
    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Löst folk 
– Om konstruktionen av lösdrivarproblemet 

under 1920-talet 

Södertörns högskola | Institutionen för historia och samtidsstudier 

Kandidatuppsats 15 hp | Idéhistoria | Höstterminen 2012 

Av: Ola Borgström 
Handledare: Anders Burman 
 



    

 

ABSTRACT 

 

In the 1920s the law against vagrancy had been unaltered since it’s introduction in 1885. During that 

period, Sweden had undergone great social and political transformation in the wake of industrialisation, 

urbanisation and democratisation. The political landscape had changed and the social sciences were 

organising knowledge in new ways. The public opinion realised the need for a review of the vagrant law 

that better corresponded to the modern times. The issue was debated and voices were heard from various 

parts of society, representing the viewpoints of the different political parties, the sciences and the 

authorities. The purpose of this paper is to examine how the vagrancy problem was constructed through 

this debate, and how it can be understood in terms of disciplinary power and biopower as Michel 

Foucault has described them. How was the vagrant productive for the powers that dealt with him?
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INLEDNING 

Det blodsprängda ögat 

I en luffarhistoria publicerad 1924 berättar författaren om några av sina erfarenheter från vägarna. Han 

hade strövat på landsbygden med en vän i ärendet att måla och just nått en by, när de omedelbart blev 

inhöstade av polismästaren, som lyfte på hatten, visade polisbrickan och lät hälsa att de blivit nådda av 

lagens arm. Därpå blev de inburade i häktet. Brottet, att de vandrat utan tillräckligt med pengar på 

fickan. Upplevelsen från cellen återges: 

 
… och ett blodsprängt öga stirrade en stund på mig genom titthålet. Detta titthål är inkvisationens mest sataniska 

uppfinning. Försök, värderade läsare, att föreställa dig det: ett öga som dag och natt följer dina rörelser; och 

hurudant öga! – blodsprängt, vidrigt – sällsamt förstorat – De första tio minuterna bryr du dig inte om det, men 

sedan känner du det.1 

 

Det är detta stirrande öga den här uppsatsen studerar, genom den oklara bild det frammanar på sin 

hornhinna. Bilden av lösdrivaren är suddig och undflyende, men har inte desto mindre, eller snarare just 

därför, kommit till uttryck genom en lång rad utredningar, lagar, debatter och vetenskaper. Ögat tycks 

inte få nog av att bestirra denne figur på samhällets marginal. För det är i honom2 som samhällets egna 

gränser framträder. Gränstrakten är föremål för pågående stridigheter och de strövare som bebor den 

måste anslutas till befolkningen, inrättas i territoriet och göras nyttig. 

 

Den lösa människan löper som socialt, ekonomiskt och moraliskt problem genom historien. Löst folk 

och lösdrivare, lösaktiga kvinnor, försvarslösa, arbetslösa. Att vara lös är att vara utom kontroll och 

därmed ett hot mot ordningen, och de lösa figurerna har således framkallat frenetiska infångningsförsök. 

Lösdrivaren synliggör produktiviteten hos de som tar sig uppgiften att definiera honom och hans brott 

och blir så en slags projektionsyta där de normerande makterna framträder. 

 

Eller annorlunda uttryckt: lösdrivarproblemet är en effekt av makten själv. Inte undra på att ögat stirrar 

sig blodsprängt. 

 

 

 
                                                
1 Illdet Börje W. Med lösdrivare på tampen (Stockholm 1924) s.22 
2 Eftersom det är problembeskrivningen som studeras och inte den empiriska människan, refererar jag till lösdrivaren som 
”honom” i abstrakt bemärkelse. Ett neutralt pronomen hade varit att föredra, men när jag nu måste välja blir det maskulinum 
då det är vad som oftast används i källorna. Även om lösdriverilagen emellanåt har tillämpats på kvinnor.
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Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats övergripande syfte är att, med några källor från 1920-talets lösdrivardebatt som empirisk 

utgångspunkt, diskutera hur konstruktionen av lösdrivaren kan förstås som uttryck för disciplin och 

biomakt. I en mer specifik formulering är uppsatsens syfte att studera hur lösdrivarproblemet beskrevs 

av några tongivande röster under 1920-talet, som var företrädare för ordningsmakten, vetenskapen, 

lagen och politiken. 

 

Frågeställningarna lyder: 

a) Hur beskrivs lösdrivarproblemet i materialet? 

b) På vilket sätt kan disciplinär makt och biomakt i Foucaults mening sägas framträda i dessa 

beskrivningar? 

 

Teori och metod 

Lösdriveriet betraktas som en av de sociala frågor som präglade den politiska diskursen under tidigt 

1900-tal. Men vad är ett socialt problem? Som antytts ovan intar denna uppsats ett konstruktivistiskt 

perspektiv, och ser sociala problem som diskursiva effekter, historiska variabler skapade av praktiker 

och vetande. Lösdrivarproblemet konstrueras enligt detta synsätt av de beskrivningar som görs av dem 

som bemäktigar sig det. Därmed blir det problembeskrivningarna som hamnar i fokus för denna 

idéhistoriska studie. För att belysa hur konstruktionen sker finner jag hos Michel Foucault en teori om 

makt som är lämplig för ändamålet. Närmare bestämt den maktanalys han utarbetade under sin 

genealogiska period under 1970-talet. Med dess hjälp kan lösdrivarproblemet studeras som det 

historiska resultatet av makternas produktivitet. 

 

Makternas arkipelag 

De delar av Foucault maktanalys jag sätter i bruk hämtas ur Övervakning och straff (1975), 

föreläsningsserien Samhället måste försvaras (1975-76) och essän ”Maktens maskor” (1976). Det är 

främst Foucaults beskrivningar av maktens lokala och produktiva karaktär jag tar till utgångspunkt. 

 

”Samhället är en arkipelag av olika makter” skriver Foucault och det är så jag betraktar det samhälle 

som förhåller sig till lösdrivaren.3 Det innebär för det första att makt inte kan lokaliseras till en 

innehavare. Den utgår inte från ett centrum utan fungerar relationellt i specifika sammanhang överallt. 

”Man måste kort sagt inse att denna makt är något man utövar snarare än besitter”, och att den refererar 

                                                
3 Foucault, Michel, ”Maktens maskor” Diskursernas Kamp (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag) s.209 
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till styrkeförhållanden mellan olika parter. Häri inbegrips motståndet som en nödvändighet för att en 

maktrelation ska uppstå. 4 Makt är inget som appliceras på, utan passerar genom individerna som är dess 

aktiva reläer, och makten konstituerar en kropp som individ. ”Vilket innebär att individen inte är 

maktens motpol; tvärtom tror jag att den är dess första effekter. …[M]akten passerar genom den individ 

den själv skapat.”5 

För det andra är makt produktivt. Den rättsfilosofiska och politiska traditionen har betraktat makten som 

repressiv och uttryckt genom förbud och begränsning. Staten framträder där framför allt i rätten. I 

kontrast mot denna repressionshypotes fokuserar Foucault istället på de procedurer som används för att 

upprätta olika former av dominans i syfte att producera specifika effekter. ”Den ursprungliga, väsentliga 

och permanenta funktionen hos dessa lokala och regionala makter är i själva verket att de ska producera 

en duglighet, en färdighet, framställa en produkt.”6 Makt uttrycks då i en uppsättning tekniker och vi 

talar därmed inte om en utan om en homogen uppsättning av flera makter.  

 

Maktens produktivitet är kopplat till ett vetande och dessa förutsätter varandra så att ”det inte finns 

något maktförhållande utan att ett därmed sammanhängande område av vetande skapas och att det inte 

heller finns något vetande som inte samtidigt förutsätter och utbildar ett maktförhållande.” Och här tror 

jag vi kan börja ana hur lösdrivargestalten kan framträda genom en spiral av maktutövning och 

vetenskap: ”Man bör tvärtom betrakta subjektet, liksom de objekt som görs till föremål för kunskap och 

kunskapens former som verkningar av det grundläggande sambandet mellan makt och kunskap och dess 

historiska förvandlingar.”7 

 

Disciplin och biomakt 

Även analytiska redskap hämtar jag från Foucaults verktygslåda. Jag tror att lösdrivarproblemet kan 

analyseras som uttryck för två olika typer av makt Foucault beskriver: disciplin och biomakt. I 

diskussionsdelen ska jag pröva dessa begrepp mot de beskrivningar av lösdrivarproblemet som 

framkommit ur materialet. 

 

Disciplinen i den mening jag använder den beskrivs främst i Övervakning och straff (1975). Den kan 

sägas vara en metod vars mål är effektivisering av maktutövningen med mindre tvång genom mer 

kontroll. Disciplinen riktar sig mot den enskildes kropp men syftar ytterst till att individen ska 

internalisera och slutligen själv upprätthålla de regler, normer och beteenden som förevisas. Metoden är 
                                                
4 Foucault, Michel, Övervakning och straff (Lund: Arkiv Förlag 2001) s.36 
5 Foucault, Michel, Samhället måste försvaras (Hägersten: Tankekraft förlag 2008) s.43 
6 Foucault, ”Maktens maskor”, s.210 
7 Foucault, Övervakning och straff, s.38 



    

 7 

en kontinuerlig individualisering genom övervakning, beteendekontroll, indelning i tid och rum och 

mätning av prestationer.8 Disciplinen möjliggör en minutiös kontroll av kroppens verksamheter och 

behärskning av dess krafter - påtvingar den en förening av foglighet och nytta. Underkuvandet är 

beräknat och tekniskt och samtidigt fysiskt. Det vill säga det nyttjar ett vetande om kroppen, en 

uppsättning strategier om hur kroppen kan organiseras och konstrueras.9 Disciplinen, skriver Foucault, 

skapar vetanden och mångfaldigar kunskapsfält. Foucault har kallat det ”maktens hur”: makten 

producerar sanningseffekter som i sin tur förlänger makten.10 De disciplinära teknikernas 

normaliseringsprocesser invaderar rätten och ger upphov till ”normaliseringssamhället”.11 Detta ”hur” 

tror jag framträder genom behandlingen av lösdrivarproblemet.  

 

Det moderna samhället kännetecknas av utbredningen av disciplinerande tekniker. Det växande vetandet 

om människan inom psykiatrin, sociologin och medicinen innebär en fördjupning av maktutövningen: 

omsorg innebär samtidigt vetande och kontroll.12 Detta antyder i sin tur en ny, delvis annorlunda men 

också komplementär styrningsform som alltsedan 1700-talet reglerat samhället med inriktning inte på 

den enskilda kroppen utan på människan som biologiskt liv. Foucault kallar den för biopolitik och 

beskriver den i Samhället måste försvaras (särskilt föreläsning XI) och i slutdelen av Viljan att veta. 

Sexualitetens historia Band 1 (1976). Under suveränitetens tidsålder hade härskarens rätt varit att ta liv 

eller låta leva och makten främst riktats mot territoriet. Denna makt fann sig oförmögen att styra en 

ekonomisk och politisk samhällskropp i demografisk och industriell explosion. I samband med den 

moderna statens uppkomst framträdde så idén om befolkningen som nytt politiskt och vetenskapligt 

fenomen. Det är befolkningen sedd som en helhet av liv biopolitiken tar sikte på, och dess styrningsyta 

blir livets processer såsom födsel, död, reproduktion och sjukdom. Maktens moderna roll är att 

organisera, maximera och administrera livet. Snarare än dödens plötsliga bortryckande, är endemin 

bilden Foucault ger av fienden: den anfräter, försvagar och förminskar livet, förkortar arbetstiden, 

förbrukar energi och medför vårdkostnader. Det ger upphov till nya vetenskaper och metoder. Statistisk 

normalisering reglerar populationen i sin helhet, vilken kan kontrolleras, övervakas och analyseras via 

hälsoprogram, födelsekontroll etc. Inte minst blir individuationen av sexualiteten av central vikt. Detta 

kallas biomakt, och dess metod är reglering och normering snarare än disciplin. Uppgiften är nu inte 

bara att bekämpa samhällets yttre fiender, utan också den inre degenerationen. Parasiten, smittan, 

samhällssjukan måste drivas ur samhällskroppen. När faran nu kommer inifrån blir en 

                                                
8 Foucault, ”Maktens maskor”, s.213 
9 Foucault, Övervakning och straff, s.35 
10 Foucault, Samhället måste försvaras, s.37-38 
11 Foucault, Samhället måste försvaras, s.50 
12 Foucault, Övervakning och straff, s.37-38 
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”fostringsteknologi” strategin mot befolkningens egna avvikelser. ”Makten […] har blivit rätten att 

ingripa för att skapa liv, att ingripa i sättet att leva eller i levandets ’hur’.”13 

 

Metodologisk kommentar 

Jag gör en kvalitativ närläsning av lösdrivarproblemets beskrivningar som de framkommer i materialet 

och reflekterar resultatet mot den bakomliggande hypotesen att lösdrivaren utgör en slags 

skärningspunkt för de två beskrivna maktteknologierna disciplin och biomakt. Aktörsperspektivet är här 

av mindre relevans – det viktigaste är vad som sägs och ur vilken position, inte vem som säger det eller 

vilka dolda intentioner som till äventyrs kan ligga bakom. Endast en kort presentation ges följaktligen av 

författarna, i vad jag här väljer att kalla en debatt. Debatten är inte en dialog utan ska här förstås som 

röster som gör sig hörda om samma problem. Det är beskrivningarna som sådana som konstruerar 

lösdrivarproblemet och på dem fokus ligger. För att besvara frågeställningen tar jag främst sikte på tre 

delfrågor under läsningen av materialet: Vem betraktades som lösdrivare? På vilket sätt utgjorde han ett 

problem? Hur kunde problemet korrigeras? 

 

Avgränsningar 

1925 hade lösdriverilagen blivit 40 år gammal. En betydande ålder för en lag som reglerar sociala 

förhållanden i ett samhälle där snabba och genomgripande förändringar skett, vilket också 

lagutredningens revisionssekreterare Ragnar von Kock konstaterade. Lagens syfte, att skydda samhället 

och dess oförvitliga medlemmar från samhällsfarliga element, hade inte uppfyllts. Lagen var olämplig 

för tidens förhållanden, oförenlig med det moderna rättsmedvetandet och ibland till och med 

kontraproduktiv, menade han.14 Det innebar inte att lagen skulle slopas, tvärtom. Den var i behov av 

revision baserad på aktuell kunskap om problemet. Så kom lösdriverilagen att utredas i stort sätt 

oavbrutet under 1920-talet, med nya lagförslag att ta ställning till 1923, 1926 och 1929, och i debatten 

som omgärdade dessa kom lösdrivarproblematiken till explicit uttryck. Samhället skulle formulera en ny 

lagstiftning, vilket gör att vetande och opinion producerades och tidens idéer framträder i relief. Det gör 

1920-talets debatt till en lämplig avgränsning för min studie och den period där uppsatsen anlägger sitt 

fokus. 

 

Materialet är ett urval av röster som gjort sig hörda i debatten. Tanken är inte att de skulle ge en 

heltäckande bild av lösdrivarproblemets beskrivning. Jag har i enlighet med metod, teori och syfte 

                                                
13 Foucault, Samhället måste försvaras, s.224 
14 von Koch, Ragnar, Lösdrivaren och samhället. Inlägg i en aktuell samhällsfråga (Stockholm: P.A. Nordstedt & Söners 
Förlag 1927) s.8 



    

 9 

eftersträvat en spridning av relevanta perspektiv från olika delar av samhället, vilket i enlighet med 

Foucaults bild betraktas som en makternas arkipelag. Urvalet bestäms också av att utrymmet sätter klara 

gränser. Uppsatsen skulle av det skälet kunna utgöra ett förarbete inför en större studie på temat, även 

om min förhoppning är att intressanta resultat kan nås även här.15 

 

Källor 

Studiens källor utgörs av tre debattskrifter och en riksdagsdebatt som beskriver lösdrivarproblemet 

under 1920-talet. De är alla involverade i remissarbete och betänkanden bakom lagförslagen eller i 

riksdagen och har således haft inflytande över lagstiftningsprocessen. Men framförallt är de är utvalda 

just därför att de representerar öar i den ”arkipelag av olika makter” som utgör det samhälle som 

underkastar sig lösdrivaren. 

 

Lösdrivaren och samhället – Inlägg i en aktuell samhällsfråga är en sammanställning av debattskrifter, 

som utgavs i bokform år 1927. Revisionssekreterare Ragnar von Kochs egen sammanfattning av och 

hans argument för sitt eget utarbetade lagförslag, opinionsläget kring det och svårigheten att nå 

konsensus kring en ny lag ges här uttryck. 

 

Stadsfiskal Ruben Stenviks inlaga Om Socialt förfall och yrkestiggeri (1928) ger en bild av hur den 

yrkeskår som mer än någon annan ansvarade för tillämpningen av lösdriverilagen såg på lösdriveriet.16 I 

boken ges Stenviks kritik mot lagförslaget som lagts fram och hans egna motförslag. Där finns också ett 

slanglexikon över luffarnas språk och tecken. 

 

I riksdagsprotokollen från Andra kammaren från år 1924 återfinns en riksdagsdebatt, där företrädare för 

tre synsätt på lösdrivarproblemet framträder i kontrast mot varandra. Debattörerna representerar olika 

ståndpunkter i riksdagen och ger en inblick i hur frågan behandlades politiskt och hur problemet 

beskrevs av lagstiftarna. 

 

Olof Kinbergs social-medicinska studie Om s. k. Lösdrivare och deras behandling (1924) är en källa till 

vetenskapens synen på frågan. Professor Kinberg var en vetenskaplig auktoritet i ämnet, hade 

chefsbefattningar på anstalter och politiskt inflytande genom nämnder och betänkanden. För en bild av 

vetandet kring lösdrivarproblemet är hans studie ovärderlig. Studien publicerades ursprungligen i 

Svenska läkartidningen och samlades sedan i bokform. 

                                                
15 Exempel på forskningsuppslag som denna uppsats genererat återfinns i som avslutande ord. 
16 Stadsfiskal var fram till 1965 motsvarigheten till dagens chefsåklagare och ibland polismästare i en stad. 
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Litteratur och forskningsläge 

Filippa Bengtsson lade 2011 fram en examensuppsats vid Juridiska fakulteten i Lund, med titeln ”Om 

någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta. En rättshistorisk studie av arbetslöshet från 

medeltiden till 1885”. Syftet var där att klarlägga rötterna till dagens arbetslöshetslagstiftning genom en 

rättshistorisk studie. Hennes arbete har varit mig behjälpligt när jag tecknat lösdrivarlagstiftningens 

genealogi. För ändamålet har jag också vänt mig till den historiska översikt som finns i det publicerade 

lagförslaget från 1926, samt till Axel Anderssons stridsskrift Sveriges lag mot de fattiga (1924).17 

Roddy Nilssons socialhistoriska överblick Makt, kontroll omsorg (2003) behandlar lösdrivaren som del i 

en betydligt vidare socialhistoria och har bidragit med bakgrund och kontext till denna undersökning. I 

Villkorandets politik. Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu (2008) har Johan 

Edman i kapitlet ”Lösdriverilagen och den samhällsfarliga lättjan” gett en utmärkt introduktion till 

lösdrivarfrågan, med fokus på lagstiftningens utveckling från 1920- till 1930-tal. Hans Wallentins 

Lösdriveri och industrialism. Om lösdriverifrågan i Sverige 1885- 1940 (1989) återger kort 

lösdriverilagen historia och utveckling och försöker få grepp om vem som föll under den. Wallentin 

vänder sig främst till informationsorganet Polisunderrättelser, statistik och fallbeskrivningar.18 Han ser i 

sin undersökning lösdriverilagen som del i dåtida arbetstvångslagstiftning och ställer frågan om den kan 

förstås som en indikation på en misslyckad disciplinering av arbetarklassen. Jag har med Wallentins 

hjälp fått en utökad kontext till lösdrivarproblemet. Staffan Källströms text ”Massan, eliten och 

civilisationens framtid” i antologin Framstegets arvtagare (1998) har gett viss idéhistorisk kontext till 

tankar om underklassen som cirkulerade under den aktuella perioden. Den farliga underklassen (1983) 

är namnet på Birgit Peterssons avhandling. Där undersöks och analyseras grundligt den sociala frågan 

från flera vinklar: debatten och lösningsförslagen, statistiken och demografin och det lokala agerandet. 

Vilka uttryck tog sig rädslan för revolutionen och underklassen i Sverige under 1830- och 40-talen? 

Studien görs där liksom i denna uppsats på mikronivå, med en icke-hierarkisk inriktning på olika platser 

i samhället. Även om Peterssons användning av Foucault är klart begränsad och hon intar ett 

klassperspektiv, har hennes studie kunnat ge stöd åt min teoretiska position och tolkning av materialet. 

Mer om framväxten av den sociala frågan och nya kunskapsområden i anslutning till den, kan man läsa i 

Per Wisselgrens avhandling Samhällets kartläggare (2000), som gett mig kontext till lösdrivarproblemet 

som social fråga. Shamal Kaveh har med Det villkorade tillståndet. Centralförbundet för Socialt Arbete 
                                                
17 Även Elsa Trolle Önnerfors har studerat lösdriverilagen rättshistoriskt i Luffare, tiggare, glädjeflickor och nasare. 
lösdrivarlagstiftningen i Sverige från medeltiden till folkhemmet (Lund 2001) 
18 Med På kant med samhället. Om "löst folks" tillvaro på 1880-talet (Stockholm: Almqvist & Wiksell international 1984) 
har Svante Jakobsson sammanställt en stor mängd empiri, i första hand från Polisunderrättelser, för att vinna kännedom om 
lösa personers leverne. Dessvärre begränsar sig detta arbete till 1880-talet men vore en god referens för en studie som 
omfattar det decenniet. 
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och liberal politisk rationalitet 1901-1921 (2006) avhandlat uppkomsten av liberalismen som 

styrningsrationalitet i Sverige och de förutsättningar som möjliggjorde skiftet från ett exkluderande till 

ett inkluderande samhälle vid 1900-talets början. 19 Tesen är att det finns en ontologisk tvetydighet i den 

liberala uppfattningen av individen, som är både kunskapens subjekt och objekt. Kaveh har på ett 

fruktbart sätt kombinerat olika teoretiska perspektiv och skapat en matris för förståelsen av relationerna 

mellan den grupp med politiska rättigheter i samhället och den som är föremål för lagen men ändå 

exkluderade från politiken, och jag har anknutit till hans resonemang i min diskussion. Ur Mikael 

Eivergårds avhandling Frihetens milda disciplin. Normalisering och social styrning i svensk 

sinnessjukvård 1850-1970 (2003) har jag hämtat kunskap om kroppsarbetets roll som disciplinär teknik. 

Också Frans Lundgren har studerat uppkomsten av det moderna Sveriges institutioner ur ett Foucault-

inspirerat perspektiv, med hänseende både disciplinering och styrningsrationalitet riktat mot de lägre 

klasserna, i sin idéhistoriska avhandling Den isolerade medborgaren. Liberaltstyre och uppkomsten av 

det sociala vid 1800-talets mitt (2003).  Som titeln avslöjar faller den utanför min kronologi men hans 

arbete har inspirerat vid diskussionen.  

 

Till denna litteratur kommer ett förslag till lösdriverilag från 1926, Statens offentliga utredning i frågan 

från 1927 och ett lagbetänkande av 1929. De pekar på vad man ansåg var förlegat i tidigare lagstiftning 

och ger en bild av var tyngdpunkten förlades i 1920-talets problembeskrivning. 

 

Disposition 

Uppsatsen ger först en lösdriverilagstiftningens genealogi för att belysa hur dess tillämpning sett ut, som 

en bakgrund till 1920-talets debatt och för att ge en bild av dess disciplinära funktion. I syfte att placera 

in lösdrivarfrågan i ett socialt problemkomplex skissas därefter en överblick över tidens tankar om den 

sociala frågan och massan. Ett mindre avsnitt om arbetet som disciplinär teknik bidrar också till 

idékontexten. Därefter ges en kort bakgrund till debatten om lösdriverilagen. Undersökningen av 

källorna redovisas sedan, separat efter varandra. I avsnittet därefter diskuteras undersökningens resultat 

med hjälp av de teoretiska verktyg som presenterats, samt sätts i relation till några andra forskares 

arbeten. Slutsatserna sammanfattas i en separat del och sist ges några uppslag för framtida 

undersökningar. 

 

 

 

                                                
19 Också Marika Hedin undersöker liberalismens svar på sociala frågor i G H von Koch och den sociala frågan 1880-1930 
(2002), liksom Mikael Sjögren i Fattigdom och folkuppfostran. Liberal fattigvårdspolitik 1903-1918 (1997). 
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BAKGRUND 

Lösdriverilagens genealogi 
 

Och varje cell i pinans tjäll 

är en stinkande latrin 

En lukt så snöd av levande död 

där blandas i spöets vin 

Och aldrig dör, men ständigt rör 

sig denna dödsmaskin 20 

 

För att belysa framställningen av lösdrivarproblemet under 1920-talet, krävs en bakgrundsbild av den 

roll lösdriverilagstiftningen spelat historiskt. Här följer en exposé över dess färd genom århundradena 

och de skiftande funktioner den haft. 

Lösdriverilagen instiftades 1885 och bevarades i något reviderad form under 80 års tid till 1965, då den 

ersattes av den snarlika lagen om samhällsfarlig asocialitet.21 Men dess historiska härkomst kan spåras 

långt bakåt. En översikt återfinns i den lagberedning som publicerades 1926, där det berättas att ”redan 

sedan urminnestider var i Sveriges lagstiftning den princip rådande, att ingen arbetsför obemedlad 

person, fick föra ett sysslolöst liv.”22 Den som var obemedlad, dvs inte ägde jord eller andra tillgångar, 

var enligt en del landskapslagar skyldig att inträda i årstjänst hos besuttna eller förmögna. Med Birger 

Magnussons stadga från 1303 blev bestämmelserna tydligare: Den kringstrykare som inte inom viss tid 

skaffat tjänst bestraffades med ”förlust av sin egendom, spöstraff och öronens avskärande.”23 Därtill 

kunde utvisning tilldömas.  

Under 15-16- och 1700-talen kopplades lösdrivarlagstadgarna till näringslagstiftningen, vilket innebar 

att varje arbetsför person förpliktigades att ställa sina krafter i samhällets tjänst på det sätt som staten 

fastställde. Staten sökte främja näringarna och skaffa dem billig arbetskraft, varpå stor brist rådde. Så 

stadgades i en författning av 1540 att löst folk måste ta tjänst eller annars arbeta i konungens gruva och 

enligt en författning av 1546 skulle allt ”onyttigt folk” utmönstras ur städerna för att arbeta på 

landsbygden. Här var det alltså inte fråga endast om kringströvande individer, utan över huvud taget om 

alla de som inte ansågs bidra med sina krafter till samhällets nytta varesig de befann sig på luffen eller 

var stationerade i städerna. 1577 kompletterades stadgarna med att ”de personer, som minst behövdes 

                                                
20 Ur en dikt av Reading, citerad i Illdet, s.19 
21 Edman, Johan, ”Lösdriverilagen och den samhällsfarliga lättjan” i red, Egerö, Marie-Anne och Swärd, Hans, Villkorandets 
politik. Fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu (Malmö: Egalité 2008) s.132 
22 Lagberedningens publikationer, Förslag till lag om lösdrivare jämte motiv (Helsingfors 1926)  
23 Ibid. 
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annorstädes, d.v.s. lösdrivare” skulle fasttagas för krigstjänst.24   

Som Filippa Bengtsson visar i sin rättshistoriska undersökning började nyttotanken nu ta sig uttryck på 

allvar. Borgmästaren skulle två gånger årligen inventera invånarna och dess näringar och de som 

befanns utan godkänd syssla internernades för att dra kärror med avfall, hugga sten, dra handkvarnar, 

väva och färga textiler. Uppsyningsmän hade till uppgift att hämta folk från gatan, men bara de som var 

starka nog att arbeta var önskvärda. I kontrakt med ansvarig tuktmästare föreskrev kungen: ”Och skola 

sådana skalkar och skökor intet komma därut, förrän de förskaffa sig borgen att de sig bättra och ifrån 

sitt förra oskickliga väsende och lefverne afstå vele”. Den intagne skulle genom idog flit visa sig värdig 

att ingå i samhället på ett nyttigt vis. Arbetet skulle verka i både moralbildande syfte och göra den 

intagne användbar.25 Lättja ansågs förklena samhället och enligt en förordning av 1642 skulle 

”landstrykare, som betagna av lättja eller lojhet … fasttagas och föras till närmaste slott, för att utföra 

arbete i järn.”26 

Spinnhus och rasphus upprättades och försågs med arbetskraft från år 1722. Dessa utarrenderades till 

privata företagare, ”som ständigt skreko på flera arbetare, varför man utfäste belöningar till de polismän, 

som kunde fasttaga och införpassa s.k. landstrykare och vagabönder.”27 De som sändes dit kunde få 

stanna återstoden av sina liv. För de utan tjänst blev det tvångsarbete och nu i sista hand fängelse.28 Det 

var, som Roddy Nilsson påpekat, centralt för denna statsutilism att produktionen skulle optimeras 

genom maximalt och rationellt utnyttjande av befolkningen. Fångar och lösdrivare utgjorde en källa till 

arbetskraft som inte fick förgås i straffpolitiken.  

Med 1800-talet växte de egendomslösas antal på landsbygden enormt och ett kroniskt överflöd på 

arbetskraft uppstod.29 Nyttotanken kom med det successivt att övergå i den så kallade 

säkerhetsprincipen, som blev vägledande inom lagstiftningen. Samtidigt som det föreskrivs att varje 

samhällsmedlem måste gagna det allmänna med nyttig verksamhet hänvisades nu också till den 

allmänna säkerheten i lagtexten.30 Myndigheterna inrättade ”allmänna arbetstillfällen” där den intagne 

kvarhölls tills det blivit styrkt att han erhållit tjänst eller lovligt näringsfång. Klientelet var omfattande 

då säkerheten, sades det, ofta stördes ”genom personer, vilka av lättsinnighet, vanart och lättja underläto 

                                                
24 Ibid. 
25 Bengtsson, Filippa, ”Om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta. En rättshistorisk studie av arbetslöshet från 
medeltiden till 1885” (Lund: Juridiska fakulteten 2011) 
26 Förslag till lag om lösdrivare jämte motiv 1926 s.14 
27 Sveriges rikas lag mot de fattiga (Stockholm: Federativ förlag 1924) s.7 
28 Förslag till lag om lösdrivare jämte motiv 1926 s.15 
29 Nilssons, Roddy Makt, kontroll och omsorg. Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940 (Lund: 
Studentlitteratur 2003) s.110. Enligt Nilsson fyrdubblades den obesuttna befolkningen mellan 1750 och 1850. 
30 Bengtsson, ”Om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta”, s.34 
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att med lovliga medel skaffa sig en nödtorftig bergning”.31  

Begreppet försvarslöshet blev det rådande, även om det i praktiken var synonymt med lösdriveri. 

Medlemmar ur de priviligierade stånden gav laga försvar åt de som stod i deras tjänst. Husbondens 

uppfostrande plikt betonades framför tvånget, och det kan ses som ett stärkande av husböndernas 

ställning gentemot sina underordnade i den patriarkaliska traditionens prägel.32 

Under 1800-talet förändrades synen på korrektionssystemet. De intagna skulle nu förbättras genom att 

sysselsättas. De som saknade arbete skulle därmed inte blandas med andra brottslingar: de kriminella 

kunde smitta de försvarslösa moraliskt. De intagna steg drastiskt i antal i takt med ekonomiska och 

demografiska strukturförändringar och trots att nya inrättningar uppfördes rådde platsbrist. Stora 

mängder människor var i rörelse i samhället och lagen tycks ha lidit av viss ambivalens gentemot 

problemet. Ständerna ansåg 1833 att ”lösdriveri, sysslolöshet och lättja märkbart ökats” men tvånget 

nedtonades och den moraliska fostran blev ledstjärna.33 

I riksdagen 1868 hördes krav på ökad restriktivitet i försvarslöshetslagstiftningen. Fattigvården hade 

blivit för kostsam och försörjningsbördan fick nu falla på individen själv. Arbetaren, en ny figur i det 

socioekonomiska persongalleriet som anlänt med industrin, skulle fostras till att klara sig utan 

samhällets stöd. Då näringsfrihet rådde borde endast den arbetsovillige bli arbetslös.34 1882 års 

lagkommitté kombinerade det moraliska perspektivet med prevention. Lättja, tiggeri och ett vanartigt 

beteende fostrade en böjelse för brott och krävde därför förebyggande åtgärder, i samklang med 

säkerhetsprincipen.35  

Lösdrivarproblemet under 1920-talet 

Lösdriverilagen kom att överleva den strukturomvandling och relativa demokratisering sekelskiftet 

förde med sig. 1920-talet präglades i första världskrigets kölvatten av ekonomisk recession och 

massarbetslöshet, och den någorlunda progressiva socialpolitiken från seklets början förbyttes i vad som 

kallats en ”socialpolitisk stagnationsperiod” där laissez-faire-teorierna blev tongivande med en restriktiv 

stödpolitik.36 Socialdemokratin hade, innan den fick del i den politiska makten, sett fattigvården som 

                                                
31 Förslag till lag om lösdrivare jämte motiv 1926 s.16 
32 Nilsson, Makt, kontroll och omsorg, s.112 
33 Förslag till lag om lösdrivare jämte motiv s.16 
34 Bengtsson ”Om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta” s.58 
35 Ibid. s.61 
36 Nilsson Makt, kontroll omsorg s.72 
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förnedrande och förlegad och drev istället uppfostringsprojekt som skulle höja arbetarklassen. 

Engagemanget för dem som ”inte skötte sig” var ofta svalt.37  

 

Lagen om lösdrivares behandling 

Första paragrafen i Lagen om lösdrivares behandling, stiftad 1885, lyder: 

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 en lösdrifvare på sätt i denna lag sägs. 

Till enahanda behandling vare ock 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 eller sedlighet.38 

 

Detta är den lagstiftning som bevaras fram till 1965 och under de åttio åren utreds ett flertal gånger utan 

att några större reformer kommer till stånd.39 Lösdrivaren definieras främst negativt, genom vad han inte 

är, vilket Hans Wallentin sett som uttryck för den tvehågsenhet lagstiftarna känt inför problemet. Dels 

fordrades en modernisering där arbetslösa men ordentliga arbetare befriades från lagens tvång och 

godtycke, och att lagen på en mera rätts- och tidsenlig grund inte bara skulle straffa utan också 

förekomma brott.40 Frågan är väl om inte misstanken sammanfaller med förbrytelsen i detta förfarande, 

när staten äger ”befogenhet vidtaga erforderliga säkerhetsmått mot personer, vilkas uppförande och 

levnadssätt giva skäl till farhåga för rättsförnärmelser från deras sida.”41 Detta löstes genom att ange de 

konkreta levnadssätt som motiverade preventiva åtgärder: ”Lättja, vanart och tiggeri fostra, enligt 

allmänna moraliska lagar, lätteligen brottsliga böjelser och leda icke sällan till rubbningar av 

rättsordningen.”42 Den stationära lösdrivaren beskrevs särskilt: ”känsla av skam hos dem ha gått 

förlorad” och de störde den ”trefnad hvarpå samhällsmedlemmarne med skäl göra anspråk och som i 

polismyndigheten böra upprätthållas”.43 Lagen hade en tillämpning som skiljde den från alla andra: Den 

utverkades direkt av landsfiskaler och polis, som agerade såväl åklagare som domare, vilket också sågs 

som en förutsättning för att den skulle kunna användas effektivt.44  

 

Att lösdrivaren, förutom att vara fattig, arbetslös och hemlös, också genom detta betedde sig på ett sätt 

som rubbade ordning, säkerhet och sedlighet var klart utmärkande för attityden till problemet, och 

                                                
37 Nilsson Makt, kontroll och omsorg s.272 
38 SFS 1888:27, 1 § 
39 Edman ”Lösdriverilagen och den samhällsfarliga lättjan” 
40 Wallentin, Hans Lösdriveri och industrialism. Om lösdriverifrågan i Sverige 1885- 1940 (Högskolan i Östersund 1989) s.8 
41 Betänkande 1882, citerad ur Lösdriveri och industrialism s.8 
42 Wallentin Lösdriveri och industrialism, s.9 
43 Ibid. 
44 Sveriges rikas lag mot de fattiga, s.17 och 24. 
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samspelade med det idékomplex som var tongivande för decennierna kring 1900 och kallades för den 

sociala frågan. 

 

Den sociala frågan och skräcken för massan 

Med det sena 1800-talets strukturomvandling, urbanisering och ökade befolkningstal framträdde vad 

som övergripande brukar kallas den sociala frågan. Med Per Wisselgren kan man säga att den utgjordes 

av spänningen mellan de missförhållanden och de löften moderniseringen bar med sig, och av det nya 

vetande som växte fram med det. En medvetenhet kring tillvarons sociala dimensioner skapades och de 

många till synes nya sociala problemen debatterades livligt. Wisselgren menar att man kan tala om 

upptäckten av det sociala kring 1900. Socialvetenskapen formerades och ”frågorna” blev till ”problem” 

på vilka ”lösningar” föreslogs.45 Det socialas karaktär betraktades länge som potentiellt hotfull: Det var 

nytt, oordnat och oförutsägbart, vilket också Birgit Petersson belyser i Den farliga underklassen 

(1983).46 Mot denna bakgrund var uppfattningen - oavsett liberal, konservativ eller socialdemokratisk 

ståndpunkt - att det sociala området krävde reglering. En starkt moraliserande syn på de sociala frågorna 

rådde. De fattiga och arbetslösa beskrevs som arbetsovilliga, lata, bristande i ansvar och framåtanda. 

Underklassen ansågs impulsiv och nyckfull och driven av lägre drifter.47 Staffan Källström skriver i 

”Massan, eliten och civilisationens framtid” hur med nya sociala kategorier och motsättningar och 

framväxten av socialvetenskaperna massan uppstod som ett föremål för vetande och oro. Nytt vetande 

producerades under beteckningen masspsykologi för att förstå massans - övervägande irrationella - 

mekanismer i syfte att kontrollera den, avvärja hotet från revolution och säkra ordningens fortbestånd. 

Läkaren Gustave Le Bons tongivande Massans psykologi, som lär vara världens mest spridda 

vetenskapliga skrift, knöt Darwins utvecklingslära till idén om att individen regredierar när hon slukas 

av kollektivet. Tanken hörde till tidens idémässiga allmängods och bl a Freud plockade upp tråden. 

Sociologen Ferdinand Tönnies tolkade situationen utifrån tanken om att individens identitet gått förlorad 

med den förindustriella gemenskapen och social kontroll övergått i främlingskapets anonymitet.48 

Biologi, psykologi, sociologi, politik – ja underklassen bekräftades unisont som problem. De lägre 

skikten var nu både en politisk faktor och ett kunskapsobjekt på allvar, och lösdrivarfrågan får ses i 

ljuset av detta. 

 

 

                                                
45 Wisselgren, Per, Samhällets kartläggare. Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering 
1830-1920 (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2000) kap.2 
46 Petersson, Birgit, Den farliga underklassen (Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1983) 
47 Nilsson Makt, kontroll och omsorg s.122 
48 Ibid. s.28-29 
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Arbetet som behandling och disciplin 

Artonhundratalsmedicinen hade skrivit in arbetet i människans biologi som en av naturen nedlagd drift, 

och därmed sysslolöshetens onaturlighet. Ovilja till arbete framställdes i medicinska sammanhang som 

ett patologiskt drag och uttryck för anomali i den enskilde människan. Att inte kunna eller vilja försörja 

sig genom hederligt arbete kom att betraktas som symtom på störningar. Arbetet och arbetsförmågan var 

utgångspunkt för en uppsättning sociala, moraliska och medicinska dikotomier: rätt-fel, flitig-lat, nyttig-

skadlig, frisk-sjuk, normal-avvikande. I sin avhandling om de svenska sinnessjukhusen åren 1850-1970 

skriver Mikael Eivergård att arbetet var den behandlingsform läkarna ställde störst förhoppningar till. 

Sjukhusen utvecklades till ett slags arbetsanstalter med verkstäder, arbetssalar och jordbruk. Arbete som 

behandling och anstaltsteknik förenade tankar om nytta, bot och bättring samtidigt som det var grund för 

normalitet och avvikelse. 49 

 

UNDERSÖKNING 

Von Koch - Svårigheten med humanitära strävanden och skyddet mot asociala element 

Enighet rådde hos den allmänna opinionen om att lösdriverilagen var föråldrad och ovärdig det nya 

samhället, men ingen konsensus kunde nås kring en ny lagformulering. Lagutredningens sekreterare 

Ragnar von Koch antydde problemets svårhetsgrad: ”Här har man ju egentligen att kämpa mot något så 

svårbestämbart som karaktärslösheten, lättjan, arbetsovilligheten.”50 Och så blev alltså lösdrivarfrågan 

intensivt utredd, betänkt och diskuterad och lite av ett förstoringsglas på mellankrigstidens 

socialpolitiska idévärld.  

 

Lösdrivaren och samhället – Inlägg i en aktuell samhällsfråga (1927) samlade ett antal ståndpunkter i 

bokform. Von Koch inledde med en sammanfattning av läget:  

Lagen gav nu inga andra alternativ än tvångsarbete, vilket medförde att myndigheter ofta drog sig för att 

ingripa. Det var till skada inte bara för individen utan också för samhällets skydd mot de förfallna 

elementen. Statistiken ger honom rätt: Åren 1919-1921 anhölls i snitt 772 personer årligen varav 

åtgärder vidtogs mot bara 273. En anmärkningsvärt låg siffra, tyckte von Koch, med tanke på vilka 

luffarströmmar som gick genom vissa kommuner. Dessutom är interneringstiden för kort för att bibringa 

klientelet fostran och yrkeskunskap och det saknades sätt att hindra ”att de sämsta elementen inte 

                                                
49 Eivergård, Mikael, Frihetens milda disciplin. Normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850-1970 (Umeå 
2003) kap.3 
50 von Koch, Ragnar, Lösdrivaren och samhället. Inlägg i en aktuell samhällsfråga (Stockholm: P.A Norstedt & Söners 
Förlag 1927) s.6 
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verkade ogynnsamt på de ännu ej djupt demoraliserade.” Och efter frisläppande återföll de i regel 

direkt.51  

 

Effektiviteten måste alltså höjas, och nyckeln hette differentiering, med hänsyn till individernas 

egenskaper och förfall. ”Det finns nämligen otaliga skiftningar i detta människomaterial” menade von 

Koch, varav en del var mottagliga för arbete och moraliskt stöd och andra krävde kraftigare åtgärder. 

Några var till och med oförbättringsbara.  Den moderna tiden hade insett att det gällde att i den mån det 

var möjligt förvandla lösdrivaren från en tärande till en närande samhällsmedlem, och då var uppfostran 

ett ojämförligt mycket bättre samhällsskydd än tvång – även om tvång måste finnas som en yttersta 

resurs. ”Den svaga viljan, karaktärslösheten, en av dessa människors allmännast förekommande 

egenskaper, behöver stöd inte bara i arbetet utan också moraliskt stöd.”52 Lösdriveriet, vad det nu än 

innebar, skulle botas främst genom arbete och moraliskt stöd. Dessa var numera betraktade som 

hjälpåtgärder snarare än straff, och tvång skulle förekomma först då hjälpen inte villigt mottogs.  

 

Von Koch påminner om att lösdrivare betecknar ett mycket skiftande klientel. Asocialiteten tog sig vitt 

skilda uttryck: luffaren, sutenören, våldsverkaren, spritlangaren, den prostituerade med fler och alla hade 

de gemensamt lättjan och oviljan mot arbete. Prostitutionen, kan här noteras särskilt, utgör inte en klass 

för sig att behandla med andra metoder, utan ”är den specifikt kvinnliga formen av lösdriveriet, dessa 

kvinnors asocialitet tar sig i de flesta fall uttryck i att de driva affärer med sin kropp.”53 Man fick akta 

sig att tro att de i någon större utsträckning var ädlare än de andra, eller mot sin vilja lastbara, oskyldigt 

förföljda. Lösdriveriet blir hos revisionssekreteraren beteckningen på asocialitet i allmänhet, i alla 

skiftande former, med den minsta gemensamma nämnaren i oviljan mot arbete.  

 

Titeln på det 1926 av von Koch utarbetade lagförslaget ligger i linje med den slutsatsen och är talande: 

Förslag till lag om behandling av vissa arbetsovilliga och samhällsvådliga. Lösdriveriet är borta ur 

titeln och med det hänsyftningen på geografisk rörlighet. Likaså är medellösheten inte längre straffbar. 

Just den delen hade gett upphov till stark kritik från en bred opinion som kallat lagen för en klasslag: 

samhällsfara borde bekämpas oavsett hos vem den fanns tyckte man. Istället syns en satsning mot 

arbetsovilja och samhällsvådlighet, och även om dessa inte sammanfaller är kopplingen mellan dem 

stark. Att arbetet är totalt sammankopplat med det sociala varat tydliggörs åter när von Koch bemöter ett 

par invändningar mot att likställa de prostituerade med övriga lösdrivare. Han förfasas där över att den 

                                                
51 Ibid. s.10-11 
52 von Koch Lösdrivaren och samhället s.6 
53 Ibid. s.12 
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kvinna som säljer sin kropp och i de allra flesta fall nedbryts psykiskt, fysiskt och moraliskt jämställs 

med den man som frånsett sina förbindelser med henne i övrigt kan vara en oförvitlig människa, som 

utför ett nyttigt arbete i samhället.54  

 

Ett skäl enligt von Koch att inte legalisera prostitutionen var att det knappast skulle höja männens moral. 

En näringsfrihet för de prostituerade skulle inte bara beröva dem det stöd lagens förbud gav de kvinnor 

som frestades av yrket, utan också försvaga möjligheten att uppfostra den manliga ungdomen ”om det 

etiskt förkastliga i könsförbindelser, som äro blottade på alla ideella moment.”55 Prostitutionen 

undergrävde därmed, kan man tro, möjligheten att styra sexualiteten i samhällsnyttig riktning och var 

upplöslig till sin karaktär. De prostituerade kvinnorna borde enligt von Koch underkastas särskild 

reglementering: inskrivas på en särskild lista och stå under ständig polisbevakning med dels 

regelbunden sanitär besiktning, dels ordningskontroll med hänseende på deras offentliga uppträdande 

och levnadsförhållanden.56 Förslag att råda bot på prostitutionens onda med att undanröja sociala och 

ekonomiska missförhållanden bemöter von Koch med att den som vill omdana samhället så lär få arbeta 

under en lång tid. 

 

Metoderna må moderniseras, men problemet de skulle åtgärda var uråldrigt. Von Koch kallade 

lösdriveriet för vårt kanske äldsta sociala problem, minst 500 år gammalt i vårt land.57 Det tyder på 

föreställningen om en nästan evig karaktär som vållat samhället bekymmer genom seklerna, snarare än 

en grupp producerad av specifika sociala omständigheter. Inte konstigt att det var svårt att nå enighet om 

en ny lagtext. Kanske formulerade landshövding Carl Malmroth bäst dilemmat bakom de upprepade 

försöken att få huvudena kring det ihärdiga problemet i fråga: 

 
det är förenat med synnerligen stora svårigheter att nå fram till en lösning, som icke endast tillgodoser tidens 

humanitära strävanden utan jämväl till fullo beaktar samhällets oavvisliga plikt att skydda sig och sina laglydiga 

medlemmar för de asociala element av båda könen, som för närvarande sammanfattas under begreppet 

lösdrivare.58 

 

Detta skrev han i sitt förord till den debattbok stadsfiskal Ruben Stenvik, med flerårig och mångsidig 

erfarenhet av handlaget med lösdrivarna, utgav i ämnet 1928.  

 

                                                
54 Ibid. s.52-53 
55 Ibid. s.54 
56 Ibid. s.54 
57 Ibid. s.6 
58 Malmroth, Carl, Förord i Stenvik, Ruben, Om Socialt förfall och yrkestiggeri (Uppsala: J.A. Lindblads förlag 1928) 
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Ordningsmakten - Stadsfiskal Ruben Stenvik och det sociala förfallet 

Stadsfiskalerna var de som mer än någon annan tillämpade lösdriverilagen och Stenvik skrev i sin 

debattinlaga Om Socialt förfall och yrkestiggeri, tror jag man kan säga, ur myndighetsutövarens 

perspektiv. Föga förvånande med tanke på Stenvik befattning, är att han uppehåller sig vid att den från 

tvångsarbete frisläppta får utfärdat ett pass för hemfärden med föreskrift om väg, tid, färdsätt och andra 

regler. Sedan måste denne under två år anmäla sig hos stadsfiskalen i den kommun där han har tillstånd 

att vistas, för att rapportera om bostad och försörjningsmedel.59 Den geografiska kontrollen var rigorös 

och stadsfiskalens roll var här oundgänglig. 

 

Lagförslaget av 1923 hade inte fullt tagit i beaktande det behov av förebyggande åtgärder, som seklers 

erfarenheter givit vid handen. Hjälp till självhjälp bör vara en metod att tillgå, enligt Stenvik. Inte heller 

den överarbetning av förslaget som kommit till stånd 1924 var tillfyllest. Kommissionen bakom bestod 

mestadels av kvinnor och i den ”sammanvävdes på ett underligt sätt filantropiska, humanitära och 

juridiska synpunkter” och det blev svårt att få fram ”den egentliga meningen med hela lagstiftningen”.60 

Svårigheten att nå enighet om en lösning konstateras lakoniskt av Stenvik: ”En avgjord svaghet i 

förslaget är att det saknar fixa bestämmelser i åtskilliga viktiga fall – trots sin rikedom på detaljer”.61  

Detta är säkert frustrerande för en fiskal med ansvar för tillämpandet och han sammanfattar att varken 

föreslagna hjälp- eller tvångsåtgärder är till belåtenhet och att det hela är onödigt omständligt. 

Dessa egenskaper framstår emellertid som synnerligen produktiva. Inte bara har Stenvik skrivit en bok 

om lösdriveriet, han flyttar fram sin yrkeskårs positioner och tänker inte låta den bli en maktlös 

mellanhand i handlaget med frågan. Fiskalerna ska inte ha en ”obehaglig mellanställning” mellan 

fattigvårds- och länsstyrelserna med deras ”tilltänkta hjälptrupper och tillsyningsmän”.62 En konkurrens 

mellan öarna i makternas arkipelag syns just genom lagens pågående självdefinition.  

 

Lösdrivaren beskrivs främst som ett praktiskt och administrativt problem vid myndighetsutövning. Men 

Stenvik föreslår också principer för åtgärder och där skymtar synen på lösdrivarfiguren fram: Den röda 

tråden, skriver han, måste vara att pröva arbetsvilligheten och söka väcka den till liv. Det kräver 

”grundlig kännedom om den hjälpbehövandes förhållanden” och ett nätverk av myndigheter och 

hjälporganisationer.63 Lösdrivaren har blivit någon i behov av samhällets hjälp och för att stävja hans 

oförmåga till ett redigt leverne måste han så snart som möjligt, innan han utvecklat sin karaktär bortom 

                                                
59 Stenvik Om Socialt förfall och yrkestiggeri s.14-15 
60 Ibid. s.22-23 
61 Ibid. s.41 
62 Ibid. s.42 
63 Ibid. s.46 
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all räddning och dessutom dragit med sig andra i fallet, upptäckas och inhöstas av myndigheterna. Detta 

kräver kunskap om lösdrivarens leverne och ett helt nätverk av övervakande instanser spridda över 

samhället. Det viktigaste är att testa arbetsvilligheten, ty det är i arbetet den förkomne kan finna vägen 

åter in i det ordnade samhällslivet, menade Stenvik. 

 

Men lösdrivarens onda vilja kan inte behandlas endast som en sjukdom. ”Även de mest olyckligaste 

måste behandlas med den fasthet, som inger respekt”.64 Behandlingen Stenvik förordar är ett rationellt 

förfarande, där den del av ungdomen som visade asociala tendenser så tidigt som möjligt bör 

omhändertas och ”i så måtto oskadliggöra, att de inte kunna besmitta andra” och därmed skydda 

ordning, säkerhet och nästans ägodelar. Grunden till brottslighet, arbetsovilja och asocialitet lades i unga 

år och det var nödvändigt att tidigt göra ”ett mycket kraftigt ingrepp mot den personliga friheten att växa 

i otuktad vildhet.”65 Prevention är ledordet, och avskiljandet av debila och imbecilla från de friska blir 

då viktigt enligt Stenvik. Problemet skulle kvävas i sin linda, men med myndighetsingripanden av 

tvångssort. En analys av lösdrivaren som strukturell produkt saknas och lösdrivaren själv är alltjämt en 

frånvarande röst i debatten. Istället är det så att ”den kroniska arbetsolusten, och den därav mer eller 

mindre alstrade kriminaliteten, är en social sjukdom…” som måste bekämpas aktivt.66 ”Det sluttande 

planet” var Stenviks huvudfiende kan man säga.67 

 

I avsnittet ”De asociala fallens livsföring” får vi stifta närmare bekantskap med klientelet, bland annat 

genom deras språk, ”slangen” och ”tattartecknen”. Stenvik skriver att ett gemensamt språk alltsedan den 

babelska förbistringen varit en ideal för olika samhällsklasser inom alla folk. Han hävdar intressant nog 

att just ”klass-synpunkten torde vara den rätta genesis att utgå ifrån vid bedömande av de språkliga 

enhetssträvandena.”68 Stenvik kopplade ett socialt projekt till det för tiden aktuella varma intresset för 

ett världsspråk, som esperanto: Ett enkelt artificiellt språk skulle tillgängliggöra kunskaper för de ringa i 

samhället, som ditintills varit de högre klassernas.69 Men främst tycks Stenviks språkkåseri vittna om att 

lösdrivarna utgör en slags egen kultursfär, vars språk och teckensystem är mer eller mindre 

dechiffrerbara för det officiella samhället (och läsaren ges ett kortare slanglexikon). Idén om lösdrivarna 

som en från övriga samhället fristående grupp är intresseväckande, särskilt i kombination med en 

övertygelse om att denna grupp med beslutsamt handlag måste dras upp med rötterna. 

 
                                                
64 Ibid. s.44 
65 Ibid. s.61 
66 Ibid. s.51 
67 Ibid. s.58 
68 Ibid. s.80 
69 Ibid. s.80 
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I Stenviks idéer kring lösdrivarproblemet smyger sig också en ekonomisk dimension in. Anstalterna 

skulle bära sig ekonomiskt, och eventuellt överskott bilda den intagnes sparpeng.70 Samhället kan inte 

vara hjälpt av att folk passerar olika anstalter och kostar staten pengar. De internerade måste tvingas att 

försörja sig själva och delta i produktionen.71 Är detta den gamla nyttoprincipen som återkommer? Jag 

tror inte riktigt det, utan att det rör sig om en delvis ny slags rationalitet. Det är inte den utilistiskt 

färgade samhällsnyttan som ligger i förgrunden så mycket som idén att den beklagliga individen borde 

utgöra en egen ekonomi.72 Självaktning sammanföll nu med att arbeta för pengar. En kristlig 

samhällsuppfattning besår enligt Stenvik i ”under kontroll given hjälp till självhjälp, hjälp till individens 

självresning, som innerst betyder: möjlighet till arbete och självständig utkomst.”73 

 

Korrektionen är heller inte fråga om bara straff eller moralisk fostran, tyckte Stenvik, utan ett verkligt 

internaliserande av normerna från internernas sida som nu skulle lära sig omsorg om sig själva. 

Anstalten borde ge hemkänsla och väcka smak för ordnade förhållanden och längtan efter att skapa ett 

eget hem. Den ska inte vara en pinoort, utan ”ett barmhärtighetens hus, där de intagna måste lära sig 

förstå, varför de måste vara där.”74 Myndighetens uppgift var alltså att förmå den intagne att göra viljan 

att arbeta för sin försörjning till sin egen. 

 

Debatt i andra kammaren 1924 

Låt oss titta på hur lösdrivarproblemet behandlades i den lagstiftande församlingen. Bilden av 

socialpolitisk stagnation förs fram i den smärre debatt som 1924 blossade en upp i Riksdagens 

andrakammare med anledning av lösdriverilagens utredning av 1923. Karl Kilbom, ledande i Sveriges 

kommunistiska parti och chefredaktör för Folkets dagblad politiken, tar upp frågan och menade att de 

friska fläktarna i denna reformfråga dött bort. Han kallar lagen för en klasslag ”tillkommen ur det 

kapitalistiska samhällets konstruktion”, från en brytningstid i den ekonomiska utvecklingsprocessen på 

tröskeln till en modernare kapitalism i syfte att ”hålla den besvärliga massan i schack”. Lagen var en 

”skamfläck t. o. m. för ett kapitalistiskt samhälles lagstiftning.”75 Han väljer dock att kritisera lagen 

främst ur rättssäkerhetsperspektiv och pekar på att de gripna ”utlämnats på nåd och onåd till det 

administrativa godtycket, förkroppsligat i de lägre och högre polismyndigheterna”, vilket möjliggjorde 

tillämpning utöver lagens avsedda räckvidd.76 Lagutredningen från 1923 hade fastslagit behovet av 

                                                
70 Ibid. s.72 
71 Ibid. s.75 
72 Om liberalismen som styrningskonst, se Foucault, Michel The Birth of Biopolitics (New York: Picador 2008) 
73 Ibid. s.76 
74 Ibid. .s77 
75 Andra kammaren 1924 36:3, s.5 
76 Ibid. s.6 
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lagen vilket Kilbom tolkar som att: ”Det kapitalistiska samhället skall alltjämt ehuru under allsköns 

humanitära fraser ha en den renaste klasslag till sitt förfogande mot misshagliga arbetare.”77 Tonvikten i 

argumentationen läggs på att den oförskyllt arbetslöse arbetaren drabbas. 

Gösta Malm, partipolitiskt obunden socialminister i Ernst Tryggers högerregering, replikerar att detta 

resonemang förutsätter att de internerade skulle vara oförvitliga arbetare. Men av dessa var år 1923 71% 

tidigare dömda, varav 50% minst fyra gånger. De kan således inte betraktas som hederliga arbetare utan 

måste ses som förbrytare som karaktäriserades av ”djup ovilja och förakt för hederligt arbete” och som 

”förfallit till samhällsskadligt uppenbart parasitliv.” Att benämna klientelet för arbetare vore så en 

förolämpning mot arbetarklassen.78  

Malm presenterar siffror för att styrka sin linje. Under högkonjunkturen 1905-1907 var 7.290 personer 

internerade av lösdriverilagen, medan de endast var 2.098 under lågkonjunkturen 1919-1921, vilket  

Malm tolkar som att lagen inte används mot oförskyllt arbetslösa. Därtill har lagen alltid funnits och inte 

kommit i bruk först med att ”industrialismens arbetsmassor började skönja vid synranden.”79 Malm 

fastslår att ”Under hela den nyare tiden har det funnits behov av en lösdrivarlagstiftning, och så lär 

förhållandet bli även för framtiden.”80 

 

Debatten pekar redan här mot några tendenser. Kilbom uttrycker oro främst för att lagen ska användas 

som ett maktinstrument mot den skötsamma arbetarklassen. Han replikerar sen mot Malm att hans 

invändning främst riktar sig mot rättssäkerheten, och positionerar sig så politiskt i debatten i den sociala 

hierarkin både nedåt mot lösdrivarna och uppåt. Stadsråd Malm understryker behovet av tvångslag mot 

kriminella element, men klargör inte varför dessas brott inte i så fall redan omfattas av andra 

kriminallagar. Enligt Kilbom är lagen ett vapen i modern klasskamp. För Malm är lösdrivarproblemet 

evigt, dess relation till de sociala strukturerna förblir dunkla och lösdrivaren beskrivs så utan vidare 

specificering i moraliska termer. Man ser debattens låsning. 

 

Men en tredje röst gör sig hörd. Den kommer från Norup, går under namnet Herr Sven Bengtsson och 

säger sig representera landsbygdens synpunkt. Han är kandidat för det nybildade Frisinnade folkpartiet 

och aktiv i skånska bonderörelsen. Han skänker Kilbom tacksamhet för att ta de svagas försvar, men 

undrar om inte herr Kilbom ser med lite för skumma blickar på frågan. Han missar landet utanför 

Stockholm, och om det där ”…bor en ensam kvinna, ren och dygdig, och om en lösdrivare, som stryker 

vägen fram, utan någon som helst notis tränger sig in genom att slå in dörren eller ta ut ett fönster och 
                                                
77 Ibid. 
78 Ibid. s.10 
79 Ibid. s.12 
80 Ibid. s.13 



    

 24 

våldför sig på henne?” 81 Bengtsson påpekar att av lagen i detta ordningssamhälle kan ”vederbörande 

göras oskadlig för orten och samhället.”82 Kanske kan man kalla denna hållning för en rädslans kultur. 

”Ordningssamhället” ska upprätthållas mot tänkbara brott och lagstiftningen ha en tryggande funktion 

mot de som ”utan någon som helst notis” angriper landsbygdens redan negligerade befolkning. 

Lösdrivaren får just genom sin obestämbarhet och vaga hot en politisk funktion för den som vill vinna 

mandat för ökad kontroll, säkerhet och ordning. 

 

Utan att dra för stora växlar på refererad debatt, representerar den ändå de tongivande rösterna i frågan 

från tre olika sociala och politiska positioner och kan kanske utgöra ett lackmustest på 

problembeskrivningarna. Oenighet gör sig gällande kring lösdrivarens definition och därmed blir 

problemet svårhanterat. Men denna asociala grupp i krympande antal som är under ivrig utredning men 

likväl undflyende, var också användbar för att föra fram de skilda politiska positionerna. 

 

Vetenskapen - Professor Kinberg och de samhällsfarliga parasiterna 

Och kanske kunde Olof Kinberg bistå med en säkrare definition av problemet? Kinberg (1873-1960) var 

professor i rättspsykiatri efter en karriär som överläkare och direktör vid Stockholms stads 

sinnessjukhus, docent i psykologi vid Karolinska institutet och chef och lärare vid rättspsykiatriska 

kliniken på Långholmens centralfängelse. Han deltog som sakkunnig inom kommittéer för Justitie- och 

Socialdepartementen och var styrelseledamot för Svenska kriminalistföreningen och fick internationellt 

inflytande genom böcker översatta till flera språk.83 Bland hans arbeten finns titlar som Förslag till det 

rättspsykiatriska undersökningsväsendets organisation, Om det rättsliga förfaringssättet i Sverige 

rörande för brott tilltalade personer av tvivelaktig sinnesbeskaffenhet och Varför bli människor 

brottsliga? Han hade också inflytande på juristen Karl Schlyter, som senare blev justitieminister.84 

 

Ett vetande kring problemet hade börjat ta form under 1800-talet där lösdrivaren blev föremål för 

kartläggningar av olika slag.85 Men i sin social-medicinska studie, Om s.k. lösdrivare och deras 

behandling, anslöt Kinberg på allvar vetenskapen till den debatt som gjorts aktuell av 1923 års 

lagförslag. Denna synnerligen inflytelserika representant för den vetenskapliga synen på 

                                                
81 Ibid. s.17-18 
82 Ibid. s.17-18 
83 NE, http://www.ne.se/olof-kinberg 
84 Zaremba, Maciej, Dagens Nyheter (2006-07-06). Enligt artikeln framhöll Schlyter 1934 att "skuld" och "ansvar" borde 
ersättas av "samhällsskyddet" som straffprincip, vilket speglar en vändning i synen på straffrätt från individ till samhälle. 
85 Jakobsson, Svante, På kant med samhället: om "löst folks" tillvaro på 1880-talet (Uppsala1984) har i en studie 
sammanställt en mängd data som producerades: tabeller över antal intagna, deras fördelning på straff, ålder, yrke, geografisk 
och årlig spridning. Detaljföreskrifter från anstalter med allt från utspisningsscheman och kasernordningar till ritningar och 
personliga fallbeskrivningar ur Polisunderrättelser.  
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lösdriveriproblemet måste här belysas mer i detalj. Särskilt som studien låg som remissvar och kom att 

sätta spår i kommande lagförslag.  

 

Kinberg konstaterar att den offentliga diskussion som fördes om ”påstådda felgrepp vid tillämpningen 

av nuvarande lösdriverilag”86 var av politiskt slag och att frustrerande oenighet rådde. Här gäller det att 

erhålla en konkret, på erfarenhet grundad kunskap om lösdriveriet. 

 
Endast genom att så noggrant som möjligt undersöka ett stort antal dylika individers levnadsvanor, deras 

psykologiska och sociala fysionomi, deras eventuella kriminalitet, deras anlag och miljöförhållanden, orsakerna 

till den utveckling deras levnadslopp tagit m.m. kan man nå fram till en karaktäristik av det socialbiologiska 

släktet ”lösdrivare” med dess olika arter och varieteter.87 

 

Ett socialbiologiskt släkte alltså, som samhället har ett trängande behov av att artbestämma. För att 

neutralisera problemet krävs ett komplett vetande. Kinberg oroar sig inte nämnvärt för att vissa 

lösdrivare eventuellt undandrar sig myndigheternas uppmärksamhet och därmed gör kunskapen 

ofullständig:  

 
I samma mån samhällets livsyttringar bli mera differentierade, lära väl också dess metoder att upptäcka och 

neutralisera störande inflytelser bli känsligare och effektivare. Omsorgen av en subtilare diagnostik av den 

samhällsskadliga företeelse som lösdriveriet utgör kan man sålunda överlämna åt framtiden.88 

 

Framtiden rymmer ingen fristad åt dem som till äventyr har sluppit mellan maskorna. Tillit kan sättas till 

den vetenskapliga utvecklingen, som med säkerhet kommer hinna ikapp och sluta sig kring alla 

samhällsskadliga företeelser. 

 

Socialstyrelsen hade för studien företagit en större grupp lösdrivare. Materialet behandlades sedan 

statistiskt med avseende på kriminalitet, ålder, fördelning på stad och land, härkomst, civilstånd mm, 

dels ”psykologiskt-socialt” med beskrivning av olika typer och korta levnadsskildringar av 

karaktäristiska fall.89 Ur detta material delar Kinberg upp klientelet i grupper. Men det fanns flytande 

                                                
86 Kinberg, Olof, Om s.k. lösdrivare och deras behandling (Svenska Läkartidningen 1924) s.1. Gavs ursprungligen ut som 
artikelserie i Svenska Läkartidningen 1924, med anledning av lagförslaget av 1923. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. s.2 
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övergångar och en individ kunde tillhöra flera. ”Det kan i sådana fall vara en smaksak, om man ska 

placera en individ i ena eller andra gruppen.”90 Det framstår som viktigt är att alla tillhör någon grupp. 

 

Sedan belyser Kinberg lösdrivarproblemet ur en ”psykiatrisk-kriminologisk synpunkt”. Jag tror vi måste 

titta närmare på denna för att få en uppfattning om det vetande Kinberg producerar och organiserar, och 

där finns en hel del att utvinna gällande hans idéer om problemets natur och lösning. Två huvudgrupper 

identifierades, med diverse undergrupper. Den första är ”Personer som föra ett kringflackande 

levnadssätt (luffare, landstrykare, vagabonder)”. Bland dem märks: 

 
Genuina, äkta luffare. Denna grupp är redan för länge sedan känd och beskriven. Laurent benämner dessa 

människor vagabonds nés och framhåller att de karaktäriseras av, förutom en outrotelig benägenhet för ett 

kringflackande, sysslolöst levnadssätt, frånvaron av kriminalitet i vanlig mening. […] Wulffen kallar denna 

typ för den ”egentliga landsstrykaren” och framhåller, att hithörande individer utgöras av undermåliga och 

neurasteniker, dvs från födseln degenererade.91 

 

Denna nomadiska typ verkar ha strövandet inskrivet i sin natur. Vi får prov på en av dessa genuina 

luffare i en levnadsbeskrivning, där faktiskt luffaren själv sällsynt nog kommer till tals: ”Om syftet med 

sina vandringar säger han: ’När man lever, skall man någonstans vara, och man kan ju inte stanna på 

samma punkt, därför måste man gå.’”92 Detta nästan sofistiska resonemang tycks emellertid vara nog för 

en patologisering. Den andra undergruppen är: 

 
Personer som bli luffare på grund av en kombination av individuella och sociala orsaker; Den blandade 

typen. Den utgöres av personer, vilka på ett eller annat sätt äro psykiskt skröpliga, imbecilla, debila eller på 

annat sätt psykiskt abnorma. Så länge de befinna sig i gynnsamma sociala omständigheter, ha regelbundet 

arbete eller leva under relativt goda ekonomiska förhållanden genom familjemedlemmars eller andras hjälp, 

kunna de hålla sig uppe. Men så fort det inträffar någon olycka, vilken kasta dem ur sadeln, förfalla de till 

ett kringstrykande sysslolöst levnadssätt.93  

 

Den blandade luffaren kvarhålls i ordning genom stabiliserande omständigheter. Men riskerna är många 

att tappa fotfästet och de faror Kinberg identifierar kan säga något om hans uppfattning om stabilitet: De 

yttre orsakerna kan växla mellan händelser som plötslig arbetslöshet, familjens upplösande eller 

disorganisering genom dödsfall, sjukdom eller annat skäl till nedsatt arbetsförmåga, mer mera. ”Den 

bristfälliga psykiska organisationen medför oförmåga att anpassa sig efter de nya levnadsförhållandena, 

                                                
90 Ibid. 
91 Ibid. s.3 
92 Ibid. s.4 
93 Ibid. s.7 
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och följden blir att han börjar stryka omkring som luffare.” Denna luffartyp vill Kinberg benämna ”den 

blandade, endo-exogena”.94 Arbete och stadiga familjeförhållanden tycks alltså vara av största vikt för 

den mentala hälsan. Utan dem som ankare blir det ofta kringstrykande för de endo-exogena. 

 

Den tredje sorten utgörs av lättfrestade arbetare, som med sin låga kulturgrad gärna hemfaller åt billiga 

nöjen och moraliskt fördärv: 

 
Den intermittenta typen …individer, vilka tidvis arbeta och därvid visa sig vara energiska och dugliga 

arbetare. Ofta finner man dem bland skogsarbetare, rallare och dylika. Det är sålunda personer som äro 

vana vid ett hårt, primitivt livnadssätt, och som i kulturavseende äro rätt lågtstående. När de efter någon tids 

hopsamlande av pengar grips de av begär att i närliggande ”kulturcentrum” omsätta dessa i njutningar, 

företrädelsevis sådana som spriten kan skänka.95  

 

Dessa primitiva människors drifter tar överhanden och drar ner dem, varpå de hamnar på vägarna. De 

lämnar sitt arbete, beger sig till en stad där de i sus och dus förstör vad de förtjänat, blir kroppsligt och 

moraliskt nedkomna och har, när pengarna tagit slut, intet annan val än att bege sig ut på luffen. De är 

egentligen inte arbetsskygga och kan oscillera mellan lufferi och arbete på detta sätt, enligt börsens 

balans kan man säga. Lösdrivandet är här helt kopplat till individens bristande kultivering. ”Nästan 

samtliga äro alkoholister, råa, brutala sällar, och komma därför att då och då göra sig skyldiga till 

råhetsbrott (misshandel etc.). Denna typ torde kunna benämnas den intermittenta luffaren.”96 

 

Den andra huvudgruppen som identifierats av Kinberg är ”Stationära lösdrivare”, dvs de som inte alls 

strövar utan befinner sig på en och samma plats. Här möter man den relativt stora undergruppen 

Bettlare97, som 

 
ofta uppvuxit i mycket dåliga hem tillhörande dräggen bland storstadens proletariat och sålunda redan 

under barnaåren fått vänja sig vid att leva på gatan såsom bettlare eller nasare. Fördärvliga miljöfaktorer 

kan här ha gjort sig gällande på ett så tidigt stadium, att dessa individer aldrig haft tillfälle att visa, om de 

äro kapabla att föra ett ordentligt och arbetsamt levnadssätt.98 

 

Det blir svårt att avgöra hur mycket av förkommenheten som beror på dåliga anlag eller på miljön. Men 

det är heller inte Kinbergs problem. ”Från praktiskt social, om också icke från eugenisk synpunkt, är 
                                                
94 Ibid. s.7 
95 Ibid. s.8 
96 Ibid. 
97 Bettlare är synonymt med tiggare. 
98 Ibid. s.8 
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detta likgiltigt, då ett mycket tidigt fördärv väl oftast betyder obotligt fördärv.”99 Det spelar alltså 

mindre roll vilka orsakerna är till människans utsatthet, drägget utgör likväl en belastning för samhället. 

Men bland de fördärvade kan det gömma sig sant kriminella: ”Av stor praktisk betydelse är att bettleri 

ofta är en skylande förklädnad för annan, kriminell verksamhet. Från denna synpunkt kan det vara 

lämpligt att skilja mellan äkta bettlare och pseudo-bettlare.”, där den senare tigger för att ”orientera sig 

över möjligheterna till blivande kap.”100 Att många i denna grupp är bestraffade för grova brott är enligt 

Kinberg ”betecknande för deras samhällsfarlighet.”101 

 

Grupp 5 kallar Kinberg för Ligisterna. Dessa är vanartiga ynglingar som driver omkring utan 

sysselsättning i ständig beredskap att, när tillfälle yppas, ”utföra något fult streck, genom vilket de 

skaffa sig pekunier till sina speciella behov: cigaretter, sprit, flickor och bio.” Just eftersom de är unga 

och ännu inte förslöade av sprit och utsvävningar, ”äro de kriminellt icke obetydligt aktiva och därför 

icke så litet farliga.” De utgör vanebrottslighetens rekryter: ”de befinna sig ännu på ett förberedande 

stadium och ha ännu icke specialiserat sig.”102 Tydligen är det inte bara vetenskapen som specialiserar, 

utan också kriminaliteten. 

 

En lång rad ytterligare typer specificeras, kategoriseras och karaktäriseras av Kinberg. Manliga 

prostituerade, hallickar, bondfångare och kortspelare, alkoholbrottslingar, spritsmugglare och langare, 

vanetjuvar och ”Kvinnliga lösdrivare, dvs mer eller mindre stationära individer vilka öppet eller hemligt 

bedriva prostitution.”103 På så sätt sammanför Kinberg en stor mängd varierande individer som på ett 

eller annat sätt inte uppfyller samhällets normer. Därefter postulerar han på närmast vetenskapsteoretisk 

grund att de sociala faktorerna bakom dessa ”abnormas” belägenhet inte kan fastslås säkert emedan 

”anlag” alltid är determinerande. Slutsatsen blir att risk för förfall alltid föreligger och eftersom dåliga 

miljöförhållanden alltid är tillgängliga för de ”mindervärdiga elementen” blir det möjligt att tala om 

”latent kriminella” som verkar som ”sociala bacillbärare”. Det gäller då att tidigt ”upptäcka dessa 

predestinerade och placera dem i den undantagsmiljö, som ensam kan hindra dem från utveckling till 

antisocialitet.”104 De fördärvliga miljöer där dessa grupper tenderar att hålla hus, främst den moderna 

staden, blir här platser på vilka de på förhand moraliskt förfallna söker sig för att få utlopp för sina 

dåligheter. Inte förvånande att Kinberg hamnade i en eugenik där det är ”en angelägenhet för alla 

medborgare att dränera samhället från kriminella eller eljest på grund av sitt levnadssätt uppenbarligen 
                                                
99 Ibid. 
100 Ibid. s.9 
101 Ibid. 
102 Ibid. s.9 
103 Ibid. s.10-23 
104 Ibid. s.29 
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farliga samhällsparasiter"105 och han föreslår följdriktigt ett namnbyte på lösdriverilagen till just ”Lagen 

om behandling av farliga samhällsparasiter”.106  

 

Det är svårt att säga något om detta som Kinberg inte redan själv uttrycker med större klarhet så citaten 

blir många. Låt oss titta på vilka han syftar på: ”Under benämningen ’farliga’ sammanfattar jag alla 

sådana en individs livsyttringar, vilka utgöra en våda för allmän ordning, sedlighet och säkerhet.”107 Den 

andra bestämningen har vi måhända lätt att känna igen från mer samtida jargong: ”Med ’parasitism’ 

menar jag underlåtenhet att efter egen förmåga ärligen försörja sig, där fysiska förutsättningar för 

förvärvsarbete finnas och arbetstillfällen givas.”108 

 

Den biologiska terminologin leder till tanken om samhällskroppen, och det var också på ett biologiskt 

plan lagstiftningen skulle ha sin övergripande inriktning. En ökning av de livsdugligas fortplantning är 

inte nog, ”en sänkning av de absoluta talen för de undermåliga” krävdes för att motverka kriminalitet 

och parasitism i samhället.109 Här gäller det att: 

 
…minska prokreationen av psykiskt mindervärdiga individer. […] Det är möjligt att vägen är 

svårframkomlig, men det är säkert att det är den enda möjliga, om vi vilja förhindra att våra 

efterkommandes samhälle översvämmas av socialt inkapabla av allehanda slag, vilka, såsom enbart tärande, 

lägga beslag på frukterna av de dugligas arbete och såsom därtill i stor utsträckning kriminella sprida 

vantrevnad och otrygghet inom samhället.110 

 

Så hade lösdrivaren blivit ett helt galleri av fördärvliga karaktärer, en typologi av mindervärdiga, en 

fauna av parasiter vars antal måste sänkas och vars degenererande effekt måste stoppas. Lösdrivarna 

utgjorde nu ett hot inte bara mot samhällets ekonomiska effektivitet och sociala strukturer utan också 

mot befolkningens genbank, mot arvsmassans framtid, mot livet självt. 

 

Lösdrivarproblemet, som tidigare varit en fråga om individens infogande i samhället, nyttogörande och 

moraliska fostran med disciplinära metoder, blev hos Kinberg en fråga om patologisk utgallring i syfte 

att upprätthålla den inre säkerheten och biologiska sundheten. Lösdrivarproblemet blev nästan 

biologiskt. När det gällde åtgärderna, delades klientelet nu upp i ”socialt bildbara och socialt obildbara”, 

                                                
105 Ibid. s.48 
106 Ibid. s.46 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. s.55 
110 Ibid. 
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där den senare gruppen endast kunde behandlas med oskadliggörande. Med det menades anstalt eller 

arbetskoloni och ett tvång till en mera ”människovärdig tillvaro”111. Också de socialt bildbara skulle av 

sina ”dåliga anlag oemotståndligt dra dem till det sämsta inom samhället, så snart de ha tillfälle att följa 

sin naturs bud…”112  

 

Ett problem var att de mest förslagna och intelligenta, dvs de farligaste av parasiterna haft större chanser 

att undgå ingripande. Därför vore det bästa om myndigheter och medborgare gjorde gemensam sak mot 

dem och det upprättades ett kommunalt organ med uppgift att övervaka och vidta åtgärder mot deras 

samhällsskadliga verksamhet.113 Ett finmaskigt socialt kontrollnät skulle läggas ut, baserat på Kinbergs 

kunskap om bytet. Vetenskapen borde därtill bistå med en metod, ”en anordning, varigenom man kunde 

på ett oomtvistligt sätt pröva allvaret i arbetssökandet”114, för att skilja de verkligt arbetssökande från 

parasiten som var endast skenbart arbetssökande. Också här var vetande nyckeln i kampen mot 

parasitismen. Och arbetet, eller snarare viljan till arbete, det avgörande kriteriet för människovärdighet. 

 

Att vetande, gärna Kinbergs, är enda vägen ur problemen uttrycks med emfas. En mängd fördomar 

rörande sociala ingripanden hade gett upphov till ”förnuftsvidriga, rent samhällsskadliga och reaktionära 

uppfattningar” som berott på en nära nog total brist på kännedom om vad saken gälde.115 Hos Kinberg 

blommade vetandet om lösdrivarproblemet ut i full prakt. Här fanns ackumulerad data, noggrann 

statistik, omsorgsfull kategorisering, analys och föreslagna åtgärder – allt inom ramen för en 

vetenskaplig problembeskrivning upptagen med förklaring och kartläggning och med syfte att förutse 

behov av prevention och korrigering. Biologismens anspråk framträdde kraftfullt och ansvarskänslan för 

hela samhället gav bränsle till beslutsamt agerande.  

 

Lösdrivaren, som nu utgjordes av en hel taxonomi bristfälliga element, blev en prisma som kunde 

genomlysas i samhällets tjänst. Ett helt knippe av vetanden strålade ut ur honom och nyttiggjorde sig för 

livets fortbestånd, ”av socialhygieniska och moraliska skäl, av hänsyn till ordning och säkerhet, och 

slutligen av omsorg för dessa beklagansvärda individer själva…”116 

 

 

 
                                                
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Ibid. s.48 
114 Ibid. s.52 
115 Ibid. s.49 
116 Ibid. s.25 
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DISKUSSION 

Ur läsningen av det ovan presenterade materialet utkristalliseras några svar på uppsatsens frågeställning, 

som jag ska lyfta fram och diskutera med Foucaults hjälp. Sammanfattningsvis framstår lösdrivaren som 

en tidlös företeelse, som man under 1920-talet likväl hade behov av att definiera närmare. Hans främsta 

kännetecken var arbetsoviljan, vilken sammanhängde med en hel uppsättning asociala och 

samhällsskadliga karaktärsdrag. Korrektionsmetoden blev därför att sätta lösdrivaren i arbete, av egen 

vilja om möjligt, annars genom tvång, i syfte att normalisera honom och neutralisera det hot han 

utgjorde mot samhället som helhet. Lösdrivaren var under 1920-talet en referenspunkt som kom att 

negativt definiera både den skötsamma arbetarklassen och de högre skikten: en stark kontrast till den 

nya ordning som var under införande och en motbild till det moderna samhällets normalitet. Låt oss 

resonera närmare kring dessa iakttagelser. 

 

Fram till 1600-talet hade geografin varit den organiserande principen, och avsaknaden av bindning till 

fast egendom betecknade lösdrivaren.117. Under 16- och 1700-talen etablerades ett nyttotänkande, där 

det framför allt gällde att utnyttja människornas arbetskraft ekonomiskt. Kropparna bands till arbetet 

som sådant snarare än till plats, och flit blev beviset på att man var värdig samhällstillhörighet. Under 

det turbulenta 1800-talet förenades arbetskravet med principen om säkerhet. Mellan lösdriverilagens 

instiftande 1885 och 1920-talet hade genomgripande förändringar av det svenska samhället skett, med 

industrialisering och urbanisering som påtagliga omvandlande faktorer. Nya sociala grupper hade 

uppstått, sociala vetenskaper hade formerats och de sociala problemskrivningarna med det. Samhällets 

maktkonstellationer var under förskjutning. Arbetarklassen som fått en avgörande politisk roll var inte 

längre den huvudmisstänkta gruppen för sociala och moraliska försummelser. Istället var politiskt fokus 

förlagt till industriell utveckling och samhällets välfärd sett i sin helhet.118 Lösdrivarens fortsatta 

samhällsfara ifrågasattes emellertid inte, utan tycks snarare ha bekräftats av hans långa och skiftande 

historia. Stadsråd Malm understryker lösdrivarens permanens som både förflutet och framtida problem 

och övriga källor intar liknande synpunkt. Lösdrivaren var alltjämt ett samhällsproblem, men det krävde 

nu en ny formulering och nya lösningar.  

 

Så vad innebar lösdriveriet nu? Den första frågan jag ställde i inledningen - vem var egentligen 

lösdrivaren? - ges mångfaldiga och oprecisa svar i materialet och beskrivs oftast i normativa termer. 

Lösdrivaren saknade arbetsvilja och stod därför utanför ordningen, utgjorde ett oroselement och en 

osund natur, så mycket var samtliga debattörer överens om. Men att denna definition var otillräcklig 

                                                
117 Noteras kan att det ultimata straffet enligt 1303 års stadga var utvisning, vilket accentuerar territoriets betydelse. 
118 Nilsson Makt, kontroll omsorg s.219 
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verkade också vara den genomgående, liksom åsikten att bättre kunskap, en finare differentiering och 

noggrannare kategorisering av klientelet behövdes. Beträffande de andra två frågorna - på vilket sätt 

utgjorde lösdrivaren ett problem och hur skulle det korrigeras? - gav materialet tydligare svar på. Detta 

förhållande styrker min hypotes att lösdrivaren i själva verket kan betraktas som effekten av den 

problemskrivning, disciplinering och det vetande som producerades om honom. Det innebär samtidigt 

att han är råmaterialet för den kreativitet källorna uttrycker och utgör en möjlighetsbetingelse för dem. 

Stadsfiskalen vill utveckla myndighetsingripandenas effektivitet och övervakningens räckvidd. Han vill 

förfina disciplinen och internalisera moralen hos lösdrivaren. Riksdagsledamöterna positionerar sig 

gentemot varandra politiskt med hjälp av honom. Särskilt framträder där skillnadgörandet mellan 

arbetarklassen och lösdrivarna samt behovet att säkerställa ordningssamhället. Kinberg får fullt upp med 

en omfattande produktion och organisering av vetande kring lösdrivaren. Kort sagt breder alla källorna 

ut sina områden med lösdrivarens hjälp. Oftast i symbios med varandra på ett sammanflätat sätt, men 

emellanåt också i konkurrens med varandra. 

 

Man kan se hur lösdrivarens funktion varierat historiskt, som ett negativt korrelat till den ordning som 

varit för handen i varje given tidpunkt. Avsaknaden av arbete har gått genom historien och definierat 

honom konstant, men på vilket sätt det utgjort ett brott mot ordningen, ett brott mot lagen och hur det 

har korrigerats har skiftat. På 1920-talet var man medveten om detta. Det var inte längre medellöshet 

och kringströvande som betecknade lösdrivaren. Arbetsoviljan underströks istället ytterligare och lyftes 

fram som det säkraste kännetecknet. Men betoningen lades nu på oviljan till arbete. Korrektionen 

inriktades följaktligen särskilt mot viljan som sådan, mot karaktären. Beskrivningen av brottet gjordes 

därför i övervägande moraliska termer. 

 

Arbetsoviljan betraktas i källorna som ett djupt liggande och i högsta grad determinerande 

karaktärsdrag, som visade sig i individens hela levnadssätt. Det skiljde lösdrivaren från arbetaren, som 

skulle skyddas från lagens godtycke och en ny social differentiering etablerades. Det var inte som 

instrument i klasskampen mot arbetarna lösdriverilagen skulle brukas, utan för att fastslå det nya 

industrisamhällets grundläggande norm: arbetet.119  Socialstyrelsens betänkande gav inget utrymme åt 

tvivel om kopplingen mellan arbetet och samhällsvärdighet: 
 

Med skyggheten och föraktet för den samfundslivets hörnsten, som arbetet utgjorde, vore oupplösligt 

förknippade de egenskaper, som djupast sett konstituerade nödvändigheten av samhälleliga åtgärder, 

                                                
119 Roddy Nilsson visar också att de ”värdigt fattiga” skiljdes från de ”ovärdigt fattiga”, dvs de arbetslösa arbetarna från de 
som ansågs vådliga för allmän säkerhet. Nilsson 2003 s.219 
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nämligen benägenheten att parasitera på frukterna av andras arbete och det därmed förbundna föraktet för 

ett ordnat samhällsliv.120 

Arbetet var samhällets hörnsten och stod som garant för ordning. Arbetets centrala position i det 

mänskliga varat fick också vetenskaplig genomlysning och befanns känneteckna människans sunda 

natur, vilket Eivegård visat. Lösdrivaren var den som inte intagit förevisad position i det samhälle som 

byggdes på viljan till arbete. Han utgjorde därmed en destabiliserande potential, ett samhällsupplösligt 

element, en sjukdom i samhällskroppen. Lagförseelsen kunde sålunda förbli passiv och identifierades 

genom vad den misstänkte inte gjorde: Lösdrivaren var en karaktär som saknade de fordrade moraliska 

egenskaperna och måste därför bli föremål för korrektion.  

 

Foucault beskriver hur de disciplinära teknikerna som knyter kroppen till tid och rum, kanaliserar dess 

kraft i specifika riktningar, gör den nyttig för särskilda ändamål, reglerar kroppen för att slutligen förmå 

individen att internalisera dess föreskrivna regler och göra dem till sina egna normer. Disciplinens 

föremål är i sista hand själen och en korrektion av moralen är dess yttersta effekt. Arbetsanstalten 

framstår som en disciplinens inrättning par excellence.121 Lösdrivarens kropp kontrolleras där minutiöst 

av ett reglemente som i detalj anvisar dess belägenhet och verksamhet enligt ett tidsschema som delar in 

alla dygnets timmar.122 Inte bara möjliggörs en total kontroll av den intagne, utan framför allt korrigeras 

lösdrivarens karaktär, hans moral, hans vilja till den ordning som gör honom samhällsvärdig. 

Det är precis vad källorna sätter sina förhoppningar till, och som de anser måste vara det nya i 1920-

talets lösning: Von Koch talar om en effektivisering av korrektionen genom att i möjlig mån ersätta 

tvång med hjälp till självhjälp, och Stenvik föreslår att korrektionen bör inriktas på att väcka 

lösdrivarens vilja till arbete. Frågan om hur arbetsviljan kunde testas diskuterades ivrigt. Alla debattörer 

anser det vara av största vikt att separera den som vill arbeta från den som bara låtsas vilja, och Kinberg 

efterlyser vetenskapliga anordningar för att pröva viljans uppriktighet. (Resonemangen ekar bekant i 

våra dagar.) Viljan framför den yttre aktiviteten är kännetecknet på lyckad korrektion, och man kan 

erinra sig Foucaults ord om att makten uttrycker sig som ett individualiserande av begär. Logiken 

lämnar givetvis inget utrymme för alternativ – arbetet är slutdestination och frågan gäller bara om den 

hanterade lösdrivaren begär det. Det var således inte bara lösdrivarens obefintliga bidrag till samhällets 
                                                
120 SOU 1929:9. Betänkande med förslag till lagstiftning om åtgärder mot lösdriveri. s.51 
121 Arbetet användes enligt Mikael Eivergård i de moderna anstalterna som både straff och tvång och som korrektionsmedel 
och behandling. Han visar att sinnessjukhusens rapporter framställde arbetet som den förnuftiga ordningens förnämsta 
uttryck, medan sysslolöshet kopplades till oro och irrationalitet. Arbete ordnade kroppens rörelser efter ett begripligt schema 
och dirigerade samtidigt de psykiska processerna åt samma håll. Att kontrollera kroppens motorik, var att reglera själen. 
Eivergård beskriver hur vävstolen här framstod som det ideala redskapet. Utan att med våld tvinga patientens kropp utövade 
den ändå ett rörelsernas tvång genom de få handgreppen som upprepades i det oändliga. Eivergård, Frihetens milda disciplin, 
kap.3 
122 Om anstalterna för lösdrivare och deras reglementen kan man läsa i Svante Johansson, På kant med samhället. 
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ekonomiska välstånd som var problemet utan också hans karaktär, som ansågs asocial, osund och 

smittsam.  

 

Idén om karaktärens korrigering hänger samman med den om att lösdrivaren själv är oförmögen till det. 

Det är en uppgift för myndigheterna, som därmed ges ett moraliskt ansvar. Som Malmroth poängterat 

och von Koch och Stenvik betonat, var det till samhällets skydd, men också för lösdrivarens egen skull 

som en ny lagstiftning behövdes. Lösdrivaren behövde enligt källorna samhällets hjälp till korrektion. 

Von Koch skriver till och med att myndigheternas obenägenhet att ingripa är till skada för individen 

själv.  

 

Lösdrivarens karaktär beskrivs ofta som resultatet av "anlag" och nästan orubblig. Han var inte 

förmögen att på egen hand utveckla sig till en rationell individ, men kan med myndigheternas 

disciplinerande åtgärder väcka det slumrande förnuft han som människa ändå förhoppningsvis döljer i 

djupet av sin själ. Shamal Kaveh beskriver i Det villkorade tillståndet hur liberalismen, som var den 

regeringsbärande ideologin under 1920-talet, bär med sig denna ontologiska kluvenhet inför människan: 

hon är både kunskapssubjektet och objektet för vetandet, både en förnuftig och autonom individ och 

samtidigt omformlig genom social interaktion. Varje individ bedöms enligt denna kluvenhet, ofta i 

moraliska termer, och det är avgörande för om vem som införlivas i det politiska samhället.123 

Lösdrivaren omyndiggjordes i detta hänseende och blev istället föremål för vetande. Det ger också en 

bild av varför lösdrivaren själv aldrig kommer till tals i källorna: han är kunskapens objekt. Vad som 

kallats massan stöptes av förskjutna maktrelationer och nytt vetande om till arbetarklassen. Dess 

irrationella potential och det hot den medfört, förbyttes till en position som ett av ekonomins fundament 

och en politisk röst att förhandla med. Lösdrivaren tycks blivit någon som kvarstod utanför denna 

konsoliderade ordning och förblev ett rent oroselement. Arbetarklassen hade förlänats myndighet och 

var numera, under givna villkor som ställdes i moraliska termer, autonoma subjekt.124 Lösdrivaren var 

den som inte mötte de moraliska villkoren och därför förblev oförnuftig, omyndig, ovärdig politisk 

delaktighet och därmed istället ett objekt för kunskap och tvång. Jag tror att prövandet av arbetsviljan 

kan ses i ljuset av detta: Det ögonblick viljan inte infann sig placerade sig lösdrivaren omedelbart i 

omyndighet och blev ett objekt för tvångsåtgärder och vetande. Kinbergs endo-exogena och 

                                                
123 Kaveh, Shamal, Det villkorade tillståndet. Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901-1921 
(Uppsala 2006) s.197-200 
124 Ibid. s.200 
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intermittenta luffartyper kan sättas i samband med denna ontologiska kluvenhet. De balanserar på 

gränsen mellan ett förnuftigt och arbetsamt liv och ett nedfallande i förvirring och låga drifter.125 

 

Som Foucault visat sammanhänger disciplin med vetande, vilket också framkommer tydligt genom 

källorna. Alla vittnar om att det krävdes säkra tecken på mot vem och med vilken kraft myndigheterna 

kunde ingripa, för att kunna göra det på ett så tidigt stadium som möjligt innan samhällsfaran spred sig 

både i den enskilde och från honom ut i samhällskroppen. Prevention och differentiering blev ledord för 

effektiviseringen av åtgärderna, och det uppstod ett starkt behov av att kartlägga lösdrivarkaraktären i 

alla dess skiftningar. Stadsfiskal Stenvik föreslog följaktligen ett nätverk av organisationer och 

myndigheter som skulle kontrollera lösdrivaren, med inriktning på hans livsföring, som behövde utredas 

och kartläggas. Von Koch efterfrågade en differentiering av klientelet i syfte att effektivisera 

behandlingen. Det gällde att med vetenskapens hjälp producera kunskap i syfte att korrigera de 

ordningsstörande elementen, och att förhindra ”den andliga smitta, som utgår från de mest 

förhärdade.”126 Det krävdes enligt von Koch också tekniker som kunde klassificera och separera de 

olika internerade för en effektivisering av korrektionen. Kunskap blev en förutsättning för disciplinen. 

 

Med professor Kinberg gjorde ett förvetenskapligande av lösdrivarproblemet entré i starkt rampljus. 

Han satte en hel vetenskaplig apparat i verket i sin analys av vad han kallade ett ”socialbiologiskt 

släkte”. Lösdrivarklientelet blev en differentierad uppsättning egenskaper som definierades mot det 

normala, levnadssätt som hölls mot det ordnade och beteenden som ställdes mot de sunda – allt med 

vetenskapens sigill. Lösdrivarens sociala fysionomi och anlag gav en kraftig biologisk dimension, även 

om den främst beskrevs i normativa termer. Med hjälp av Kinbergs studie skulle befolkningen som 

biologisk enhet skyddas genom utgallring av degenererande inslag. Livet självt skulle säkras från de 

samhällsfarliga elementen, som måste identifieras och oskadliggöras. Biomakten i Foucaults mening 

framträder tydligt. Den reglerar befolkningen genom normalisering utifrån statistiska kunskaper och får 

synbart uttryck genom den omfattande differentiering av lösdrivartyperna Kinberg gjorde i syfte att 

synliggöra avvikelser.127 De fördärvliga elementen som tärde på samhällskroppen skulle kartläggas, 

identifieras, justeras mot det normala och om nödvändigt elimineras. En omfattande patologisering 

möjliggjorde kopplingen mellan karaktär, sjukdom, smitta och behandling, och det är betecknade ur 

biopolitiskt perspektiv att lösdrivarens livsföring stod i centrum för intresset. Myndigheterna hade tagit 
                                                
125 Kinberg noterar också att Benedikt de Vienne beskrivit ett slags ”tankens vagabondage kallad mythomanie", vilket man 
kan se som ett ytterligare framhävande av kopplingen mellan kringströvandet och det patologiska oförnuftet. Kinberg, Om 
s.k. lösdrivare och deras behandling, s.30 
126 von Koch, Lösdrivaren och samhället, s.10 
127 Tendensen till kraftig differentiering av lösdrivarna bekräftas också av Edman, som har visat hur denna blommade ut i en 
nästan oöverskådlig kategorisering i 1939 års betänkande. Edman Lösdriverilagen och den samhällsfarliga lättjan s.136 
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rätten att ingripa i levandets ”hur”. Hanterandet av prostitutionen är i detta hänseende ett tydligt föremål 

för biopolitiken. Den blir en knytpunkt för tärande sjukdom och kontrollen över alstrandet av liv. Den 

står för smittorisk gentemot den nyttiga delen av befolkningen och är samtidigt ett instrument i 

regleringen av sexualiteten och reproduktionen. Inte undra på att den prostituerade, som balanserar på 

denna strategiska punk, genom historien varierande har betraktats som en lösdrivare och som en egen 

kategori. Förhållandet mellan kategorierna var intensivt debatterad under 1920-talet och ambivalensen 

inför fenomenet är uppenbar. Jag tror också att Stenviks syn på lösdrivarna som en egen kultur kan ses i 

biopolitiskt ljus. När befolkningen existerar som statistisk enhet är det möjligt att identifiera och 

sammanföra grupper som särskiljer sig. 

 

Det syns vid det här laget ganska klart hur lösdrivaren kan ses som en skärningspunkt där disciplinär 

makt och biomakt löper samman. Den debatterade lagen skulle vara tveeggad, den skulle skydda både 

lösdrivaren och samhället: Lösdrivaren från sig själv genom myndigheternas korrektion och samhället 

från avvikelser från normerna. Vetande, disciplinär maktutövning och biomakt utgjorde förutsättningar 

för varandra.  

 

På detta sätt har lösdrivaren en viktig funktion även när han är fåtalig. Hans viktigaste roll tycks vara att 

uppbära en fortgående penetrering av hela det komplex av vetanden och praktiker, lagar och politik i en 

ständig normeringsprocess där samhället framställer sina egna gränser. Det är i denna oavlåtliga kodning 

av ”asociala element” som öarna i maktens arkipelag framträder och blir produktiva i förhållande till 

lösdrivaren under 1920-talet. Och kanske kan det få, om inte förklara, så samspela med faktumet att 

någon revision av lösdriverilagen heller inte kom till stånd under 80 år.128  

 

Man kan ana historiska tendenser i relationen mellan den löse och samhället. Från inspärrning, via 

nyttiggörande och tvång, mot förvetenskapligande och vård. Från husbondens fostran till patriarkens, till 

statens hjälp till självhjälp. Men Stenvik pekar också mot en ny styrningsform - den som Foucault i The 

Birth of Biopolitics kallar för den liberala. Internen ska underkastas en ekonomisk rationalitet där han 

med arbetet som sitt kapital helt ska internalisera en marknadsregim. Kanske ser vi där fröet till en ny 

styrningsform som skulle komma att ta vid. 

 

 

 

                                                
128 Bara för att 1965 ersättas av en snarlik lag om samhällsfarlig asocialitet.  
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Slutsats 

Enligt källorna krävde 1920-talets samhälle en ny beskrivning av lösdrivarproblemet. Den arbetsovilja 

som var lösdrivarens främsta karaktärsdrag förknippades med asocialitet av alla slag. Konstruktionen av 

lösdrivarproblemet bidrog så som negativ referenspunkt till de normer som definierade 1920-talets 

samhällsordning och utgjorde ett verktyg för vakthållandet av samhällets egna gränser. Klientelets 

förvetenskapligande blev en grund att utveckla korrektionsmetoder på, både för samhällets fortbestånd 

och individens egen skull, och lösdrivaren var stimulerande för vetande och disciplinära tekniker. 

 

I lösdrivarproblemet syns överlappningen av disciplinärt maktutövande - med kontroll riktat mot 

individens kropp i form av påtvingat arbete, i syfte att korrigera fram en arbetsvillig karaktär - och en 

biopolitisk makt - där det biologiska livet och samhällskroppen i sin helhet regleras och administreras 

med statistiska verktyg. Dessa makttyper och vetanden stimulerar varandra i ömsesidig växelverkan. 

Lösdrivaren har en produktiv funktion för makternas arkipelag, och kan genom 1920-talets debatt ses 

som en skärningspunkt för Foucaults disciplinära och biopolitiska makt. 

 

Slutord  

”Käre vän – har du någonsin hört talas om logiskt sammanhang, där polisen varit med i spelet?”129 

Frågan ställs i luffarberättelsen jag citerade i inledningen, och jag tror i enlighet med den att det finns 

mycket att vinna ur undersökningar av samhällets marginaler, de människor som bebor dem och de 

makter de möter. Denna uppsats får väl ses som ett slags stickprov som öppnat intresset för mer 

omfattande studier av mer heltäckande slag. Foucault har varit en naturlig teoretiker att dra nytta av vid 

läsningen av detta material, men det finns också andra perspektiv som vore användbara och intressanta 

att pröva i relation till denna sorts ämnen. 

 

Denna korta uppsats har väckt intresse för fler möjliga studieområden. En mer omfångsrik undersökning 

av lösdrivarproblemet, såsom en diakron jämförelse över tid eller en mer fullständig studie av 

vetenskapliga texter är klart påkallat. Att penetrera professor Olof Kinbergs tankevärld, och det 

inflytande den haft på svensk kriminalpolitik och psykvård vore synnerligen intressant. Likaså att 

undersöka sambandet mellan Kinbergs idéer och den eugenik som florerade under 1900-talets första 

sekler. I von Kochs debattbok publiceras läkarna Gerda Kjellbergs och Ada Nilssons broschyr ”En 

brännande fråga” om de kvinnliga lösdrivarna, som i allmänhet var prostituerade. Författarnas idéer om 

”ansvarsmedveten barnalstring” som vidnämns där är ett ämne att undersöka.130 Också arbetarrörelsens 

                                                
129 Illdet Med lösdrivare på tampen s. 7 
130 Stenvik Om Socialt förfall och yrkestiggeri s.43 
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uppfattningar om lösdrivaren och distansering från den nya underklassen och dess koppling till idén om 

”den skötsamme arbetaren” är ett uppslag för undersökning. Idén om en ekonomisering av anstalterna 

och dess eventuella koppling till en nutida styrningskonst, kunde studeras med Foucaults The Birth of 

Biopolitics som hjälp. Det finns också andra teoretiska perspektiv som skulle vara intressanta att anlägga 

på ”de lösa” och deras relation till samhället. Exempel är Georgie Agambens begrepp Homo sacer, 

Gilles Deleuzes och Felix Guattaris Nomadologin eller en materialistisk marxism. 
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