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Abstrakt 
I den här uppsatsen har jag analyserat hur den svenska polisen har byggts upp under 

industrialiseringen av landet - ca 1850–1930 - och fram till 1965. Under den historiska 

processen har samhällsstrukturerna i hög grad förändrats, och så har också synen på brott 

och straff. Med den större processen – den generella utvecklingen i Sverige – som 

bakgrund, har jag analyserat en lokalhistoria; hur Bodens stads polisorganisation sett ut och 

utvecklats. Mitt syfte var att förklara och förmedla det förflutna, därför har jag 

huvudsakligen använt mig av en historisk metod. Teoretiskt har mina utgångspunkter varit 

rutinaktivitetsteorin och strainteorin. Studiens viktigaste resultat är att det skett en 

förskjutning från avskräckande straff baserade på hämnd från samhällets sida, till 

förebyggande åtgärder som bygger på samhällelig involvering på såväl makro- som 

mikronivå...  

 

Nyckelord: 

Boden, brottsprevention, förebyggande åtgärder, industrialisering, svensk polishistoria.  
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1. Inledning 
Historia handlar inte längre om kungar, krig och politik, utan även om att hitta kunskap om 

relationerna mellan klasser och samhällsgrupper, mellan kön, hur människor levt, tänkt och 

trott i det förflutna. Utvecklingen i Sverige de senaste 250 åren visar att tankarna varierat 

avsevärt angående hur straffsystemet ska vara utformat, och skapat ett stort vetenskapligt 

intresse under senare decennier. Idén till mitt arbete växte fram under mins studier i kriminologi 

vid Högskolan Kristianstad, och förstärktes ytterligare vid läsningen av en av polisens 

handböcker som behandlade brottförebyggande åtgärder. Genom att undersöka den allmänna 

polishistorian i Sverige blev jag nyfiken på hur det såg ut i de mindre samhällena. Jag kom 

därför att studera ett specifikt område; Bodens stads polishistoria. Jag är själv uppväxt i Boden, 

och många har erfarenheter av samhället på grund av dess långvariga historia som 

garnisonsstad.   

     Under framväxten av industrisamhället formades och utvecklades” förebyggande åtgärder”, 

ett medel för statsmakten att utöva sociala kontroller och övervakningar för att skydda 

samhällsmedborgarnas frihet och säkerhet. Denna har inte alltid funnits i historian, utan är ett 

resultat av det moderna industrisamhälle som växte fram  

2. Problemformulering och syfte 
Syftet med min studie är att förklara och förmedla det förflutna; hur processer inom det 

framväxande industrisamhället och förändringar i samhällsstrukturen lett till framväxten av en 

modern poliskår. Syfte är också att undersöka hur Boden stads polisorganisation sett ut. För att 

uppnå detta resultat har följande frågeställningar formulerats;  

• Hur har samhällsstrukturens förändringar under industrialiseringsprocessen påverkat   

         den svenska polisen? 

• Hur har Bodens stads polisorganisation utvecklats fram till 1965? 

• Hur kan rutinaktivitetsteorin och strainteorin appliceras på framväxten av förebyggande 

          åtgärder inom polisarbetet under den beskrivna perioden?   
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3. Historisk bakgrund och utgångspunkter  
3.1. Normer  
De avvikande beteenden och kriminella handlingar som uppkommer genom att normsystemet 

förändras, gör att individer i lägre samhällsklasser lättare hamnar i utanförskap från det övriga 

samhället. De individer som lever utanför samhället skapar sina egna normer, värderingar och 

lagar, vilket i slutändan kan leda till att kriminella handlingar accepteras. Individerna jämför 

sina livsmål (ekonomiska) med andra individer, detta leder till olika konflikter (frustration, 

orättvisor, m. m) som bl.a. resulterar i våldshandlingar.  För att samhället ska fungera så bra 

som möjligt är det viktigt med olika brottförebyggande åtgärder (Polisen azurewebsites, 2018).      

3.2 Brottsprevention  
Historiskt sett har brottsbekämpande verksamhet betraktats som förebyggande eftersom den 

haft direkt koppling till straff; straff som i sig ansågs avskräckande för allmänheten (Larsson, 

Granér, Gundhus 2016 s. 189). Men, precis som det finns flera orsaker till brott, finns det många 

potentiellt värdefulla sätt att förebygga brottslighet på. Sahlin har påpekat att preventionstanken 

inte är så ny som man ibland kanske föreställer sig; att den fanns redan på 1800-talet (Sahlin, 

2000 s. 14). Von Hofer går ett steg längre och hävdar att preventionsteorin existerade redan 

under 1700-talets senare del (Von Hofer, 2001 s. 183). Själva uttrycket "brottsförebyggande" 

är dock av senare datum, och har rätt nyligen utformats för att beteckna en uppsättning idéer 

för att hindra uppkomsten av brottslighet (Lab, 2016 s. 23). Enligt Jerzy Sarnecki betyder 

brottsprevention “sådana åtgärder och förhållanden som minskar sannolikheten för att brott 

begås och/eller reducerar skadeverkningarna av brott” (Sarnecki, 2015 s. 89, 101). Det finns 

flera olika teoretiska modeller och synsätt som beskriver hur brott uppstår och hur brott kan 

förebyggas. En del utgår från att insatser riktas mot en gärningsperson eller ett brottstillfälle, 

andra utgår från de grupper eller individer som de förebyggande insatserna riktas mot (Skr. 

2016/17:126 s. 13.).  

     Under 1700-talet upprättade staten olika register på militära aktioner, fattigvård och 

beskattningar. Dessa register kom först till användning under mitten av industrialiseringen och 

kallades "den statistiska undersökningen av de farliga klasserna". Registren ansågs som 

förebyggande åtgärder och lade grund för den professionella polisen. Cesare Beccaria (1738–

1794), menade i sin skrift Om brott och straff (1764), att straffsystemet måste förebygga brott 

vilket skedde genom att den tryckta lagen kunde läsas och förstås av allmänheten samt vara 

rättvis och lika för alla.  Den likaledes italienske forskaren Cesare Lombroso lanserade i boken 

Luomo delinquente (Den kriminelle mannen, 1878), tanken att primitiva individer saknade 
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förmågan att anpassa sig i det moderna samhället (Sarnecki, 2014 s. 138.). Vissa asociala och 

kriminella individer var "födda förbrytare" med speciella, ärftliga benägenheter eller böjelser 

för kriminalitet. Lombroso och hans efterföljare betonade alltså fysiologiska och biologiska 

faktorer som grund för kriminalitet. Är kriminaliteten medfödd finns logiskt sett ingen annan 

lösning än att skilja missdådaren från samhället, eftersom någon behandling inte kan förväntas 

ha mer än tillfällig effekt. Fängelserna var och är en plats där total övervakning av brottslingar 

och asociala individer skedde och sker. 

     Kritiken mot dessa tankar betonade att befolkningens hälsa och styrka kunde vara olika i 

olika samhällen, därför varierade de orsaker som bestod bl.a. arv, smitta, uppfostran eller 

sociala miljöer (Sahlin, 2000 s. 54.ff) Då hade man alltså breddat synen till att inkludera annat 

än det rent fysiologiska/biologiska, och därmed också synen på möjliga behandlingar. Under 

industrialiseringen fick många anstalter olika behandlingsformer som skulle ändra intagnas 

beteenden och samtidigt ha avskräckande effekt; åtgärder som legitimerats som förebyggande. 

För Sveriges del blev den växande folkmängden under industrialiseringen mer ett problem än 

en tillgång. För att åtgärda detta ville staten och myndigheterna öka den sociala kontrollen och 

exkludera asociala individer med hjälp av olika rehabiliteringar, inkapaciteringar, 

övervakningar eller anstaltsvård. Dessa åtgärder skulle avskräcka de lata, sortera de obotliga 

från de förbättringsmöjliga, disciplinera och uppfostra de intagna och samtidigt inkapacitera 

dem (Sahlin, 2000 s. 61).  

     Under industrialiseringen fick samhället det primära ansvaret för lag och ordning i ett system 

av polis och domstolar. Samtidigt försökte samhället via vetenskapliga undersökningar utröna 

vad kriminella beteenden berodde på. Det fanns en förhoppning om att man på så vis skulle 

kunna bidra till att minska samhällsproblemen (Lab, 2016 s. 23.). Många forskare såg 

brottsligheten som ett resultat av olika sociala relationer och strukturer, institutionella 

verksamheter, värderingar, kulturella, ekonomiska och politiska utvecklingar (Larsson, Granér, 

Gundhus 2016 s. 191). Jeremy Bentham (1748–1832), fick via sin An Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation (1789), en stor betydelse för utvecklingen av den moderna 

synen på brott och straff (Sarnecki, 2014 s. 44). En annan framträdande forskare var Adolphe 

Quételet (1769–1874), som skapade en rätts-statistisk metod som skulle leda till bättre lagar 

och ett effektivare straffsystem. Quételet ville att statistiken skulle ha samma betydelse för 

samhällsvetenskapernas utveckling som de hade för naturvetenskapernas utveckling (ibid. s. 

55). Enligt Quételet skulle brottsligheten minskas genom att man avlägsnade eller minskade 

dessa orsaker. Reformen skulle bygga på avskräckande åtgärder och bakomliggande motiv för 
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brott skulle avslöjas. Brottslingen skulle åtalas och dömas till straff som stod i proportion till 

brottets handling (Sahlin, 2000 s. 60.). I slutet på sin karriär anslöt sig Quételet till de 

kriminalantropologer som sökte efter kriminella personligheters kännetecken (ibid. s. 68). Det 

gemensamma för några av forskarna var att brott kunde förebyggas genom reformer som skulle 

förbättra och utjämna levnadsvillkoren i samhällena (ibid. s. 54.).  

     Under slutet av industrialiseringen blev rashygien en preventiv disciplin och metod för 

asociala individer, där samhället kunde kontrollera samhällsmedborgarna. Metoden skulle 

förhindra brottslingar och oönskade barn från att födas (ibid. s. 60). Dessa individer sågs som 

direkt skada för samhället och skulle då inkapaciteras, till att berövas deras friheter (spärra in 

dem i asyler, hospitals och anstalter) (ibid. s.73).   

     Under 1950–1970-talen kom sociala och psykologiska orsaker att ses som viktiga 

utgångspunkter och tanken att individerna styrdes mer av samhället än av biologin kom att 

dominera (Larsson, Granér, Gundhus 2016 s. 206.). Det moderna brottsförebyggande arbetet – 

som 1990-talers närpolisreform - kan spåras till den här perioden, där man från samhället sida 

försökte få samhällsmedborgarna att bli mer aktiva deltagare i det brottsförebyggande arbetet, 

genom att använda deras egna idéer och förmågor (Lab, 2016 s. 23). Enligt den här tanken 

fungerar lokalt polisarbete brottsförebyggande genom att skapa trygghet och stärka 

legitimiteten hos polisen som samhällsinstitution. Lokalt polisarbete innefattar även att 

allmänheten ska vara aktiva deltagare i det förebyggande arbetet, t.ex. få möjligheter till att 

delta i olika beslut t.ex. via olika former av grannsamverkan (Larsson, Granér, Gundhus 2016 

s. 199).  

4. Teoretiska utgångspunkter  
4.1 Rutinaktivitetsteorin 
Jag hade inledningsvis svårt att bestämma vilka teorier jag skulle använda, samt hur stor vikt 

jag skulle lägga på den marxistiska teorin. Jag valde i slutändan att använda mig av 

rutinaktivitetsteorin och strainteorin, med en viss grund hos marxismen, eftersom jag tyckte 

mig se att dessa kunde sammankopplas och samverka för att belysa studiens frågeställningar. 

Rutinaktivitetsteorins grundidé handlar mer om situationella delar medan strainteorin handlar 

mer om sociala delar. Den marxistiska teorin utgår från Karl Marx (1818–1883) och Friedrich 

Engels (1820-1895) analys av samhällets orättfärdiga fördelning av ekonomiska och politiska 

tilldelningar både på det individuella och sociala planet (produktionsmedlen, sociala 

levnadsförhållande). De var intresserade av att veta hur människor faktiskt levde och hur 
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konkreta förbättringar kunde uppnås. Som jag ser det går rutinaktivitetsteorin och 

närpolisreformen hand i hand med varandra, och för båda gäller att de kan kopplas till 

marxismens tankar att ”för att upprätthålla detta behövs ekonomisk struktur, rättslig- och 

politisk struktur med dess institutioner- och ideologier samt att de ska visa ett resultat” (Tosh, 

2011 s. 23) och Sahlin ord om att ”brottsprevention som fenomen bör ses i sitt samtida 

historiska perspektiv och som en del i rådande ideologiproduktion” (Sahlin, 2000 s.18).  

     Moderna tankar om brottsprevention utgår bland annat från de amerikanska forskarna 

Lawrence Cohens och Marcus Felsons (1979) rutinaktivitetsteori. De anser att brottlighetens 

nivåer är sammankopplade till de vardagliga förhållanden som påverkar våra liv 

(rutinaktiviteter). Deras teori bygger på att tre syften måste finnas för att brott ska kunna begås. 

Om något av de tre syftena saknas minskar sannolikheten för att ett brott ska begås. Detta kan 

vändas till förebyggande åtgärder genom att 1) minska motivationen hos en person att begå 

brott, 2) stärka den formella och informella kontrollen, dvs. öka upptäcktsrisken eller stärka 

andra faktorer som ökar den informella kontrollen eller 3) begränsa tillgängligheten till eller 

stärka skyddet av lämpliga brottsobjekt eller brottsoffer. De menar att om någon av dessa tre 

utgångspunkter inte uppfylls kan kriminellt beteende vara svårt att upptäcka och ökar 

därigenom motivationen hos de kriminella, samtidigt om man kontrollerar rutinaktiviteter allt 

för mycket ökas motivationen ytterligare hos de kriminella. Det är av stor vikt att de aktörer 

som står inför ett gemensamt identifierat brottsproblem har en medvetenhet om att brottslighet 

ofta kan behöva mötas med olika slags insatser parallellt. Det kan t.ex. finnas behov av både 

sociala förebyggande insatser av mer generell karaktär och riktade åtgärder på specifika platser. 

Detta kan bidra till att identifiera såväl sin egen som de samverkande aktörernas roll och ansvar 

och därmed underlätta samverkan.  

     Brottsförebyggande arbete bedrivs ofta med målet att skapa trygghet. Men 

trygghetsskapande arbete och brottsförebyggande arbete är inte alltid samma sak. Det är inte 

givet att människors trygghetsupplevelse går hand i hand med den faktiska risken för brott. En 

enskild människas känsla av otrygghet på en plats kan avspegla den faktiska risken, men det 

förekommer också att situationer och platser kan upplevas som otrygga trots att risken för brott 

är låg. I det brottsförebyggande arbetet, inte minst i samverkan mellan flera aktörer, är det därför 

viktigt att tydliggöra hur trygghets begreppet används och vilka åtgärder som ska betraktas som 

brottsförebyggande respektive trygghetsskapande (Cohen and Felson, 1979). Cohen and 

Felson, använder sig bl.a. av den tidigare nämnde Quetelet och dennes rättsstatistik som 

utgångspunkt i sin rutinaktivitetsteori för att kunna förklara vissa kriminella mönster. 
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Rutinaktivitetsteorin kan vara användbar för att förklara varför straffrättssystemet och 

samhället utövar sociala kontroller. Det kan vara svårt för institutioner som vill öka säkerheten, 

och svårighetsgraden av straff för att konkurrera med strukturella förändringar. Polisen försöker 

göra detta med hjälp av att analysera olika sociala strukturer och samhällsorganisationer genom 

dess relationer med varandra, för att förebygga kriminella handlingar (Cohen and Felson, 1979). 

     Ronald V. Clarke har i sin rational choice teori vidareutvecklat Cohens and Felsons 

rutinaktivitetsteori. Clarke menar att man via statliga insatser, situationell prevention ska 

minska brottssituationerna i stället för att försöka förändra den kriminelle (Clarke, 1995). 

Situationell prevention utgår från kontrollåtgärder som kan vara både formella, informella samt 

utföras av olika aktörer (kommuner, näringsliv, servicebranscher, grannar och 

frivilligorganisationer) som samarbetar med polisen (Larsson, Granér, Gundhus 2016 s. 196). 

Detta kan vara svårt att uppnå ibland eftersom situationella åtgärder (hårdbevakade platser) kan 

motivera till ytterligare kriminella handlingar (Clarke, 1995). Sociala preventionsåtgärder 

bygger på olika åtgärder som ska förhindra att individer begår brott. Åtgärderna kan vara 

inriktade på såväl miljö som samhälle, men fokus ligger på att förhindra att individer blir eller 

fortsätter att vara "kriminella" (Larsson, Granér, Gundhus 2016 s. 189). Brottslighet beror inte 

på sociala orsaker som social ojämlikhet och fattigdom, utan på social oordning, vilken i sin tur 

beror på bristande informell/formell kontroll och måste därför måste bemötas med 

kontrollåtgärder (ibid. s. 206).  

4.2 Strainteorin  
I artikeln ”Social structur and Anomy” finns Robert Mertons (1910–2003) strainteori 

(strukturell teori), där kriminalitet och avvikande beteenden ses som grundade i institutionella 

och kulturella normsystem (Merton, 1938). Normsystemet bygger på föreställningar av livsmål 

där materiella och ekonomiska framgångar påverkar de flesta individerna; dock kan eller vill 

inte alla individer använda sig av legitima mål och metoder. Normerna kan då leda till att vissa 

kriminella handlingar accepteras. Individerna jämför sina livsmål med andra individer, detta 

leder till olika konflikter, vilket resulteras i våldshandlingar.  

     I strainteorin finns fem olika underteorier om hur individen kan eller inte kan anpassa sig 

för att motverka och överkomma strain. Dessa är konformitet, innovation, ritualister, 

tillbakadragande och rebelliskhet. Förmåga till konformitet anses där skapa ”ett bra liv”. De 

flesta individer hamnar i denna kategori, eftersom de anses ha intellektuell och social 

kompetens som gör att avvikande och kriminellt beteende blir lågt. De individer som inte 

hamnar i den grupper blir ett stort hot mot samhällets stabilitet. Innovation handlar om den del 
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individer som delar samhällets livsmål, men inte har tillräckligt med personliga förutsättningar 

för att uppfylla livsmålen. Detta kan leda till att de i stället begagnar andra metoder, t.ex. 

kriminella, för att uppnå dessa mål. Ritualister följer samhällets lagar (medel) och jagar inte 

framgång (mål) som en del andra individer gör. Dessa individer utvecklar oftast inte kriminella 

beteenden. Dock kan det vara till nackdel för andra individer att slaviskt följa alla regler utan 

att tänka på vilka konsekvenser de kan få. Tillbakadragande är de individer som står utanför 

samhällets livsmål, bl.a. psykisk sjuka, narkomaner, hemlösa och subkulturella grupper som får 

positiva upplevelser genom sitt missbruk eller andra extrema gemenskaper (sekter och politiska 

grupper). Rebelliskhet är de individer som är aktiva genom mål och medel och gör motstånd 

mot samhället och gällande normer. De vill skapa ett nytt samhälle, där metoderna ofta är 

kriminella handlingar som lagöverträdelser, terrorism och deltagande i extrema politiska 

grupper (Merton, 1938).  

     Robert Agnew var en av de sociologer som vidareutvecklade strainteorin. År 1992 

publicerade Agnew artikeln ”Foundation for a General Strain Theroy of Crime and 

Delinquency” där han förklarade att strain kan uppkomma i samband med andra hinder än de 

som Merton listade. Enligt Agnew skiljer sig strain från andra sociala kontroller och sociala 

inlärningsteorier eftersom dessa teorier fokuserar mer på relationer mellan olika institutioner. 

Kontrollteorierna påstår att de negativa relationerna leder till brottslighet och i sin tur minskar 

den sociala kontrollen i samhället, medan Agnews strain förklarar mer hur individernas sociala 

relationer kan leda till brottslighet. Agnew förtydligar att det finns positiva 

relationer/stimulanser som kan försvinna och bytas mot negativa relationer/stimulanser som 

försvårar individernas möjligheter att uppnå livsmålen och därmed leder till brottslighet. 

Agnew sammanfattar att strain kan uppstå när de egna upplevda prestationerna (livsmål) inte 

överensstämmer med den faktiska och förväntade belöningen samt där orättvisa belöningar 

mellan den egna och andras instanser finns. Agnew menar att strain även kan uppstå fastän 

individerna har nått livsmålen (ekonomisk framgång och social framgång) (Agnew, 1992).  

     Eric Baumers tolkning av Robert Mertons "Social Struktur och Anomie" är att den är en 

multilevelteori om hur sociala och kulturella förhållanden på makronivå ökar sannolikheten för 

avvikelse bland individerna. Baumer anser att det finns nackdelar med Mertons teori. 

Nackdelarna är att han tar upp för mycket av två olika teorier, vilket innebär att det som är de 

väsentligaste och de viktigaste socialpsykologiska processerna hamnar i skymundan. Mertons 

'Anomie teori' funkar inte så bra på individnivå (Baumer 2007).  
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5. Metod 
5.1. Metodval  
Jag har huvudsakligen använt mig av en historisk metod. Utgångspunkten är där, enligt Tosh 

(2011), att planlägga sin forskning utifrån generaliseringar eller allmänna åsikter om historien 

eller samhället, att använda ett historiskt källmaterial, samt att se orsakssamband mellan olika 

företeelser och historiska skeenden som man har hittat till sin studie. Enligt Tosh består 

historikernas arbete i att teoretisk förklara och förmedla det förflutna, att hitta samband mellan 

historia och olika teorier om samhället (ibid. s.223). Samtidigt som historikern använder 

skriftliga källor är det också ett grundläggande problem inom historisk forskning, då det många 

gånger endast finns fragmentariska lämningar av mänsklig verksamhet inom ett visst område 

(Tosh, 2011 s. 138.). Detta påpekar även Repstad (2007); det svåra med den historiska metoden 

är att inte alla händelser nedskrivits och tagits till vara på. Bevarade historiska källor är ofta 

skrivna av personer med höga sociala positioner som saknar helhetsperspektiv. Skriftliga källor 

från förr blir lätt feltolkade, om man inte känner till i vilket sammanhang de förekommer i. 

Bedömningen av värdet med en skriftlig källa kommer att vara beroende av frågeställningarna 

och vilka vetenskapliga ämnen det rör sig om. Syftet är att komma fram till vad som på sin tid 

faktiskt ägde rum (Repstad, 2007 s. 117).  

5.2. Datainsamling  
Det mesta av den sociala verkligheten kan registreras, klassificeras och mätas i mängder. Data 

utgör förbindelser mellan verkligheten och analysen av den. Data finns i en mängd olika former 

från anteckningar till interjuver, observationer, privata eller offentliga dokument, 

frågeformulär, ljud och videoinspelningar (Johannessen och Tufte, 2003 s. 23.). Jag har samlat 

in material och data genom olika universitetsbibliotek, jag har även använt mig av 

informationsteknologi (IT) med olika datorsystem (databaser). Databaserna gav möjligheter att 

få tillgång till information som tidigare varit svår och dyr att hitta (Hart, 1998 s. 3). För att 

använda de olika databaserna har nyckelord använts. De var: Boden, brottsprevention, 

förebyggande åtgärder, industrialiseringen, närpolisreformen, svensk polishistoria. 

Databaserna kommer från Luleå tekniska universitetets (LTU) bibliotek och Högskolan 

Kristianstads (HKR) bibliotek. Dessa båda universitetsbibliotek har LIBRIS, DIVA och Google 

Scholar som gemensamma databaser. Andra vetenskapliga databaser som användes var, 

Summon och SAGA Journals online (HKR), JSTOR (LTU) och Google översättning. 

Uppslagsverk som Nationalencyklopedin (NE) har använts för att förklara de begrepp och 
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definitioner som var relevanta för min studie. Jag har valt nämna årtalen 1700 till 1800 och 

tidig 1900- som industrialiseringen för att de ska vara lättöverskådligt (Hart, 1998 s. 12.f).  

     Data klassificeras för att analyseras och för att utvärdera hur idéer om ämnet varit sorterat 

och organiserat. Detta görs för att minska data till hanterbar mängd (Hart, 1998 s. 142). Enligt 

Tosh (2011), arbetar historikerna huvudsakligen med skriftliga källor, och granskar källornas 

dubbla egenskaper; hur källorna har uppstått och ingått i de historiska förloppet, samt i vilka 

former källorna är. Därför har jag valt att kategorisera data i primära och sekundära källor. 

Primära källor kan utgöra konfidentiella och offentliga dokument. Dokumenten kan även 

komma på uppdrag från myndigheter eller andra institutioner. Senare källor som avskrifter eller 

referat av primärkällan utgör sekundärkällor (Repstad, 2007 s. 117 och Tosh, 2011 s. 104).  

Primära källor   

De primära källorna för rutinaktivitetsteorin var Lawerence E. Cohen & Marcus Felson, Social 

change and crime rate trends och Ronald V. Clarke Situational Crime Prevention. A routine 

activity approach. Strainteorin fick jag från Robert Mertons Social structure and anomie (1938) 

Robert Agnews Fondation for a General Strain Theroy of Crime and Delinquency (1992) och 

Eric Baumers Fondation for a General Strain Theroy of Crime and Delinquency. Untangling 

research puzzles in Merton’s multilevel anomie theory (2007).  

     Genom den historiska metoden blir källan som kommer från författaren Ragnar Bergmarks 

bok, Bodens kommun: Från forntid till nutid (1980) även en primär källa. Jag tyckte det var 

intressant att NE hade litteraturanvisningar från Ragnar Bergmark gällande information om 

Boden. Jag anser därför att Bergmark blir ännu starkare primär källa. Bergmarks källor visade 

att han hade använt sig av kommunarkivet i Boden. Jag sökte därför efter mer information på 

Bodens kommuns hemsida http://www.boden.se och fick senare kontakt med en arkivarie som 

erbjöd mig att besöka arkivet på Bodens kommun. Arkivet består av samling av dokument och 

handlingar av officiella register. De består bl.a. av protokoll, diarier, brev, räkenskaper m.m. 

som har skrivits ner med tanken på eftervärlden (Tosh, 2011 s .111). Kommunens arkiv är ett 

bra redskap för socialhistoria, den innehåller lokala handlingar som bl.a. administrativa 

uppgifter från institutioner (ordningsväsendet, tvister, lagöverträdelse, militär rekrytering, 

fattighjälp och mm) (ibid. s.115).  En del av materialet som kom från arkivet utgjordes av 

otryckta källor (primära källor). Dessa källor kan vara lite problematiska att förstå eftersom de 

inte nedtecknats med någon tanke på eftervärlden (ibid. s.112.) Arkivmaterialet användes 

huvudsakligen i kapitlet om Boden polishistoria. Urvalet av materialet skedde först då 

arkivarien tog fram material som kunde vara av intresse. Materialet fick inte tas utanför rummet, 
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eftersom det skulle hanteras varsamt, då det var gammalt och ömtåligt. Arkivarien gjorde då 

förstahandsval av materialet och sedan gjorde jag ett andrahandsval utifrån detta. Eftersom det 

fanns en hel del material av intresse som jag inte fick ta med mig, bestämdes att arkivarien 

skulle skanna in mina andrahandsval och maila dem i PDF till mig.  

     Materialet i mina andrahandsval var uppdelat i årtal, det innebar att materialet om polisens 

historia var blandat tillsammans med annan information (logglitteraturer, dokument, brev, 

tidningar och rapporter). Detta ledde till att jag fick göra ett bortfall på materialet som inte var 

av intresse. Kvar fanns endast ett begränsat material om polisens historia och fästningspolisen. 

Det fanns också logglitteraturer där polisen hade loggat de begångna brotten och dess påföljder, 

vilket inte var av intresse för min studie, de sållandes därför bort. Vid det sista besöket 

studerades bilder från Bodens kommuns bildarkiv, som finns i bilaga 10.3. Bilderna handlade 

om Bodens polis och var förstahandsval. Bilderna fick användas i min studie, men om bilderna 

ska användas i andra sammanhang måste tillstånd sökas från Bodens kommun. Andra primära 

källor som jag använt mig av är förarbetena SOU 1922:49 och SOU 1944:53. Förarbetena har 

jag kategoriserat in som förvaltningshandlingar, eftersom de kommer bl.a. från regeringen, 

staten, departement, förvaltningar och m.m. (Tosh, 2011 s .111). För att få fram information 

om Bodens fästningspolis har följande primära källor använts: Bergmark, SOU och delar av 

arkivmaterialet. 

Sekundära källor  

Relevant litteratur och publikationer om förebyggande åtgärder som användes var; Ingrid 

Sahlin med boken Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen, Jerzy Sarnecki med 

Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker och 

Introduktion till kriminologi. 2, Brottslighetens omfattning, Straff och prevention. En engelsk 

bok Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations, av Steven P. Lab har också 

använts. Publikationen Brott och straff i Sverige, Historisk kriminalstatistik 1750–2010 

Diagram, tabeller och kommentarer av Hanns von Hofer har använts. Rapporter om polisens 

förebyggande åtgärder har hittats och använts från hemsidan http://www.bra.se; Rapporten: 

2013:21 Polisers syn på, brottsförebyggande arbete, Uppdraget ”Satsningen på fler poliser”, 

Hur–Var–Närpolis- En granskning av närpolisreformen BRÅ-rapport 2001:5, Svensk polis i 

förändringen- En granskning av närpolisreformen Juli 1999 och rapporten Årsrapport för det 

brottsförebyggande arbetet 2016 var av intresse för min studie men jag fick välja bort den p.g.a. 

tidsbrist. En rapport från Stiftelsen Tryggare Sverige har använts, rapporten 2016:3; En 

polismyndighet i tiden - ett tiopunktsprogram för framtidens polis.  
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     Relevant litteratur och publikationer om polishistoria har också använts; Polisen i Stockholm 

förr och nu av Bengt Järbe (1975). För att få tips på olika litteratur har publikationen; 

Polisforskning vid universitet och högskolor i Sverige, En översikt använts. Publikationen gav 

tips på bl.a. doktorsavhandlingen Från fjärdingsman till närpolis: en kortfattad svensk 

polishistoria av Björn Furuhagen (2009) och jag har flitigt använt mig av denna. Jag fick även 

tips på doktorsavhandlingen Poliser: mellan klassförtryck och brottsbekämpning av Kjell 

Bergman (1990) och avhandlingen Övervakning för rikets säkerhet–Svensk säkerhetspolisiär 

övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885–1922 av Jenny 

Langkjaer (2015). Jag har även använt mig av en rapport Polisfacklig historik – i Stockholm 

stad åren 1890 - 1994 från http://www.blaljus.nu för att få fram lite vad polisfacket har gjort 

för polisen. Jag har valt mest äldre publikationer i min studie eftersom det saknades nyare 

svensk forskning inom polisens historia.   

Studiens validitet, reliabilitet  

Studiens reliabilitet har tillförlitlighet genom dess val av material. Reliabilitet innebär att 

undersökningens resultat skulle bli detsamma om den genomfördes på nytt, eller om resultatet 

beror på tillfälliga betingelser (Johannessen och Tufte, 2003 s. 28). Forskningsresultatet kan 

självklart få ett annat resultat om en annan forskare anser att studien inte har det fokus eller 

syfte som studien har. Forskaren behöver förstå historien om ämnet denne avser att studera, 

samt veta vem som gör vad och hur det görs möjligt för forskaren att utvärdera relevansen. Jag 

anser att Bodens arkiv är en originalkälla, härigenom kan jag påvisa en reliabilitet eftersom 

tillgången till annan data varit minimal. Validiteten handlar om metoden mäter det den avser 

att mäta. Validitet i denna uppsats handlar om att bedöma om undersökningens slutsatser 

verkligen hänger ihop eller inte (ibid. s. 47). Studien har försökt att säkerställa validiteten 

genom att förklara hur studien gått tillväga och varför. Detta gjordes för att öka studiens 

transparens för läsarna. Validiteten hänger ihop med reliabiliteten och genom att min studie valt 

källor utifrån vad som anses vara kriminologiskt relevant. Min studie tycker jag har god 

reliabilitet och validitet. De etiska aspekterna finns inte med i min studie eftersom den inte 

bygger på intervjuer eller enkäter. 

5.3. Metoddiskussion 
I min studie har jag tagit hjälp av John Tosh bok Historisk teori och metod, för knyta ihop 

studiens frågeställningar, Den historiska metoden var ny för mig och det tog ett tag innan jag 

förstod den. Ett annat problem jag hade var hur detaljerad jag skulle vara, för jag hittade ständigt 
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nya saker jag ville ta med. Enligt Bryman kan en kvalitativ metod lätt bli allt för personlig, till 

att man ”snöar in sig” på ett område och missar kärnpunkten i studien (Bryman, 2011 s. 368).  

Jag kunde även genom mina data se att vissa delar av texterna var ostrukturerad, detta gjorde 

den svårtolkad ibland. Min studie består till största delen av svenska data eftersom jag är 

intresserad av den svenska historian. När svensk data inte riktigt räckt till har jag dock fått 

använda mig av engelsk data, vilket är lite synd för att Sverige har en rik historia i sig.  

     När jag har undersökt data från Kjell Bergman lade jag märke till att han nämndes som en 

av originalkällorna, detta gjorde att jag också använt mig av honom. Under den fortsatta 

sökningen hittades även data av författarna, Bengt Järbe och Björn Furuhagen. När jag har 

undersökt nyare data om polishistoria såg jag att de oftast hänvisade tillbaka till Järbe, jag har 

därför tolkat honom som en av originalkällorna. Forskaren Björn Furuhagen är en av mina nyare 

böcker och jag har använt mig mest av honom i min studie. Data om polisens historia, 

framförallt stockholmspolisen, är väl dokumenterad. Bodens polis finns det inte lika mycket 

data om, därför uppstod det lite problem att hitta forskning och litteratur om Bodens polis och 

fästningspolisen. Detta blev därför svårt att använda sig av tillförlitliga data och vetenskapliga 

artiklar.  Den befintliga forskningen som det fanns tillgång till var skriven av Ragnar Bergmark. 

Bergmarks litteratur gav en lättöverskådlig bild av Boden som helhet men det fanns tyvärr bara 

ett kapitel om polishistoria och Bodens poliskårs utveckling, vilket ändå var mycket användbart 

för min studie. De mesta av data om Boden kommer från arkivet. Enligt Tosh (2011) kan 

arkivmaterialet ha skrivits ner med tanken på eftervärlden eller inte någon tanke på eftervärlden 

alls, det var ibland svårt att tolka vilka som var av vikt och kunde ha betydde för min studie.  

     Ytterligare svårigheter med de arkivdata som var av intresse, var att de var handskrivna och 

på gammalsvenska. Därför valde jag att göra bortfall på vissa delar av arkivdatamaterialet. 

Enlig Tosh (2011) är arkivmaterialen samlingar av dokument och handlingar av officiella 

register som består bl.a. protokoll, diarier, brev, räkenskaper, administrativa uppgifter från 

intuitioner (ordningsväsendet, tvister, lagöverträdelse, militär rekrytering, fattighjälp och mm). 

Detta finns även i Boden kommuns arkiv som olika register (olika former av diarieföringar, 

”numreringar”). Data om fästningspolisen och militären visade att dessa hade ett samband med 

Bodens stads uppbyggnad och organisation. Utan denna data kunde inte studien göra en 

fördjupning om Bodens polishistoria. Även om jag har korrekturläst min uppsats flera gånger 

kan fel ha smugit sig in ändå.  



	

 

 

13 

6. Det svenska polisväsendet 
6.1.   Militären 
Idag har den svenska militären inte några uppgifter som innebär våldsutövning mot de egna 

medborgarna, men militär har ofta fungerat som en polismakt genom historien (Furuhagen, 

2009 s. 7). Den svenska polisverksamheten hade en tydlig militarisering och var en medveten 

strategi för samhällelig kontroll under årtiondena före industrialiseringen (Larsson, Granér, 

Gundhus 2016 s. 41). I Stockholm var stadsvakten militärt organiserad, de hade uniformer och 

var beväpnade. Stadsvakten hade fasta poster runt om i staden men kunde även patrullera på 

gatorna (Furuhagen, 2009 s. 20). Följande exempel från 1812 visar detta: Stadsvakterna bestod 

av en kapten, en löjtnant, två adjutanter, fem underofficerare, fyra korpraler, två trumslagare, 

två profosser (militär befattningshavare med uppgift att verkställa straff) och nittiosex man. 

Brandvakterna bestod av en kapten, en löjtnant, två adjutanter, fem underofficerare, tolv 

underbefäl eller rotmästarna, tvåhundra man och en profoss (Järbe, 1975 s. 64). Deras uppgifter 

var att övervaka den yttre ordningen och ingripa mot fylleri, slagsmål, spel och festande samt 

gripa misstänkta brottslingar (Furuhagen, 2009 s. 20).  

     Enligt polisforskaren Björn Furuhagen hade 19 % av polisen i Stockholm en militär 

bakgrund 1850, resten hade arbetarbakgrund. 1910 hade andelen poliser med militär bakgrund 

stigit till 95 %. De med militärbakgrund ansågs vara lämpliga som poliser p.g.a. deras disciplin. 

Industrisamhället rekryterade ”militärer” och makthavande poliser med mindre stark 

anknytning till arbetarklassen. På garnisonsorter patrullerade militären på gator, torg och vid 

stadsportar. De utförde sådan polisverksamhet som stadsväktare gjorde på andra håll. Militären 

kallades in vid större sociala oroligheter i samhället och när den lokala polisorganisationen inte 

hade förmågan att upprätthålla ordningen på egen hand. Samtidigt ville statsmakten gärna vänta 

med att kalla in militärens trupper eftersom det då oftast blev våldsamheter. Militären var 

tränade att utöva dödligt våld, vilket gjorde att de hade tendenser att snabbare ta till våldsmedel 

för ordningens återställande (Larsson, Granér, Gundhus 2016 s. 41 och 35). Detta skedde t.ex. 

vid Ådalshändelserna 1931, vilket på många sätt blev ödesdigert för länets högsta polisledning, 

som inte insåg konsekvensen av att kalla in militären för att få stopp på oroligheterna (tidningen: 

100 år av fackligt mod). Denna händelse ledde till att militären avskildes från 

polisverksamheten och statspolisen grundades som förstärkning till den civila polisen, inte 

längre militära förband (Furuhagen, 2009 s. 36).  
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6.2. Den anglosaxiska och den kontinentala polistraditionen  
Den anglosaxiska och den kontinentala polistraditionen har på olika sätt påverkat 

polisverksamheten i Sverige och övriga Skandinavien (Furuhagen, 2009 s. 11). Tidigt 

introducerades och inspirerades man av 1850-talets engelska polisverksamhet (den 

anglosaxiska modellen). Den brittiska inrikesministern Sir Robert Peel (1788–1850) lade 

grunden för en ny polisreform 1829, som skulle skapa en enhetlig polisverksamhet och vara 

något annat än en militär organisation. Huvudsyftet med reformen var att polisarbetet skulle 

utföras och poliserna skulle försöka förebygga brott genom att vara synliga i samhället och 

försöka vinna allmänhetens förtroende. Reformen bestod också av att polisen skulle ha särskilda 

uniformer. De enskilda poliserna skulle ha synliga nummer på sina uniformer för att 

allmänheten lättare skulle kunna identifiera om de hade några klagomål på deras 

tjänsteutövningar, samtidigt som uniformerade poliser skulle avskräcka individerna från att 

begå brott (Larsson, Granér, Gundhus 2016 s. 39). Ett annat syfte med uniformerna var att 

samhället inte skulle misstänka dem för att vara civilklädda agenter och bedriva hemliga 

spaningar mot samhällsmedborgarna eftersom det skulle strida mot individernas fri- och 

rättigheter. Uniformerna fick inte heller vara för lika de militära uniformerna eftersom de då 

skulle kunna uppfattas som att vara delar av krigsmakten (Furuhagen, 2009 s. 11).  

     Under senare delen av industrialiseringen blev den kontinentala modellen mer tydlig. Den 

kontinentala modellen kom från Frankrike och den bestod av gendarmeriet som bl.a. hade 

ridande militärpoliser med uppgifter att upprätthålla lag och ordning på landsbygden. En tydlig 

koppling mellan polisväsendet och krigsmakten utgjorde ett utmärkande drag i den kontinentala 

modellen. Gendarmerna rekryterades huvudsakligen direkt från krigsmakten och var beväpnade 

på samma sätt som militären. Det är dock viktigt att framhäva att både i de anglosaxiska och 

kontinentala polismodellerna utgjorde polisväsendet ett medel för statsmakten att utöva sociala 

kontroller gentemot medborgarna (Larsson, Granér, Gundhus 2016 s. 39). 

6.3.  Länsmän och fjärdingsmän på landsbygden 
Från och med 1630 fanns det en s.k. länsindelning med landshövdingar i varje län som var 

kungens högste tjänstemän. Landshövdingarna fick huvudansvaret för lag och ordning i sina 

län. Skatteindrivningen sköttes av s.k. ”kronofogdar” i sina egna distrikt men hade även andra 

uppgifter som också innefattade att bevaka lag och ordning. Kronofogdarna hade i sin tur 

länsmän, de kunde både ha en roll av att vara polis, skattetjänsteman och åklagare på lägsta 

nivå. Länsmännen (senare landsfiskalerna) hade i sin tur hjälp av ett antal fjärdingsmän och 

fanns från 1600-talet till 1954. Fjärdingsmännen skulle bevaka lag och ordning, gripa 
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brottslingar och lösdrivare samt rapportera till länsmännen. Under 1917 ersattes länsmännen 

till landsfiskaler genom en reform med något utvidgat ansvarsområde i samhället.    

     Landsfiskalerna agerade både som åklagare och polischefer i sina egna distrikt. 

Landsfogdarna kom också till genom reformen från 1917 och var chefer åt landsfiskalerna. 

Landsfogdarna fanns i varje län och lydde direkt under landshövdingarna och länsstyrelserna. 

De ansvarade även för lag och ordning som länspolismästare samt var överåklagare i vissa fall, 

eftersom det inte fanns någon tydlig uppdelning mellan dessa yrkesroller (Furuhagen, 2009 s. 

13). Allt eftersom industrisamhället började expandera, ökade behovet av poliser. Detta ledde 

till att staten gav ekonomiskt stöd för att förstärka landsbygdens polisväsende, de fick extra 

poliser bl.a. länsdetektiver. Länsdetektiverna utgjorde landsbygdens kriminalpoliser (Larsson, 

Granér, Gundhus 2016 s. 42.). Den första s.k. kriminalavdelningen kom till under 1850, och 

1853 hade den 4 konstaplar till förfogande (Järbe, 1975 s. 90). Stockholmspolisen började 1906 

bygga upp ett systematisk kriminaltekniskt arbete, där identifikation av brottslingar skedde, 

t.ex. med hjälp av fingeravtryck som teknisk bevisning (Furuhagen 2009 s. 22). 

Kriminalavdelningen utvecklades ännu mer under 1906 eftersom det fanns nya hot mot 

Sveriges och övervakningar av utländska personer (framförallt resande österifrån) inleddes. De 

lokala polismyndigheterna skulle beordra utländska personer att anmäla vissa uppgifter om sig 

själva och uppmärksamma dem på vilka villkor som gällde för deras vistelse i landet 

(Langkjaer, 2015 ss. 13 och 124.). Ett exempel på detta är att den 1 juni 1915 skrev 

kriminalkonstapel Amundsson ett brev från Boden till Stockholm, om att någon tog hjälp av en 

fästningspolis för att komma in i ett fort, ett tydligt exempel på att kriminalavdelningen i 

Stockholm hade ett samarbete med Bodens poliskår (Langkjaer, 2015). 

6.4.  Ett nytt samhälle växer fram HIT  
Under senare delen av 1800-talet gick Skandinavien från jordbrukssamhälle till 

industrisamhälle. Industristäderna blev snabbt större, en arbetarklass uppstod och sociala 

problem ökade och blev svårare att hantera för staten. Staten försökte få effektiv kontroll och 

disciplinering över denna samhällsgrupp, därför blev polisverksamheten en viktig lösning för 

samhället. Polisverksamheten var länge en lokal organisation. På landsbygden utsågs i 

lokalsamhället personer med polisiära befogenheter. Vissa borgare (adelsmän, köpmän eller 

bolag) höll sig med egna väktare. Detta betydde att samhällets polisiära verksamhet på äldre tid 

utfördes på uppdrag av privata intressenter (Larsson, Granér, Gundhus 2016 s. 37.). Borgarna 

utförde detta p.g.a. brandrisken var stor i de trånga stadsmiljöerna, de deltog även i stadens 

försvar mot attackerande fiender (Järbe, 1975 s. 14 och 18.). Brandförsvar (brandvakter) och 
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polisarbetets uppgifter hängde samman med varandra under lång tid (Furuhagen, 2009 s. 20). 

Senare avskaffades dessa och i stället organiserades väktarkårer (stadsvakter) (Ibid, s. 7).  

     Vid marsoroligheterna 1848 uppstod sammandrabbningar mellan polis, militär och 

allmänhet, vilket resulterade till att människor dog och skadades allvarligt i skottlossningen. 

(Järbe, 1975 s. 75). Efter denna händelse började man att diskutera och utreda hur polisväsendet 

skulle kunna förändras (Furuhagen, 2002). Stadsvakten hade fram till 1850 polisiära uppdrag 

men nu skulle all bevakning av ordningen i staden skötas av polisen. Den 9 mars 1850 

genomförde Kungl. Maj:ts en omorganisation av polisverksamheten. Den nya verksamheten 

hade en prövotid på tre år och var indelad i tre punkter; den första var att polismakten skulle 

slås ihop med nattbevakningen. Den andra handlade om att polispersonalen skulle öka i antal. 

Det tredje var att personalens tjänstgöring skulle uppfylla polisens ändamål (Järbe, 1975 s. 75.). 

Därmed fick Sverige en enhetlig poliskår med uniformer (Larsson, Granér, Gundhus 2016 s. 

42). Poliskåren leddes av en polismästare som ansvarade för hela polisverksamheten. Städerna 

i Sverige delades upp i ett antal polisdistrikt med egna polisstationer (Furuhagen, 2009 s. 11).  

     1933 (efter händelserna i Ådalen 1931) tillkom statspolisen inom de lokala 

polisverksamheterna. Stadspoliserna var statliga poliser vid sidan om de lokala 

polisorganisationerna och skulle sättas in när den lokala polisen behövde tillfällig förstärkning. 

Man skulle alltså vara en sorts nationell insatsstyrka. Efter oroligheter vid Uppsala högar 1943, 

då statspolisen övervakade ett nazistiskt möte, fick de dock ett rykte om sig att vara hårdhänta 

och att ha alltför lätt att ta till övervåld (Larsson, Granér, Gundhus 2016 s. 45).   

6.5. Den statliga polisverksamheten 
I juli 1903 bildades Sveriges första fackförening för poliser, Kamraterna. Förening för 

Stockholms polismän (Rapporten; Polisfacklig historik kap 1) och 7 augusti 1903 bildades 

Svenska Polisförbundet (SPF) (Furuhagen, 2009 s. 28). 1920 bildades Stockholms 

poliskonstapelsförening (STPK) (Rapporten; Polisfacklig historik kap 1). SPF föreslog i en 

motion ett förstatligande av polisen (ibid. kap 2). Motionen gav upphov till en statlig utredning 

1922, där behoven av en polislagstiftning och samverkan mellan stat och kommuner 

undersöktes. Polislagstiftningen 1925 (”Lag om polisväsendet i riket”) och ett polisreglemente 

behandlade inte frågan om hur polisen skulle förebygga brott och hjälpa allmänheten 

(Furuhagen, 2009 s. 27). Polisreformerna bestod bl.a. av hur polisverksamheten skulle regleras, 

den var fortfarande en lokal angelägenhet men reglerades utifrån nationella ramar. Det fanns 

motargument om att förstatliga polisen, ett var att polisverksamheten kunde utgöra allvarliga 

hot mot staten (Larsson, Granér, Gundhus 2016 s. 42).  



	

 

 

17 

     SPF blev under 1930 åter igen inte nöjda med polislagen (1925) och förslog därför 

ändringar. De ansåg fortfarande att polisverksamheten skulle bli statlig. Polisverksamheten var 

bristfällig och försvårade polisarbetet och dess effektivitet (Furuhagen, 2009 s. 27). I 1948 års 

polisutredningar fanns inget intresse för polisarbetet i sin helhet, vilket innebar att det inte heller 

fanns ett intresse för brottsförebyggande arbete. Intresset för polisens brottsförebyggande 

arbete började växa fram först efter andra världskriget, via en polisinstruktionsutredning, där 

det fastslogs att polisarbetet ”i första hand bör inriktas på att förebygga brott och andra 

kränkningar av samhällslugnet samt på att hjälpa allmänheten till rätta genom upplysning, 

vägledning och på annat sätt”. Denna utredning ledde dock inte till någon direkt framgång för 

polisarbetet, eftersom det förebyggande arbetet fortfarande var mycket begränsat under denna 

tid. Dock fortsatte ett systematiskt brottsförebyggande arbete i de större städerna (ibid. s. 37).   

     Samhällsutvecklingen under 1950 ledde återigen till diskussioner om huruvida polisen 

skulle förstatligas, vilket också skedde 1965 (Larsson, Granér, Gundhus 2016 s. 45). Reformen 

kostade drygt en halv miljard kronor och berörde 18000 befattningshavare. När polisen blev 

statlig blev verksamhetsfrågor viktiga medan polisarbetets inriktning inte var lika intressant för 

verksamheten. Regeringen tydliggjorde dock preventiva inriktningar på polisarbetet: skärpning 

av det sociala polisarbetet, metodisk kartläggning av förhållanden i aktuella polisdistrikt, 

polispatrulleringar med kombinationer samt kvarterspolistjänster för att förstärka polismännens 

person-och lokalkännedom (Furuhagen, 2009 s. 43).   

6.6. Bodens polisväsende växer fram 
Boden växte fram under senare delen av industrialiseringen p.g.a. järnvägen mellan Norra stam 

och malmbanan vid den gamla kyrkstaden i Över-Luleå kommun. Samhället blev ett 

municipalsamhälle 1898. Municipalsamhälle är ett tidigare namn på tättbebyggda områden på 

landsbygden, de utgjorde egna kommuner där vissa regler för städer tillämpades, t.ex. rätt till 

beskattning. Boden fick senare stadsrättigheter 1919 och hade då 6 000 invånare (NE, Boden 

2017). Stadsrättigheterna fick Boden bl.a. därför att staden var placerad inom fästningens 

skyddsområde. Senare fick Boden en föreskrift (ordningsstadga) att staden måste iaktta och ge 

plats åt utländska medborgare (Bergmark, 1980 s. 629).  Själva fästningen började byggas 1901 

och blev stridsberedd under 1909. Den bestod av fem artillerifort som var insprängda i bergen 

vid Luleälven, i en cirkel runt Boden. Fästningen gav upphov till flera militära förband och 

ledde till att Boden blev en viktig garnisonsort som senare blev indelad i en militär och en civil 

del. Garnisonen tillhörde Norrbottens regemente (I 19) och Artillerigensregementet (A 9) (NE, 

Boden 2017). Efter andra världskriget diskuterades det om fästningen skulle läggas ned. Detta 
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blev aldrig av eftersom det ansågs att den hade motståndskraft mot kärnvapen. Fästningens 

betydelse minskades under 1960- och 70-talet och verksamheten lades senare ned genom 

försvarsreformen 2000 (NE, boden fästning 2017).   

6.7. Fjärdingsmän och fästningspolis 
Rättsväsendet bestod av kronofogdar och kronolänsmän och var viktiga befattningar. 1918 

avskaffades dock officiellt kronolänsmännen och dess uppgifter överflyttades till landsfiskaler. 

Samma år avskaffades också kronofogdar, dess uppgifter överflyttades till landsfogdar och 

landsfiskaler. En del av de biträdande landsfiskalerna blev sedan fjärdingsmän, det skulle finnas 

en i varje kommuns polisdistrikt, denne skulle väljas av kommunen. 1903 då fjärdingsmännen 

var verksamma sköttes de samtidigt bevakningarna av befästningar och skyddsområden av 

fästningspolisen i Bodens stad. Fästningspolisen bestod av en poliskommissarie, tre 

överkonstaplar och tre konstaplar. Dessa poliser var i början underställda 

fortifikationsbefälhavaren. När kommendantskapet upprättades utökades fästningspolisen med 

två överkonstaplar och två konstaplar. Enligt kommunalstämmans protokoll i Bodens stad 

skulle man välja en fjärdingsman för en tre års period. Kommunalstämman gjorde ett omval på 

fjärdingsman Z. Burlin för de tre åren 20 december 1903. Kommunalstämman bestämde den 

31 december 1905 att fjärdingsman skulle få en lön på 900 kronor per år, sedan fastställdes en 

ny fjärdingsman, J A Brännström på tre år (Bergmark, 1980 s. 629).  

      Under en kongress med polisförbundet 1906 lämnade poliskåren från Norrbotten in en 

motion, där polisförbundet agerade för att polisen skulle bli statlig. Polisuppsyningsmannen 

Berglund från Boden talade för förslaget. Han ansåg att polisen inte både kunde vara statlig och 

i kommunal regi eftersom de inte kan ” tjäna två herrar” samtidigt. Polisförbundet avslog dock 

motionen (Furuhagen, 2009 s. 32). Den 23 augusti 1908 fastslog kommunalstämman i Boden 

att de skulle bevilja 1500 kr för att betala lön till särskilda poliser (Bergmark, 1980 s. 629.).  

Omkring 1910 fick Boden 2 poliskonstaplar och 1 polisuppsyningsman (ibid. s. 176). Sveriges 

första polishundar köptes in 1910. 1945 fanns 20 hundar och 1964 var 32 hundar i Stockholm 

(Järbe, 1975 s. 143). Därför kunde Bodens skaffa sig en en polis (Sune Johansson) med en 

hund, som hette Pirat men även kallades ”bovarnas skräck” (NSD; 2017).  

     Under ett sammanträde den 11 november 1912 antogs föreskrifter och ordningsstadgande 

för Bodens municipalsamhälle där hotellvärdar, pensionaten eller de som hade rum för resande 

personer eller liknande verksamhet hade skyldighet att till polisen inom 24 timmar anmäla 

information – namn, yrke, hemvist - om alla resande som uppehöll sig hos dem. Oaktsamhet 

vid anmälan skulle straffas med böter, första gången med 10 kr och följande gånger med högst 
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25 kr. Dessa föreskrifter ansåg Municipalsamhällets medborgare ansåg att dessa föreskrifter 

inte var inte var effektiva, och förslog ett tillägg som krävde av varje enskild medborgare att 

muntligt informera om resande till polisupplysningsmannen (Bergmark, 1980 s. 629).  

     Den 12 januari 1912 beviljade konungens befattningshavare ett anslag på 800 kr till att 

municipalstämman skulle bevilja bidrag till avlöning av polisuppsyningsmannen i Boden. 

Innan den 1 februari 1912 behövdes det framföras till konungens befattningshavare att 

vederbörande polisuppsyningsman skulle utbetalas med statsmedel utgående arvode (Luleå 

Landskansliet den 31 december 1912). Det fanns även en liknande skrivelse från 22 januari 

1914 (Luleå Landskansliet den 31 december 1913). Ett protokoll från den 8 december 1913 

visade att Boden hade 4 poliser som var verksamma och 1 ”nattpolis”. Den 8 december 1913 

köpte polisen i Boden in 4 pälsar och pälsmössor (Bergmark, 1980 s. 629). Detta visar att Boden 

redan på den tiden bar uniformer med avskärande funktioner. Bilaga 2 visar återigen att Bodens 

polis hade uniform, dock mer välutvecklade än tidigare. 1914 tillkom det 3 extra konstaplar 

p.g.a. det första världskriget. Fästningspolisen omorganiserades 1917 och fick då ytterligare 1 

kommissarie med 5 överkonstaplar, 18 ordinarie och 6 konstaplar (Bergmark, 1980 s. 629). 

    Den 1 juni 1915 skickade kriminalkonstapel Amundsson ett brev från Boden till Stockholm, 

i vilket förmedlades information till kriminalkommissarie Waerner, om olika personer och om 

sådant Amundsson fått veta efter en vistelse i Trondheim; ”I Trondheim var jag nästan dagligen 

i sällskap med Ahlberg och han berättade här under en hel del om sin lefnad, bl.a. att han i 

Boden sökt att med hjälp av en fästningspolis komma in i ett fort för att få se det inre, men 

misslyckats” (Langkjaer, 2015 s. 111). 1920 hade Norrbotten 48 fjärdingsmän, varav de flesta 

arbetade heltid. Vid denna tid fanns också extra poliser på landsbygden och i samhällen kring 

järnvägsstationer och industrier. De extra poliserna kallades för poliskonstaplar, 

polisuppsyningsmän eller polismän. I Norrbotten hade man 23 sådana extra polismän. I de 

norrländska städerna fanns egna poliskårer, t.ex. 16 poliser i Luleå och 5 i Boden (Furuhagen, 

2009 s. 17).  En rapport från fästningspolisen 1939 i Boden kunde se ut på följande sätt: 

 
Chefen för Kungl. Bodens artilleriregemente hade begärt för kommendanten att 

utredningen skulle verkställas av fästningspolisen bekräftande 5 civila personer som 

natten mellan den 21 och 22 januari innevarande ett obehörigen regementets stall 

(A.8:s) och där stört ordningen och uppträtt olämpliga mot stallvakterna, rapporten är 

undertecknad av en fästningspolisöverkonstapel” (rapport; fredag den 27 januari 

1939).  
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Fästningspolisen i Boden var organiserad som den dåvarande polispersonalen i Karlsborg med 

uppgifter att utöva bevakningstjänster och annan polisverksamhet. Fästningspolisen i Boden 

med den civila polisorganisationen mötte emellertid vissa svårigheter för en sådan anordning. 

Polisens personal styrdes mellan platsbefälhavaren och polischefen (landsfiskalen), d.v.s. 

mellan kommendanten i Bodens fästning och polischefen vid poliskåren i Boden (1 

överkonstapel/polisuppsyningsman och 1 konstapel) (SOU 1944:53 s. 171). 

6.8. Polisfinka och polisstation 
Polisupplysningsmannen J E Berglund begärde i en skrivelse till municipalstyrelsen den 9 

december 1912, att förslaget om polisstation med polisfinka genom tillbyggnad av spruthuset 

måste bestämmas av stämman (se bilaga 2). Efter noga övervägande fattade stämman följande 

beslut; ”att tillsätta en 3-mannakommitté för att närmare utreda frågan om lämpligaste platsen 

för den ifrågasatta polisfinkan. Därvid skulle särskild hänsyn tagas till lämpligheten av finkans 

sambyggande med spruthuset och skulle kommittén inkomma med förslag och 

kostnadsberäkning” (Bergmark, 1980 s. 629). Den 11 december 1912 kom ett förslag till 

municipalstämman att polisfinkan, polisstationen och brandkåren borde vara i samma hus, 

p.g.a. minskade kostnader för samhället (municipalstyrelsen den 11 december 1912). Den 21 

april 1913 blev det återigen prat om att anordna en polisfinka på lämpligt ställe. 

Municipalstyrelsen i Bodens stad fattade den 19 maj 1913 följande beslut; ”Genom en utredning 

om att erhålla lämplig lokal för polisfinkan i Boden fanns ett förslag om att bygga ut den 

nuvarande brandstationen för 3000 kr”. Municipalnämnden skulle i samråd med 

byggnadsnämnden inkomma med ett slutgiltigt förslag i detta ärende, där stående kostnader 

skulle framkomma. Municipalnämndens förslag om lämplig plats (vid mejeriet) avslogs av 

stämman. Den 3 augusti 1914 fattade municipalstämman följande beslut om uppförande av 

polisstationen; ”Stämman beviljade ett anslag på 6000 kr för att utföra en tillbyggnad av de 

nuvarande spruthusen med en polisstation och ett slangtorkningstorn” (se bilaga 2). De 

beviljande även anbud på 7 450 kr och 450 kr för möblering och elinstallation, ytterligare ett 

anslag på 1 900 kr för nyssnämnda saker. Det fattades även beslut om ett tilläggsanslag på 400 

kr för de tillgängliga medlen, samt att det återstod 1 500 kr genom utdebitering under 

kommande år. Spruthuset som sedan blev brandstationen vid Kungsgatan intill Bodträsket, 

löste frågan om polisstationen med polisfinkan. Den 30 april 1917 beslöts inredning av 

vindsrummet i polisstationen för 1 200 kr. Enligt uppgiftstaten 1918 uppgick kostnaderna för 

hela polisverksamheten till 2 300 kr (Bergmark, 1980 s. 629). 
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6.9. 1920-talet  
En del av polismästarstäderna hade ingen ledning eller tillhörde inte magistraten, utan bestod 

av ämbetsmän (t.ex. polismästare) som skulle ha vissa stads angelägenheter överlämnade åt 

magistraten. Andra polisstäder hade en ledning med magistrat, men utan polismästare. Vid 

användande av militär personal för upprätthållande av allmän ordning enligt dåvarande 10 kap. 

2 § strafflagen samt K. F. den 31 december 1915, hade borgmästaren (magistratens ordförande) 

tilldelats vissa uppgifter tillhörande polischefen. I Boden var det stadsfiskalen som var chef för 

polispersonalen (SOU 1922:49 s. 59). Den 8 maj 1920 utfärdade statsstyrelsen att Boden kunde 

avskeda polispersonal till följd av grövre eller upprepade förseelser i eller utom tjänsten, vid 

olämplighet för polistjänst, eller då någon hade dåligt inflytande på kårdisciplinen. Före avsked 

kunde polisman erhålla varningar, suspensioner eller få avsättning utifrån de 

straffbestämmelser som gällde i allmän lag eller författning (ibid. s. 137). Innan hen kallades 

till förhör, inkom hen med ansökan om avsked, vilken också beviljades.  

     Kostnaderna för polisverksamheten i Boden 1913 och 1920, såg ut på följande sätt; 1913 

var personalutgifterna/totalutgifterna 1 630 kr för poliser. 1920 var personalutgifterna för åtta 

poliser 40 926 kr. Totalutgifterna var då 46 862 kr (ibid. s 310). 1920 var Bodens stads 

kostnader för byggnader 7085 kr, för inventarier 7446 kr. Stadsfiskalernas avlöningsförmåner 

var begynnelselöner på 2800 kr och behållen inkomst av tjänst på 7147 kr (ibid. s. 315). 

Totalkostnaderna för ordinarie polispersoner med minimiavlöning var 14 025 kr. Boden hade 

då en överkonstapel och fyra poliskonstaplar (ibid. s. 367). Genom ett beslut utifrån 15 § Kungl. 

(polisreglementet för riket) den 26 september 1925 fastställdes en instruktion för Bodens 

polispersonal. Den innehåller totalt 7 kapitel och 66 paragrafer. Kapitel 1 innehåller allmänna 

bestämmelser, som att polismannen ska ha en god kännedom inom sitt polisdistrikt och bära 

tjänstedräkten prydligt. Kapitel 2 innehåller särskilda bestämmelser om polisstationen, såsom 

att om brott uppdagats vid polisstationen ska kriminalpolispersonal undersöka och skyndsamt 

upplysa stadsfiskalen. Kapitel 7 innehåller särskilda bestämmelser om konstaplarnas 

befogenheter, som att ansvara för den allmänna ordningen och säkerheten inom hans 

arbetsområde och uppgifter (Instruktion år 1925). 

6.10. 1930–1965  
1932 fick Bodens polis nya lokaler att förfoga över, bl.a. det nya tingshuset. Boden ingick i det 

s.k. kungabrevet ett avtal om statens övertagande av ansvaret för polisverksamhetens 

upprätthållande i staden. Staten tog där på sig att fritt tillhandahålla erforderliga tjänstelokaler 

samt garage för hela poliskårens behov. Den 1 oktober 1942 samordnades den statliga 
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fästningspoliskåren och den kommunala poliskåren i Boden. Samtidigt blev 

stadsfiskalsbefattningen också statlig, varigenom den befattningen blev en sorts chef för 

Bodens stads polis. Fiskalerna fick vid undersökningar av brottsmål begära personal ur 

poliskåren och kunde även, i likhet med statspolisen, begära att övrig polis kunde tas i anspråk 

utanför polisdistriktet. Samtidigt fick Boden bestämmelser om upprätthållande av den allmänna 

ordningen och säkerheten. Verkställande av spaningar och utredningar angående brott och 

förseelser som begicks inom Bodens stad, tillhörde allmän domstol (SOU 1944:53 s. 91).   

     Den 30 juni 1942 fick Bodens stad kontant ersättning för att tillhandhålla lokaler i det nya 

tingshuset. Dessa skulle vara färdiga att använda senast den 1 januari 1943 (30 juni 1942 

kungabrevet). Lokalernas underhåll och uppvärmning bekostades av staden. Stadens befintliga 

polisutrustningar och användningen av lösa inventarier skulle bekostas av dem själva (SOU 

1944:53 s. 91). 1942 hade Bodens stad ett garage för tre bilar och 30 cyklar (30 juni 1942 

kungabrevet). Däremot skulle staden ge kontanta ersättningar (bidragsbelopp) till staten, där 

stadens medelkostnad för avlöningar och pensioner till befattningshavarna, gällde under 

femårsperioden närmast före förstatligandet (SOU 1944:53 s. 91.). Den 30 juni 1942 utfärdades 

en kungörelse för polispersonalen i Boden:  

 
Där polischefen först skulle höra med länsstyrelsen, kommendanten och polischefen 

innan denne meddelade om tillstånd med sin tjänst, förenade en annan allmän eller 

enskild befattning eller därmed jämförligt uppdrag. Han hade inte rätt att åtaga sig 

uppdrag, att själv eller genom annan förrätta auktioner, att vara rättens ombudsman 

eller förvaltare i konkurs. Han fick inte heller vara enskild parts rättegångsombud eller 

rättegångsbiträde. Befattningshavarna var också förbjudna att själva eller genom 

andra bedriva enskilda yrkes- eller affärsverksamheter (ibid. s. 248.).  

      

De brott som begicks inom Bodens fästnings skyddsområde tillhörde krigsdomstolen och p.g.a. 

sakens beskaffenhet skulle de verkställas av den militära myndigheten och inte av allmänna 

myndigheter. Främlingskontroller, underrättelsetjänst och ordningshållning på de delar av 

skyddsområdet som var belägna utanför staden skulle polispersonalen fullgöra. Förhållandet 

mellan kommendanten i Bodens fästning och poliskåren reglerades på följande sätt:  

 
Att kommendanten skulle ankomma till polischefen och t.ex. lämna uppgifter om 

fästningens skyddsområde, om polisbevakning skulle ske och om polisen hade 

militära förhållanden inom skyddsområdet. Polisarbetet leddes av polischefen, som 

skulle tillmötesgå det kommendanten angav och kom de inte överens var det 
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polischefen som skulle ge förslag. Polischefen gav veckorapporter till 

kommendanten. Till polischefens förfogande hade kommendanten en beordrad 

militärassistent, för att tillgodose kravet på militär sakkunskap vid bedömandet av 

frågor rörande Bodens fästning, med dess garnison samt för säkerställandet av 

samarbetet med de militära myndigheterna. Statspolisintendenten hade 

inspektionsrätt och befogenheter över Bodens stads polis” (SOU 1944:53 s. 91.).  

 

Den 1 oktober 1942 hade Bodens stads poliskår 22 konstaplar med grad A 10, en hästskötare 

med grad A 5, ett kontorsbiträde med grad A 4 och ett skrivbiträde med grad A 2 (Överlämnas 

till stadsfullmäktige i Boden). Fästningspolisen var verksam fram till 1942 och övergick 

successivt till den ”statliga” poliskåren i Boden (Bergmark, 1980 s. 629).  Polisavtalet den 6 

december 1955 föreskrev att 1 § i 1942 års avtal fortfarande gällde så länge staten ansåg det. 

Staten erlade då hyra på 12 375 kr per år, i hyran ingick det särskilda bränsletillägg och 

hyreshöjningar som tillkom efter 1942. Avtalet tog även upp förhandlingar om utbyte av lokaler 

(t.ex. Hildursborgs tillbyggnad) och tillbyggnaden av en våning, garage samt övertagande av 

domsagan lokaler (hela andra våningen och dess arkivutrymme i källaren). Detta var då en 

utökning från 120 kvm till 184,3 kvm och ytterligare en lokal på 125,4 kvm (30 juni 1942 

kungabrevet).  Polisbilen infördes på 1960 (Bergmark, 1980 s. 629.). Polisbilen ledde till att 

förhållandet mellan polisen och allmänheten fick andra förutsättningar när ett brott hade begåtts 

samt hade en viss avskräckande funktion (Larsson, Granér, Gundhus 2016 s. sid. 194.).    

7. Analys och diskussion HIT 
Jag har ovan beskrivit hur polisverksamheten i Sverige vuxit fram och förändrats under den tid 

som brukar betecknas som industrialiseringsepoken, från mitten av 1800-talet till en bit in på 

den första halvan av 1900-talet. Kraftiga samhällsomvälvningar, med bl.a. en hastigt ökande 

arbetarklass och en omfattande omflyttning av befolkningen från landsbygden till städerna 

ställde nya krav på ordningsbevarande myndigheter, då gamla beteendenormer uppluckrades. 

Ute i Europa fanns föregångare som den anglosaxiska modellen, som förordade en polis som 

tydligt skilde sig från militären, en poliskår som skulle vara brottsförebyggande snarare än 

skrämmande, med uniformer som skiljde sig från militärens och med individuella 

sifferbeteckningar som gjorde de enskilda polismännen mindre anonyma. Den s.k. kontinentala 

modellen, å andra sidan, uppvisade starkt militaristiska drag, med sitt gendarmeri bestående av 

ridande militärpoliser – rekryterade från krigsmakten - och med även i övrigt tydliga kopplingar 

mellan polisväsendet och krigsmakten. Sådana kopplingar fanns även i Sverige under en del av 
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den här perioden. Inte minst tydligt var detta förhållandet i Boden, med sin fästning å ena sidan 

och det civila samhället å andra sidan.  

     Dessa förhållande har jag diskuterat utifrån teoribildningar som grundats på Marx – de 

kraftiga samhällsomvandlingarna med sina inbyggda konflikter – och de kriminologiska strain- 

och rutinaktivitetsteorierna, där strainteorin (och dess underavdelningar) rör sig på ett 

övergripande, samhälleligt, plan, medan rutinaktivitetsteorin behandlar mer individcentrerade, 

situationella förhållanden.  

     Den samhälleliga forskningen fick alltmer utrymme under perioden, och kom att påverka 

den polisiära och ordningsbevarande traditionen i landet bort från ett straff- och avskräckande 

tänkande till mer av en förebyggande inriktning på statlig nivå såväl som på lokal nivå, tankar 

som visserligen existerat sedan 1700-talet men som nu uppbackades av vetenskaplig forskning. 

Detta skedde parallellt med en utveckling där militären gradvis skiljdes från polismakten, d.v.s. 

den anglosaxiska modellen fick överhanden i Sverige. Återigen, detta syntes inte minst tydligt 

i Boden. Kravet på ett åtskiljande av militär och polis blev allt starkare efter oroligheterna i 

Ådalen 1921, där det visade sig att militärpoliser hade alltför lätt att ta till övervåld, vilket även 

den relativt nybildade statspolisen gjorde vid Uppsala högar 1943. Inriktningen gick alltmer 

mot en poliskår som opererade lokalt, var synlig i det egna samhället och som skulle bygga upp 

ett förtroende mellan sig och medborgarna. Inslag i detta var hund- och senare bilpatruller. 

     Att influenserna gick åt båda hållen – från staten till staden och vice versa – kan utläsas av 

att polisuppsyningsmannen Berglund från Boden under en kongress med polisförbundet 1906 

gjorde uttalandet att lämnade polisen inte både kunde vara statlig och i kommunal regi eftersom 

de inte kan ” tjäna två herrar” samtidigt; ett uttalande som med tiden fick stort genomslag inom 

poliskåren.  

     Polisen i Boden var indelad både i en militär (fästningspolisen) och i en civil del ända fram 

till 1942, vilket innebar att de fick två olika polisverksamheter.  Att fästningspolisen blev 

statliga poliser 1942 i Boden är inte samma sak som att den svenska polisen blev statlig 1965, 

det är två skilda delar i polishistorian och kan vara ett förslag till en annan studie. Genom att 

välja Bodens polis och fästningspolisen som ämne hoppas jag kunna väcka ett fortsatt intresse 

till vidare forskning. Jag tycker det är konstigt att det inte finns mer forskning om hela polisens 

historia eftersom det är en av Sveriges viktigaste verksamheter.  
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Kung Gustaf V skriver sitt namn på minnesstenen                           Polisbil parkerad i Harads 
vid Kungsbron 1921. I mitten brandstationen med                            – Agnes Betzens samling 
polisstation och mittemot telefon- och telegrafstationen.  
Det finns uppgifter att Kungsbron fick sitt nuvarande  
namn vid detta tillfälle. 
 

                                   

14 maj 1936. Poliskåren i Boden.                                   Bebyggelsen vid Kungsgatan sedd från 
F.v. John Eriksson, Per Johan Lund, Fredrik Lööfw,     Kungsbron. Mitt i bild polis- och 
Hugo Nilsson, Frithjof Lööf, Oskar Mauritz Åström     brandstationen. 
och Albert Nilsson.  
 

                       

Vykort. Tings- och Polishuset på Lulevägen.      Kungsgatan med brand- och polisstation till         
                                                                              vänster. 
   
                                                                          
 
 
 


