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The purpose with this paper is to examine how Swedish prisons alter over time. In this paper 

two prisons are compared in various times to illustrate the changes over time. The prisons go 

from only having a few inmates to an increase with over 40 inmates. The two prisons are also 

compared which similarities and differences they have. How the courts make their 

judgements is also a question that is treated in this paper. The judgements are similar which 

indicates a strong central control.  

 

This paper will also focus on how you can use the source material in secondary school 

teaching. There is found, among of other things, a source exercise.  
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1:1 INLEDNING 

 

En person stjäl en cykel, någon annan misshandlar en person och någon tredje tänder eld på 

ett hus med avsikt för att döda. Detta är några av de handlingar som av samhället betraktas 

som oacceptabla. Handlingar likt dessa bryter de normer som finns i vårt samhälle och 

personer som genomför dessa handlingar döms. Dessa personer blir kriminella i samhällets 

ögon. Kriminella personer döms inte bara av samhällets och dess lagar utan även av 

invånarna i landet. För att människor i ett samhälle ska kunna känna sig trygga krävs det att 

lagarna förbjuder och ger straff till de personer som bryter mot dessa.  

 

Kriminalitet har alltid funnits under alla tider och i alla samhällen. Det som dock kan skilja 

mellan olika samhällen är synen på brotten. Att använda droger kan vara olagligt i vissa 

samhällen och samtidigt lagligt i andra. Det finns även olika syn mellan länder på hur man 

behandlar mutor. Kriminalitet kan därmed behandlas olika mellan länder. Även straffen 

skiljer sig mellan olika länder. Böter, fängelse och tillsyn kan vara exempel på domar som 

används i vissa delar av världen. Det finns även länder som använder sig av piskrapp och att 

personer stenas till döds.  

 

Det sker förändringar i samhället genom historien. När det sker förändringar kan det leda till 

att synen på bland annat kriminalitet och brott förändras. Något som funnits i Sverige under 

en lång tid är de straffregister som förts över de dömda. Där samlas viktig information från 

olika brott. Finns det möjlighet att se förändringar inom kriminalitet genom att undersöka 

straffregistren? Genom att undersöka två fängelser under olika tider är förhoppningen att de 

ska ge svar på hur förändringarna ser ut i kriminalitetens historia. 

 

I dagens gymnasieskola behandlas många olika ämnen och kunskapsmålen är många. Många 

lärare väljer idag att ensamma arbeta med ett arbetsområde och undvika att bland in andra 

ämnen. Det kan finnas flera anledningar till varför en lärare väljer att arbeta ensam inom sitt 

ämne. Några av de anledningar kan vara att det är svårt att hitta gemensamma kopplingar 

mellan ämnena och det kan leda till att man måste planera lektionerna tillsammans med andra 

lärare, vilket kan upplevas som besvärligt. Det finns dock flera ämnen och arbetsområden 

som gör det möjligt att samverka med lärare inom andra ämnesområden och det ger även 

möjlighet att skapa större förståelse för arbetsområdet för eleverna. Inom historieämnet finns 

det många möjligheter att samarbeta bland annat samhällskunskapsämnet.  
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Hur ser möjligheterna ut för att samarbeta inom historieämnet och samhällskunskapen inom 

ämnet lag och rätt?  

Det som främst kommer belysas i denna uppsats är hur kriminalitet har förändrats över tid 

samt hur man kan samarbeta inom historieämnet och samhällskunskapsämnet på 

gymnasienivå.  

  

1:2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

 

Förändringar i samhället är något som pågår hela tiden. Förändringarna sker både inom den 

politiska världen, skolans värld och även inom de kriminellas värld. I denna uppsats kommer 

kriminalitet att behandlas och undersökas. Uppsatsens syfte är att kartlägga hur antalet 

intagna förändras mellan 1850-1890 samt belysa om specifika brottstyper är 

överrepresenterade i olika tidpunkter. För att kunna undersöka vilka förändringar som sker 

inom Karlskronas och Landskronas fängelser undersöks bland annat vilka brott som begåtts 

av de intagna. Det som bland annat ska undersökas är om man kan belysa samhällets syn på 

olika brott genom att undersöka vilka straff som utgavs. Finns det en stark centralstyrning 

som råder inom landet där man kan förvänta sig liknande straffskala för likanade brott, eller 

avgör slumpen vilket domslut som fastställs? Kan man urskilja vilka brott som är mer vanliga 

än andra? Sammanfattningsvis är syftet med uppsatsen att undersöka brotten, straffen och 

domstolarna. Syftet med denna uppsats är även att skapa ett förslag till hur man kan 

samarbeta med andra ämnen på gymnasienivå. Det samarbete som kommer skapas utgår från 

historieämnet och samhällskunskapsämnet. Tanken med samarbetet är att det ska leda till en 

rolig och lärorik inlärningsprocess för eleverna.  

Det är både ämnet kriminalitet och didaktik inom detta ämne som kommer att belysas i denna 

uppsats.  

Frågeställningen som uppsatsen kommer att utgå från är: 

 

- Hur förändras antalet dömda personer och olika brottstyper mellan 1850-1890? 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan Karlskronas och Landskronas fängelse?  

- Dömer domstolarna likartat eller skiljer sig domarna åt? 

- Finns det möjlighet att samarbeta inom historieämnet och samhällskunskapsämnet 

med arbetsområdet kriminalitet? 
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1:3 DISPOSITION  

 

Det andra kapitlet kommer att behandla vilken metod och vilket material som kommer att 

vara utgångspunkten i denna uppsats. Den första delen av detta kapitel riktar sig till de frågor 

om berör kriminalitet. Den sista delen av det gällande kapitlet berör vilket material som 

kommer användas i den didaktiska delen. Detta följs av underrubriken tidigare forskning. 

sätt. Det tredje kapitlet behandlar bakgrunden om ämnet kriminalitet och det följs av 

bakgrundsinformation om den didaktiska delen. Resultatdelen är uppdelad efter de olika 

frågeställningarna. Uppdelningen består av att den specifika frågan är rubriken och därmed 

behandlas i det kapitlet. Följt av dessa fyra kapitel kommer diskussionskapitlet. Där 

behandlas syftet, frågeställning och resultaten i relation med den tidigare forskningen.    

 

2:1 METOD OCH MATERIAL 

 

Undersökningar av detta ämne kan ske på olika sätt. Dock för att göra en avgränsning 

kommer uppsatsen endast byggas på två metoder. Den metod som kommer användas är 

kvantitativ. Anledningen till att den kvantitativa metoden används är på grund av det material 

som framkommer från arkiven. Från arkiven kan man bland annat få information om hur 

många personer som satt fängslade under en viss period. Dock är det endast frigivna personer 

som kommer att behandlas. Materialet som används ger därmed möjlighet att räkna och 

sammanställa olika undersökningar.
1
 Genom att använda den kvantitativa metoden skapas 

möjligheten att undersöka om det har skett någon förändring inom brotten som begåtts. 

Tabeller kan skapas genom att undersöka vilka brotts som begåtts. Genom att undersöka 

straffregistren under olika årtionden kan man urskilja vilka brott som begicks mest och 

därmed var en majoritet av de dömda brotten i det specifika fängelset. Denna undersökning 

öppnar även möjligheten för att urskilja mönster och förändringar inom kriminaliteten. Det 

används även en komparativ metod i denna uppsats. Med den komparativa metoden kan man 

undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan fängelserna. 

 

Det källmaterial som används i denna uppsats är inkomna handlingar rörande frigivna 

straffarbetsfångar. Detta material kommer från Fångvårdsstyrelsens arkiv och uppgifterna är 

hämtade från SVAR. För att kunna använda det specifika materialet gjordes ett urval och 

                                                
1
 Bjarne Larsson (2002) s. 215 
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endast straffångar som var intagna mellan åren 1850-1860 och 1880-1890 fick medverka i 

denna undersökning. Det framkommer dock endast personer som blev frigivna och därmed 

kan det finnas intagna som inte dokumnterats.  I straffregistren antecknades viktiga frågor för 

att få en klar och tydlig bild av den dömde personen. Man antecknade även tydligt hur den 

dömde personen såg ut, vilket brott som begåtts samt vilket straff som fastställdes.  

 

I källmaterialet uppkommer även benämningar som kan vara ovanliga för vårt samhälle idag. 

De benämningar som används är bland annat stöld tredje resan och stöld fjärde resan. Det 

innebär hur många gånger som brottet upprepats; personen är därmed en återfallsförbrytare. 

Domen för fjärde resan stöld skulle år 1855 utdömas upp till livstids fängelse. Straffet för 

stöld har dock genom tiderna alltid minskat i synen på hur allvarligt brottet är och redan år 

1890 hade straffet sänkts till maximalt straffarbete under tio år.
2
  

 

Källmaterialet hämtades från Riksarkivet SVAR. Genom att söka upp frigivna straffarbetare 

kommer olika fängelser presenteras. Anledningen till att Karlskronas och Landskronas 

fängelser valdes var på grund av att de hade ungerfär lika antalet intagna. Därefter 

undersöktes  straffregistren och endast de personer som var intagna under de specifika årtalen 

antecknades och användes som material.  

 

De två fängelser som kommer att undersökas är Karlskronas fängelse och Landskronas 

fängelse. För att kunna undersöka förändringar i tiden kommer två nedslag i varje fängelse att 

göra. Nedslagen görs i två olika årtionden. Det första nedslaget omfattar åren 1850-1860 och 

det andra nedslaget kommer att göras mellan år 1880-1890. Anledningen till att det första 

nedslaget görs från 1850 är att Karlskronas fängelse börjades använda under denna tiden. 

Genom att använda två bestämda årtionden kan det skapa möjligheten att få fram information 

om förändringar över tid. Även likheter och skillnader kan belysas över olika årtionden och 

undersökas om det sker några förändringar inom detta. 

 

Det finns dock en problematik med att begränsa arbetet att endast undersöka två fängelser. 

Det främsta problemet som uppstår kan vara att dessa två fängelser och dess uppgifter skiljer 

sig från resterande fängelserna i Sverige. Dock kräver tidsaspekten krav på avgränsning 

vilket i denna uppsats bland annat sker genom endast användning av källmaterial från två 

                                                
2
 von Hofer (2008) s. 83 
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olika fängelser. Det resultat som framkommer gäller dessa två fängelserna och därmed hur 

det ser ut samt förändras för dem. Förhoppningen med uppgifterna kommer dock vara att de 

ska på ett tydligt sätt uppmärksamma olika delar på ett sätt som gör att man kan anta att detta 

inte gäller enbart ett fängelse utan de flesta i Sverige.   

 

För att kunna använda den kvantitativa metoden krävs att materialet går att räkna på. Det 

material som först och främst kommer användas i denna uppsats är straffregistret som fördes 

på denna tid. Det som antecknas i straffregistren är inte endast brottet och straffet, utan det 

finns även information om bland annat yrke, ålder och tidigare domar. Denna kunskap gör det 

även möjligt att utveckla och arbeta vidare med frågor om kriminalitet på 1800-talet. Dessa 

källor är skrivna i samband med att domen fastställs. Detta innebär att källmaterialet är 

tillkommet vid samma tidpunkt och därmed ökar det källans trovärdighet gällande 

tidsaspekten.
3
 Källmaterialet som används är även förstahandskälla.  

 

Det finns även risker med att endast använda en kvantitativ- och komparativ metod. Det 

riskerar att inte bli någon fördjupning eller förklaring till varför man får ett visst sorts svar. 

Genom att använda en kvantitativ och en kvalitativ metod skulle detta öka förtroendet för de 

svaren som framkommer. Uppsatsen använder dels en kvantitativ metod, samt en komparativ 

metod. Dessutom används olika teoretiska perspektiv från forskningen i analysen. Arbete 

skulle även kunna fördjupas genom att undersöka vilka åldrar personerna som sitter i fängelse 

har. 

 

Den didaktiska delen kommer utgå från de läroplaner som finns för ämnet historia och 

samhällskunskap på gymnasienivå. Genom att använda de kunskapsmål och kraven som finns 

för respektive ämne ökar möjligheten av att skapa ett arbetsområde med samarbete som 

fungera i realiteten.   

                                                
3
 Bjarne Larsson (2002) s. 248 
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2:2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

 

I denna uppsats kommer bland annat förändringarna som sker inom fängelsesystemet 

undersökas. Vilka anledningar finns det till att kriminalitet förändras och ökar eller minskar 

under olika perioder? Denna uppsats kommer utgå från två olika teoretiska utgångspunkter. 

Den första som kommer behandlas är strainteorin och den andra är rational choice teorin. 

 

Den teoretiska utgångspunkt som kommer användas utgår från strainteorin. Denna teori 

belyser samhället som anledning till att människor blir kriminella. En av anledningarna till 

varför människor begår kriminella handlingar kan vara att det upplevs finnas krav på 

samhällets individer att inneha specifika materiella ting trots att detta inte kan uppfyllas av 

alla. Enligt Merton är det när förändringar uppkommer och tvingar ett samhälle att utvecklas i 

bland annat i vilka normer som finns. Förändras dessa normer finns även risken till ett 

utanförskap. Merton upplyser att strainteorin utgår från att den största anledningen till 

kriminalitet är att normer inte kan uppfyllas. Detta kan leda personer till kriminella 

handlingar för att leva upp till den samhällsnormen som existerar.
4
  

 

Varför personer begår brott kan bero på många olika faktorer varav strainteori. En annan 

teoretisk utgångspunkt beskriver Becker handla om rational choice. Becker menar att de 

vinster och de risker som finns när en person begår en kriminell handling kan vara avgörande 

för om brottet genomförs eller inte. Bland annat beroende på hur straffskalan för det specifika 

brottet framträder kan även det vara en faktor till vad handlingen blir. Risken för ett långt 

fängelsestraff kan därmed vara en anledning till att kriminalitet minskar.
5
  

 

 

     

 

  

                                                
4
 Merton (1968) s. 132-140 

5
 Becker (1976) s. 47-50 
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2:3 TIDIGARE FORSKNING 

 

Det finns tidigare forskning som berör ämnet kriminalitet i Sverige. En av de avhandlingar är 

Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-2010. Diagram, tabeller och 

kommentarer och den är skriven av Hanns von Hofer. Hanns von Hofer belyser kriminalitet 

utifrån olika brott. De som undersöks är bland annat misshandel, stöldbrott och våldtäkt. 

Förändringar inom straffsystemet är även något som behandlas. Under 1830-talet förändrades 

synen på statistik inom kriminalitet i Sverige. Det infördes då en lag om att brottsinformation 

skulle antecknas och bevaras.
6
 Hanns von Hofer behandlar bland annat de lagförda brotten 

och hur de har förändrats över tid. Där undersöks denna förändring mellan åren 1831-2010. 

Dock har von Hofer valt att utesluta årtalen 1949-1972 ur sin undersökning.
7
 

 

Den andra avhandlingen som också berör ämnet kriminalitet är skirven av Glenn Svedin och 

heter En ohyra på samhällskroppen: kriminalitet, kontroll och modernisering i Sverige och 

Sundsvallsdistriktet under 1800- och det tidiga 1900-talet. Svedin belyser bland annat 

problematiken med mörkertal inom kriminalitet. Mörkertalet är de brott som aldrig upptäcks 

eller anmäls. Svedin påpekar att mindre allvarliga brott och brott inom familjen döljer det 

största mörkertalet.
8
  

 

Ett tredje arbete som behandlar ämnet kriminalitet är Dårskapens gränser: om mord, 

domstolar och rättspsykiatri under 1800-talet och författarna är Ulf Drugge och Simon 

Lindgren. Drugge och Lindgren belyser en förändring som skedde i Sverige på 1800-talet. 

Det infördes då en lag som innebar att personer som skulle döms inte fick ha någon psykisk 

sjukdom. Personer som led av psykiskt sjukdom skulle inte dömas till fängelse för brotten de 

begått.
9
  

 

Roddy Nilsson har skrivit avhandlingen En välbyggd maskin, en mardröm för själen. Det 

svenska fängelsesystemet under 1800-talet. Avhandlingen behandlar bland att de förändring 

som genomfördes under 1800-talet i de svenska fängelserna. En förändring som Nilsson 

                                                
6
 von Hofer (2008) s. 5 

7
 Von Hofer (2008) s. 174 

8
 Svedin (2015) s. 25 

9
 Drugge & Lindgren (2001) s. 9 
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belyser är den minskning i dödsstraffen som uppstår på grund av den lagändring som infördes 

1864.
10

 

 

Alla dessa avhandlingar belyser de förändringarna som genomfördes. Förändringarna som 

man uppmärksammat är bland annat att all information skulle bevaras, mörkertal och att  

psykiskt sjuka inte döms till fängelser är förmodade anledningar som påverkar fängelsernas 

intagna under 1800-talet. Denna tidigare forskning påpekar förändringar och synpunkter samt 

anledningar till att personer möjligtvis inte döms till fängelse. Ett problem är de personer som 

inte döms trots att ett brott begåtts. Detta innebär ett mörkertal som inte framkommer i 

straffregistren. Detta är ett problem som tidigare forskning har undersökt med bland annat 

mörkertal. Åsikter och tankar som grundar sig i andra länder är även något som har haft stor 

betydelse för utvecklingen av kriminaliteten i Sverige. Göran Inger har lyft fram olika 

anledningar till varför utvecklingen inom lag och rätt sätt ut på det specifika sättet. Denna 

undersökning görs i skriften Svensk rättshistoria. 

 

Även inom didaktiken bedrivs forskning. Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial 

handledning som utvecklingspraktik är skriven av Lill Langelotz. Denna avhandling belyser 

bland annat kravet att kunna samarbeta med olika lärare. Langelotz beskriver även att ett av 

kraven från Skolverket för att bli förstelärare är att samarbete är en viktig punkt. Lärarna ska 

använda sig av och ta hjälp av andras kunskap, vilket skapar ett samarbeta mellan lärarna.
11

 

Langelotz belyser även vikten av det kollegiala lärandet. I undersökningar framkommer 

vikten av det kollegiala lärandet. Genom att använda kollegor som handledare skapas en 

miljö där lärarnas utveckling ständigt utvecklas.
12

 Arbetslag och lärande. Lärares 

organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning är skriven av Jon Ohlsson. 

Där undersöks bland annat de fördelar som finns när lärare använder sig av samtal och 

diskussioner om bland annat uppgifter och lektionsupplägg. Ohlsson belyser bland annat 

vikten av samtalen då det bland annat ökar den kompetens som diskuteras.
13

  

 

Per Lauvås har även arbetat med kollegial handledning. I Kollegahandledning i skolan 

behandlar han vikten vid att samarbeta, dela idéer och därigenom utveckla lärarnas 

                                                
10

 Nilsson (1999) s. 13-14 
11

 Langelotz (2013a)s. 13 
12

 Lagelotz (2013b) s.260 
13

 Ohlsson (2004) s. 48 
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kunskaper. Det kollegiala samarbetet krävs för att kunna utvecklas både inom det praktiska 

området men även för en utveckling av de yrkeskunskaper som krävs av en lärare.
14

 I alla 

dessa arbeten belyser man både de fördelar som finns med att samarbeta men även de 

svårigheter och problem som det medför. Det som dock är gemensamt är att de fördelar som 

framhålls är att genom samarbete utvecklas lärare på olika sätt.    

 

3:1 BAKGRUND 

 

Personer som bryter mot de lagar som finns i samhället riskerar att hamna i fängelse. Detta är 

ett av de sätten som staten kan hantera handlingar som inte är i enlighet med de svenska 

lagarna. Genom att använda fängelser som en straffmetod begränsas inte endast de dömdas 

gemenskap med samhället utan det skapar även en trygghet för samhällsmedborgarna. Under 

1800-talet fanns det stora problem i Sverige. Hunger och fattigdom samt stora sociala 

problem spreds över hela landet.
15

 Människor kunde bland annat tvingas till att stjäla mat för 

att kunna överleva. Trots anledningen till att en person bryter mot lagarna anses personerna 

fortfarande begått ett brott och en dom ska fastställas.  

 

Fängelsesystemet i Sverige har dock förändrats påtagligt sedan 1800-talets början. I slutet av 

1700-talet dominerade de teologiska tänkarna inom fängelserna. Det tankar som under denna 

tid styrde fängelserna var till största del verdergällningsprincip och man utgick från teorin om 

att avskräckning var en viktig påföljd.
16

 Under samma period upplevdes fängelserna i Sverige 

som osunda. Förutom som osunda beskrevs även de svenska fängelserna som kalla, mörka, 

små celler och fuktiga. Dessa ord ger en relativt tydligt bild om hur livet i fängelset kunde se 

ut på 1700-talet.
17

 Synen på fängelsernas metoder och straff förändrades på 1800-talet. 

Anledningen till att man dömer personer till fängelsestraff är inte endast för att samhället ska 

skyddas. Fängelsestraffet skulle hjälpa den dömda personen att bli en bättre människa. 

Personen skulle uppnå detta genom att ensam fundera på sina synder och det som personen 

skulle uppnå var förhoppningsvis ånger till det brottet som gjordes. Detta sorts straff kallades 

ensamfängelse på grund av att personen skulle isoleras från andra människor samt samhället. 

Det var dock endast personer som begått grova brott som kunde dömas till ensamfängelse. 

                                                
14

 Lauvås (1997) s.11 
15

 Inger (2011) s. 206 
16

 Nilsson (1999) s. 103 
17

 Nilsson (1999) s. 105 
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Metoden att isolera en person och låta deras isolering leda till att brottet ångrades kallades för 

Philadelphiasystemet.
18

 Den positiva synen på ensamfängelse ökade och det straffet började 

ersätta dödsstraffet. Förutom ensamfängelse fanns straffarbete till de personer som dömdes 

för något brott.
19

 Philadelphiasystemet och isoleringen hade dock farliga risker. Personer som 

tvingades att sitta isolerade under en längre tid riskerade att bli psykiskt sjuka eller sinnesjuka 

som man kallade det under denna tiden. Dessa straff fortsatte dock att användas eftersom man 

ansåg att de positiva resultaten var tillräckligt höga. På grund av att det ansågs vara ett 

framgångsrikt straffsystem valde man att inte avsluta detta sättet trots att de personer som 

blev dömda till detta riskerade att bli sinnesjuka.
20

 

 

Straffen varierade beroende på vilket sorts brott som begåtts. Dock ska det vara liknande 

straff för liknande brott. År 1855 undersökte man vilket straff som var vanligast vid brottet 

stöld. Det som framkom var att straffarbete blev det mest utdömda straffet för stöld under 

detta år.
21

 1864 framtogs en ny strafflag. Denna lag delade upp fängelsestraffen i tre olika 

delar. Det allvarligaste straffet var livstids straffarbete, sedan var det straffarbete under en 

begränsad tidsperiod och den tredje och sista indelningen var fängelse under en viss period. 

Dock kvarstod straff som exempelvis dödsstraffet och kroppsstraffet. Trots att straff som 

dessa fanns kvar dömdes inte många personer till detta. Dödsstraffet är ett exempel på straff 

som fanns kvar till under en lång tid men inte användes. Dödsstraffet var lagligt fram till 

1921 dock slutade man döma personer till döden tidigare än så och den sista personen som 

dömdes till döden dömdes år 1910.
22

  

 

Av de påföljder som användes under 1800-talet var den mest dominerande böter. Straffet 

böter ges till största del endast till mindre allvarliga brott vilket även indikerar på att största 

delen av brott inte tillhör de allvarliga brotten.
23

 I lagen som framtogs år 1864 bestämdes 

även att det skulle finnas en minimiålder då en person kunde dömas för sin brott. Personer 

som begått brott innan de fyllt 15 år fick inte stå ansvariga och dömas för detta. Anledningen 

                                                
18

 Inger (2011) s. 295 
19

 Nilsson (1999) s. 109 
20

 Nilsson (1999) s. 325 
21

 Svedin (2015) s. 79 
22

 Nilsson (1999) s. 13 
23

 von Hofer (2008) s. 187 
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till att man införde en minimiålder beror på att man ansåg att unga människor inte är själsligt 

utvecklade.
24

  

 

I början av 1800-talet ändrades även synen på den psykiska ohälsan. Personers psykiska hälsa 

skulle bedömas och det skulle tillåtas ta större plats i domstolen.
25

 Dock uppstod problem när 

domstolarna började avskriva straff för personer som led av psykisk ohälsa. Ett problem som 

uppstod var att personer som riskerade bli dömda för ett brott försökte simulera en psykisk 

sjukdom för att undslippa straffet.
26

 Personer som försökte dölja och neka till brott var ett 

problem som man vidtog specifika åtgärder för att försöka minska detta problem. För att 

försöka minska risken med personer som ljög och inte erkände sin brott började man använda 

präster. Prästernas uppgift gick ut på att genom religionen få personen att erkänna sina 

synder. Prästen skulle dock även vara där för personen för att ge tröst och stötta, men en av 

de viktigaste punkterna förutom erkännandet var att få personen att ångra sitt brott.
27

 Tydliga 

förändringar har skett inom det svenska fängelsesystemet. Det har gått från att vara osunt och 

kallt till att på 1800-talet arbeta för en förändring hos den dömda personen. Personer med 

psykisk ohälsa behandlas även på villkor som gör att de kan skapa en dräglig vardag. 

 

Inom fängelsesystemet ser man en tydlig förändring gällande människors förbättring och 

förändring och man använder inte fängelser som endast en straffförvaring. För att uppnå en 

förbättring och att den intagne personen skulle förändras skapade man arbete inom fängelset. 

Arbetet skulle ge dem en sysselsättning som till stor del skulle få personen att förändras från 

en kriminell och fattig till att skapa en vilja att komma ut i samhället och arbeta. Enligt 

Roddy Nilsson skapades inte jobben för de kriminella för att tjäna pengar och få billig 

arbetskraft. De arbeten som man skapade var inte vinstdrivande utan det viktiga med arbetena 

var att försöka ändra personens inställning till hederliga arbeten.
28

 Dock fanns det problem 

med att försöka hitta arbeten till fångarna. Arbetsbristen skapade det svårigheter för de 

intagna att få en möjlighet till arbete. Detta problem försökte man lösa genom att skapa 

enklare uppgifter som till exempel att tillverka tändsticksaskar.
29

  

  

                                                
24

 Inger (2011) s. 299 
25

 Drugge & Lindgren (2001) s. 10 
26

 Drugge & Lindgren (2001) s. 21 
27

 Nilsson (1999) s. 209 
28

 Nilsson (1999) s. 303 
29

 Nilsson (1999) s. 300 
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Sverige använde sig under en längre tid av specialdomstolar. Anledningen till detta var på 

grund av att man delade upp människor efter olika klasser. Under 1800-talet började detta 

förändras och alla människor skulle numera stå lika inför lagen. Förutom att människor stod 

lika inför lagen började även en utveckling inom lag och rätt genomföras i Sverige. 

Anledningen till att man började utveckla rättssystemet berodde bland annat på en växande 

befolkning, förändringar inom politiken samt tankar och idéer från andra länder.
30

 

 

3:2 DIDAKTISK BAKGRUND 

I dagens gymnasieskola finns många kunskapskrav och mål som ska uppnås av eleven. Det är 

lärarens uppgift att göra det möjligt för eleverna att uppnå dessa. Skolverket beskriver bland 

annat det historiska perspektivet Detta innebär att eleverna ska med hjälp av historien kunna 

skapa förståelse samt förberedande eleverna inför framtiden.
31

 Historieämnet delas upp i 

olika kurser samt att de omfattar olika poäng. Vilket program man läser är även avgörande 

för vilken kurs inom de olika ämnena man läser. Historiekursen 1a1 ska bland annat klara av 

att utveckla en källkritiskförmåga och använda den för att avgöra om en källa är trovärdig 

eller inte. Eleverna ska även kunna använda sig av historiska händelser och 

förändringsprocesser samt undersöka detta från olika perspektiv.
32

 Det är lärarnas ansvar för 

att lägga upp lektionsplaneringen och att denna täcker de kunskapskrav som ska uppfyllas.  

 

  

                                                
30

 Inger (2011) s. 201 
31

 Skolverket (2011) s. 7 
32

 Läroplan historia (2011) s. 3 
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4:1 HUR FÖRÄNDRAS ANTALET DÖMDA PERSONER OCH OLIKA 

BROTTSTYPER  MELLAN 1850-1890? 

 

Av den tidigare forskningen framgår och beskrivs olika förändringar av rättssystemet. 

Förändringar som bland annat innebar att fängelserna tvingades till att gå från kalla, osunda 

där dömda personer beblandades med varandra till att börja med arbeten inom fängelset samt 

Philadelphiasystemet.
33

 Det är inte endast rättssystemet som förändras över tid utan det mesta 

inom ett samhälle genomgår någon sorts förändring. För att genomföra undersökningen av de 

specifika förändringarna över tid kommer fängelserna att delas upp. Det första fängelset som 

kommer undersökas är Karlskronas och årtalen som kommer att jämföras är 1850-1860 och 

1880-1890. Samma undersökning och jämförelse kommer även att genomföras på 

Landskronas fängelse. På grund av det specifika urvalet som gjordes framkommer endast de 

frigivna fångarna från Karlskronas eller Landskronas fängelse under årtalen 1850-1960 och 

1880-1890.  

 

4:2 KARLSKRONA: I Karlskronas fängelse under åren 1850-1860 uppkom endast fem 

personer i urvalet som var dömda till fängelse för ett brott. Det finns ett tydligt mönster för de 

brott som ledde till att man hamnade i Karlskronas fängelse. Trots att det finns tydliga 

mönster inom brotten är inget av brotten likt det andra och alla intagna  är dömda för minst 

ett brott. För tre av de dömda personerna hade brottet som begåtts varit mord. Mord 

kombinerat med rån är dock den vanligaste kombinationen av brott. Det finns endast ett brott 

som skiljer sig från de andra fyra brotten. Personen blev i detta fall dömd för brottet 

poströveri och postiljonsöverfallande.
34

 Dessa fem brott visar på ett mönster av de dömda 

personerna och deras brott. Att döma personer med liknande brott till samma fängelse kan 

vara ett tecken på att fängelset använder sig av philadelphiasystemet och därmed isolerar 

fångarna från varandra. Enligt Göran Inger använde man sig av gemensamma salar där 

fångarna fick bo innan man övergick till cellsystemet.
35

 Ett beslut om att cellfängelse skulle 

användas över hela Sverige fastställdes av riksdagen år 1840/1841.
36

 Genom de tydliga 

mönster som framträder av straffregistren samt att Karlskronas fängelse använde cellsystemet 

kan man anta att allvarligare brott var mera förekommande.  

 

                                                
33

 Inger (2011) s. 294 
34

 Karlskronas straffregister 
35

 Inger (2011) s. 294 
36

 Nationalencyklopedin ”kriminalvård” avd ”kriminalvårdens historia” 
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Till perioden 1880-1890 har det skett en stor ökning gällande intagna personer. Genom det 

aktuella urvalet framkommer det att 54 personer är inlåsta i Karlskronas fängelse. Mängden 

intagna personer ökar också mängden olika brott som begåtts. Det är fjorton olika typer av 

brott som begåtts av de intagna i Karlskronas fängelse. Stöld i olika grader, mordförsök, 

förfalskning och mordbrandanläggning är några av de brott som de intagna är dömda för.  

 

Det vanligaste brottet under denna period som framkommer från straffregistren är stöld fjärde 

resan. Detta brott står för cirka tio procent av alla brotten i Karlskronas fängelse. Stöld tredje 

resan samt stöld femte resan är de brott som finns i toppen av de vanligaste brotten som 

begicks.
37

 Det finns en stor spridning av de olika brotten och därmed skiljer det sig mycket på 

hur allvarliga brotten är. Stöld och förfalskning står för de mindre allvarliga brott som 

hamnar i Karlskronas fängelse. De som är mera allvarliga brott är bland annat mordförsök, 

mordbrandsanläggning och misshandel. Detta innebär att det fanns stora skillnader mellan de 

intagnas brottsliga liv. De intagna blandades mellan personer som tidigare varit kriminella 

och de som är förstagångsförbrytare.  

 

4:3 LANDSKRONA: I Landskronas fängelse under årtalen 1850-1860 satt elva dömda 

personer som intagna enligt det material som undersökts. Endast tre personer satt dömda för 

samma brott. Detta brott var stöld fjärde resan och är därmed även det vanligaste brottet inom 

Landskronas fängelse. Förutom stöld fjärde resan fanns det endast ett brott till som det var 

fler än en person dömd för. Det andra brottet som två personer dömdes för var mord. Därmed 

står brottet stöld fjärde resan och mord för nästan hälften av de brotten som begåtts av de 

intagna i Landskronas fängelse. Andra brott som begåtts är bland annat stöld och 

förfalskning, dråp och poströveri samt delaktighet i mord och stöld första resan. Det är totalt 

åtta olika brott som de intagna sitter dömda för.
38

  

 

Undersöker man de brott som har begåtts framkommer ett tydligt mönster. Endast allvarliga 

brott samt återfallsförbrytare placeras i Landskronas fängelse under den specifika perioden. 

Perioden 1880-1890 finns det 41 intagna personer på Landskronas fängelse enligt det 

specifika urvalet som gjorts. 

  

                                                
37

 Karlskronas straffregister 
38

 Landskronas straffregister 
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Sammanlagt är det åtta olika brott som de intagna har begått i detta fängelse. Över 50 procent 

av de intagna var dömda för försvarslöshet. Försvarslöshet innebär att personer inte arbetade 

eller tjänade pengar och därmed drabbade samhället. Nio personer var även dömda för brottet 

stöld fjärde resan. Resterande brottslingar satt för relativt olika brott som bland annat 

misshandel, mordförsök och ärekränkning samt förfalskningsbrott.
39

 

 

5:1 VILKA LIKHETER OCH SKILLNADER FINNS  DET MELLAN 

FÄNGELSERNA? 

 

Det finns många likheter och skillnader mellan Karlskronas och Landskronas fängelser under 

de olika perioderna vars straffregister har undersökts. Det kommer att ske en jämförelse 

mellan alla de fyra olika tidpunkterna som har undersökts. Först kommer likheter att belysas 

och därefter följs det av skillnaderna 

 

5:2 LIKHETER: Jämföra man de båda fängelserna under åren 1850-1860 kan man se en del 

likheter. Det första som är likheten för de två fängelserna är att det endast är ett fåtal fångar 

intagna. De intagna har dock begått grova brott såsom bland annat mord. Det är dessa två 

likheter som utmärker sig starkast när man undersöker Karlskronas och Landskronas 

fängelser under åren 1850-1860. Undersöker man vilket det vanligaste brottet under alla 

perioder ser man att tydligt att stöld fjärde resan är det brottet som återkommer flest gånger.  

 

De båda fängelserna under 1880-1890 har haft en stor ökning av intagna och de har både 

under denna period över 40 brottslingar. Under denna period finns det ingen intagen för mord 

i dessa fängelser. Det finns dock fortfarande allvarliga brott som mordförsök, misshandel 

samt stöld fjärde resan i båda fängelserna.
40

 Det som framkommer genom undersökningarna 

är att de båda fängelserna går från att vara små fängelser med allvarliga brott till större 

fängelser med mindre allvarliga brott.
41

 

 

  

                                                
39

 Landskronas straffregister 
40

 Landskronas straffregister 
41

 Karlskronas straffregister 
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5:3 SKILLNADER: Trots de många likheter som framkommer mellan dessa fängelserna 

finns det ändå tydliga skillnader. Den största skillnaden är när man jämför de olika årtalen 

som valts ut. Jämför man straffregistren ser man tydligt att de båda fängelserna har gått från 

att de intagna hade begått grova brott såsom mord till att det under det senare årtalen inte 

fanns intagna personer för lika allvarliga brott som mord. Det finns även en större spridning 

av vilken typ av brott det är både i Karlskronas och Landskronas fängelse under åren 1880-

1890. Där framkommer det en större blandning på de olika brotten som bland annat 

förfalskning, stöld och inbrott.  

 

Förutom de skillnader som finns mellan 1850-1860 jämfört med 1880-1890 framkommer 

även vissa aspekter som skiljer sig helt från andra. I Landskronas fängelse under 1880-1890 

är det en stor majoritet av personer som är dömda för samma brott. Ungefär hälften av de 

intagna är dömda för försvarslöshet. Detta brott finns inte registrerat på något av de andra 

straffregistren. Där hälften av de intagna är dömda för samma brott är inte något som 

framkommer från de andra uppgifterna. Jämför man brotten som begås är det oftast bara en 

eller två personer som är dömda för samma brott. Detta gäller de flesta brotten dock inte stöld 

i olika grader samt försvarslöshet. Dessa två olika brott är de som är mest vanliga att begå. 

Därmed framkommer en skillnad som gäller de specifika brotten de intagna dömts för.  

 

6:1 DÖMER DOMSTOLARNA LIKARTAT ELLER SKILJER SIG DOMARNA ÅT? 

 

Alla personer som begår ett brott riskerar att straffas i domstol. Straffen ska dock vara rimliga 

för det specifika brottet. En stark centralstyrning gör att alla är lika inför lagen. Har Sverige 

under de perioder som undersöks en stark centralstyrning eller kan personligt inflytande 

påverka domens utgång? Genom att undersöka straffregistren kan man få fram vad personen 

döms för, hur långt straff personen döms till för brottet samt vilken domstol som utger 

domen. Personer som döms för samma brott borde därmed även dömas till liknande straff. 

För att kunna undersöka om domarna är samma oberoende på vilken domstol som dömer 

krävs dock specifika avgränsningar. En avgränsning som krävs är att de brott man undersöker 

är samma och att personerna har liknande tidigare kriminellt förflutet. Detta innebär att en 

person som begår brott flera gånger inte kan jämföras med en person som begår sitt första 

brott. Anledningen till detta beror på att återfallsförbrytare döms till högre straff än 

förstagångsförbrytare. 
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De brott som kommer att undersökas i denna uppsats är mord, stöld tredje resan med inbrott 

samt försvarslöshet. Undersöker man de olika årtalen på Karlskronas och Landskronas 

fängelse framkommer endast tre fall där man döms för mord. Det är 1850-1860 i Karlskronas 

fängelse som ett av de tre fallen är dömda för mord. Det är den Kungl Maj:t som är den 

dömande makten. Den domen som fastställs är att personen får livstids straffarbete samt ska 

leva isolerad de 28 första dagarna och endast tilldelas vatten och bröd.
42

 De andra två 

morddömda blir placerade på Landskronas fängelse under samma period 1850-1860. Även 

där är det den Kungl Maj:t som faststället domen. Dock döms dessa två personer till livstids 

straffarbete utan isoleringen den första månaden.
43

 Därmed finns det ett relativt tydligt straff 

för brottet mord vilket är livstids straffarbete. Dock avviker en av domarna eftersom det ingår 

även isolering.  

 

Det andra brottet som kommer undersökas är stöld tredje resan med inbrott. Detta brott 

innebär att personer tidigare har begått brott och därmed är en återfallsförbrytare. Det finns 

tre fall där personer blir dömda för stöld tredje resan med inbrott. Alla dessa brott är dömda 

till fängelse under perioden 1880-1890. De två första är dömda till Karlskronas fängelse. Det 

första fallet är dömd av Södra Möre häradsrätt till straffarbete i två år och sex månader och 

personen förlorar även medborgerligt förtroende i fem år. Förlust av medborgerligt förtroende 

innebar bland annat att personen inte får rösta, arbeta offentligt eller vittna. Den andra 

personen blir dömd till straffarbete i tre år samt förlorar sitt medborgerliga förtroende i fem år 

och den dömande makten är Snävringe häradsrätt.
44

  

 

Det tredje och sista fallet som blev dömd för detta brott placerades i Landskronas fängelse. 

Gärds häradsrätt är den instans som fastställer straffet till straffarbete i tre år.
45

 Jämför man de 

tre olika straffen framkommer även här ett tydligt mönster som den dömande makten 

förhåller sig till. Den domen som generellt uppvisas gälla är att personen döms till 

straffarbete i cirka tre år. Det som skiljer sig åt mellan de som dömdes till Karlskronas 

fängelse jämfört med personen som dömdes till Landskronas fängelse är den medborgerliga 

förlusten. Den medborgerliga förlusten gäller de både personerna som döms till Karlskronas 

fängelse. Det tredje och sista straffet som ska undersökas är försvarslöshet. Detta brott 
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förekommer endast i Landskronas fängelse under perioden 1880-1890. Alla personer dömdes 

för brottet försvarslöshet av Kungl maj:t.  

 

Det framkommer ett nästintill identiskt straff för alla som döms för försvarslöshet. Alla utom 

endast en person dömdes till allmänt arbete i fyra år. Den enda personen som avviker dömdes 

till allmänt arbete i tre år.
46

 Det som framkommer från straffregistren är att det är till stor del 

ett rättsystem som dömer lika oberoende på personen i fråga eftersom de flesta brott hade 

jämlik straffstatistik.  

  

7:1 FINNS DET MÖJLIGHET ATT SAMARBETA INOM HISTORIEÄMNET OCH 

SAMHÄLLSKUNSKAPSÄMNET MED ARBETSOMRÅDET KRIMINALITET? 

 

I denna uppsats har källmaterialet som använts varit straffregister. Förutom vilka brott som 

begicks beskrivs bland annat vilket yrke den dömde personen hade och även speciella 

personlighetsdrag. Med speciella personlighetsdrag menas exempelvis hårfärg, ögonfärg, 

skäggfärgen samt hur näsan, munnen och huden såg ut. Man beskrev även hur lång personen 

var och man beskrev kroppsbyggnaden. För att beskriva kroppsbyggnaden användes bland 

annat ord såsom ordinär och stark. Man beskrev även speciella kännetecken för den specifika 

personen. Där kunde kännetecken som till exempel avhuggen tumme, ovanliga ärr och 

tatueringar beskrivas och förklaras.
47

 

 

I straffregistren framgår att det på ett klart och tydligt sätt ska beskriva den dömda personen 

och dess egenskaper. På grund av den utförliga faktan finns det stora möjligheter att arbeta 

med detta material inom historieämnet. Dock uppstår frågan om detta material kan användas 

inom samarbeten med andra ämnesområden? Möjligheten och framförallt fördelarna med att 

samarbeta har undersökts och belysts i tidigare forskning. Genom att arbeta tillsammans med 

andra kollegor finns möjligheten att skapa lektionsplaneringar baserat på de olika tidigare 

erfarenheter som alla lärare bär med sig. Detta leder till att lärare gemensamt kan nyttja 

varandras kunskaper och erfarenheter för att utveckla sin egen kompetens.
48

 Lärarna i dagens 

skola arbetar dock till största delen med egna planeringar och eget arbete. Främsta 

anledningen till detta är att det är tidskrävande att samarbeta med andra lärare. Det som dock 
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utvecklas och förändras genom ett samarbete är en viktig aspekt som bör beaktas.
49

 

Samarbetet mellan lärarna behöver inte endast ske inom samma ämne. Genom att arbete inom 

ett tematiskt arbetsområde finns stora möjligheter att skapa och tydligt visa en helhetsbild för 

eleverna.  

 

Arbete inom olika teman kan ske på olika sätt och beröra olika ämnen. För att ett samarbete 

ska kunna geomföras krävs det samtal mellan lärarna. Det är genom samtalen som 

gemensamma lektioner, uppgifter samt undervisning kan planeras och fastställas.
50

 Enligt 

Lauvås är det viktiga inte endast ett samarbete utan en möjlighet för att nya idéer ska 

uppkomma. Grundtankar som omvandlas när andra lärare bearbetar materialet kan leda till 

stora möjligheter.
51

  

 

Lektionsplaneringen kommer behandla ett möjligt samarbete mellan historieämnet och 

samhällskunskapsämnet. Genom att använda historia som bakgrund till ett ämne för att sedan 

låta eleverna fundera och resonera kring vad samhället idag anser om detta problem skapas 

möjligheterna för den fördjupa kunskap och förståelse kring ämnet. Den lektionsplanering 

som kommer skapas använder sig av dessa olika steg och ett tematiskt samarbete mellan 

historia och samhällskunskap. För att skapa en lektionsplanering krävs det att det finns en 

tydlig koppling till kunskapsmålen som skolverket har tagit fram samt att arbetet kan 

genomföras inom en rimlig tid. Därmed kommer både kunskapsmålen samt tidaspekten vara 

en stor och viktig del av denna lektionsplanering.  

 

Det kommer två olika sorters lektonsplaneringar för att visa på hur samarbete mellan ämnen 

kan ske antigen genom en liten uppgift eller genom en större och mer omfattande uppgift. 

Enligt Ohlsson är en vanlig orsak till att samarbeten inte genomförs tidsbristen. Trots att 

samarbeten är tidskrävande ökar de dock lärarnas kunskaper om bland annat att upptäcka nya 

reflektioner kring uppgifter och olika sorts erfarenheter.
52

 Genom samarbete skapas en 

möjlighet för att kunna förbättra undervisningen. Utbyte av kunskaper, synsätt och 

undervisningmetoder gör detta möjligt för alla lärare.   
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7:2 LEKTIONSPLANERING 1 

 

Ett av kunskapsmålen för att klara av historia 1a1 är att eleverna ska kunna tolka källmaterial. 

Källmaterialet kan användas från SVAR och därmed finns möjligheten för eleverna att själva 

leta och utforska detta material. Detta innebär att eleverna bland annat ska kunna redogöra för 

olika källkriterier och därmed kunna dra slutsatsen om källan är användbar eller inte.
53

 

Genom att eleverna förklarar om det är en trovärdig källa på grund av bland annat 

tendensberoendet och närhetskriteriet på korrekt sätt bevisar det för läraren att de förstått de 

olika kriterierna. Den källkritiska metoden är även ett av kunskapskrav som bedöms inom 

samhällskunskap 1a1. Eleverna ska även i den kursen visa upp ett källkritiskt tänkande.
54

 

Eftersom både historieämnet och samhällskunskapsämnet har som krav att eleverna ska vara 

källkritiska skapas möjligheter för att samarbeta samt öka elevernas kunskap och förståelse 

kring källkritik. Lektionsplaneringen kommer visa på två olika övningar som kan genomföras 

antingen tillsammans eller endast en av dem.  Tidaspekten är den del som kan vara en av 

anledningarna till att välja antingen att genomföra endast en av övningarna eller båda. En 

källkritisk uppgift kommer därmed vara det första steget som detta samarbete startar.  

 

I den källkritiska uppgiften blir eleverna tilldelade straffregister och en valfri internetsida som 

källmaterial. Eleverna ska låtsas skriva en uppsats där de ska använda något källmaterial. 

Uppgiften går därmed ut på att eleverna ska skriva ett arbete där de förklarar och resonerar 

kring varför de skulle använda sig av den specifika källan eller ej. Genom att låta eleverna få 

använda sig av en äldre källa och en nyare källa är förhoppningen att det ska öka förståelsen 

för hur viktig den källkritiska aspekten är. Beträffande tidsaspekten bör denna uppgift 

begränsas till två stycken entimmars lektioner. För att eleverna ska uppfatta ett tydligt 

samband mellan de två ämnena bör de två lektionerna delas upp mellan dessa. Därmed är det 

två lärare som förklarar ett ämne och framförallt hur de källkritiska kriterierna fungerar, 

istället för endast en lärare. Den första lektionen bör behandla de källkritiska kriterierna och 

förklara dessa på ett tydligt sätt. Under den lektionen bör även ett exempel på hur uppgiften 

kan lösas förklaras. Den andra lektionen är till för eleverna att arbete med uppgiften. På 

grund av att det endast är två källor som värderas och kritiskt granskas bör tidsmässigt en 

lektion vara nog. Genom att eleverna får arbeta med uppgiften under ett lektionstillfälle 

skapas även möjlighet för läraren att upptäcka de svårigheter som kan finnas för eleverna.  
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7:3 LEKTIONSPLANERING 2  

 

Den andra uppgiften utgår även den från straffregistret som källmaterial, dock är det olika 

övningar för historieämnet och samhällskunskapsämnet. Läraren bör skriva ut det relevanta 

källmaterialet för att underlätta samt ge eleverna möjlighet att kunna resonera kring resultatet 

snarare än att leta information. Uppgiften i historieämnet innebär att eleverna ska jämföra de 

olika brotten som personerna döms för i Karlskronas och Landskronas fängelse. Eleverna ska 

svara på vilka brott som är vanligast och försöka genom diskussioner och resonemang varför 

ett visst brott är överrepresenterat. Genom att eleverna får undersöka källmaterialet samt hur 

samhället såg ut under 1800-talet kan de fundera, resonera och diskutera kring samband 

mellan samhällsförändringar och förändringar inom brottsstatistiken. Industrialiseringen som 

sker under 1800-talet kan till exempel vara en viktig aspekt för eleverna att arbeta med. Med 

denna uppgift kommer eleverna bearbeta kunskapsmålet som innebär att eleverna ska 

använda historia som en referensram samt uppmärksamma de förändringar som genomfördes 

på grund av industrialiseringen.
55

  

 

Genom att arbeta med dessa frågor samt hur samhället såg ut under 1800-talet skapar en 

bakgrundskunskap inför arbetet inom samhällskunskap. Ett av de mål som krävs inom 

samhällskunskapsämnet är att eleverna ska kunna använda historisk kunskap för att bland 

annat förstå hur samhällsstrukturer påverkar människors sociala förhållande.
56

 Uppgiften som 

utförs i historia där eleverna bland annat undersöker vilket brott som är vanligast kan adderas 

med en jämförande del. Den jämförande delen kan behandla hur brott förändras och vad det 

kan bero på. Denna jämförande samt resonerande och förklarande del leder till en tydlig 

koppling mellan den historiska delen samt det samhälle som vi lever i idag. Genom att 

eleverna kan jämföra samhället ur en historisk synpunkt kan detta skapa förståelse till varför 

det samhället som vi lever i idag ser ut som det gör.  
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Att uppmärksamma eleverna på det förflutna kan även leda till att de förbereds inför 

framtiden. Förståelsen av historien samt förberedelsen för framtiden är ett viktigt perspektiv 

som enligt skolverket ständigt ska arbetas och fortsätta att utvecklas för eleverna.
57

 För att 

sammanfatta uppgiften ska eleverna använda sig att straffregistret för att undersöka hur det 

såg ut under 1800-talet. Detta material ska jämföras med dagens samhälle. Eleverna kan 

bland annat undersöka hur samhället har förändrats till exempel på grund av 

industrialiseringen och resonera kring om det har en betydelse för kriminaliteten inom landet. 

Denna uppgift kräver längre tid än lektionsplanering 1 eftersom det är mera fakta, kunskap 

samt fundera och resonera kring olika frågor.   

 

8:1 DISKUSSION 

 

Denna uppsats fokuserade på ämnet kriminalitet utifrån olika synsätt. Syftet med uppsatsen 

var att kartlägga hur antalet intagna förändras mellan 1850-1890 samt belysa om specifika 

brottstyper är överrepresenterade i olika tidpunkter. Förändringen berör de frigivna fångar 

som suttit fängslade i Karlskronas eller Landskronas fängelse mellan åren 1850-1860 och 

1880-1890.  För att kunna undersöka förändringarna inom kriminalitet utgår detta arbete från 

frågeställning där tre frågor berör detta ämne. De tre frågorna som behandlas och bearbetas 

med är: 

 

- Hur förändras antalet dömda personer och olika brottstyper mellan 1850-1890? 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan Karlskronas och Landskronas fängelse? 

- Dömer domstolarna likartat eller skiljer sig domarna åt? 

 

För att kunna besvara dessa frågor användes straffregistren som fördes för varje enskilt 

fängelse. Detta straffregister beskriver hur många intagna som fanns i fängelset under en 

specifik period, vilket brott som begåtts och vilket straff det fastställdes.  

Denna uppstats har även en didaktisk del där syftet är att skapa ett samarbete mellan historia 

och samhällskunskap. Den frågeställning som berörde detta ämnet var: 

 

- Finns det möjlighet att samarbeta inom historieämnet och samhällskunskapsämnet 

med arbetsområdet kriminalitet?   
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Den första frågan om hur fängelserna förändrades över tid utgick från straffregistren som 

källmaterial. Genom att undersöka straffregistren framkommer bland annat hur många 

personer som var intagna det fanns i fängelse under den specifika perioden samt vilket brott 

de begått. Det är endast frigivna personer som är med i denna undersökning. Under åren 

1850-1860 fanns det endast fem intagna i Karlskronas fängelse. Dessa personer var grovt 

kriminella och nästintill alla hade begått brottet mord. Därmed kan man anta att Karlskronas 

fängelse endast tog emot grovt kriminella personer.  

 

Undersöker man perioden 1880-1890 ser man dock ett antal förändring som har skett. Antalet 

intagna har ökat från fem personer upp till 54 intagna. Förutom denna förändring av mängden 

intagna framkommer även en tydlig förändring av de brott som begåtts av de dömda 

personerna. Det vanligaste brott är under denna period fjärde resan stöld. Därmed är det 

fortfarande grovt kriminella intagna på grund av att de är återfallsförbrytare. Dock är det inga 

personer intagna lika lika allvarliga brott såsom mord. Detta tyder på att Karlskronas fängelse 

har gått från att vara ett fängelse med ett fåtal intagna för grova brott till att vara ett fängelse 

med över 50 intagna för olika brott varav stöld som det allra vanligaste. Detta väcker frågan 

om denna ökning skedde runt om landets alla fängelser?  

 

I Landskronas fängelse mellan perioden 1850-1860 fanns det elva intagna personer och det 

vanligaste brottet var fjärde resan stöld. Förutom stöld fanns även personer dömda för mord 

intagna på Landskronas fängelse. Detta visar även att det är ett fåtal intagna personer som är 

dömda för allvarliga brott i detta fängelse. Jämför man detta resultat med perioden 1880-1890 

upptäcks stora förändringar. Under denna period finns det 41 intagna personer varav hälften 

är dömda för brottet försvarslöshet. De förändringar som framkommer är främst att antalet 

intagna personer ökar. Hanns von Hofer beskriver i sin avhandling om att det är först under 

1830-talet som brottstatistik ska antecknas.
58

 Detta kan vara en anledning till den stora 

skillnaden inom antalet intagna. En risk finns att brottsstatistiken inte antecknades i början 

och därmed kan ett bortfall av intagna finnas. Förutom antalet intagna ser man även en 

förändring kring brottets karaktär. Allvarliga brott som till exempel mord  och stöld fjärde 

resan som vanligaste brott förändras till att försvarslöshet är det vanligaste brottet.  
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Både Karlskronas fängelse och Landskronas fängelse har gått från att de intagna är dömda för 

allvarliga brott såsom mord till att det blir mindre allvarliga brott men en stor ökning av 

antalet intagna personer. Det finns även ett mörketal på grund av att en del brott inte anmäls 

enligt Svedin.
59

 Detta kan även vara en anledning till att det är en stor skillnad mellan de 

intagna under de olika perioder. Enligt Drugge och Lindgren infördes en lag om psykisk 

ohälsa och personer som led av detta kunde inte dömas till fängelse.
60

 Personer kan därmed 

försöka utnyttja denna lag genom att låtsas lida av en psykisk sjukdom. Detta kan vara en 

anledning till skillnaden av antalet intagna.  

 

På grund av den okunskap som fanns kring psykisk ohälsa kan det leda till att personer 

använder detta för att slippa dömas. Ökad kunskap kring detta tillstånd leder även till att 

personer får svårare att låtasas lida av detta problem och därmed kan detta leda till en ökning 

av dömda personer. Detta väcker frågan om det beror på slumpen eller om de flera fängelser 

genomgick denna förändring. Kan denna förändring beror på att man inte längre ville blanda 

personer som var grovt kriminella med mindre allvarliga brottslingar för att minska de 

kriminella kontakterna eller är detta endast en slump att det sker liknande förändringar. 

Förmodligen är det inte brotten som förändras särskilt mycket utan snarare att det sker en 

tydlig förändring i hur man vill placera fångar. 

 

Enligt strainteorin är främsta anledningen till kriminella handlingar normförändring.
61

 Från 

mitten av 1800-talet genomgick Sverige en stor förändring med industrialiseringen. Kan 

denna förändring inom samhället vara en anledning till att kriminaliteten och antalet intagna i 

fängelset ökade? De normförändringar samt urbaniseringen till städerna och därmed 

svårigheter att få arbete kan möjligtvis vara en anledning till att kriminaliteten ökade med 

mer än dubbelt så många intagna. Kan det minskande användningen av bland annat dödstraff 

vara en anledning till att fler människor väljer att begå kriminella handlingar enligt antalet 

intagna i fängelserna? Minskning av allvarliga konsekvenser och lättare straff kan leda till att 

fler personer väljer att begå kriminella handlinga och det beror på enligt Becker på grund av 

rational choice teorin.
62
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Den andra frågan som undersöktes var vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika 

fängelserna. Det finns många likheter och skillnader som framkommer när man undersöker 

de olika straffregistren. En av likheterna som uppkommer är den förändring som de både 

fängelserna genomgår. De båda fängelserna förändras på liknande sätt och går från att det 

endast finns ett fåtal intagna till att det är över 40 intagna i de olika fängelserna. Det är även 

likheter inom karaktären av brottet som begåtts. Bland annat är mord ett av de vanligaste 

brotten som personerna döms för i både Karlskronas fängelse och Landskronas fängelse. 

Enligt Roddy Nilsson minskar antalet dödstraff i Sverige under mitten av 1800-talet.
63

  

 

De förändringar som genomgick i hela Sverige med minskade dödsstraff inträffade även i 

Karlskronas fängelse och Landskronas fängelse där straffregistren visar på att mord inte 

längre innebar dödsstraff. Under perioden 1880-1890 är det ett tydligt brott som är 

överrepresenterade för båda fängelserna. Brottet som är överrepresenterat inom Karlskronas 

fängelse är fjärde resan stöld och inom Landskronas fängelse är det försvarslöshet. 

Därigenom väcks frågan kring varför ett fängelse har en tydlig överrepresentation av ett visst 

brott. Genom att undersöka straffregistren kan man anta att liknande brott placeras på 

specifika fängelser. Möjligtvis gjorde man detta för att minska risken för att de intagna skulle 

upptäcka nya idéer och genomföra andra brott. Under perioden 1880-1890 i Landskronas 

fängelse framkommer det en stor skillnade jämfört med Karlskronas fängelse. Under denna 

perioden döms cirka hälften för försvarslöshet. Detta brottet behandlas inte i något annat av 

de straffregister som undersökts. Ett antagande till att detta avviker kan beror på att man 

förändrade det fängelset under denna period och istället för att olika karaktärer av brott skulle 

behandlas på olika fängelser samordnades dessa gemensamt.  

 

Ett tydligt mönster som både är en likhet och skillnad är att under den äldre perioden finns 

färre intagna men de är dömda för allvarligare brott och perioden mellan 1880-1890 är det 

försvarslöshet och fjärde resan stöld som utgör en klar majoritet av brotten. Genom att det 

framkommer liknande information från de båda straffregistren ökar det även antagnadet för 

att Karlskronas och Landskronas fängelser står för de mönster som används och innebär att 

en viss karaktär av ett brott var överrepresenterat. 
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Den tredje och sista frågan som behandlade kriminalitet handlar om domstolarna dömer 

liknande eller om de skiljer sig åt. Genom att undersöka vad straffet blir för olika brott kan 

man skapa en bild om det finns ett tydligt straffskala. Det som dock inte framkommer av att 

undersöka straffregistren är de som inte blir dömda. Döms alla personer lika oavsett vilket 

yrke, inkomst och status som personen innehar är även en fråga som man skulle kunna 

undersöka för att få fram information om alla personer döms lika. Denna uppsats fokuserade 

dock endast på de vilket straff de olika brotten fick. Får alla som begår samma karaktär av 

brott likanande straff? Skiljer det sig mycket mellan straffen kan man anta att mutor och 

mottot alla lika inför lagen inte gäller. De straffregister som undersökts i denna uppsats visar 

dock på en likvärdig straffskala. För att kunna undersöka denna fråga krävs det att brottet 

som personen döms för är samma och därmed bör leda till samma straff. Dock kan det uppstå 

felmarginal på grund av det urval som avgränsar denna uppsats. Genom att endast använda 

register från fångar som blivit frigivna finns en risk att en del av de intagna inte redovisas.  

 

För att undersöka om domstolarna dömde lika eller inte undersöktes tre olika sorters brott och 

dess domar. De domar som undersöktes hade begått brottet mord, stöld tredje resan med 

inbrott och försvarslöshet. Det finns totalt tre personer som är dömda för mord under de olika 

perioderna som har undersökts i både Karlskronas och Landskronas fängelse. Straffet var för 

alla tre livstids straffarbete. En av domarna avviker med ett tillägg på 28 dagars isolering. 

Detta kan bero på att brottet var allvarligare såsom exempelvis ett plågsammare 

tillvägagångsätt eller att fler personer blev bragda om livet. Undersöks stöld tredje resan med 

inbrott framkommer det att straffskalan var straffarbete i cirka tre år. En person döms även 

till förlorat medborgerligt förtroende i fem år. Även i det fall kan det bero på att det var en 

allvarlig stöld möjligtvis där värdet att stölden var högre. Det tredje och sista brottet som 

undersöktes var försvarslöshet. Av de 21 personer som dömdes för försvarslöshet blev 

straffet fyra års allmänt arbete. Det fanns en person som fick ett lindrigare straff och dömdes 

till tre års allmänt arbete.  

 

Dessa straffregister påvisar därmed en straffskala som används och därmed innebär det en 

möjlighet att alla är lika inför lagen. Likhet inför lagen samt att en stark centralstyrninig som 

leder till att de personer som döms får ett straff som är tillräckligt allvarligt beroende på 

vilket brott de begått. Ett problem som dock finns i denna undersökning är att alla de 

personer som undersöks är dömda till fängelse som straff. Därmed finns risken att personer 

kan undkomma hårdare straff pågrund av exempelvis pengar utan att det uppmärksammas i 
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straffregistren. Det som kan fastställas är att de personer som döms till fängelse döms efter en 

likvärdig straffskala. 

 

Genom alla dessa tre olika frågor finns det en likhet som följer de två fängelserna och visar 

på att det finns mycket gemensamt med bland annat hur det förändrades och hur domarna 

fastställs. Kan detta bero på att det är lika fängelser som används på liknande sätt och med 

samma typ av kriminella intagna eller är detta ett tecken på den tydliga struktur som finns i 

hela Sverige.  

 

Utöver frågorna som behandlar kriminaliteten arbetades även med frågan om det finns 

möjligheter att samarbete inom historieämnet och samhällskunskapsämnet. Den tidigare 

forskningen visar att samarbete på olika sätt kan främja lärarnas utveckling. Genom att utgår 

från skolverkets läroplaner kan man på olika sätt skapa möjligheter på samarbeten. I denna 

uppsats lyftes det fram två exempel på samarbeten som är ämnesöverskridande. Den första 

övningen är en källkritiskövning som är ett krav både inom historia 1a1 och samhällskunskap 

1a1. Genom att använda källmaterial från sidor som bland annat SVAR kan eleverna själva få 

möjligheten att lära sig söka och leta efter primärkällor. De källmaterial som finns tillgängligt 

på internet skapar större möjligheter för att kunna användas inom historieämnet. 

Förhoppningen med att använda denna typ av källor är att eleverna får större förståelse till 

olika händelser. Källmaterialet kan även användas på för att undersöka bland annat specifika 

byar som eleverna känner till. Genom att använda ett källmaterial finns därmed möjligheter 

för eleverna att förstå den faktiska situationen som rådde i landet under den specifka tiden.   

 

Genom att låta eleverna arbeta med detta samtidigt dock i olika kurser kan förhoppningsvis 

leda till en djupare inlärning samt att eleverna kan komma till insikt att källkritik är något 

som alltid kan användas oavsett ämne. Samarbete kan bland annat innebära att lärarna 

utvecklas och förbättrar sin professionalitet enligt Lauvås.
64
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Den andra lektionsplaneringen som skapades var mera omfattande. Källmaterialet ska 

användas som utgångspunkt och med denna fakta ska eleverna kunna resonera kring varför 

exempelvis stöld är ett så pass vanligt brott. Kan det exempelvis bero på att människor har 

dålig ekonomi och därmed tvingas till att stjäla? Genom att undersöka hur samhället såg ut 

under denna tidpunkt kan det även jämföras med dagens samhälle. När eleverna får möjlighet 

att koppla historia med sin egen vardag ökar förhoppningsvis förståelsen för de val som 

gjorde förr. Genom att diskutera lektionsupplägg med andra lärare ökar den kompetens om 

bland annat hur det ska läras ut belyser Ohlsson.
65

 Genom ett samarbete där lärare diskuterar 

lektionsupplägg och innehåll ökar därmed elevernas möjligheter för bättre inlärning. Därmed 

finns det möjligheter att samarbeta inom historieämnet och samhällskunskapsämnet. Dock 

kan det uppstå svårigheter pågrund av tidsbrist. Därmed måste läraren väga de fördelar mot 

de nackdelar som finns för att öka elevernas inlärning och förståelse för ämnet.  

 

Källmaterialet kan användas i olika ämnen och inte endast i historiämnet.Genom att låta 

eleverna arbete med historiskt äkta material skapas möjligheten att relatera mellan dåtiden 

och nutiden. En förhoppning med att använda historiskt källmaterial är att det ska hjälpa 

elöeverna med skapandet av sin egen identitet.   

 

 

  

                                                
65

 Ohlsson (2004) s. 48 



32 
 

KÄLLFÖRTECKNING:  

OTRYCKT MATERIAL: 

Riksarkivets: Fångvårdsstyrelsens arkiv, Inkomna uppgifter rörande frigivna 

straffarbetsfångar, E II ea. Uppgifter rörande Karlskronas och Landskronas straffångar.  

 

LITTERATUR: 

 

Becker, Gary S. (1976). The economic approach to human behavior. Chicago: Univ. of 

Chicago Press 

 

Bjarne Larsson, Gabriela (2002). Forma historia: metodövningar. Lund: Studentlitteratur 

Drugge, Ulf & Lindgren, Simon (2001). Dårskapens gränser: om mord, domstolar och 

rättspsykiatri under 1800-talet. Umeå: Forskningsarkivet, Umeå universitet 

Hofer, Hanns von (2008). Brott och straff i Sverige: historisk kriminalstatistik 1750-2005 : 

diagram, tabeller och kommentarer. 3. rev. uppl. Stockholm: Kriminologiska institutionen, 

Stockholms universitet 

Inger, Göran (2011). Svensk rättshistoria. 5., [utök.] uppl. Malmö: Liber 

Langelotz, Lill (2013a). Vad gör en skicklig lärare?: en studie om kollegial handledning som 

utvecklingspraktik. Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2014 

Langelotz, Lill (2013b). “Så görs en (o)skicklig lärare”. Pedagogisk forskning i Sverige. 18. 

258-279 

Lauvås, Per, Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (1997). Kollegahandledning i 

skolan. Lund: Studentlitteratur 

Merton, Robert K. (1968). Social theory and social structure. 1968 enl. ed. New York: Free 

press 

 

Nilsson, Roddy (1999). En välbyggd maskin, en mardröm för själen: det svenska 

fängelsesystemet under 1800-talet. Diss. Lund : Univ. 

 



33 
 

Ohlsson, Jon (red.) (2004). Arbetslag och lärande: lärares organiserande av samarbete i 

organisationspedagogisk belysning. Lund: Studentlitteratur 

Svedin, Glenn (2015). "En ohyra på samhällskroppen": kriminalitet, kontroll och 

modernisering i Sverige och Sundsvallsdistriktet under 1800- och det tidiga 1900-talet. Diss. 

Sundsvall : Mittuniversitetet, 2015 

INTERNET: 

Läroplan Historia (2011). http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=his&lang=sv (hämtad 

2016-01-12) 

Läroplan Samhällskunskap (2011). http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam?tos=gy&subjectCode=sam&lang=sv (hämtas 

2016-01-28) 

Nationalencyklopedin. ”Kriminalvård” avd: ”Kriminalvårdens historia”: 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kriminalv%C3%A5rd 

(hämtad 2016-02-17) 

 

Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskolan 2011. http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705 (hämtad 2016-01-11) 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=his&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=his&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam?tos=gy&subjectCode=sam&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam?tos=gy&subjectCode=sam&lang=sv
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kriminalv%C3%A5rd
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705

