorna eller en 

prostituerad kvinna som syntes gör upp en affär med en kund, till anmälningar om misshandel 

och grövre stölder.166 För polisen kunde således en lösdriverianklagelse innebära många olika 

beteenden och situationer. Polisens ordningsarbete var alltså inte fixerat vid en specifik typ av 

problem, till skillnad från vad tidigare kapitel illustrerat. Orsaksförklaringarna visar i stället på en 

stor bredd. Exempelvis den största kategorin arresteringar stod fylleri och tiggeri för, med 54 

procent av anhållandena, medan de två nästkommande orsakerna var stöld (13,3 procent) och 

hemfridsbrott (9,3 procent). Topp tre utgörs alltså av en kategori ordningsbrott och två 

                                                 
166 Se exempelvis: ULA, LP 1920:2; 1925:3; 1925:10; 1930:6; 1930:8. 
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kategorier lagbrott. Medan fylleri och tiggeri av sin samtid uppfattades som ett stort 

samhällsproblem, var ändå den brottsliga aspekten i dessa beteenden generellt betydligt lägre än 

både stöld och hemfridsbrott.167 Framför allt stöld uppfattades som någonting mycket allvarligt.168  

Den här blandningen av ordningsbrott och lagbrott ger intrycket av att polisen hanterade 

lösdriveriet som ett verktyg i en större problemlösning av hur ordningen i samhället skulle 

upprätthållas, oavsett om det ordningsstörande beteendet innefattade grövre brottslighet eller 

mindre förseelser. Det visar att Uppsalapolisen inte riktade in sig på en viss typ av 

ordningsproblem i sitt arbete mot lösdriveri. Inte heller blev då den lokala brottsligheten med 

nödvändighet kategoriserad under vedertagna brottsrubriceringar; polisen använde lösdrivarlagen 

som ett sätt att hantera problem (brott) som annars kunde hanteras under en egen lag och som 

följde med ett eget straff.169 

De orsaker till anhållandet polisen beskriver inkluderar situationer där polisen teoretiskt sätt 

skulle kunna använt annan lagstiftning för att tilldela böter eller fängelse. Varför polisen inte gör 

detta framgår ej. Inom den tidigare forskningen har förslag på förklaringar till det kriminella 

inslaget gjorts, och här anknyter man kriminaliteten till idén om lösdrivarlagen som en 

brottspreventiv åtgärd. De övergripande resultaten och den påföljande slutsatsen på tidigare 

studier har varit att det kriminella klientelet bland de som anhölls för lösdriveri ökade under 

1900-talet. Från sekelskiftet fram till 1940-talet skall antalet lösdrivare misstänkta för brott ha 

ökat och antalet inte misstänkta för brott minskat.170 På så vis talar man inom forskningen om att 

en renodling mot grövre brottslighet skett. Förklaringen till detta har i sin tur varit att 

lösdrivarlagen användes som ett alternativ till bestraffning i situationer då bevisningen i ett 

brottsmål varit otillräckligt.171  

I protokollmaterialet används lagen som en alternativ åtgärd på ett sådant sätt i några få fall, hela 

studiens undersökningsperiod inräknad. Polisen beskriver hur utredningen i den anhållnes fall 

gått till, med tillhörande vittnesmål, och avslutar protokollet med att markera att bevisningen inte  

 

 

 

                                                 
167 I strafflagen angavs att den person som inte kunde betala böter han blivit tilldelad kan få sitt straff i form av 
fängelse under så lång tid som motsvaras av böter (2 kap. §10). Det är dock oklart hur ofta det hände vid fylleri. Stöld 
kunde ge fängelse upp till sex månader. Hade personen ifråga tidigare blivit dömd för stöld kunde straffsatsen 
överskrida den maximala strafftiden med upp till 10 år (20 kap. §1, §5, §9, §11). Hemfridsbrotten medförde böter 
mellan 10-100 riksdaler (11 kap. §12). Se Strafflagen 1864, respektive kapitel. 
168 Nilsson 2010, s. 30. 
169 Exempelvis förargelse, olovlig tillverkning och försäljning av alkohol, bedrägeri, hemfridsbrott, utnyttjande av 
annans egendom utan tillåtelse, är sådana anklagelser polisen beskriver i protokollmaterialet som också hade ett 
motsvarande straff i den gällande strafflagen. 
170 Edman 2008; Nilsson 2013, s. 298–300; Wallentin 1989, s. 65. 
171 Nilsson 2013, s. 299–300. 
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Källa: ULA, LP, vol. 20-28, 1910-1930. 
Ordningsbrott inkluderar: lösdriveri, prostitution, förargelseväckande beteende, fylleri och tiggeri. Lagbrott inkluderar: stöld, 
våldsbrott, hemfridsbrott, skadegörelse, olovlig försäljning, och krigstjänstbrott. Tabellens värden anges både i absoluta och 
relativa tal. De absoluta i den vänstra kolumnen under respektive period, och den relativa i den högra kolumnen under respektive 
period. De relativa värdena är avrundade till närmaste decimal. 
 

 

var tillräcklig för att döma den anhållne för brottet ifråga.172 Huruvida en renodling mot grövre 

brottslighet har skett bland polisen i Uppsala framkommer inte och teorin kan ifrågasättas på 

grund av den låga förekomsten av uttalanden från polisens sidan om just bristande bevisning. Det 

är å andra sidan möjligt att tala om ett mörkertal i dokumentationen, men det gör förekomsten av 

de åtta faktiskt förekommande uttalandena från polisen om bristande bevisning svårplacerbara. 

Det finns ingen anledning för polisen att redogöra för bristande bevisning i endast ett fåtal 

utvalda utredningar om detta var praxis i Uppsala.  

Har däremot en renodling mot grövre brott skett betyder detta att polisen ändrat sitt sätt att 

tillämpa lösdrivarlagen. För att undersöka om polisen i Uppsala kan ha gjort en sådan 

kursändring mot grövre brott kommer polisens praktik i Uppsala undersökas i förhållande till den 

övriga forskningens argument om renodling. I tabell 6 har således en förenkling gjorts över 

orsaksförklaringarna. Den grövre brottsligheten har samlats under en och samma kategori 

(lagbrott), och den mildare brottsligheten under en kategori (ordningsbrott). Den obestämda 

kategorin från tabell 5 har här också inkluderats. Undersökningsperioden har i tabell 6 delats in i 

tre perioder à sju år för att undersöka om någon förändring sker mellan periodens början, mitt 

och slut. Tabell 6 visar att den grövre brottsligheten ökar medan ordningsbrotten trots sin 

minskning fortsätter att uppta största delen av polisens tid.  

Nästan hälften av samtliga ordningsstörande problem som polisen beskriver har uppkommit 

under periodens första tredjedel. Dessutom är ordningsbrotten vid undersökningsperiodens 

början nästan fem gånger så många som lagbrotten. Vid mitten av perioden sjunker båda 

kategorierna kraftigt, och det totala antalet problem uppgår endast till 15 procent av hela 

 

  

                                                 
172 Vid endast ett tillfälle i det kvalitativa urvalet uppgavs ett fall av bristande bevisföring gentemot den anhållne för 
det ursprungliga brott han misstänkts för. Totalt återfanns åtta sådana beskrivningar av polisen: ULA, LP 1914:7; 
1917:1; 1917:5; 1918:2; 1919:3; 1924:6; 1925:23; 1926:22. 

Tabell 6: Polisens förklaringar på orsaker till varför personer anhölls för lösdriveri 
i Uppsala stad 1910–1930. Frekvens och förändring. 

Brott 1910-1916 1917-1922 1923-1930 Hela perioden 

Ordningsbrott 125 36 34 9,8 89 25,7 248 71,7 

Lagbrott 26 7,5 19 5,5 50 14,5 95 27,5 

Obestämd 1 0,3  1 0,3 1 0,3 3 0,9 

Summa 152 43,6% 54 15,6% 140 40,5% 346 100,1% 
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Källa: ULA, LP, vol. 20-28, 1910–1930. 
Tabellens värden anges både i absoluta och relativa tal. De absoluta i den vänstra kolumnen under respektive period, och den 
relativa i den högra kolumnen under respektive period. De relativa värdena är avrundade till närmaste decimal. 
 

 

undersökningsperiodens orsaksförklaringar. Det senare betyder att polisens arresteringar 

överhuvudtaget har sjunkit kraftigt mellan undersökningsperiodens första och andra tredjedel. 

Under periodens sista tredjedel ökar lagbrotten. Från periodens första tredjedel till den sista har 

antalet lagbrott fördubblats. Antalet ordningsbrott har däremot sjunkit med 36 antal 

beskrivningar. Mot slutet av perioden är ordningsbrotten fortfarande flest, men det finns en 

tendens av ökad brottslighet. 

Betyder resultaten i tabell 6 att en renodling skett i Uppsala? Svaret på den frågan är tvetydig. 

Å ena sidan visar tabellen tydligt att andelen lagbrott ökat under perioden. Å andra sidan är 

andelen ordningsbrott under hela perioden dominerande, och en renodling baserat på bortfallet 

av ordningsbrott går inte att konstatera för Uppsala. För hela perioden följer både 

ordningsbrotten och lagbrotten en liknande kurva: det börjar högt för att sedan sjunka och för att 

till sist återigen öka. Frågan blir snarare hur mycket grövre brottslighet som krävs för att kunna 

tala om en renodling eller inte, vilket gör det möjligt att argumentera för att Uppsalapolisen inte 

visar tillräckliga tendenser mot ett ökat fokus på grövre brottslighet för att prata om att polisen 

ändrat inriktning i sin tillämpning av lösdrivarlagen. 

En förklaring till varför ordningsbrotten minskade ger emellertid historikern Johan Edman. 

Eftersom många som var lösdrivare också hade alkoholproblem menar Edman att de som 

dömdes (inte endast anhölls) för lösdriveri i allt högre grad kom att ersättas av personer som i 

stället blev tvångsinternerade under alkoholistlagen.173 Alkoholistlagen var en lag som trädde i 

kraft 1916 i Sverige och som gav myndigheterna rätten att ta personer omhand och internera dem 

mot deras vilja på grund av den problematiska alkoholkonsumtionen de ansågs ha. Eftersom det 

är ordningsbrotten som minskar mest gör det därför angeläget att undersöka om alkoholistlagens 

tillkomst kan ha påverkat ordningsbrottens omfattning. Den största kategorin från tabell 5, fylleri 

och tiggeri, undersöks närmare för att reda ut om så var fallet i Uppsala..  

                                                 
173 Edman 2008, s. 131–134. 

Tabell 7: Förekomsten av fylleri- och tiggerianklagelser mot personer anhållna 
för lösdriveri i Uppsala stad 1910–1930. Frekvens och förändring. 

Brott 1910-1916 1917-1922 1923-1930 Hela perioden 

Tiggeri 33 9,5 8 2,3 29 8,4 70 20,2 

Fylleri 34 9,8 3 0,9 5 1,5 42 12 

Tiggeri och fylleri 29 8,4 3 0,9 13 3,8 45 13 

Tiggeri eller fylleri 
som en bland flera 
anklagelser 

10 2,9  7 2 13 3,8 30 8,7 

Summa 106 30,6% 21 6,1% 60 17,3% 187 54% 
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I tabell 7 bryts kategorin fylleri och tiggeri upp i fyra underkategorier. De två första 

kategorierna i tabell 7 inkluderar endast de som blev anhållna på grund av fylleri eller tiggeri 

primärt; den tredje kategorin innefattar de som anhölls för både fylleri och tiggeri vid ett och 

samma tillfälle, också som primär orsak; den fjärde kategorin innefattar de som inte hade blivit 

anklagade för fylleri eller tiggeri primärt, utan i samband med någon annan incident. Poängen 

med tabellen är att visa vilka delar av kategorin som minskar och ökar under perioden, med 

grund i Edmans förklaring av alkoholistlagen.  

Tabellens andra tredjedel visar att det sker en kraftig minskning av antalet anhållanden för 

både fylleri och tiggeri, vilket också är perioden strax efter alkoholistlagens ikraftträdande. Under 

periodens senare del är det främst tiggeriet som åter ökar. Allt som allt minskar fylleriet med 29 

fall från periodens första tredjedel till periodens sista tredjedel. Detta kan jämföras med kategorin 

ordningsbrott från tabell 6 som genom samma jämförelse minskade med 36 anklagelser. Likaså är 

det tiggeri tillsammans med fylleri som också ökar, medan de enskilda fyllerianklagelserna aldrig 

återfår samma omfattning. I kontrast till detta var kategori fyra, alltså där fylleri och tiggeri var 

underordnat en annan förklaring, relativt konstant under perioden. Det går inte att helt förklara 

varför denna kategori var mer konstant, men det är möjligt att en större del av anklagelserna 

bland dessa protokoll berodde på att ett grövre brott samtidigt var del av arresteringsorsaken.  En 

stor del av, och förklaring till, de minskade ordningsbrotten är alltså att det under 

undersökningsperioden tillkom en lagstiftning som på ett tydligare sätt än lösdrivarlagen kunde 

inkludera en viss typ av fall under sig, och på så vis göra att polisen tillämpade alkoholistlagen på 

vad de såg som fyllerifall och de resterande problemen under lösdriveri.  

Sammanfattningsvis talar resultaten för att polisen såg lösdriveri som ett sätt att hantera många 

olika typer av problem, men när en lagstiftning tillkommer som har tydligare direktiv kan också 

en tydligare kategorisering av ordningsstörande problem göras. Polisen i Uppsala verkar dock i 

begränsad utsträckning ha blivit påverkad i sitt praktiska arbete av sådana faktorer som tidigare 

tolkats som tecken på nya inriktningar och ändrade tillämpningsprinciper av lösdrivarlagen, med 

undantag för alkoholistlagen. Oavsett graden av renodling var brottsligheten i alla fall central för 

polisens beskrivningar av ordningsstörande beteenden och utgjorde den främsta orsaken till 

varför personer anhölls för lösdriveri i Uppsala. För polisen utgjordes brottsligheten både av 

mildare och grövre brott, och även om en renodling mot en grövre brottslighet generellt ansetts 

ha skett, visar polisen i Uppsala att den mildare brottsligheten aldrig försvann.  

Delstudien är ett exempel på hur polisens praktiska arbete och tillämpning av lagen har gett 

utslag i en stor variation orsaker. Lösdriveriet får för polisen representera många olika typer av 

problem. En del av förklaringen till detta kan ligga i lösdrivarlagens diffusa definition av 
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lösdrivarens karaktär. Om polisen skall överföra lagen i en praktik får det ordningsstörande 

kriteriet utslag i de problem som Uppsalapolisen ser i sin stad. I frågan om renodling och polisens 

möjliga preventiva arbete mot kriminalitet, skulle jag inte heller betona endera 

tillämpningsprincip. Ett annat sätt att se det brottspreventiva inslagets utfall i praktiken är att 

polisen i stället tog in personer misstänkta för brott. Det är dock inte att vara brottspreventiv. Allt 

som allt beror det på hur man väljer att kategorisera polisens beskrivningar. Ordningsbrotten kan 

antingen ses som ett brott eller en förebyggande åtgärd av poliskåren. Där blir lagbrotten i stället 

den då riktiga kriminaliteten – den mer legitima aspekten av lösdriveriet. 

 

Lagbrottens karaktär 

Den kvantitativa fördelningen av de ordningsstörande beteenden som polisen angav i protokollen 

har också en kvalitativ aspekt. På vilket sätt de anhållnas brottslighet beskrevs och hur polisen 

ställde sig till dessa ordningsstörande beteenden kommer i det följande avsnittet att behandlas. 

Avsnittet syftar till att förklara hur de lagbrottsliga handlingarna kom att beskrivas av polisen som 

en orsak till anhållandet; hur det relaterar till störande av den allmänna ordningen samt hur 

polisen genom detta rättfärdigar ett anhållande om lösdriveri.  

När polisen skulle beskriva en situation var det först och främst händelseförloppet som stod i 

fokus. Den grupp som ovan benämnts tillhöra grövre brott faller speciellt in i denna beskrivning. 

Brottet i sig och hur det begåtts av den anhållne kan därför tillskrivas betydelse i polisens 

redogörelser. Våldsbrott var en sådan grövre brottslighet, men relativt få, endast sju incidenter 

som involverade våld eller hot om våld har identifierats. Förutom några sällsynta grövre fall av 

misshandel,174 var hotelser vanligast förekommande och kan kopplas till situationer då lösdrivaren 

antingen tiggt av mötande personer eller inne i ett kafé tiggt mat eller dryck. Då lösdrivaren 

nekats någonting har han hotat personalen och händelsen har anmälts till polisen.175  

Polisen kunde beskriva våldet som ett bevis för lösdrivarens respektlöshet och trotsighet. 

Anhållne Karlsson försökte bli serverad i ett kafé men då han nekats detta har han enligt polisen 

våldfört sig på biträdet i kaféet och sedan slagit sönder inredningen.176 Vid ett annat tillfälle hade 

dock den anhållne gått ett steg längre och slagit till en butiksägarinna i ansiktet när han blivit 

nekad att handla i butiken på grund av onykterhet.177 Denna senare händelse rubricerades av 

polisen som misshandel, men trots detta blev han inte dömd för detsamma. I stället blev han 

häktad för lösdriveri eftersom han tidigare blivit anhållen för detsamma och då blivit tilldelad en 

                                                 
174 I det kvalitativa urvalet återfinns två exempel på misshandel: ULA, LP 1915:7; 1925:12. 
175 Under hela undersökningsperioden förekommer fyra sådana fall: ULA, LP 1920:1; 1924:1; 1925:19; 1926:20. 
176 ULA, LP 1924:1. 
177 ULA, LP 1925:12. 
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varning.178 Polisens beskrivningar av våldsbrotten berättar en historia där lösdrivaren besvärat 

andra medborgare genom att inte efterfölja oskrivna regler för socialt uppträdande, men inte 

heller respekterat andra individers utrymme, däribland butiks- eller kafébiträdets auktoritet. 

Fallen med skadegörelse var liksom våldsbrotten få, totalt fem incidenter. Polisen beskriver 

oftast situationer där den anhållne förstört allmän egendom.179 Inom det kvalitativa urvalet 

förekommer inga skadegörelser och därför har det krävts att gå utanför urvalet för att reda ut vad 

problemen oftast innefattat och hur polisen beskriver dem. Skadegörelsen framställs sällan som 

allvarlig, förutom i situationer då det tillhört en annan persons ägodelar. En lösdrivare hade till 

exempel förstört borgmästaren i Uppsalas staket, vilken dock hade valt att inte anmäla händelsen. 

Personen ifråga kunde ändå på polisens eget initiativ anhållas för lösdriveri. 180 Exemplet visar att 

borgmästaren förhöll sig till skadegörelsen på ett annat sätt än polisen. Att personen sedan 

anhölls för lösdriveri visar att polisen valde att ändå utnyttja möjligheten till åtgärder mot 

förövaren. Lösdrivarlagen kan här ses som en möjlighet för polisen att skipa sin rättvisa på eget 

initiativ.181 

En större grupp brott som däremot utförligt utreddes och beskrevs av polisen var stölderna. 

Som tidigare nämnts innefattar kategorin stöld både olika grader av tjuvnadsbrott och bedrägeri. 

Således förekommer både mindre snatterifall, grövre stölder, och lösdrivare som antingen försökt 

lura personer på dåliga affärer eller bedrivit tiggeri under osanna förhållanden. Den allvarligaste 

pengastölden hade begåtts genom ett inbrott hos en privatperson, Widell, där över ett tusen 

kronor bestulits ägaren. Grovarbetare Kristiansson blev anhållen, misstänkt för dådet på grund av 

att han hade iakttagits överlämna en 100-kronors sedel inne på sprihandelsbolagets värdshus 

samma dag.182 Enligt polisens beskrivningar misstänktes alltså denne Kristiansson inte på grund 

av eventuell anknytning till brottsplatsen, utan då det för polisen inte förefallit troligt att 

Kristiansson intjänat pengarna på ett lagligt sätt. I detta protokoll blottar polisen sina egna 

fördomar mot personer likt Kristiansson. Man antar att Kristiansson under inga förhållanden kan 

                                                 
178 Mannen förekommer totalt nio gånger i protokollen under undersökningsperioden: ULA, LP 1911:12; 1912:17; 
1913:17; 1916:8; 1916:9; 1922:4; 1923:4; 1924:7; 1925:12. 
179 Inget av de fem skadegörelsefallen förekom i det kvalitativa urvalet: ULA, LP 1916:8; 1924:1; 1926:2; 1926:9; 
1926:20. 
180 ULA, LP 1926:24. 
181 Att polisen skulle sätta sig över brottsoffrets beslut om åtgärd har uppmärksammats av Egon Bittner som ett sätt 
för polisen att legitimera sin auktoritet. Bittners talar främst om detta utifrån polisens sätt att tilldela varningar och 
mindre åtgärder mot smärre förseelser, men det är också möjligt att applicera detta på protokollmaterialet. Polisens 
egna bedömningar om den anhållne bör behandlas som lösdrivare, som en markering mot ett oacceptabelt beteende, 
markerar också hur långt polisens reella makt sträcker sig i samhället. Med andra ord att det å ena sidan finns ett 
regelverk för hur polisen får agera och vilka befogenheter de har, men å andra sidan finns det i praktiken också en 
uppfattning – både hos polisen och befolkningen – om vilka situationer de utöver dessa kan agera i. Bittner 1967, s. 
700–703. Se även Wilbur Millers diskussion om utvecklingen polisens praktik i framför allt New York, Miller 1984, s. 
209–217. 
182 ULA, LP 1925:10.  
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ha intjänat pengarna, vilket får konsekvensen att han blir misstänkt i ett inbrottsmål. Likaså 

värdshusets anställda fattade liknande misstankar mot Kristiansson då det var dessa som 

meddelade polisen om den till synes ovanliga och märkliga händelsen. 

Utredningen kring Kristianssons eventuella inblandning i inbrottet hos Widell tycks inte ha lett 

till något konkret. Kristiansson hävdade bestämt att han sålt visor – som senare visade sig 

innehålla pornografiskt material – och på så vis samlat ihop pengarna, men det verkar inte ha 

varit ett övertygande argument för polisen.183 Trots bristande bevis för att Kristiansson faktiskt 

befunnit sig vid Widells bostad vid tiden för inbrottet kan Kristiansson anhållas, men för 

lösdriveri i stället för inbrott. Kristiansson hade i och med hundralappen medel till sin 

försörjning, men ändå kunde han behandlas under lösdrivarlagen; detta tyder på att misstankar 

om förekommen brottslighet kan ha varit ett kraftfullare argument än till exempel arbetslöshet. 

Det visar att polisen i åtminstone viss utsträckning förutsatte en brottslig tendens hos lösdrivare. 

 Bedrägerierna kunde också ske på olika nivåer. En av de anhållna hade förfalskat ett 

sjukdomsintyg och menade att han behövde pengar då han inte kunde arbeta, medan en annan 

man hade gått runt med lindad arm och hävdade att han fått denna arm bortsprängd i en 

arbetsplatsolycka.184 En mer sofistikerad teknik hade en annan lösdrivare, som via dörrknackning 

påstått sig vara en representant för ett möbelföretag och tagit upp beställningar på varor med 

förskottsbetalning och sedan inte levererat några varor.185 Samma person hade vid ett annat 

tillfälle felaktigt påstått att han arbetade för att försörja en, visade det sig, icke existerande familj 

genom att ”på synnerligen pockande sätt sökt förmå personer att till höga priser inköpa 

målningar, som han uppgifvit sig själf hafva för färdigat”.186 Genom att återberätta den anhållnes 

tekniker i detalj tydliggör polisen lösdrivarens avsikter med brottet. Trots att bedrägeriet i sig 

torde ha varit tillräckligt för att bedöma den anhållnes situation, lyfter detaljbeskrivningen fram 

lösdrivarens problematiska och omoraliska beteende. 

Våldsbrott, skadegörelse och stölder, och även krigstjänstbrottet, utgjorde i slutändan störande 

element i den allmänna ordningen i och med att de var regelrätta brott. Polisens beskrivningar av 

händelserna, oavsett om lösdrivaren vid anhållandet var misstänkt för brott eller blev tagen på bar 

gärning, centreras till själva brottsförloppet och i mindre utsträckning uttrycker sig polisen 

explicit om lösdrivarens person. I stället kommer exempelvis den moraliska aspekten fram genom 

hur polisen hanterat brottsutredningen. På så vis är det ordningsstörande kriteriet ur denna 

synpunkt mer konkret än både arbetslösheten och kringstrykandet; i och med att det finns 

                                                 
183 ULA, LP 1925:10.  
184 ULA, LP 1915:14; 1930:6. 
185 ULA, LP 1915:17. 
186 ULA, LP 1915:17. 
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vägledande lagar som berättar vad medborgaren är tillåten att göra kan polisen tydligt markera när 

en person gått över en sådan gräns.  

Den moraliska dimensionen av problemet är ur polisens perspektiv varken nödvändig eller 

användbar i samma utsträckning som vid bedömningen av arbetslöshet eftersom motiveringen 

ligger i lagbrottet och inte i den sociala konsekvensen av beteendet. Det sätt som polisen agerar i 

utredningen visar samtidigt hur föreställningar om den misstänktes karaktär kan lysa igenom på 

ett sådant sätt att polisens neutralitet i bedömningen av lösdriverianklagelsen kan ifrågasättas. 

Även om misstanke om brott kan motivera ett anhållande och senare en varning eller häktning 

för lösdriveri, antyder polisens beskrivningar att det också handlar om en bedömning om vilken 

typ av brottsling det handlar om. Detta blir mest påtagligt i fallet med Kristianssons 

hundrakronorssedel. 

 

Ordningsbrottens karaktär 

Om polisen tenderade att göra rationella beskrivningar av lagbrotten, stod ordningsbrotten för 

det motsatta. Vid händelser kopplade till ordningsbrott är det den moraliska aspekten som träder 

fram. Polisens bedömningar av lösdrivarens karaktär kommer fram genom en ordanvändning 

som beskriver lösdrivarens beteende som störande, exempelvis och speciellt i samband med 

tiggerisituationer. Polisen menar att tiggandet är ”pockande” och ”fräckt”, och markerar att 

tiggeriet stör den allmänna ordningen för vanliga medborgare.187 Till skillnad från den grövre 

brottsligheten är det i dessa situationer inte själva handlingen som är central utan framför allt 

konsekvenserna av handlingen, vilken polisen uppmärksammar som socialt och moraliskt 

felaktig. När lösdrivare står utanför utminuteringsställen, brännvinsmagasin eller krogar och 

tigger både alkohol och pengar provoceras andra medborgare.188 Polisens beskrivningar av 

händelserna är tydliga. Det är lösdrivarna som besvärar allmänheten med sitt tiggeri. De är 

påträngande och otacksamma; till och med när de fått en slant kan de fortsätta sitt tiggande – de 

ställer orätt krav på de vanliga medborgarna och tycks vara omåttliga i sitt ha-begär.189 

Alkoholkonsumtion kan också kopplas till tiggeriet eftersom det var pengar till alkohol lösdrivare 

ibland var ute efter. 

Även fylleri kan beskrivas utifrån dess påverkan på andras trivsel. Det är oftast i samband med 

att personer tigger samtidigt som man är onykter som fylleriet blir en del av ordningsproblemen. 

Fylleriet beskrivs som besvärligt på grund av att det sker på allmän plats och polisen kan betona 

                                                 
187 Se exempelvis: ULA, LP 1910:1; 1910:5; 1915:5; 1915:6; 1925:3; 1925:12; 1925:15. 
188 Se exempelvis: ULA, LP 1910:3; 1910:9; 1910:17; 1915:9; 1925:16; 1925:23; 1930:11. 
189 Se exempelvis: ULA, LP 1910:10; 1915:5; 1920:1. 
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fylleriet som störande endast genom dess blotta närvaro. Det finns en påtaglighet i att människor 

ligger utslagna av alkohol på en plats där andra medborgare också vistas, vilket gör beteendet 

problematiskt ur ordningsstörande synpunkt. Vid några få tillfällen har alkoholen också varit 

kopplad till våldsbrott. Dels har det handlat om bråk mellan två personer på öppen gata,190 och 

dels har alkoholen beskrivits som en orsak till bråk i den anhållnes bostad. Det har då handlat om 

en hemmaboende son som börjat bete sig våldsamt mot föräldrarna, eller en make som betett sig 

våldsamt mot sin hustru.191 Precis som i föregående kapitel har påpekats var det i dessa fall den 

anhållne som fick stå ansvarig för sitt beteende. Polisens beskrivningar fokuserar främst på de 

konsekvenser fylleriet för med sig snarare än själva alkoholkonsumtionen. Det finns dock ett fåtal 

undantag även till detta då polisen vid några tillfällen beskriver problemkonsumtion. Uttryck som 

”notorisk drinkare” karaktäriserar personer med problem så pass omfattande att polisen inte 

tycks se någon utväg ur lösdrivarens beteenden. Vid sådana situationer kan polisen tala om att 

personen med alkoholproblem behöver en annan typ av hjälp eller omhändertagande.192 

Både fall av förargelseväckande beteenden och polisens direkta anklagelser om lösdriveri har 

beskrivits av polisen på liknande sätt som tiggeriet och fylleriet. Polisens kategoriseringar av fall 

som förargelseväckande kunde till exempel innefatta situationer där den anhållne på öppen gata 

bråkat med någon annan,193 eller på grund av sitt onyktra tillstånd ”hoppa omkring samt fäkta 

med armarna och upphäva höga rop”.194 Förargelse var på så vis ett sätt för polisen att samla 

ordningsproblem som var något diffusa kring sin orsak,195 men i protokollen har det varit mer 

eller mindre tydligt att förargelse var ett uttryck för situationer då en person ställde till med en 

scen och på så vis drog negativ uppmärksamhet kring sig.  

Med en direkt lösdriverianklagelse beskriver polisen oftast en situation där den anhållne vid 

flera tillfällen bedrivit tiggeri, han har varit arbetslös, strukit omkring i Uppsala, och han har 

ibland varit onykter.196 För att motivera ett anhållande av en person med grund i ett 

lösdriveribeteende kunde polisen således mer generellt beskriva hur den anhållne ”under minst 

åtta dagar uppehållit sig härstädes utan att söka arbete, därunder han livnärt sig genom bettlande 

[tiggeri förf. amn.]”.197 Det som skiljer dessa anhållnas situation från andra som begått 

ordningsbrott, är att den förra gruppen inte har en händelse förankrad till själva arresteringen.198 

                                                 
190 ULA, LP 1925:5. 
191 ULA, LP 1910:2; 1910:12; 1915:7. 
192 ULA, LP 1910:13; 1915:7. 
193 ULA, LP 1925:5. 
194 ULA, LP 1930:13. 
195 Bergman 1990, s. 142–143. 
196 Se exempelvis: ULA, LP 1910:4; 1920:5; 1925:22. 
197 ULA, LP 1925:23. 
198 Varför lösdriveri i tabell 5 fungerat som en egen kategori beror på att lösdriveri i några fall (31 protokoll) har varit 

den angivna orsaken till anhållandet. Med tanke på att källmaterialet till den här studien uppgår till totalt 317 
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Att den anhållne därför var att betrakta som en lösdrivare grundas i stället på att den anhållne är 

arbetslös och att han har beträtts med ordningsbrott vid ett eller flera tidigare tillfällen. Polisen 

kunde vidare beskriva osäkerheten i arresteringen genom att markera hur det ”blivit känt” att den 

anhållne beträtts med exempelvis tiggeri.199 Med andra ord kan denna typ av lösdrivare begått 

ordningsbrott eller tidigare varit misstänkt för brott, men inte i samband med det 

förhörsprotokoll som under studiens undersökningsperiod upprättats. Vidare betyder detta att 

polisen arresterat några av de anhållna utan påtaglig grund.  

Å ena sidan skulle denna typ av arrestering kunna tolkas som ett ”riktigt” lösdriveribeteende, å 

andra sidan är det inte den generella praxis efter vilken polisen i Uppsala har arbetat. För att 

vidare illustera hur en lösdriverianklagelse kunde beskrivas ges nedan ytterligare ett exempel på 

polisens beskrivning av en sådan situation. Citatet behandlar en Nicklasson som enligt polisens 

beskrivning explicit blivit anhållen på grund av lösdriveri: 

 

[Nicklasson anhölls tillsammans med några andra då de var] skäligen misstänkta för lösdriveri. Om 
Nicklasson skulle vidare anföras, att han alltsedan juni månad detta år huvudsakligen uppehållit sig 
här i staden utan annat arbete än under sistlidna sommar, då han någon dag innehaft tillfälligt 
sådant med lossning av pråmar vid härvarande hamn, därunder han om nätterna olovligen tagit sig 
nattlogis i lador i stadens omgivningar och å tegelugnar. Den 24 oktober 1925 var Nicklasson även 
anhållen härstädes som misstänkt för inbrottsstöld i paviljongen vid härvarande hamn, men 
förnekade han detta och bevisning kunde ej förebringas mot honom. Vid detta tillfälle erhöll han 
även enskild varning och förständigades att förskaffa sig arbete; och uppgav han då, att han den 2 
november 1925 skulle fullgöra värnplikt vid Flottan, och avreste han även till Stockholm, men 
återkom redan den 3 november hit till staden, och har han alltsedan dess uppehållit sig härstädes, 
livnärande sig genom bettlande.200 

 

I beskrivningen av Nicklassons fall återkommer påståenden om arbetslöshet och hemlöshet, 

men framför allt framkommer tydligt i citatet att polisen tidigare misstänkt honom för 

inbrottsstöld. Det framkommer också att åtgärder vidtogs när han arresterades och att bevisen 

inte räckte för att fälla honom för inbrottet. Det finns således en bakgrund till varför polisen 

tycks vilja behandla Nicklasson som en lösdrivare. För det första är han misstänkt för brott, för 

det andra lovade han att skaffa sig arbete genom att åka till Stockholm, men enligt det sätt som 

polisen lägger fram situationen har Nicklasson alltså inte fullföljt det han lovat och uppehåller sig 

återigen i Uppsala arbetslös.201 I just denna situation tycks det som att polisen ser en anledning till 

att anhålla Nicklasson på nytt, men polisens agerande avviker på det sätt att man anhåller en 

                                                                                                                                                         
protokoll, och därmed 317 arresteringar för lösdriveri, är det anmärkningsvärt att en förhållandevis liten del av 
anhållandena gjordes på grund av en lösdriverianklagelse. Med de kvinnliga prostitutionsanklagelserna inräknat 
uppgår lösdriveri som orsaksförklaring till knappt 12 procent. Källa: ULA, LP, vol. 20-28, 1910–1930. 
199 Se exempelvis: ULA, LP 1910:8; 1910:10; 1915:2.  
200 ULA, LP 1925:24.  
201 ULA, LP 1925:24. 
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person i förebyggande syfte; utifrån polisens beskrivning anhåller man en person som ännu inte 

beträtts med något ordningsstörande beteende.202 

Fallet Nicklasson och andra som anhölls på grund av lösdriveri på detta sätt är avvikelser i 

polisens praktiska arbete och tillämpning av lösdrivarlagen, eftersom det generellt behövdes en 

konkret händelse för att polisen skulle agera och anhålla en person för lösdriveri. Nicklasson är 

inte den enda som tidigare varit misstänkt för brott innan de anhölls, totalt 127 av 252 personer 

som anhölls för lösdriveri i Uppsala hade ett kriminellt bagage, antingen som misstänkt i ett 

brottsmål (likt Nicklasson) eller som tidigare domar resulterade i fängelse eller böter.203 Polisens 

beskrivningar av de anhållna har ur brottslighetssynpunkt därför varit relativt konstanta. 

Historiker Kjell Bergmans forskning på polisen under 1800-talets senare hälft visar liknande 

problem för polisen i samband med att tolka lösdrivarlagen ur ett brottslighetsperspektiv. 

Bergman argumenterar för att lagens diffusa formuleringar gjorde det svårt för polisen att 

omsätta lagen i praktik.204 I anknytning till detta avsnitt kan man säga att polisens sätt att tolka en 

diffus lagstiftning med tiden har gjort att polisen förankrade lösdriveriet i förekomsten av 

förseelser, småbrott och andra situationer där den anhållne åtminstone var misstänkt för att ha 

begått en brottslig handling. Detta kan ha underlättat polisens formulering av det samhällsfarliga 

beteendet inom lösdriveriet eftersom anledningen till att beträdas med lösdriveri blir mer konkret 

än vad den annars skulle ha varit. Var gränsen går mellan acceptabelt och oacceptabelt beteende 

var inte tillräckligt tydligt beskrivet i lagen för att polisen skulle kunna omsätta regleringen i en 

praktik. 

I frågan kring polisens användning av lösdrivarlagen finns en distans mellan prostitutionen 

och lösdriverianklagelserna. Medan det senare i detta sammanhang kan förståtts som en ”icke-

anklagelse” i viss utsträckning, var prostitutionen en tydlig del av lösdriveriet. En idé med 

lösdrivarlagen har också varit att reglera den kvinnliga prostitutionen, och polisen i Uppsala visar 

inga tecken på att agera annorlunda ur detta hänseende; tio av tretton kvinnor anhölls för 

prostitution i Uppsala under den här perioden. Orsaken till arresteringen för de tre som inte blev 

anhållna för prostitution föll under en kombination av lösdriverianklagelse och 

förargelseväckande beteende.205 Bland prostitutionsfallen kunde polisen fatta misstankar om 

                                                 
202 En mycket lik situation hade också uppstått för polisen i samband med anhållandet av en annan man tidigare 
samma år. Denna man hade också varit misstänkt i ett inbrottsmål men frigavs sedan från de misstankarna. Polisen 
valde ändå att anhålla personen för lösdriveri. Se ULA, LP 1925:4. 
203 38 personer har vid tidigare tillfällen blivit dömda för brott, 89 har tidigare blivit anhållna för brott. ULA, LP, vol. 
20-28, 1910–1930. 
204 Bergman 1990, s. 170–173. 
205 Den första kvinnan arresterades för att föra oljud i slottsbacken i centrala Uppsala. Den andra hade ställt till med 
bråk på en gård, också i stadens centrala delar, och blev anmäld av gårdsägaren. Den tredje anhölls för att ha sovit på 
en skulle i Uppsala regementes stall och tagit emot allmosor från soldaterna. ULA, LP 1911:13; 1913:20; 1926:5. 
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detsamma, och utifrån detta anhålla kvinnan för lösdriveri, och förmå kvinnan att erkänna,206 

medan vissa av de prostituerade hade blivit tagna mer eller mindre på bar gärning, till exempel i 

samband med en affärsuppgörelse. En poliskonstapel kunde till exempel vittna om att pengar 

hade överförts, eller att en/någon kvinna – lite diffust – betett sig som en misstänkt 

prostituerad.207  

Att det var prostitutionen som stod i centrum när de anhölls av polisen var dock inte säkert. I 

kapitel två gavs ett exempel på en prostituerad kvinna vid namn Åmark. Polisen utredde Åmark 

för prostitution, och polisen beskrev hennes beteende inledningsvis som ordningsstörande. 

Förhöret kom emellertid att fokusera på Åmarks andra anställningar och hennes 

försörjningsansvar snarare än prostitution som ett ordningsstörande beteende. Orsaken till 

anhållandet beskrivs alltså som något ordningsstörande men det är inte det polisen lägger krut på 

i själva utredningen, och det är inte det man betonar när hon ska bedömas som lösdrivare. Det är 

oklart vad i Åmarks beteende som i slutändan kom att vara avgörande för länsstyrelsens beslut 

om lösdriverianklagelsen, men polisen visade sig här mer vara intresserad av Åmark som arbetare 

än som prostituerad. Hade detta att göra med prostitutionens självklara status som ett 

lösdriveribeteende, eller kom polisens förkärlek för att lyfta fram försörjning i vägen för 

utredningen? Det går bara att spekulera om, men exemplet tydliggör både att brottslighet och 

arbetslöshet båda var viktiga överväganden för polisen i en utredning. 

Varför kvinnorna var så pass få i förhållande till männen i den här studien kan finna sin 

förklaring i reglementeringen. Systemet innebar att kvinnor som prostituerade sig inte behövde 

bli arresterade av polisen så länge de registrerade sig hos polisen, gick på regelbundna 

hälsokontroller (för könssjukdomar), inte syntes ute på gatorna efter klockan elva på kvällen, inte 

visade sig överhuvudtaget på vissa gator, och klädde sig på ett igenkännligt sätt. 

Reglementeringen var frivillig att införa och systemet infördes i tolv städer mellan 1847–1918. I 

Uppsala hade reglementeringen införts 1880 men avvecklades redan vid 1901 i samband med att 

den sista bordellen stängdes av myndigheterna. I Uppsala blev således prostitution på sätt och vis 

kriminaliserat från sekelskiftet, kriminaliserat ur perspektivet att reglementeringens avveckling gav 

polisen rätt att ingripa mot verksamheter. Stockholm å andra sidan avvecklade inte 

reglementeringen förrän 1918.208 Att reglementeringen försvann i Uppsala 17 år innan Stockholm 

kan ha haft en betydande inverkan på antalet prostituerade i protokollmaterialet. 

Reglementeringens avskaffande i Uppsala bör ha fungerat avskräckande på prostituerade att 

                                                 
206 I det kvantitativa urvalet finns exempel på sådana situationer. Se exempelvis: ULA, LP 1916:2; 1916:6; 1917:2. 
207 Tre sådana iakttagelser beskriver polisen, varav en inom det kvalitativa urvalet: ULA, LP 1911:13; 1917:2; 1920:2; 
1927:1. 
208 Svanström 2006, s. 12, 132–149, 267. 
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komma och bedriva sin verksamhet i staden, när nu Stockholm låg nära och fortfarande hade 

kvar reglementeringen under nästan halva undersökningsperioden. 

Polisens beskrivningar av ordningsbrotten leder således till två slutsatser. För det första 

förekom i större utsträckning än vid lagbrotten beskrivningar av den anhållne som moraliskt 

problematisk individ. För det andra visar lösdriverianklagelser och prostitutionsanklagelser att ett 

ordningsstörande beteende kunde införlivas i en större problembild. Här behövde det inte endast 

handla om situationer där den anhållne begått ett brott, det kunde också handla om ett beteende 

som varit störande under en längre tid. På så vis blir polisens bedömningar av 

lösdriveribeteenden under ordningsbrotten mer godtyckliga än i andra situationer. Polisen 

bedömning av när ett beteende gått tillräckligt långt för att motivera ett anhållande förläggs till 

polisens egen gränsdragning av socialt acceptabelt beteende. 

 

Andra ordningsstörande beteenden 

Den primära orsaken till varför personer har anhållits för lösdriveri är med andra ord den 

redogörelse polisen gör för hur arresteringen gått till och därmed oftast vilket brott lösdrivaren 

har begått. Förutom orsaksbeskrivningen kunde polisen också göra utförliga beskrivningar av 

andra situationer och beteenden som stört ordningen i staden. Dessa beskrivningar kan ses som 

ett sätt för polisen att motivera lösdriverianklagelsen genom att komplettera den primära orsaken; 

det vill säga att den anhållne förutom brottsmisstanken också hade ett socialt problematiskt 

beteende. En sekundär orsak kan därför tillskrivas sådan information som polisen tycks ha använt 

för att motivera förklaringen av den misstänkte som lösdrivare. Detta kommer till uttryck i 

polisens beskrivningar av den anhållnes levnadsomständigheter. 

Polisen kan genom levnadsomständigheterna framföra sekundära argument till varför den 

anhållne bör behandlas som lösdrivare. Ett exempel för att förtydliga resonemanget kan göras via 

den anhållne Hellström. Han blev arresterad på grund av att han bedrivit tiggeri hos flera 

privatpersoner i staden.209 Förutom detta tiggeribeteende tillägger polisen följande om Hellström: 

 

Det skulle dessutom antecknas, att Hellström, som ofta här varit anhållen för fylleri sedan många år 
tillbaka fört ett synnerlighen lättjefullt och oordentligt lefnadssätt och af polispersonalen ofta varit 
sedd i berusadt tillstånd uppehållande sig utanför krogar och brännvismagasin, sällande sig 
tillsammans med andra straffade och eljest illa kända personer, där de genom bettlande förskaffa sig 
penningar till inköp af spritdrycker, och sedan tillställa varjehanda oordningar och tillika utgöra en 
skräck och fasa för de fredliga medborgare, som nödgas passera förbi.210 

 

                                                 
209 ULA, LP 1910:8. 
210 ULA, LP 1910:8. 
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Den information om Hellström som polisen i detta fall lägger fram vid sidan av tiggerianklagelsen 

utgör beteenden som kan ses som argument för att anhålla Hellström för lösdriveri. Att 

Hellström vid tidigare tillfällen varit onykter, umgåtts med likasinnade personer, och ställt till med 

diverse oordningar, visar att polisen har en ambition att måla upp en bild som sträcker sig utöver 

själva anhållandet.211 Efter anhållandet av Hellström förstärker polisen intrycket av ett 

lösdriveribeteende genom att markera andra ordningsstörande beteenden den anhållne gjort sig 

skyldig till. Precis som vid ordningsbrotten beskrivs det vara den anhållnes 

levnadsomständigheter som blir till börda för den vanliga befolkningen.  

I polisens beskrivningar markeras skillnaden mellan den anhållnes sociala och moraliska ansvar 

och den vanliga medborgaren genom återkommande upprepningar av liknande språkbruk hos 

polisen. Likt de ordningsstörande beteendena är det medborgaren som blir utsatt för lösdrivarens 

osociala, bråkiga och överhuvudtaget problematiska beteende. Lösdrivaren stör ordningen genom 

att agera fräckt och pockande mot ”fredliga” och ”vanliga” människor; den anhållne utgör en 

”skräck” och en ”fasa” bland medborgarna, och det är en ”plåga” för andra att passera förbi 

honom.212 Det är här den vanliga medborgaren som blir utsatt för de yttringar som lösdriveriet 

för med sig. Genom sådana begrepp lyfts polisens roll fram som en beskyddare av medborgarens 

frid, och beskyddare av samhällsordningen.  

Begrepp som störande, pockande, skräck och fasa, användes för att särskilja lösdrivarens 

beteende från den andra delen av samhället som kunde agera enligt de regler för socialt beteende 

som fanns uppsatta. Andra uttryck som kommer igen i polisens beskrivningar är benämningar på 

lösdrivarens umgänge. Om den anhållne hade vänner att umgås med beskrev polisen dessa som 

andra ”illa kända”, ”andra straffade” och ”andra lösdrivare” eller ”luffare”.213 Bilden av 

lösdrivarens umgänge är med andra ord kopplat till personer med dåligt rykte, brottslingar och 

även stereotyper av lösdrivare vilket ordet luffare antyder. Den anhållnes levnadsomständigheter, 

i högre grad än orsaksförklaringarna, fokuserar på att särskilja ett lösdriveribeteende från den 

övriga befolkningen, och samtidigt att samla de anhållna under liknande begrepp och på så vis 

generalisera ett lösdriveribeteende.  

Ett annat sätt att uttrycka en sådan generalisering på var att tala om lösdrivares umgänge som 

en liga. Speciellt i samband med att beskriva den anhållnes uppehållande utanför krogar och 

utminuteringsställen, menade polisen att lösdrivare gick ihop i ligor, och trakasserade 

befolkningen genom att agera som grupp – som en enhet.214 Detta innebär att lösdriveriet både 

                                                 
211 ULA, LP 1910:8. 
212 ULA, LP 1910:3; 1910:8; 1910:11; 1910:14; 1910:16; 1910:23; 1915:2; 1915:5. 
213 Se exempelvis: ULA, LP 1910:11; 1910:12; 1915:2. 
214 Totalt förekom åtta benämningar om ligor, varav fyra inom det kvalitativa urvalet: ULA, LP 1910:12; 1910:14; 
1910:16; 1910:23; 1914:10; 1914:18; 1915:5; 1919:5. 
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kunde uppfattas som en organisation eller som en medveten handling med syftet att besvära och 

utnyttja samhället, men det kunde också ses som ett omedvetet besvär grundat i sociala problem 

som tog sig uttryck i såväl ordningsbrott och lagbrott. 

Polisens beskrivningar av andra ordningsstörande beteenden visar hur lösdriveriet innefattade 

en stor begreppsapparat för polisen att använda för att särskilja ett lösdriveribeteende från den 

vanliga befolkningen. Beskrivningarna i sig skiljer sig inte mycket åt; polisen återkom i stället till 

liknande formuleringar gång på gång. På så vis blev den anhållnes levnadsomständigheter 

generaliserbara, och samlade lösdrivare under en och samma profil – även om orsaken till 

individernas anhållande kunde se skilja sig åt. Polisen avser med levnadsomständigheterna 

tydliggöra sambandet mellan lösdrivare. 

 

Sammanfattande slutsats 

Analysens sista kapitel har syftat till att lyfta fram polisens beskrivningar av lösdriveriet som ett 

ordningsstörande beteende. De anhållna kan ur polisens perspektiv i allra högsta grad tolkas som 

ordningsstörare, både medvetet och omedvetet. Det grundläggande argumentet för detta var 

brottsligheten, oavsett om det handlade om ett mildare fall av brott, ett ordningsbrott, eller ett 

grövre fall, ett lagbrott. Även om brottens frekvens kunde skifta under perioden och på så vis i 

viss utsträckning påverka polisens kategorisering av ordningsproblemen, utgjorde ändå 

ordningsbrotten tillsammans den absoluta majoriteten av polisens arresteringar. Det 

ordningsstörande problemet var alltså i huvudsak på grund av problem som fylleri, tiggeri, och 

andra beteenden som lokalbefolkningen uppfattade som störande. Brottsligheten var således en 

central del av Uppsalapolisens hantering av lösdriveriet under hela undersökningsperioden. 

När polisens sedan skulle beskriva brottsligheten i detalj framkommer två tydliga linjer. Det 

första är händelseförloppet, som i större utsträckning blir centralt när den grövre brottsligheten 

skall beskrivas. Polisen lägger därför stor vikt vid det grövre brottets förklaringsvärde utifrån ett 

brottslighetsperspektiv. Den andra linjen är det återkommande fokus på konsekvenserna av den 

anhållnes handlingar. Till skillnad från de grövre brotten blir ordningsbrotten blir först ett 

problem när lösdrivaren stör den lokala befolkningen med sitt beteende. Ordningskriteriet 

framstår därför ur polisens perspektiv som ett mycket centralt problem. Den anhållne bryter mot 

lagen, han stör den allmänna ordningen, och hon stör sedligheten.  
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Kapitel V: Avslutning 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur lösdrivarlagen kom att tillämpas i 

praktiken. Eftersom det var polisen som hade uppgiften att övervaka lösdrivare i samhället och 

arrestera de misstänkta, har polisens perspektiv på lösdriveriet därför använts som utgångspunkt 

för att förklara detta, hur lagen i praktiken kom att användas. Jag har i polisperspektivet utgått 

från idén att polisen agerade som en egen aktör, där polisen under sin moderniseringsprocess 

kom att utveckla vissa principer kring sitt praktiska arbete som i sin tur kom att påverka vilken 

praxis som skapades med en specifik lagstiftning. I anknytning till polisperspektivet har 

lösdrivarlagens tre kriterier (arbetslöshet, kringstrykande och ordningsstörande beteende) utgjort 

analytiska verktyg som sedan applicerats på protokollmaterialet för att kunna beskriva och 

förklara hur polisen i praktiken resonerade kring vilka problem som lösdriveriet kunde inkludera. 

Vad säger polisens beskrivningar om lösdrivarlagens tillämpning? I vilken utsträckning var lagen 

användbar på det sätt som det var tänkt?  

Först ska frågan om polisens eventuella förändring av sitt arbetssätt över tid kort 

kommenteras. De förändringar som skedde i samhället generellt och specifika händelser som 

kunde påverka polisens förutsättningar för att arbeta mot lösdriveriet blir märkbart vid några få, 

isolerade, tillfällen. Den större förändringen skedde i polisens dokumentation av generella 

kringstrykande beteenden, och i orsakerna till polisens arresteringar. På så vis påverkades två av 

kriterierna uppställda av yttre förändringar, men inte lika mycket i polisens konkreta praktiska 

arbete. Polisen tycks snarare visa på en viss motståndskraft gentemot en yttre påverkan. Större 

samhällsförändringar är inte påtagliga på ett sätt att generella slutsatser om förändring över tid är 

möjliga att göra. I arbetslöshetskapitlet kunde exempelvis inte sådana ekonomiska skiften som 

ändrade förutsättningen på arbetsmarknaden synas i polisens resonemang och attityd gentemot 

arbetslöshet. 

Bland de tre kriterierna var det arbetslösheten tillsammans med ordningsstörande situationer 

som polisens beskrivningar fokuserade på främst; det var problem kopplade till dessa två kriterier 

som var mest framträdande i protokollmaterialet. För polisen var det viktigt att ange en legitim 

orsak till varför en person hade arresterats, och detta gjorde man främst genom att påpeka hur 

den anhållne stört den allmänna ordningen. På vilket sätt ordningen blivit rubbad kunde sedan 

variera. I vissa fall rörde polisens arrestering en misstanke om brott, ibland att den anhållne blivit 

anmäld av någon annan men också då på grund av ett brott, eller via andra ordningsstörande 

handlingar som snarare utgjorde problem på grund av de konsekvenser beteendet fick för andra i 

lokalsamhället. Det ordningsstörande beteendet kunde på ett fördelaktigt sätt också kopplas till 

arbetslösheten, eftersom sådant beteende som tiggande, prostitution och olovlig försäljning direkt 
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kunde kopplas till svårigheter orsakade av arbetslöshet. För det praktiska arbetet innebär detta att 

polisen såg en nödvändighet i tydliga orsaker och motiveringar till varför någon skulle behandlas 

som lösdrivare. 

I polisens praktiska arbete tycks det därför främst ha varit det påtagliga ordningsstörande 

problemet som orsakade anhållanden om lösdriveri, och där arbetslösheten kunde fungera som 

en komponent i polisens senare bedömningar. Arbetslösheten blir påtaglig i polisens resonemang 

i och med polisens tydliga kopplingar till samtida idéer om försörjning och ansvar; till och med 

ett manlighetsideal framträder där lösdrivaren inte klarar av att bemästra det beteende som 

polisen menar kommer med sitt kön. Jag vill här även öppna för möjligheten att manlighetsidealet 

också kan tolkas som ett mer generellt ideal för Uppsalapolisen att applicera på vilken vuxen 

person som helst och hur denne bör agera som försörjare, till sig själv eller andra. I en här studien 

var en vidare undersökning i denna fråga begränsad eftersom en mycket liten del av källmaterialet 

behandlade kvinnliga lösdrivare. Bland dessa var det endast den kvinnliga lösdrivaren Åmark som 

fick polisens uppmärksamhet på ett sätt som bröt det manliga försörjningsidealet.  

Den större slutsatsen som därför kan dras av arbetslöshetskriteriet är att polisen såg 

arbetslöshet som en brist på ansvar för sig själv och för andra. Inom polisens perspektiv lyser en 

kollektivistisk tanke igenom, där den anhållnes oansvariga beteende är en börda inte bara för han 

själv eller polisen utan också för samhället. Jag vill dock framhäva den här kollektivismen som 

något sprunget ur polisens egna bakgrund, snarare än en statens kollektivism. Eftersom 

poliskårens rekryteringsunderlag var från de lägre klasserna – även om många vid 

undersökningsperiodens början kom från militären – blir också perspektivet på brottslingen 

utifrån den vanliga medborgaren ögon i kombination med den professionella blicken. Polisens 

beskrivningar kan utifrån detta ses som ett sätt att beskriva lösdrivaren som osolidarisk, att det är 

ett hån mot sitt samhället att inte bidra. Besvikelsen över lösdrivarens arbetslöshet och främst 

hans ovilja till arbete skall ses ur perspektivet av polisen som en aktör i samhället.215   

Polisens betoning på ansvar och kollektivism bygger alltså på antagandet att distansen mellan 

polisen och medborgaren inte var så stor. Inom polisforskningen visar både Björn Furuhagen 

och Kjell Bergman liknande problem för polisen under åren före och efter sekelskiftet att 

uttrycka en liknande distans till befolkningen.216 Professionaliseringen av poliskåren byggde bland 

annat på att bygga upp en sådan distans, men som påvisats här var det inte en helt självklar del av 

polisens arbete under 1910- och 1920-talet. 

                                                 
215 Detta har diskuterats i inledningen. En polis tjänade inte så mycket pengar under den här perioden, de hade dåliga 
arbetsförhållanden, och polisen hade många disciplineringssvårigheter. 
216 Bergman 1990; Furuhagen 2004. 
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Det tredje kriteriet, kringstrykandet, är i sin tur det kriterium som avviker mest i polisens 

beskrivningar. Det omnämns knappt alls i protokollmaterialet. I lösdrivarlagens formulering 

betonas inte heller kringstrykandet lika kraftigt som de övriga kriterierna, men det förefaller ändå 

som att polisen i Uppsala tillskrev kringstrykandet nästintill ingen betydelse överhuvudtaget. När 

sedan kriteriets definition vidgades för att också inkludera bostadslösheten, visade det sig att 

polisen tillskrev en typ av kringstrykande en viss roll för lösdriveriet. I den kontext 

bostadslösheten lyftes fram var det dock främst i samband med att polisen beskrev fall av 

arbetslöshet. I dessa fall, som oftast handlade om en lösdrivare som var boende hos sin familj, 

användes bostadslösheten som bekant för att argumentera för hur lösdrivaren inte var 

välkommen i sin familj, och indirekt visa hur problematiskt lösdrivarens sociala beteende var. Det 

är alltså den kollektivistiska tanken som återkommer i polisens problematisering av 

bostadsfrågan. Kringstrykandets bristande uppmärksamhet kan i stället återkopplas till polisen 

som en del av det lokala samhället.  

På så vis kan lösdrivarlagens praktik ses som en del av polisens professionaliseringsprocess 

också i kringstrykandekriteriet. Att kringstrykandet inte var närmelsevis lika påtagligt som de 

andra kriterierna beror på att ett kringstrykande liv inte var något ovanligt under den här 

perioden; det beror också på att kriteriet inte kunde kopplas till svårare, rättsliga eller moraliska, 

konsekvenser som tvingade polisen att ingripa. Hade kringstrykandet varit ett påtagligt fenomen, 

hade det också bedömts avvikande av poliskonstaplarna. Ett motsatt exempel för detta är 

arbetslösheten som ledde till moraliska och ekonomiska bördor för polisens omgivning, vilket 

tvingade polisen att uppmärksamma det problemet. Detta syns också i lokalbefolkningens 

anmälningarna till polisen. Ordningsstörare var på samma sätt påtagligt besvärliga eftersom det 

påverkade polisens arbetsmiljö och den lokala befolkningens trivsel. Den brottsliga aspekten av 

ordningsstörande beteenden visade sig också tydlig eftersom det var en del av poliskonstaplarnas 

arbetsuppgifter – att utreda brott. Även i bostadsfrågan var det reaktionen från allmänheten som 

polisen till stor del spann vidare på. Polisen bekräftar sin identitet som samhällets beskyddare 

genom befolkningens anmälningar och vittnesmål. Beskyddandet framhävs genom att belysa 

lösdrivarens negativa sidor, i stället för att framhäva sig själva.  

De problem polisen identifierade kan kokas ner till två slutsatser. Utifrån frågan om hur 

polisen använder lösdrivarlagens tre kriterier kan det konstateras att arbetslösheten och 

ordningsstörande beteenden är de två kriterier som polisen främst fokuserade på. Båda kriterier 

har visat sig centrala för polisens beskrivning av ett lösdriveribeteende. Det kan således 

konstateras att polisen i viss utsträckning anpassade sina motiveringar efter det lösdrivarlagen 

riktade in resonemanget på. Den andra slutsatsen som kan dras av polisen problembeskrivningar 
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är att det är ordningsproblemen, som lagbrott eller ordningsbrott, som utgör den faktiska orsaken 

till varför polisen överhuvudtaget anhöll personer för lösdriveri. Utifrån detta senare perspektiv 

är det snarare ordningsproblem som utgör lösdriveriet och det kriterium polisen kunde tillämpa i 

en praktik. Arbetslösheten blir ur detta senare perspektiv i stället ett verktyg för att legitimera 

lösdriverianklagelsen framför andra möjliga anklagelser. Polisens beskrivningar av arbetslöshet 

speglar till stor del den samtida synen på detsamma, men betyder det att polisen såg det som 

viktigt eller uppfattades arbetslösheten som ett bra argument för att vidare motivera 

arresteringen? Svaret på det är både ja och nej. Det är uppenbart att arbetslösheten var ett bättre 

argument än kringstrykandet, och polisen såg till att utnyttja detta. Men det säger också en del om 

polisens föreställning om arbetslöshet, med andra ord vad arbetslöshet skall vara och vilket 

beteende som följer med detta. Det står dock klart att lösdriveri berodde på situationer som för 

polisen upplevdes störande för den allmänna ordningen, och i detta får befolkningens reaktioner 

på olika beteenden en betydande roll för hur polisen bedömer en situation. 

Det sätt som polisen beskriver situationer med lösdrivare på, visar att det fanns en vilja från 

polisens sida att markera sin makt och identitet. Med makt skall här inte en repressiv sådan 

förstås. Polisens manifestation av makt handlar snarare om att markera sin position i samhället, i 

detta fall Uppsala. Polisen visar att man som organisation kan upprätthålla ordningen, att man 

står på befolkningens sida och besvarar eventuella tveksamheter om detta, till exempel 

länsstyrelsens klagomål på polisens bristande förmåga att kontrollera staden. 

Uppsalapolisens identitetsfråga handlar om hur polisen formar sin auktoritet som polis. Den 

stora andelen ordningsbrott Uppsalapolisen identifierade för tankarna till Millers och Bittners 

respektive diskussioner om polisens auktoritet i samhället.217 Samtidigt som man stod 

allmänheten, lokalbefolkningen, nära försökte man också öka sin distans till densamma. Den 

diskussion som förts i analyskapitlen kan relateras till polisen behov av att markera auktoritet för 

att kontrastera mot polisens uppgift som samhällets hjälp och stöd när andra situationer uppstår 

som går utöver polisens ursprungliga befogenheter. Utifrån Millers och Bittners teoretisering av 

polisens agerande i sitt praktiska arbete och i sitt möte med befolkningen, kan lösdrivarlagen i 

Uppsala ha använts som ett auktoritetsstärkande verktyg i en situation där ökad kontroll av 

poliskåren ägde rum? Gav det legitimitet till principen om diskretion?  

Exempel i analysen tyder på detta, till exempel när polisen tror att Kristiansson är en 

inbrottstjuv trots att de inte har bevis för detta, eller när Nicklasson, precis om många andra, 

uppmanats att skaffa sig arbete, annars skulle hårdare åtgärder från polisens sida följa. Speciellt 

det senare exemplet visar hur polisen markerar sin auktoritet och sin plats i samhället.  

                                                 
217 Bittner 1967; Miller 1984. 
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Uppsatsen startade vid en diffus lagstiftning och avslutas vid polisens diffusa samhällsuppgift. 

Polisens tillämpning av lösdrivarlagen i Uppsala illustrerar hur polisens sätt att anpassa sig till 

lokalsamhällets förutsättningar påverkade hur lagen tillämpades. Det fanns både likheter och 

skillnader mellan polisens praktik och lagens formuleringar av ett lösdriveribeteende. Polisens 

beskrivningar visar för det första att lagen kunde användas som riktlinjer för hur ett arbete mot 

lösdriveri kunde utformas, trots lagens krångliga definition av en lösdrivare. För det andra visar 

polisens beskrivningar att de använde förhörsprotokoll som forum för att både redogöra för sina 

utredningar, ta ställning som befolkningens beskyddare, och för att legitimera sin identitet som 

just poliser; de legitimerade sin rätt att vara och agera som moderna poliser. I Uppsala var 

poliskåren en grupp medborgare som såg sig själva som ordningens vågmästare och som 

befolkningens beskyddare, där lösdrivarlagen användes som medel för att åstadkomma detta.  
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Bilaga 

Exempel på ett förhörsprotokoll med förklaring: 

A: Försörjnings- och bostadsstatus 

B: Arresteringsorsak 

C: Signalement 

D: Levnadsomständigheter 

E: Tidigare anhållanden 

F: Utdrag ur Polisunderrättelser 

G: Erkännande 

H: Personuppgifter 

I: Personhistoria 

J: Begäran om varning/häktning 
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