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1 INLEDNING 
Den civiliserande processen i Sverige och Västeuropa under medel- och tidigmodern tid har 
sedan 1980-talet varit föremål för en intensiv diskurs inom den nationella och internationella 
forskningen, och fokus i diskursen har främst stått kring Norbert Elias civiliseringsteori och 
tesen om att den civiliserande processen varit nära förbunden med uppkomsten av en stark 
och centraliserad statsmakt, monopoliseringen av det fysiska våldet och pacificeringen av 
adeln och dess roll som krigararistokrati.1 
 
Även om det finns forskare som starkt ifrågasatt Elias civiliseringsteori och istället betonat 
andra faktorer, som exempelvis Arne Jarricks & Johan Söderbergs civiliseringsmodell som 
grundar sig på en process mot ökat ömsesidigt hänsynstagande mellan människor, så visar den 
samlade forskningen om de svenska och västeuropeiska samhällena entydigt att en civilisering 
ägt rum på lång sikt, och att människorna under tidigmodern tid i högre utsträckning lärde sig 
att kontrollera sina impulshandlingar och blev mindre våldsamma.2 
 
En generell undersökningsmetod för att kontrollera om en civilisering verkligen ägt rum 
under medel- och tidigmodern tid har varit att kvantitativt mäta brottslighetens struktur, men 
även att kvalitativt granska de olika brottmålen för att på så vis komma de medeltida och 
tidigmoderna människorna närmare, och en mängd intressanta iakttagelser har gjorts om 
brottsligheten under medeltiden och tidigmodern tid som till många delar bekräftar Norbert 
Elias bild om medeltidsmänniskan som en impulsiv och affektstyrd människa som var snar att 
tillgripa våld vid minsta kränkning och som framåt 1700-talet blev allt mer eftertänksam och 
tolerant mot sin omgivning.3 
 
Anledningen till att forskare i studierna om civiliseringsprocessen främst fokuserat kring 
brottsligheten beror på att man anser att variationer i andelen och arten av brott kan användas 
som en indikator på förändrade relations- och tankemönster, samtidigt som de avslöjar 
normförskjutningar för vad som varit tillåtet, vilka i sin tur kan kopplas till olika ideologier 
och dominansförhållanden i samhället, men svårigheterna att utläsa människors benägenhet 
att slå, bedra eller bestjäla varandra är många och struktur- och frekvensförändringar i 
brottsligheten har tolkats på olika sätt.4 
 
Tolkningen av rättsprotokoll och liknande källmaterial har således inte gett några enkla svar 
kring vilka de bakomliggande drivkrafterna varit till modifieringen av människors 
affektbeteende under medel- och tidigmodern tid, och det råder skilda uppfattningar om hur 
källmaterialet ska bearbetas och tolkas, vare sig i fråga om undersökningsobjekt, 

                                                             
1 Elias, Norbert, 1989 (1939): Sedernas historia. Del 1 av Norbert Elias civilisationsteori, Stockholm; Elias, 
Norbert, 1991 (1939): Från svärdet till plikten. Samhällets förvandlingar. Del 2 av Norbert Elias 
civilisationsteori, Stockholm. Boken gavs 1939 ursprungligen ut under titeln: Über den Prozess der Zivilisation. 
Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 
2 Se exempelvis Jarrick, Arne & Söderberg, Johan, 1998: Odygd och vanära. Folk och brott i gamla Stockholm, 
Stockholm; Söderberg, Johan, 1999: Våld och civilisering i Sverige 1750-1870, Landskrona; Söderberg, Johan, 
1990: En fråga om civilisering. Brottmål och tvister i svenska häradsrätter 1540-1660, Historisk tidskrift 
1990:2, s. 229-259; Österberg, Eva, 1991A: Kontroll och kriminalitet i Sverige från medeltid till nutid. 
Tendenser och tolkningar, Scandia, band 57:1, s. 65-87; Österberg, Eva, 1999: Domböckernas människor: 
Skurkar och vanligt folk, Sveriges släktforskarförbund, s. 7-18; Österberg, Eva, 1985: Civilisationsprocesser och 
1600-talets svenska bondesamhälle – en historia med förhinder, Saga och Sed, s. 13-23. 
3 Österberg 1985, s. 17. 
4 Österberg 1985, s. 17. 
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begreppsbildning eller undersökningsmetod har man nått samstämmighet, men kring en sak 
råder dock samstämmighet: att det någon gång mellan medeltiden och 1800-talet inträffade en 
grundläggande förändring i brottslighetens utveckling.5 
 
Olika teser om orsaken till människors reducerade benägenhet att använda sig av våld är 
vanligt i teorier och modeller kring brottsutvecklingen över en längre period, och i början 
1960-talet lanserades en tes, de la violence au vol, om en förskjutning från en hög andel 
våldsbrott till en hög andel stöldbrott, dvs. en övergång från ett våldssamhälle till ett 
stöldsamhälle, vilken kritiserats för ett allt för begränsat forskningsunderlag och att annan 
forskning visat att andelen stölder var hög redan under medeltiden och 1500-talet samt att 
argumentationen grundar sig på ett naivt och oreflekterat bruk av kvantitativa metoder.6 
 
Trots kritiken av den franska tesen de la violence au vol som modell för brottstrukturens 
förändring över en längre period har den inte övergivits, inom svensk historieforskning har 
den t.o.m. med vissa reservationer vitsordats, bl.a. menar en del forskare att tesen grovt sett 
stämmer överens med en långsiktig förskjutning från våldsbrott till egendomsbrott medan 
andra reserverar sig kronologiskt med att stöldbrotten inte ökade förrän efter andra 
världskriget. En övergripande slutsats är dock att våldsbrottsligheten minskade långt före 
stöldbrotten och att någon gemensam brytningspunkt inte går att finna, och att de båda 
företeelserna därför inte självklart är kopplade till varandra eller behöver vara relaterade till 
samma samhällsfenomen.7 
 
Ser man till tidiga studier av brottsligheten så har de kvantitativa metoderna värderats olika, 
men påfallande många historiker har ifrågasatt möjligheterna att utifrån kvantifieringar av 
rättsprotokoll dra slutsatser om brottslighetens verkliga volym och struktur, och vissa 
historiker hävdar t.o.m. att sådan statistik inte har så mycket att säga om brottslingar eller 
kriminalitet, medan andra helt avfärdar äldre kvantifieringar av domboksmaterial. Även om 
de kvantitativa serierna kompletterats med kvalitativa analyser menar forskare att det 
statistiska materialet säger mer om förändringar i kontroll- och rättssystem och lagens 
genomdrivande än om förändringar i verklig brottslighet, och det framstår inte längre lika 
självklart att en enda förklaringsmodell kan användas över längre tidsperioder.8 
 
Vad den rättshistoriska forskningen däremot har visat är att det parallellt med förskjutningen i 
brottsmönstret där målen kring förtal, sedlighet och grovt våld minskar, också inträffar en 
förskjutning där konflikter inom den ekonomiska och formella sfären under 1600- och 1700-
talen intar en allt mer framskjuten ställning. De bakomliggande orsakerna till denna 
förskjutning i domstolarnas handläggning, som för övrigt har en gemensam brytningspunkt, 
har inte tillfredsställande kunnat förklaras utifrån disciplinerings- och kontrollperspektivet i 
Norbert Elias civilisationsteori.9 
 

                                                             
5 Lindström, Dag, 1994A: Oärliga mästare och kivande makar. Ett och annat om rättskipning, kriminalitet och 
normsystem i 1500-talets Norden, Historisk Tidskrift 4/1994, s. 513 o. 517. 
6 Lindström 1994A, s. 518f. 
7 Se Ågren, Maria, 1988: Att lösa ekonomiska tvister – domstolarnas främsta sysselsättning på 1700-talet?, 
Historisk tidskrift 108/1988, s. 488f; Österberg 1991A, s. 79f; Söderberg 1990, s. 230f; Lindström 1994A, s. 
517ff. 
8 Lindström 1994A, s. 527f. 
9 Se Byström, Tony, 2008A: Civiliseringsprocessen – det sedesamma beteendets utveckling. En rättshistorisk 
studie av Vendels socken 1615-1737, opublicerad C-uppsats, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, 
Högskolan i Gävle, s. 33; Österberg 1999, s. 14; Söderberg 1990, s. 236; Ågren M 1988, s. 487-491. 
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Med hänsyn till ovanstående omständigheter är det inte orimligt att ifrågasätta om kvantitativa 
och kvalitativa tolkningar av enbart brottsligheten i domböcker från medel- och tidigmodern 
tid, under längre perioder, är tillräckligt för att utreda vilka de bakomliggande drivkrafterna 
varit till modifieringen av de medeltida och tidigmoderna människornas affektbeteende och 
civilisationsprocessens progressiva utveckling fram till och med modern tid. 
 
Om syftet är att bättre förstå det medeltida och tidigmoderna samhället genom domböckerna 
borde rimligtvis en studie om modifieringen av människors affektbeteende även omfatta en 
kvantitativ och kvalitativ analys av samtliga ärenden som domstolarna handlade. Det är 
helheten i det medeltida och tidigmoderna samhället som måste studeras, dvs. sociala 
strukturer, konfliktmönster och förhållningssätt i allmänhet, om man vill förstå och förklara 
varför människors våldsamma beteende under medel- och tidigmodern tid successivt 
modifierades till att bli mindre våldsamt och mer hänsynstagande. 
 
Eftersom de civila tvistemålen och formella ärendena successivt ökade samtidigt som 
brottsligheten, särskilt de grova våldsbrotten, minskade i ungefär motsvarande andel är det 
rimligt att anta att nya former av påverkan i människors sätt att interagera uppstått, vilket i sin 
tur förmodligen förstärkt modifieringen i deras affektbeteenden, och därför är det viktigt att 
undersöka vilken roll handläggandet av de civila tvistemålen och formella ärendena vid 
domstolarna spelat för att civilisera samhället om vi bättre vill förstå de bakomliggande 
drivkrafterna i civiliseringsprocessen. 
 
Då de straffrättsliga målen, särskilt vålds- stöld- och hedersrelaterade, undersökts 
uttömmande kvantitativt och kvalitativt i syfte att styrka eller avfärda en förskjutning i 
brottsmönstret enligt tesen om en övergång från en hög andel våldsbrott till en hög andel 
stöldbrott, eller för att se om det inträffat en modifiering i människors affektbeteende enligt 
Norbert Elias civiliseringsteori, och de civila tvistemålen och administrativa ärendena fått 
mindre uppmärksamhet, trots att även dessa rimligtvis också bör ha haft en betydelse för 
civiliseringen av vårt samhälle och modifieringen av människors affektbeteenden, är studiens 
syfte att undersöka samtliga ärenden som handlades vid en domstol för att se vilken betydelse 
dessa haft i de mellanmänskliga relationerna. 
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1.2 Teorier om civiliseringsprocessen 
Den teori som kommit att utgöra en central utgångspunkt i forskningen om den svenska och 
europeiska civiliseringsprocessen är sociologen Norbert Elias civilisationsteori från 1930-
talet, vilken beskriver framväxten av en medeltida centralmakt som monopoliserar och 
professionaliserar våldet, och vilken återverkan detta fick på de interpersonella relationerna, 
som kärnan i den civiliserande processen. Enligt Elias förändrades i början av senmedeltiden 
affektstrukturen successivt, till en början främst inom aristokratin, när våldsutövningen 
förankrades i statsorganisationen och primärt underkastades sträng social kontroll.10 
 
Elias menar att vårt moderna samhälle, särskilt det västerländska, karakteriseras av att den fria 
användningen av militära maktmedel frånhänts den enskilde och förbehållits landets 
centralmakt, våldet har oavsett dess utformning monopoliserats, och likadant är det med 
utskrivningen av skatter på enskildas egendom eller inkomster. De inkomster som står till 
statsmaktens förfogande ger stöd åt monopolet på våldsanvändning och våldsmonopolet ger 
stöd åt skattemonopolet. De två monopolen har dock inget företräde framför det andra utan är 
en fråga om två sidor av samma monopolställning, och om det ena monopolet upphör kommer 
det andra automatiskt att följa efter, även om attacker enbart riktas mot ett monopol i taget.11 
 
Monopoliseringen av makten och resurserna förändrade människors karaktärer, och enligt 
Elias berodde den processen på hur många människor som hamnade i beroendeställning och 
hur graden av deras beroende ökade. Som exempel anger Elias att när relativt oavhängiga 
funktioner i samhället ersattes av allt fler avhängiga, dvs. i samband med att de fria riddarna 
hamnade i beroendeställning till fursten och knöts till hovet så att en klass av hovriddare 
uppstod och dessa till slut blev rena hovmän, eller relativt oberoende köpmän omvandlades 
till en klass av beroende köpmän och anställda, förändrades affekternas form, driftlivets och 
tänkandets struktur, dvs. människors socialt betingade beteende och sociala attityder.12 
 
Elias menar att ju mera omfattande monopolinnehavet och starkare arbetsfördelningen blev, 
desto mer bestämt och tydligt rörde sig monopolet mot en punkt där det förvandlades till delar 
av en apparat med många olika funktioner där monopolets härskare innehade en central 
funktion, t.o.m. mäktigare än övriga funktioner, men var dock lika beroende och bunden som 
de övriga inom apparaten. Denna förändringsprocess kunde ske i mindre steg och var då 
resultatet av olika överenskommelser, eller att hela grupper av beroende individer med våld 
gjorde sin sociala styrka gällande mot fåtalet monopolherrar, men slutligen gled monopolet 
alldeles oavsett ur händerna på monopolets härskare och övergick till dem inom monopolets 
förvaltningsapparat, dvs. den enskildes monopol socialiserades, och blev ett offentligt 
monopol – en stats centrala organ.13 
 
För att illustrera skillnaderna i affektbeteendet mellan den feodala adeln och hovadeln anger 
Elias att det var den enskilda släktens sociala styrka hos den feodala adeln som avgjorde 
fördelningen av förvärvschanserna, och i dess fall var våldsutövningen ett oumbärligt 
stridsmedel, medan det i hovadelns fall var fursten som bestämde fördelningen av 
förvärvschanserna. I den senares fall var det således en konkurrens om de förvärvschanser 

                                                             
10 Elias, Norbert, 1989 (1939): Sedernas historia. Del 1 av Norbert Elias civilisationsteori, Stockholm, s. 295f. 
11 Elias, Norbert, 1991 (1939): Från svärdet till plikten. Samhällets förvandlingar. Del 2 av Norbert Elias 
civilisationsteori, Stockholm, s. 137f. 
12 Elias 1991 (1939), s. 141. 
13 Elias 1991 (1939), s. 142f. 
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som fursten hade att fördela, konkurrensmedlen s.a.s. förfinades eller sublimerades, och 
hovadelns beroende till fursten, dvs. monopolinnehavaren, ledde till ökade krav på den 
enskilde adelsmannen att modifiera sina affektyttringar.14 
 
Nästa steg i civiliseringsprocessen blev enligt Elias att borgarklassen övertog vålds- och 
skattemonopolet, och de övriga monopolen som följde av detta, men kampen mellan 
borgerskapet och fursten handlade inte om att krossa monopolsituationen utan om en 
omfördelning av monopolens pålagor och inkomster. Elias menar att detta var en naturlig 
utveckling enligt principen om att monopolets resurser allt mindre fördelades efter enskilda 
individers godtycke och personliga intressen och istället efter en formell och genomtänkt plan 
till nytta för många samverkande individer och slutligen för ett interdependent mänskligt 
nätverk.15 
 
Enligt Elias går det således att urskilja två huvudsakliga faser under monopolmekanismens 
utveckling: a) den fria konkurrensens eller utslagningsstridernas fas där chanserna till förvärv 
av resurser tenderar att samlas i allt färre händer och slutligen i en enda hand, vilket är 
monopolbildningens fas, och b) när makten över de centraliserade och monopoliserade 
förvärvschanserna tenderar att övergå från en enskild till allt fler individer och slutligen 
utvecklas till en funktion av det interdependenta mänskliga nätverket och det relativt privata 
monopolet förvandlas till ett offentligt monopol.16 
 
Elias fångar hela processen i en formel vilken utgår från en situation där en hel samhällsklass 
förfogar över oorganiserade chanser att bilda monopol och där chansernas fördelning bland 
medlemmarna avgörs genom en fri kamp och öppet våld. Den fortsatta utvecklingen strävar 
sedan enligt Elias mot en situation där möjligheterna uppstår för en samhällsklass att 
bestämma över sådana chanser och fördelningen av monopolens avkastning enligt en plan 
som inte riktar sig efter enskildas intressen, utan vägleds av kretsloppet i arbetsfördelningens 
processer och det som krävs för att en optimal samverkan mellan människor som är bundna 
vid varandra i olika funktioner ska uppstå.17 
 
Det var först i samband med att en stark centralmakt uppstod som affektmodelleringen och 
driftlivsstandarden förändrades, när människorna inom ett större eller mindre område 
tvingades leva i fred med varandra, och människornas återhållsamhet och hänsyn till varandra 
i det normala vardagslivet ökade. Det var när den fysiska makten monopoliserades och den 
enskilde inte längre fritt kunde utöva fysiskt våld, utan det blev förbehållet endast ett fåtal 
legitimerade personer, t.ex. polisen och militären, vilka deltog i en legitimerad kamp mot inre 
eller yttre fiender, som denna förändringsprocess initierades och förstärktes.18 
 
Men i takt med att bytesrelationerna och sammanflätningen mellan de olika samhällsskikten 
ökade och kontrasterna minskade pga. det ökade trycket från de undre skiktens sociala styrka 
och höjda levnadsstandard, främst företrädd av borgerskapet, inträdde en mer beständig 
framsynthet och behärskning hos det övre skiktet. Verkningarna av de ekonomiska 
förändringarna i medeltidens naturhushållning, och sammanflätningen av de olika skikten, var 

                                                             
14 Elias 1991 (1939), s. 148. 
15 Elias 1991 (1939), s. 148f. 
16 Elias 1991 (1939), s. 150. 
17 Elias 1991 (1939), s. 151. 
18 Elias 1989 (1939), s. 307. 
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synbara redan på 1000- och 1100-talen i samband med att mindre välbärgade riddare sökte sin 
utkomst vid de olika furstehoven.19 
 
Under 1400- och 1500-talen ökade sedan takten i utvecklingen och funktionsdelningen, 
integrationen och det ömsesidiga beroendet mellan allt fler människor och samhällsskikt blev 
större, vilket enligt Elias märktes tydligast i penningekonomin. När pengarnas volym växte 
snabbare och dess värde minskade, vilket i ett större sammanhang medförde att behovet av 
pengar ökade, fick det människor att söka nya sätt att öka sina inkomster. Detta fick betydelse 
för olika grupper i samhället och de som gynnades var främst det borgerliga skiktet och 
skattemonopolets innehavare, dvs. furstarna, medan riddarna och hovadeln missgynnades.20 
 
Följden blev, menar Elias, en förändring i de mänskliga relationerna som gjorde att det blev 
svårare att fritt ge utlopp sina affekter, de funktioner som tidigare tillät människor detta 
försvann successivt ur det mänskliga nätverkets struktur, och människor drevs istället in och 
hölls kvar i sina relationer pga. den givna samhällsstrukturen och ett nätverk av ömsesidiga 
beroenden. Förändringarna i affektbeteendet och den sociala strukturen har enligt Elias 
egentligen inte sitt ursprung inom det ena eller det andra skiktet, utan de uppstår i samband 
med konkurrens och spänningar mellan de olika funktionsgrupperna på det sociala fältet.21 
 
Denna civiliserande process är dock inte linjär, utan det finns enligt Elias gott om exempel på 
kors- och tvärrörelser och knuffar i olika riktningar, men över en längre tidsperiod blir det 
tydligt att tvånget som uppkommit genom vapen och hot om fysiskt våld avtar och ersätts av 
olika former av beroenden och som i sin tur leder till en reglering av känslolivet. Elias menar 
dock att förändringarna i affektbeteendet framträder tidigast och mest rätlinjigt i samhällets 
övre skikt, dvs. hos riddare och sedermera hovmän och därefter yrkesarbetande borgare.22 
 
Inom svensk historieforskning har Johan Söderberg, professor i ekonomisk historia, och 
Arne Jarrick , professor i historia, gemensamt formulerat en alternativ teori till Norbert Elias 
civilisationsprocess. De menar att förändringar i ekonomin och mellanmänsklig hänsyn är två 
stora skeenden i samhällets utveckling, och att det är viktigt att studera hur de två processerna 
hänger samman, dvs. hur människans samvaro omvandlats och hur den förändringen är 
knuten till samhällsförändringen i övrigt.23 
 
Jarrick och Söderberg definierar civilisering som en historisk process mot ett ökat ömsesidigt 
hänsynstagande mellan människor med fokus på hur människors samspel utvecklats i det 
praktiska samhället och urskiljer fyra grundläggande aspekter för hur detta kan spåras: a) 
respekten för människoliv, b) omsorgen om svaga grupper, c) rätten till likvärdig behandling 
och d) personlig autonomi.24 
 
Med den första aspekten avses respekten för människoliv och människovärde, men även 
reaktionen mot våld och brutalitet, och intresset riktas i första hand mot interpersonellt våld, 
inte det institutionella i form av krig eller annat statligt våld, och enligt Jarrick och Söderberg 
är det empiriskt relevant att följa dessa förändringar över lång tid. Den andra aspekten rör 

                                                             
19 Elias 1991 (1939), s. 324f. 
20 Elias 1991 (1939), s. 326f. 
21 Elias 1991 (1939), s. 328f o. 357. 
22 Elias 1989 (1939), s. 289f. 
23 Jarrick, Arne & Söderberg, Johan, 1994: Människovärdet och makten. Om civiliseringsprocessen i Stockholm 
1600-1850, s. 9. 
24 Jarrick & Söderberg 1994, s. 9. 
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sättet att behandla svaga grupper i samhället, dvs. i vilken grad människor visar omsorg om 
utsatta grupper, och i vilken grad detta förverkligas i praktisk handling. Den tredje aspekten 
rör rättssäkerheten, dvs. att människor garanteras en likvärdig behandling i rättsliga 
sammanhang, och att det finns hinder för en godtycklig maktutövning. Den fjärde och sista 
aspekten rör den personliga autonomin och tolerans för andras uppfattningar, dvs. 
konstitutionellt inbyggda medborgerliga fri- och rättigheter som exempelvis yttrandefrihet, 
församlings- och trosfrihet.25 
 
Enligt Jarrick och Söderberg kan dessa aspekter hamna i konflikt med varandra, och är 
motsättningar vars existens ett civiliserat samhälle bör kunna erkänna, men det gemensamma i 
de olika aspekterna i civiliseringen av samhället är att de förutsätter en viss förmåga till 
ömsesidig respekt och hänsynstagande mellan människor. Jarrick och Söderberg menar 
nämligen att en civiliserad människa tar hänsyn till andra människors behov i samband med 
att hon tillfredsställer sina egna, och när sedan civiliseringen fortskrider omfattas allt fler 
grupper i de moraliska förpliktelserna för att längre fram i princip gälla alla, men det betyder 
enligt Jarrick och Söderberg inte att den enskilde måste ha hela världen som handlingsarena 
utan att varje människa är moraliskt relevant.26 
 
Den civiliserande processen handlar enligt Jarrick och Söderberg således om tillväxten av 
mellanmänsklig empati och bestämda etiska principer samt det konfliktfyllda och 
komplicerade samspelet mellan dessa, med ett empatiskt förhållningssätt blir det inte lika lätt 
att dela in världen i goda och onda människor, kulturer eller nationer, eftersom en empatisk 
människa inte projicerar sin egen ondska på andra utan inser att alla människor har förmågan 
till både gott och ont, och ur ett makrosocialt perspektiv innebär det att ett samhälle civiliseras 
i den takt det bygger in ett empatiskt hänsynstagande som handlingskrav för sina 
institutioner.27 
 
Jarrick och Söderberg menar inte att de företräder en evolutionistisk teori, utan att de endast 
urskiljt en riktning i det historiska förloppet som inte är lagbunden, eftersom de långsiktiga 
utvecklingstendenserna är empiriskt urskilda och i första hand inte teoretiskt härledda, och 
menar att de inte är främmande för att civilisering kan vändas i sin motsats eller att 
civiliseringsprocessen i sig själv bär fröet till avcivilisering. Dessutom menar de att de är 
främmande inför att hävda att alla delar av samhället civiliseras samtidigt och att processen 
tvärtom är mycket mer komplicerad än så eftersom civilisering på ett håll kan inträffa 
samtidigt som avcivilisering sker på ett annat håll.28 
 
1.3 Tidigare forskning 
Eva Österberg, professor i historia, har i en studie från 1991 undersökt hur den kriminalitet 
som drogs inför domstolarna förändrade sig från 1400-talet och fram till 1900-talet, och om 
eventuella förskjutningar i domstolarnas målärenden kan förklaras med att de i allt större 
utsträckning blev en maktens scen istället för en social arena för människorna. Österberg har 
även undersökt om de främsta förändringarna av brottsligheten ligger i variationer i 
frekvensen inom samma brottslighetskategorier, eller om helt nya brottkategorier tillkommit, 
och vilken roll staten haft i detta förlopp som både lagstiftande och rättsskipande myndighet 
och som allmän kraft att initiera förändringar i samhället.29 

                                                             
25 Jarrick & Söderberg 1994, s. 10. 
26 Jarrick & Söderberg 1994, s. 10. 
27 Jarrick & Söderberg 1994, s. 10f. 
28 Jarrick & Söderberg 1994, s. 12. 
29 Österberg, Eva, 1991A, s. 66. 
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Resultaten av Österbergs studie visar att frekvensen allvarliga våldsbrott, dvs. dråp och mord, 
allmänt sett var mindre från senare delen av 1700-talet och fram till nutid jämfört med tiden 
från 1400-talet och fram till mitten av 1600-talet, och att det någon gång mellan mitten av 
1600-talet och mitten av 1700-talet sker en markant förändring. Studien visar även att 
frekvensen allvarliga våldsbrott varierar inom de två huvudperioderna 1450-1640-talen och 
1760-1960-talen. Under 1460-1470-talen och under slutet av 1500-talet och början av 1600-
talet är värdena höga, men kan enligt Österberg förklaras med att perioderna kännetecknades 
av politisk oro med inrikes maktkamp och slitningar inom den nordiska unionen under 1460-
1470-talen och inrikes konflikter samt mobilisering inför krigen i Europa under slutet av 
1500-talet och under 1600-talets inledande skede. 30 
 
Enligt Österberg visar hennes studie ingenting som rubbar uppfattningen om att mord och 
dråp i det långa perspektivet blev en mindre vanlig kategori, eller att omsvängningen av det 
dödliga våldet skedde senast mellan mitten av 1600-talet och mitten av 1700-talet, och att 
tendensen till ökat allvarligt våld under 1800-talets förra hälft inte upphäver huvudresultatet. 
När det sedan gäller frekvensen lindrigare våldsbrott så framgår det av studien att 
brottskategorin haft en liknande utveckling från 1400-talet och fram till 1900-talet som de 
grova våldsbrotten, och att andelen lindrigare våldsbrott var högre under 1400-talet än under 
1900-talet, t.o.m. 1800-talets höga andel av lindrigare våldsbrott var lägre än under 1400- och 
större delen av 1500-talet, men någon ökning av de lindrigare våldsbrotten under 1600-talets 
början, likt det grova våldet i vissa områden, inträffar dock inte.31 
 
Österbergs studie visar även att frekvensen vålds- och tillgreppsbrott inte uppfyller tesen om 
”de la violence au vol”, dvs. en övergång från vålds- till allt fler tillgreppsbrott, utan stölderna 
var ovanliga i 1400-talets Sverige och fortsatte att vara relativt ovanliga fram till och med 
1950-talet. Industrialiseringen under senare delen av 1800-talet drev enligt Österberg inte 
fram någon förändring av frekvensen tillgreppsbrott enligt tesen ”de la violence au vol”, utan 
det var främst i vissa områden, t.ex. Göteborg under tidigt 1800-tal, och i efterkrigstidens 
välfärdsstat, som stölderna florerade.32 
 
Österbergs kartläggning av andelen nya brottskategorier visar att ekonomiska restriktioner 
och statliga regleringar, bl.a. av handel och produktion, tidvis ökade tydligt, särskilt från 
mitten av 1500-talet och början av 1600-talet, och att den undersökta tidsperioden förknippas 
med ökad aktivitet från statens sida och att kronan lägger sig i handel och andra stadsnäringar, 
vilket bl.a. medförde skärpta kontroller i syfte att hindra olaglig handel och en kamp på alla 
fronter för att öka de fiskala inkomsterna. Utvecklingen visar enligt Österbergs att 
domstolarna så småningom kom att behandla ägorättsliga konflikter och skuldmål framför 
brottsmål, och att en proportionsförskjutning i målförekomsterna inträffar redan en bra bit in 
på 1600-talet, vilket innebar att under 1700- och 1800-talen i högre utsträckning kom att ägna 
sig åt ekonomiska tvister, ägokonflikter och fattigvård.33 
 
I en artikel i Historisk tidskrift från 1991 skriver Eva Österberg om den 
disciplineringsprocess det medeltida och tidigmoderna samhället genomgick, i vilken hon 
undersöker vad staten betytt för att ändra rättskipningen och den sociala kontrollen under 
perioden 1400-1600, och frågar bl.a. om den kriminalitet som drogs inför rätta på 1600-talet 

                                                             
30 Österberg 1991A, s. 72f. 
31 Österberg 1991A, s. 74f. 
32 Österberg 1991A, s. 76f 
33 Österberg 1991A, s. 77f 
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var märkbart annorlunda än under 1400-talet? Om kriminaliteten var annorlunda undrar 
Österberg i vilken utsträckning det ska tolkas som en förändring av människors beteenden och 
värderingar, om rätten använts på ett nytt sätt, och vilken roll staten, både som lagstiftande 
och rättskipande myndighet och som en allmän kraft för att initiera samhälleliga 
transformationer, spelat i detta förlopp?34 
 
Österberg teoretiska utgångspunkt är att den registrerade brottsligheten aldrig kan analyseras 
enbart som en fråga om beteenden, och som sedan t.ex. har en ekonomisk, politisk eller 
genetisk bakgrund, utan den måste även tolkas i ljuset av hur den rättsliga, officiella 
kontrollen i samhället såg ut och vilka olika informella system för social kontroll som 
existerade under olika perioder.35 
 
I sin artikel anknyter Österberg dels till resultat hon kommit fram till för Arboga stad och dels 
ett par områden på landsbygden, men även till Dag Lindströms undersökningar från 
Stockholm och annan tidigare forskning, vilka gemensamt visar att mord, dråp och stölder 
aldrig utgjorde någon övervägande del av kriminaliteten och att övrigt icke-dödligt våld 
överallt framstår som en dominerande brottskategori. Något som enligt Österberg gäller för 
såväl 1400-talet som början av 1600-talet, och hänvisar till att det icke-dödliga våldet utgjorde 
mellan ca 65 och 80 procent av samtliga mål som rörde våldsbrott under 1400-talet och början 
av 1500-talet, samt att andelen våldsmål tenderar att minska från mitten av 1500-talet.36 
 
Precis som andra forskare ser Österberg att verksamheten vid tingen efter hand blev mer 
dominerade av civilmål som skuld- och tvistemål framför rena brottmål, och att denna 
förändring blir tydlig under 1600-talet och ännu mera under 1700-talet, vilket enligt Österberg 
måste betyda att hypotesen om att den tidigmoderna staten haft vissa effekter på utvecklingen 
enligt följande sätt: a) i en disciplineringsprocess, som åtminstone under 1600-talet, ev. 
tidigare, leder till minskat våld i lokalsamhällena; b) i en strävan att kontrollera sexualiteten 
och förhindra illegitima födslar, en strävan som förmodligen delas inte endast av kyrkan och 
staten, utan också av vissa skikt bland bönderna; c) och genom en ökning av «nya» brott samt 
att folket i sin tur reagerar mot statens försök att alltmer göra tingen till sin arena.37 
 
För att kunna förklara varför det icke-dödliga våldet, trots den diskuterade nedgången, ändå 
var en dominerande brottskategori under 1400-, 1500- och 1600-talet räcker det enligt 
Österberg inte med en kvantitativ analys utan även en kvalitativ är nödvändig. Genom att 
länka bötesbeloppen till bestämmelserna i lagen går det exempelvis att få en uppfattning hur 
pass allvarligt man betraktade sårmålen hävdar Österberg, och vid den aktuella tiden gällde 
Magnus Erikssons stadslag som bl.a. stadgade att en man skulle böta 6 mark om han slog en 
annan en kindpust eller drog honom i håret. Om någon blev huggen så att köttsår uppstod eller 
slagen blå och blodig, men utan några benbrott, var böterna 12 mark, och hade t.ex. näsan, 
örat, ögat, en hand eller en fot förlorats genom stympning eller vapenskifte låg böterna på 20 
mark eller mera.38 
 
De flesta av våldsbrotten var enligt Österberg lindriga och orsakerna bakom våldet var ofta 
triviala, det var i huvudsak vuxna och tämligen jämlika män, dvs. bönder, drängar, handlare 

                                                             
34 Österberg, Eva, 1991B: Brott och social kontroll i Sverige från medeltid till stormaktstid. Godtycke och 
grymhet – eller sunt förnuft och statskontroll?, Historisk Tidskrift 2, s. 153. 
35 Österberg 1991B, s. 153. 
36 Österberg 1991B, s. 153f. 
37 Österberg 1991B, s. 157. 
38 Österberg 1991B, s. 158. 
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eller hantverkare, som slog varandra. Det verkar enligt Österberg inte ha varit socialt 
diskriminerande att utdela ett raskt slag i vrede eller råka i småslagsmål, sådant medförde inte 
automatiskt att förövaren uteslöts ur den mänskliga gemenskapen, men samtidigt så drogs 
ändå den mest beskedliga örfilen inför rätta och pekar på att det fanns krafter i samhället som 
ville hindra våldet.39 
 
Hur detta går ihop får man enligt Österberg svar på om man betraktar de straff som utmättes 
för de lindrigaste våldsbrotten. Hon menar att föreställningen om att straffen under medeltiden 
och de närmast följande århundradena var omänskliga, blodiga och drastiska endast delvis 
stämmer. Vissa brott bestraffades hårt, men det straff som utdömdes oftast var trots allt böter i 
brottmål som rörde slagsmål eller misshandel, och dessutom mildrades bötesbeloppen till 
ungefär halva beloppet i merparten av målen. Summan av 1400- och 1500-talens dom- och 
tänkeböcker är enligt Österberg att det mest frekventa brottet var slagsmål, det vanligaste 
straffet böter – och det normala var att straffet mildrades!40 
 
Detta förklaras med den tidens syn på våld, samt hur man uppfattades rättens funktioner, och 
det var för att både upprätta sin ära och att inför andra män lösa konflikten enligt det sätt som 
det samtida sociala livet förutsatte när en man som sårats i sin heder och ära sökte gottgörelse 
inför rätta. Rätten var enligt Österberg således en social arena. Domstolarna i Sverige var vid 
den här tidpunkten en arena dit man drog de mest vardagliga och småaktiga konflikter, och 
brott var en affär mellan individer som kände varandra sedan tidigare och ägde rum inom 
ramen för de värdestrukturer som höll samman det medeltida samhället, nämligen släktskap, 
vänskap och social status.41 
 
Straffutmätningen var enligt Österberg både en legal och en social handling som syftade till 
att ge drabbade människor upprättelse och bråkmakare en varning, men avsåg i regel inte att 
knäcka de åtalade, och det var endast när någon bröt mot samhällets allvarligare tabun eller 
upprepade gånger sårade andra människors hälsa och heder som reaktionen var oförsonlig; då 
blev brottslingen utstött eller avrättad. Vid lindrigare brott var enligt Österberg dock avsikten 
att återintegrera brottslingen i den sociala gemenskapen. Av den anledningen blev 
straffutmätningen en kombination av grymhet och realistisk mildhet och har sin grund i hur 
samtiden såg på syftet med straffet och på relationen mellan individ och kollektiv.42 
 
Österberg presenterar en tentativ modell som kombinerar uppgifterna om brottsligheten, de 
varierande kontrollsystemen och avgörande samhällsprocesser i övrigt från medeltiden och 
fram t.o.m. 1600-talet. Under medeltiden och en bit in på 1500-talet utgör enligt Österberg 
merparten av målen som dras inför rätta brott riktade mot person, dvs. våld. Domstolarna 
fungerade främst som en arena för att lösa konflikter mellan individer. Någon skillnad mellan 
privat och offentligt var fortfarande mycket outvecklad i den meningen att kungafamiljen och 
staten glider samman och familjelivet äger rum inför tjänstefolk och grannar.43 
 
En hypotes som Österberg framhåller är att domstolarna framöver kom att få ansvar för 
mycket som i senare tid skulle hänföras till den informella kontrollens sfär, domstolarna var i 
äldre tid ett uttryck för social responsivitet och rättegångarna var samhällets framsida – allt 
och alla skulle vara med – vilket enligt Österberg förklarar varför så mycket begränsat våld 

                                                             
39 Österberg 1991B, s. 161. 
40 Österberg 1991B, s. 161. 
41 Österberg 1991B, s. 162. 
42 Österberg 1991B, s. 162. 
43 Österberg 1991B, s. 163. 
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mellan någorlunda jämbördiga män drogs inför rätta, och varför straffen ofta blev nedsatta 
med betydande belopp samtidigt som en och annan återfallsförbrytare dödades utan 
förbarmande. Österberg menar att domstolarna antingen kunde stigmatisera och stöta ut dem 
som uppfattades som ett hot mot kollektivet och samhällets inbyggda ”communitarianism”, 
dvs. det täta nätverk i samhället som syftar till gemensamma lösningar, ömsesidig hjälp och 
ömsesidigt beroende, eller fungera genom reintegrativ skam och upprätta den slagnes heder 
genom ekonomisk gottgörelse.44 
 
Under senare delen av 1500-talet och under 1600-talet menar Österberg att domstolarna 
fortsatte att fungera som en arena där människor löste sina personliga motsättningar, men att 
domstolarna i allt större utsträckning framöver även kom att tjäna den tidigmoderna statens 
intressen, vilket bl.a. avspeglade sig i tidvisa ökningar av åtalen mot otillåten handel, 
insmuggling av varor i städerna eller användning av felaktiga mått, etc. Vidare samarbetade 
domstolarna som formellt kontrollsystem med kyrkan, vilken fungerade som ett informellt 
kontrollsystem, i syfte att beivra otillåtna sexuella förbindelser och våld.45 
 
Johan Söderberg har undersökt förskjutningarna i det dödliga våldet i Sverige under 
perioden 1750-1870 med fokus på det interpersonella våldet, inte den institutionella eller 
statliga, för att se om en civilisering, definierat som en process med ökat hänsynstagande 
mellan människor, kan spåras och vilka bakomliggande krafter som kan urskiljas. Söderberg 
har använt sig av en komparativ regional metod med fokus på samspelet mellan ekonomiska 
och icke-ekonomiska aspekter av mänskligt handlande, och då som ett samspel av 
dubbelriktad karaktär där å ena sidan förändrade ekonomiska aktiviteter medverkat till att 
omforma människors handlingssätt, och å andra sidan förhållanden och förändringar av icke-
ekonomisk art som inverkat på det ekonomiska livet.46 
 
Söderberg utgår från tesen om ifall att det interpersonella våldet var relativt sällsynt under den 
undersökta perioden, så visar det att människor oftast kunnat lösa sina mellanhavanden på 
andra sätt, dvs. med fredliga medel, och anledningen till det är att utövningen av det dödliga 
våldet är en tämligen självskriven beståndsdel i analysen av civiliseringsprocessen. Söderberg 
menar att det finns källmässiga motiv för detta eftersom mord och dråp dokumenterats 
omfattande pga. att de betraktats som allvarliga brott, men enligt Söderberg utgör inte våldet 
den enda aspekten av civiliseringen, utan när civilisering definieras som ömsesidigt 
hänsynstagande rymmer den även andra dimensioner. De mest centrala är enligt Söderberg: a) 
reaktionen mot brutalitet; b) den personliga autonomin; c) toleransen för andras särart; d) 
omsorgen om de svaga i samhället och e) utrymmet för deltagande i samhällslivet oberoende 
av kön, börd eller ställning i övrigt.47 
 
För att kunna pröva olika förklaringar till civiliseringen försöker Söderberg relatera 
civiliseringsindikatorerna till andra sidor av samhällsutvecklingen, och de företeelser som han 
studerar är i huvudsak arbetsdelningen och marknadsutvecklingen, omflyttningen och den 
ömsesidiga exponeringen, kunskapsutvecklingen, sambandet mellan våldsförskjutningarna, 
andra civiliseringsindikatorer och deras eventuella bakomliggande kulturella och ekonomiska 
förhållanden.48 
 

                                                             
44 Österberg 1991B, s. 163f. 
45 Österberg 1991B, s. 164. 
46 Söderberg, Johan, 1999: Våld och civilisering i Sverige 1750-1870, Landskrona, s. 10.  
47 Söderberg 1999, s. 10f. 
48 Söderberg 1999, s. 11. 



14 

 

Resultaten i Söderbergs studie visar att det dödliga våldet reducerats kraftigt vid mitten av 
1700-talet, t.ex. var frekvensen mord och dråp 2,6 per 100 000 invånare i Stockholms stad 
1750, vilket endast utgjorde en tiondel av den nivå som uppmätts för Stockholm kring 1600-
talets inledande årtionden, vilket visar att en utomordentligt kraftig våldsreduktion ägde rum 
under perioden 1600-1750. Söderbergs studie visar avseende dråpen emellertid inte någon 
motsvarande tendens för Sverige som helhet under århundradet efter 1750, utan det dödliga 
våldet ligger stilla på en nivå kring 1,1–1,2 per 100 000 invånare perioden 1750-1820 för att 
perioden 1820-1870 öka till 1,8 per 100 000 invånare i genomsnitt.49 
 
Stockholm stad uppvisar enligt Söderberg ett gynnsamt förlopp ur denna aspekt av 
civiliseringen eftersom det dödliga våldet minskade, under 1700-talets andra hälft var t.ex. 
dråpfrekvensen dubbelt så hög jämfört med hela riket och under 1800-talets början 
reducerades skillnaden för att vid mitten av århundradet försvinna helt, vilket visar att det rör 
sig om en regional olikformig process. Vid mitten av 1700-talet var dock våldsnivån med bred 
marginal högre än den för alla delar av riket, inget län ligger i närheten av nivåerna i 
Stockholm, men 100 år senare hade huvudstaden fallit tillbaka till en nivå som inte översteg 
genomsnittet för hela riket.50 
 
Enligt Söderberg växte frekvensen grova våldsbrott med dödlig utgång i sydöstra, södra och 
västra Sverige mellan 1700-talets mitt och 1800-talets mitt, mellan 1800-talets första och 
andra kvartssekel var stegringen i huvudsak ett Götalandsfenomen, men framför allt toppades 
våldsligan under perioden 1846-1870 av Blekinge, som hade en dubbelt så hög nivå jämfört 
med Stockholm och riket i helhet. I Mälardalen, Bergslagen och delar av Norrland var dock 
inte förloppet lika negativt, utan nivåerna låg i regel stilla eller ökade svagt, medan den sjönk 
i Södermanlands och Örebro/Värmlands län. Det var dock endast i Stockholm som en kraftig 
dämpning av det grova våldet inträffade vid samma tidpunkt.51 
 
De områden som främst berördes av våldsuppgången var bondedominerade och enligt 
Söderberg genomgick dessa en tillbakagång i avciviliserande riktning, vilka bl.a. innefattade 
Västsverige, Skåne, Blekinge, huvuddelen av Småland, Värmland och delar av Örebro och 
Kopparbergs län. Vid perioden 1846-1870 uppgick frekvensen för dödligt våld till 1,2 per 
100 000 invånare på landsbygden och 1,3 per 100 000 invånare i städerna, och visar enligt 
Söderberg att frekvensen mord och dråp liknade den mellan stads- och landsbygd.52 
 
Den vedertagna bilden som tidigare forskning gett upphov till, dvs. uppfattningen om att den 
socioekonomiska polariseringen under senare delen av 1800-talet var en drivkraft bakom en 
ökad brottslighet, är enligt Söderberg felaktig eftersom förskjutningarna i mord och dråp inte 
överensstämmer. Vidare visar resultaten i Söderbergs studie att förutsättningarna för 
fredligare samspel mellan människor verkar ha varit större i jämförelsevis socialt polariserade 
områden än i mer homogena.53 
 
Hypotesen om att en ökad ömsesidig exponering mellan människor verkat dämpande på det 
interpersonella våldet förefaller enligt Söderberg inte alls bärkraftig. Studien visar istället att 
det vidgade rörelsemönstret, dvs. omflyttningen, varken haft någon positiv eller negativ 
inverkan på omfattningen av det dödliga våldet. Detsamma gäller även för självmorden. Det 
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är enligt Söderberg inte troligt att den ökande exponeringen mellan människor utgjort någon 
viktigare faktor bakom våldsanvändningen.54 
 
Ser man till resultaten i Söderbergs studie ger dessa ett partiellt stöd för 
arbetsdelningshypotesen, medan något stöd för exponeringshypotesen inte går att urskilja, 
men samtidigt menar Söderberg att faktorer som tolerans, omsorg och kunskapsnivå kan ha 
haft en minst lika stor inverkan som de mer renodlat socioekonomiska företeelserna. Studien 
visar att det finns tydliga samband mellan våldsförändringen och vissa indikatorer på låg 
tolerans, ex. otidigt sängelag och lönskaläge, och det finns observationer som visar att det 
dödliga våldet utvecklades ofördelaktigt i områden där omsorgen om barnen var sämre 
utvecklad, men studien visar också att en jämförelsevis hög bildningsnivå hade en benägenhet 
att dämpa det dödliga våldet, även om det inte kan förklara variationerna i dråpfrekvens, 
medan täta personliga relationer snarare utgjorde en grogrund för det dödliga våldet än 
distanserade relationer.55 
 
Sambandet mellan marknadsutveckling och det dödliga våldets förskjutning har enligt 
Söderberg inte varit linjärt, eftersom områden med lägst marknadsutveckling inte utmärker 
sig för någon stegring i våldet – vilket även gäller de mest marknadsorienterade områdena – 
men däremot visar studien att våldsutövningen var störst i de områden som utgjorde en 
mellangrupp i jordbrukens storlek, arbetsdelning och marknadsutveckling. Enligt Söderberg 
resulterade det interpersonella våldet oftare i dödligt våld inom dessa områden. Det är således, 
hävdar Söderberg, sannolikt att de kommersialiseringstendeser som var verksamma i dessa 
områden förstärkte redan existerande friktioner mellan människorna.56 
 
Söderbergs slutsats blir att marknadsutvecklingen hade ett annat genomslag i socialt 
homogena områden än i områden med en tidigt bruten social struktur, och att han tolkar det 
som att toleransen för beteenden som inte passat in i vedertagna normer övats upp i dessa 
områden, medan mer homogena områden bidragit till att spänningarna mellan människor 
oftare fick utlopp i horisontellt våld. Söderberg menar att det verkar som om människor i 
områden med en bred social skala skaffade sig någorlunda omfattande erfarenheter av andra 
vanor och värderingar, och att det förmodligen är variationerna i den lärprocessen och inte 
marknadsutvecklingen som satt spår i det dödliga våldets omfördelning.57 
 
När det gäller frågan om en minskad våldsanvändning ägt rum i relationerna mellan stat och 
medborgare, här fokuserar Söderberg på myndigheternas användning av det hårdast tänkbara 
straffet, nämligen dödstraffet, visar studien att antalet avrättningar sjönk markant vid den 
undersökta perioden. Enligt Söderberg verkställdes under 1750-talet cirka 40 avrättningar om 
året i Sverige, men reducerades sedan kraftigt under det följande årtiondet för att sedan 
fortsätta sjunka under Gustav III:s regeringstid 1771-1792, vilket juristen Knut Olivecrona i 
en stor debattskrift från 1891 tolkade som att dödstraffet alltmer uppfattades som otidsenligt 
med den allmänna rättskänslan, och tolkade reaktionerna mot avrättningarna som ett uttryck 
för en pågående civilisering.58 
 
Söderberg menar att hans studie visar att den kraftigaste nedgången i antalet avrättningar i 
själva verket inträffade före Gustav III:s strafflagsreformer, även om perioden 1779-1790, 
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dvs. tiden närmst efter lagreformerna, visar att det skedde en tydlig minskning i antalet 
avrättningar, så hade förloppet uppenbarligen inletts långt innan dess. Enligt Söderberg 
markerar Gustav III:s regeringstid snarast en fortsättning på en redan pågående process av 
minskad tillämpning av dödstraffet.59 
 
Vid en jämförelse med tillbakagången för det dödliga våldet och antalet avrättningar visar 
Söderbergs studie att avrättningarna under 1700-talet minskade långt starkare än det dödliga 
våldet, och att avrättningarna fram till och med 1778 huvudsakligen tillämpades för mord, 
barnamord, tidelag och blodskam, medan avrättningar för dråp, stöld, rån eller röveri förekom 
mer sällan trots att detta stadgades i 1735 års lag. Framåt 1778 verkställdes vidare inte 
dödstraffet för brottet tidelag, trots att det inte försvann ur lagen förrän 1864, vilket enligt 
Söderberg måste innebära att rättspraxis ändrats. Söderberg menar att en sådan förskjutning 
inte kan återföras till lagändringar, utan tycks istället handla om en djupare och spontanare 
process av omvandling i rättsmedvetandet.60 
 
En jämförelse mellan senmedeltidens och det tidigmoderna Stockholm visar enligt Söderberg 
att avrättningarna var många gånger vanligare än vid mitten av 1700-talet, bl.a. så hänvisar 
Söderberg till att Göran Dahlbäck beräknat antalet avrättade till omkring 140 under perioden 
1474-1492, där cirka 90 av de avrättade dömdes för tjuvnad eller röveri och 50 för våldbrott, 
vilket enligt Söderberg skulle betyda, om avrättningarna hade varit lika vanliga idag i 
förhållande till Stockholms folkmängd, att 1 300 personer skulle avrättas varje år och att 850 
av dessa skulle avrättas för tillgreppsbrott.61 
 
Det behövde inte vara fråga om stora stölder för att dödsstraffet skulle bli aktuellt menar 
Söderberg, t.ex. så hängdes en man för att ha stulit 1 ½ tunna strömming och två andra män 
hängdes 1504 för att ha stulit ett smidesredskap och ytterligare andra icke specificerade saker, 
vilket enligt Söderberg visar att människor vid den här tidpunkten värderades lägre i 
förhållande till materiella ting. De flesta avrättningar rörde tillgreppsbrott och räknat per 
100 000 invånare avrättades omkring 130 under perioden 1474-1492, vilket ska jämföras med 
endast 5 avrättningar per 100 000 under perioden 1751-1773, och visar att avrättningarna var 
30 gånger vanligare under slutet av 1400-talet än vid mitten av 1700-talet.62 
 
Söderbergs studie visar att den kraftiga nedgången i avrättningar mellan senmedeltiden och 
frihetstiden delvis var ett resultat av att det dödliga våldet blev mer sällsynt, men att den 
kraftiga nedgången i antalet avrättningar även tyder på en ändrad rättsuppfattning. Under 
senmedeltiden var det t.ex. vanligt med avrättningar för stöld, medan dödstraffets 
verkningsfält under frihetstiden var betydligt mer inskränkt, eftersom man ansåg att det var 
oförenligt med rättskänslan att avrätta människor för stöld. Söderberg betonar att det inte 
finns någon entydig relation mellan samhällets fattigdom och hårdheten i straffmätningen, den 
tycks inte ha varit avhängig den materiella standarden, utan avvägningen mellan materiella 
och mänskliga värden försköts enligt Söderberg på ett sätt som innebar att respekten för 
människans liv ökade.63 
 
I sin studie hänvisar Söderberg till Erik Anners och Rudolf Thunanders undersökningar av 
rättstillämpningen, vilka visar hur en humaniserande tendens gör sig gällande från 
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hovrätternas sida redan flera årtionden före Gustav III:s strafflagsreformer, och att hovrätterna 
inte tillämpade lagens bokstav i bl.a. barnamordsmålen. Enligt Erik Anners och Rudolf 
Thunander frångick domarkåren på bred front användandet av dödsstraffet, så som det 
stadgades i 1734 års lag, i syfte att etablera en ny och mildare rättspraxis. Denna utveckling 
märks även för vissa typer av stöldbrott, t.ex. så skulle inbrottsstöld leda till ovillkorligt 
dödstraff efter 1745, hovrätterna dömde dock endast till döden i vart tionde fall, men 
förskjutningen i riktning mot mildare straff pågick redan under 1600-talet. Men den 
förändrade rättspraxisen kan inte ses som en effekt av ny lagstiftning eftersom flera lagar 
skärptes vid mitten av 1700-talet, utan rörelsen i riktning mot en humaniserad rättskipning 
föregriper lagändringarna, och det är enligt Söderberg tydligt att omprövningen av 
rättsuppfattningen inleddes långt innan man ställde straffmätningen i fokus under 1700-talet.64 
 
I ett kortare avsnitt berör Söderberg människors samverkan och kollektiva nyttigheter som 
exempelvis spannmålsmagasinen, brandförsäkringen, väghållningen och fattigvården, och 
enligt Söderberg inrättades t.ex. spannmålsmagasinen som ett skydd mot hunger och 
spannmålsbrist vid missväxt under 1700-talet, men kom i praktiken att fungera som 
låneinrättningar som lånade ut spannmål mot ränta där avkastningen på en del håll, särskilt i 
Mellansverige, användes till underhåll av skolor eller fattigvården.65 
 
Initiativet till spannmålsmagasinen kom enligt Söderberg inte från statsmakten, även om den 
ställde sig positiv till dessa, utan kom till stånd endast som ett resultat av menigheternas 
frivilliga överenskommelser. Det var allmogen som på egen hand fattade beslut om att göra de 
sammanskott av spannmål som krävdes för att skapa ett sädesmagasin, förvaltningen av dessa 
var socknarnas egen angelägenhet och sköttes utan inblandning av kronans tjänstemän, och 
Söderbergs studie visar att behovet av statlig undsättning var mindre i de delar av landet där 
sockenmagasinen var bättre utbyggd, vilket gav upphov till kritik när vissa landsdelar, där 
spannmålsmagasinen inte var lika vanlig, regelbundet reste anspråk på att staten skulle ingripa 
vid brist på spannmål.66 
 
I studien avhandlar Söderberg, som angivits ovan, även upprättandet av andra kollektiva 
nyttigheter, och en sådan var brandförsäkringen. Enligt Söderberg organiserades 
brandförsäkringsskyddet traditionellt på häradsnivå och avgiften för försäkringen, dvs. 
brandstoden, betalades av alla hemman efter hemmantalet, och skadeersättningen avgjordes 
sedermera av häradsrätten efter anmälan om brandskada i enlighet med vad som reglerades i 
1734 års lag. Häradsorganisationen sönderföll dock under senare delen av 1700-talet pga. 
sockenpatriotism till betydligt mindre brandskadeföreningar på pastorats- eller sockennivå, 
framför allt i Småland, Halland, Västergötland och södra Östergötland, vilket i praktiken 
innebar en återgång till mer primitiva försäkringsformer, men dessa pastorats- och 
sockenföreningar kom att spela en framträdande roll i brandförsäkringsväseendet på 
landsbygden ända in på 1930-talet.67 
 
Sockenbrandstoden saknades dock i de upp- och nordsvenska länen, som istället använde sig 
av häradsbrandstoden, och inom dessa beviljades ersättningar som i huvudsak täckte den 
uppkomna skadan. Längre fram kom skadeersättningen även att omfatta lösöre och utgick i 
kontanter, vilket inte var fallet på socken- och pastoratsnivå där ersättningen ofta utgick i 
natura, och i de områden som använde sig av häradsorganisationen infördes, till skillnad mot 
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sockenbrandstoden, relativt tidigt den moderna försäkringsmässiga kopplingen mellan 
bidragsskyldighet och ersättning.68 
 
Även finansieringen av väghållningen uppvisar enligt Söderberg regionala skillnader när det 
gällde allmogens lagstadgade skyldighet att underhålla vägar och broar, vilken innebar att den 
skulle bidra med arbetsinsatser för att röja vägarna, forsla sand och grus, sätta upp milstolpar, 
etc., och väghållningsbesväret var, precis som brandstoden, fördelat efter hemmantalet. I Väst 
var kostanden per invånare under riksgenomsnittet, och inslaget av kollektiv finansiering, dvs. 
genom skatter, var störst i Öst.69 
 
Söderberg menar att de regionala skillnaderna har sin grund i att samverkansformerna skiljer 
sig åt mellan Öst och Väst, även om det inte går att finna några säkra hållpunkter för 
bedömningen av skillnaderna, och att rimligast är att uttaxeringarna från hemmansägarna var 
vanligare i Öst, medan underhållet i Väst oftast stannade vid en vägdelning där vägstyckena 
delades upp mellan de underhållsskyldiga. En förklaring till de lägre kostnaderna är således 
enligt Söderberg att hemmansägarna i Väst kunde undvika att sammanskjuta kontanta medel 
till väghållningen genom att utföra den individuella prestationen i natura, och att de högre 
kostnaderna i Öst förmodligen speglar en högre ambitionsnivå i fråga om vägunderhållet som 
påminner om den om brandstoden.70 
 
Även fattigvården uppvisar enligt Söderberg regionala skillnader, t.ex. saknade ett flertalet 
län, bl.a. stora delar av Norrland, Kopparberg, Västmanland, Gotland, Östergötland, Kalmar 
och Halland, fattighus 1737, medan merparten av socknarna i Nyköpings län, delar av Närke 
och Stockholms län samt Jönköpings län hade uppfört fattigstugor. Det var först senare under 
1700-talet som en mer institutionaliserad form av fattigvård framträdde, företrädesvis i 
godssocknarna, vilken enligt Söderberg kan ses som en effekt av en högre grad av 
proletarisering. I dessa områden kunde de anhöriga inte på samma sätt ta ansvar för vården av 
de äldre och arbetsoförmögna som i t.ex. bondsocknarna, där de fattiga istället för fattigstuga 
fördes runt mellan gårdarna genom ett system som kallades rotegången, och istället införde 
man en form av kollektivt åtagande.71 
 
Söderbergs studie visar sammanfattningsvis att det föreligger en parallellitet mellan 
marknadsbildningen och skapandet av vissa kollektiva nyttigheter, och att det finns en tendens 
till att de mer kommersiellt utvecklade delarna av landet utmärks av en längre gången 
formering av sådana kollektiva nyttigheter, vilket enligt Söderberg knappast kan vara en 
tillfällighet. Men ser man till kollektiv och individuell nytta så menar Söderberg att dessa kan 
stå i konflikt med varandra, och är ett omdiskuterat problem i den ekonomiska teorin, 
eftersom enskildas bidrag till den kollektiva nyttigheten är förenat med personliga kostnader 
och det kan hända att nyttigheten består även utan enskildas bidrag, vilket skapar det välkända 
fripassagerarproblemet. Vidare behöver enligt Söderberg inte de individuellt sett bästa valen 
leda till den kollektivt sett bästa situationen.72 
 
I sin studie hänvisar Söderberg till Tomas Lappalainen som knyter konflikten mellan 
individuella och kollektivt rationella val till Max Webers tes om den fortgående processen av 
byråkratisk rationalisering som en nyckel till förståelsen av Västerlandets särutveckling, och 

                                                             
68 Söderberg 1999, s. 174. 
69 Söderberg 1999, s. 175. 
70 Söderberg 1999, s. 175. 
71 Söderberg 1999, s. 176f. 
72 Söderberg 1999, s. 171. 



19 

 

att den rationaliseringsprocess som Weber beskrev kan betraktas som just framväxten av 
kollektiv rationalitet.73 
 
Enligt Lappalainen har inte motsättningen mellan individuell och kollektiv rationalitet, trots 
att den är verklig, kommit att hindra den sociala och ekonomiska utvecklingen, eftersom de 
institutioner som lett fram till den historiskt enastående välståndsutvecklingen byggde på 
starka element av kollektiv rationalitet, vilket marknaden och staten är viktiga exempel på, 
och ett effektivt marknadsutbyte kräver ett visst mått av kollektiv säkerhet och en fungerande 
rättsordning, så att transaktioner inte bryts av våld, att transporter kan genomföras utan 
överfall och att ingångna avtal inte utan vidare kan brytas.74 
 
Lappalainen menar att det tidigmoderna Europa kännetecknades av en utveckling av 
marknader och privat produktion parallellt med en ökad roll för skattefinansierade, kollektiva 
nyttigheter, t.ex. i form av sanitära åtgärder, investeringar i infrastruktur och effektivisering 
av administrationen. Marknadstillväxten möjliggjorde att sådana former av tjänster kunde 
produceras till en lägre kostnad än tidigare. Enligt Lappalainen kan framstegen inte återföras 
enbart till ”den osynliga handen”, utan det handlar snarare om en fungerande balans mellan 
marknad och offentliga åtgärder. Den ekonomiska välståndsutvecklingen, summerar 
Söderberg, förutsätter enligt Lappalainen således att kollektiva nyttigheter har etablerats.75 
 
Söderberg ser att det i Lappalainens resonemang uppenbarligen finns ett samband med 
existensen av en offentlig sfär som en kollektiv nyttighet, inom vilken funktionärerna fogar 
sig efter och tillämpar formella regler där dessa inte kan befrämja sina personliga intressen för 
att maximera sin privata egennytta, och att reglernas tillämpning medför att 
förhandlingskostnaderna minskar på alla nivåer, samtidigt som kalkylbarheten för olika slags 
satsningar ökar, vilket särskilt gynnar projekt som är omfattande och långsiktiga.76 
 
Men Söderberg undrar om det inte i väsentlig utsträckning skulle kunna vara frågan om det 
omvända sambandet, dvs. att villkoren för skapandet av kollektiva nyttigheter ligger i 
marknadsbildningen, och att marknaden i den meningen kan ses som en lärprocess och inte 
enbart som en mekanism för utbytet. Söderberg framhåller även en tredje möjlighet där båda 
processerna, dvs. utvecklandet av marknaden och de kollektiva nyttigheterna, i så hög grad 
pågått samtidigt att den ena inte kan särskiljas som mer primär än den andra, och riktar 
uppmärksamheten mot Georg Simmels sociologiska analys, vilken menar att marknadens 
betydelse huvudsakligen ligger på det inre planet hos de människor som där kommer i kontakt 
med varandra. Enligt Simmels rymmer växelverkan mellan aktiva individer fortlöpande och 
ömsesidiga anpassningar till och försök att förutse den andres behov och handlingar, dvs. vill 
parterna nå resultat så är momentet av förhandling dubbelsidigt, och därför är det avskilt från 
uppgörelser med tvång eller våld.77 
 
Ur detta perspektiv, menar Söderberg, innebär marknadsbildningen att individen inför sig 
själv klargör två förhållningssätt: det mellan intäkter och uppoffringar och det mellan olika 
eftersträvade ting eller tjänster, dvs. graderingen av alternativa mål. Men samtidigt innebär det 
att förmågan till förhandling och överblick över sakförhållanden i tid och rum uppövas, och 
att utbytet medför att individen inträder i relationer till andra som har en viss varaktighet, i 
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den mån som transaktionen inte omedelbart avslutas för gott, samt att när utbytet bildar kedjor 
med flera inblandade, så uppstår ett intresse hos aktörerna av att reglera avtalsbrott, 
tolkningstvister, m.m.78 
 
Marknadsbildningen kan därför enligt Söderberg på flera sätt antas medverka till skapandet av 
kollektiva nyttigheter, såsom rättsordning och eliminering av privat våld, och förmågan 
behöver därför enligt Söderberg inte begränsas till den privata sfären, utan kan samtidigt leda 
fram till en förstärkning av den kollektiva rationaliteten. Söderberg menar att 
marknadsbildningen på så vis inte enbart genererar en rad incitament till, utan kan även de 
färdigheter hos människorna, dvs. den kommunikativa kompetensen, som krävs för att 
kollektiva nyttigheter framgångsrikt ska kunna upprättas.79 
 
Dag Lindström, docent i historia, har med utgångspunkt i tre specifika rättsfall, ett dråp, en 
stöld och ett fall av osämja mellan makar, vid rådstugorna i Stockholm och Malmö undersökt 
hur sociala relationer och normsystem gestaltade sig, men även rättens funktioner och de 
mentaliteter eller föreställningsvärldar som styrde människors handlande. Lindström hävdar 
att de tre exemplen från 1500-talets domböcker samtliga är typiska och belysande för hur den 
tidens sociala relationer och normsystem var utformade, och därför kan tolkas inom ramen för 
ett och samma system av regler för hur det sociala livet reglerades.80 
 
Lindström ställer sig kritisk till Norbert Elias civilisationsteori och menar att ett problem är 
beskrivningen av det samhälle som föregick civiliseringsprocessen eftersom karaktäristiken 
gärna stannar vid brutalitet, bristande civilisering och frånvaron av självkontroll och 
medkänsla. Visserligen medger Lindström att det är mycket möjligt att Elias fångar en viktig 
samhällsprocess, men att det är osäkert om hans teser är användbara för att begripliggöra det 
medeltida och tidigmoderna samhället, t.ex. ger inte civiliseringsperspektivet någon förklaring 
till varför adelsmän, rådmän och nämndemän invecklade sig i slagsmål under 1500-talet utan 
att de förlorade sitt sociala anseende, eller varför domstolarna i så hög grad sysselsatte sig 
med sådana ärenden, utan det mänskliga beteendet förefaller för den moderna betraktaren 
obegripligt eftersom det inte verkar ha styrts av rationella överväganden eller bestämda 
sociala spelregler utan av affektioner och plötsliga humörväxlingar.81 
 
Istället menar Lindström att graden av rationalitet, självbehärskning eller social kontroll inte 
självklart har ökat sedan medeltiden, men att normsystem, rättsfunktioner och sociala 
relationer däremot ändrat karaktär samtidigt som rättskipning och socialt beteende har 
genomgått kvalitativa förändringar, och därmed gjort att nya handlingsmönster blivit 
rationella. Det är det perspektivet som är fruktbart att tillämpa, inte enbart vid studier av 
våldsbrottsligheten, utan rent generellt när vi vill lära oss mer om sociala regler, 
normöverträdelser och rättsfunktioner.82 
 
Studien visar att rättens funktion under 1500-talet skiljer sig mot vad vi normalt förknippar 
med ett modernt rättsväsende. Det fanns enligt Lindström ingen klar skiljelinje mellan stat 
och samhälle eller mellan offentligt och privat, och rättsinstanserna under 1500-talet var inte 
helt en del av statsapparaten eller helt i händerna på lokalsamhället. Rättens ingripanden i 
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människors liv visade i många fall en slående flexibilitet, bestraffning var inte den enda 
möjliga åtgärden utan domstolarna hade en uppsättning olika handlingsalternativ för att 
hantera konflikter och ingripa mot normöverträdelser, och de lokala rättsinstanserna 
fungerade som en arena för konfliktlösning.83 
 
För att lösa konflikter fanns ett utvecklat system, men domstolarna var primärt inte ett 
instrument för kontroll eller disciplinering av randgrupper eller underskikt i staden, utan löste 
enligt Lindström främst konflikter inom borgerskapet och upprätthöll stadsfriden. De erbjöd 
även en möjlighet att återupprätta den personliga äran utan våld, och att dra sin belackare 
inför rätta var ett fungerande sätt att försvara sin ära. Men efter att den skyldige fått sitt straff 
återupptogs och återintegrerades han i allmänhet i rättsgemenskapen, den straffbara 
handlingen betraktades inte som ett avvikande beteende, även om den utgjorde en avvikelse 
från rättsnormen, dock inte från den gällande ärokodexen. Enligt Lindström saknade 
samhället anledning att reformera brottslingen, att stigmatisera personen som kriminell eller 
att eliminera den från samhällsgemenskapen.84 
 
Enligt Lindström fanns det en rad sätt att hantera lag- och normöverträdelser och en fullföljd 
rättsprocess med åtföljande bestraffning var endast en av flera möjligheter. Det fanns även 
olika informella vägar att utnyttja för att uppnå t.ex. förlikningar, men sådana kunde även 
uppnås genom ett mer institutionaliserat sätt, ibland inför själva domstolen, och ofta ansågs 
det viktigare att återställa balans och harmoni än att till varje pris utdela bestraffningar.85 
 
Lindström menar att länge det fanns två konkurrerande system för rättsskipning, men att den 
statliga rättsutövningen efter hand tog över och bidrog till att allt fler ärenden hamnade inför 
domstol i stället för att lösas på informell väg. Enligt Lindström finns det indikationer på att 
bestraffningar och förlikningar ingick i ett sammanvävt system. Om en förlikning var möjlig 
så tjänade inte domstolen nödvändigtvis som sista utväg, utan kunde istället användas för att 
driva fram en överenskommelse, och förlikningar ingicks i många fall med olika myndighets- 
eller överhetspersoners goda minne eller t.o.m. under deras aktiva medverkan.86 
 
När det gäller brottsutvecklingen så menar Lindström att det knappast kan bestridas att 
våldsbrotten i Sverige minskade från senmedeltiden och fram till 1900-talet, eller att samma 
iakttagelser gjorts i andra länder i Västeuropa, och att den tidens våldsbrottslingar återfanns i 
alla sociala skikt samt att det inte ansågs socialt deklasserande att begå sådana brott. Under 
medeltiden och 1500-talet var samhället ett s.k. våldssamhälle där våld ingick i vardagen, det 
väckte s.a.s. ingen större uppmärksamhet, och domböckerna visar enligt Lindström genom de 
många våldsbrotten att människor hade svårt att visa behärskning och självkontroll, vilket ger 
stöd för Elias civiliseringsteori.87 
 
Men enligt en annan tolkning, företrädd av Susanna Burghartz, kan inte den stora mängden 
våldsbrott förklaras som ett resultat av bristande förmåga till affektkontroll, utan ska tolkas 
som en konsekvens av specifika sociala regler, normer och handlingsmönster som gemensamt 
skapade en konfliktkultur. Den stora mängden lindrigare våldshandlingar och domstolarnas 
iver att ingripa mot dem kan enligt Lindström förklaras med ärobegreppet, både det kollektiva 
och individuella. I medeltidens och 1500-talets samhälle existerade två skilda normsystem 
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som var accepterade och påverkade varandra: a) den manliga ärouppfattningen krävde att den 
som angreps försvarade sin ära, vilket oftast skedde genom våld, och som sedan fordrade ett 
gensvar vilket ledde till att konflikten eskalerade; b) stadens ära var nära förknippad med 
upprätthållandet av den inre friden och långa, uppslitande konflikter utgjorde ett hot mot 
denna kollektiva ära.88 
 
Studien visar att det dödliga våldet, dvs. mord och dråp, inte var typiska våldshandlingar 
under 1500-talet, istället var det flesta våldsbrott av lindrig art och som slutade i en mindre 
bötessumma eller förlikning vid domstolarna. När det gäller de bakomliggande skälen mellan 
det dödliga och ickedödliga våldet menar Lindström att det i den inledande konfrontationen 
mellan antagonisterna inte fanns någots som avvek från fall till fall, men vid domstolarnas 
straffmättning i de olika våldsmålen så var den skyldiges reintegration villkorlig av 
våldshandlingens art, och i fall där rätten utdömde dödsstraff var inte möjligheten till 
reintegration längre möjlig, vilket enligt Lindström inte ska tolkas som att rätten var likgiltig 
inför livet.89 
 
Lindström hävdar att mycket av det som i källorna uppfattas som förändrad kriminalitet kan 
förstås som ett sönderfall av samhällsordningen, och måste tolkas enligt följande nivåer: 1) 
Socioekonomiska faktorer: en långsam upplösning av hushållets sammanhållna funktioner 
som enhet för produktion, reproduktion, socialisation, m.m., samt en delvis därmed 
sammanhängande uppkomst av helt nya sociala skikt och förändrad socioekonomisk 
befolkningsstruktur; 
 
2) Statliga ingripanden: en omfattande professionaliserings- och centraliseringsprocess inom 
rättsinstanserna och en tilltagande integration mellan centrala statliga instanser och lokala 
rättsinstitutioner. En tilltagande uppdelning mellan stat och samhälle tar sig på detta område 
uttryck i att ”rätten” alltmer framstår som en egen sfär avskild från vardagliga sociala 
relationer. En del av de statliga ingripandena kan inordnas under begreppet 
socialdisciplinering, åtminstone om därmed avses en medveten strävan efter förändrade 
beteendemönster i bestämda (statliga) syften; 
 
3) En förändring i fråga om ideologier och mentaliteter: de sociala relationerna och 
samhällsordningen förstås inte längre på samma sätt. Föreställningar om ära och 
grupptillhörighet utgör inte längre fungerande orienteringspunkter och kan inte längre styra 
det sociala handlandet på ett rationellt sätt. En del av dessa förändringar tar sig också uttryck i 
en förändrad syn på kriminalitet och brottslingar, eller kanske snarare i uppkomsten av dessa 
tankekategorier.90 
 
Julius Ruff har genomfört en omfattande studie av den framväxande statsmaktens roll som 
våldskontrollerande instrument, ursprunget till och formerna för det interpersonella våldet, 
den judiciella utvecklingen, våldets inverkan på kvinnor, folkliga protester och organiserad 
brottslighet i Västeuropa under tidigmodern tid. Fokus i studien har varit på hur våldet, både 
det formella och informella, präglade det tidigmoderna samhället. Ruff har främst utgått från 
skildringar i de tidigmoderna medierna, både muntliga och skriftliga, och jämfört dessa med 
kvantitativa data från bl.a. polisiära och judiciella arkiv. 
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Enligt Ruff beskrev de tidigmoderna medierna, både muntliga och tryckta, i huvudsak 
avrättningar där den dömde var dömd för mord, men ser man till de avrättningar som 
genomfördes i bl.a. England under 1500- och 1600-talen så var cirka 3/4-delar för vardagliga 
egendomsbrott och inte för mord. Den mesta av litteraturen om våld gav således minst sagt en 
vilseledande uppfattning om omfattningen av brottsligheten i England, och övriga 
Västeuropa, under tidigmodern tid.91 
 
Trots att våldet generellt minskade i Västeuropa under tidigmodern tid påverkade medias 
skildringar av våldet, vilka för det mesta var felaktig, sensationslysten, stereotyp och t.o.m. 
fabricerad, människors uppfattning. Den tidigmoderna pressen, precis som modern media, 
kunde m.a.o. skapa en bild om en ökning av våldet. Historiskt har således, enligt Ruff, 
uppfattningar och inte faktiskt kunskap format åtgärderna mot brottsligheten. Rädsla kunde 
orsaka panik och ibland ogenomtänkta förändringar i den allmänna hållningen och lagen om 
hur man skulle handskas med den inbillade ökningen av våldet.92 
 
Den allmänna nedgången av våldsbrott var dock inte konstant, utan den på lång sikt 
nedåtgående trenden avbröts av tillfälliga ökningar av mord under början av 1700-talet i bl.a. 
England och Holland, vilket även inträffat i modern tid, och studien visar att sådana tillfälliga 
ökningar inträffade under tider av sociala, kulturella och ekonomiska förändringar. Samtidigt 
har inte frekvensen mord minskat i samma takt i alla västeuropeiska stater, men nordvästra 
Europa, dvs. den mest urbaniserade delen av kontinenten, har enligt Ruff legat främst i att 
begränsa våldet.93 
 
De bakomliggande orsakerna till nedgången i frekvensen mord och annan våldsbrottslighet 
var, om man ser till resultaten av empirin i Ruffs studie, multipla insatser från staten att 
kontrollera och disciplinera sina medborgare. Denna utvecklingsprocess överensstämmer 
enligt Ruff helt och hållet med Norbert Elias civiliseringsteori. Under tidigmodern tid, främst 
under 1600-talet, moderniserade och disciplinerade staten bl.a. sina väpnade styrkor, vilket 
medförde att det våld som soldater orsakade civila minskade samtidigt som man skapade ett 
formidabelt vapen mot storskaligt kollektiv våld, dvs. uppror. Parallellt med denna utveckling 
påbörjade de flesta stater en långsam process med att monopolisera våldet inom gränserna.94 
 
Men kanske viktigast i den civiliserande processen och statens ansatser att kontrollera och 
disciplinera sina medborgare var utvecklingen av rättsväsendet, framför allt dess kompetens 
och räckvidd, vilket i förlängningen kom att ersätta det infra- och parajudiciella systemet för 
konfliktlösning och innebar slutet på privata förhandlingslösningar liksom individuella 
hämndhandlingar, dueller och fejder. Rättsväsendets effektivitet och tillgänglighet förstärkte 
statens makt och kontroll över medborgarna.95 
 
I takt med att rättsväsendet bidrog till att minska de privata våldsdåden genom medling i 
dispyterna, påskyndade den även processen i vilken statsmaktens judiciella våldsutövning 
minskade där de brutala, offentliga kroppsliga bestraffningarna och avrättningarna minskade 
och försvann från offentligheten. Ett nytt slags strafftänkande gjorde sig gällande och 
inlåsning, dvs. fängslandet av brottslingar, blev det typiska straffet över hela Europa med 
början under 1700-talet. Under 1900-talet avskaffades slutligen dödsstraffet i alla 
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västeuropeiska stater. Samtidigt minskade toleransen för våld generellt och de västeuropeiska 
domstolarna utverkade allt hårdare domar, vilket reflekterade allvaret bakom samhällets 
hållning till det interpersonella våldet.96 
 
Maria Ågren har undersökt hur vanligt det var att 1700-talets svenska tingsförhandlingar 
ägnades åt att handlägga ekonomiska tvister, dvs. skulder, lösningskrav och arvsanspråk, i 
stället för brott, och om dessa tvistemål kan säga något om den sociala skiktningen av 
befolkningen som föregick den stora proletariseringsvågen på 1800-talet. Ågren menar att 
tidigare forskning kring feodalismens upplösning och kapitalismens uppkomst visat en 
tendens att koncentrera analysen på förändringar inom produktionssfären eller på förändringar 
i de sociala relationerna, men enligt Ågren är de olika undersökningsmetoderna lika 
väsentliga för att förstå hur övergången från en feodal ekonomi till en kapitalistisk påverkade 
människors relationer med varandra.97 
 
Enligt Ågren har svenska forskare främst använt sig av tänke- och domböcker för att komma 
åt tidigare samhällens normsystem, eftersom man ansett att samhällets djupare normer och 
värderingar bör avspegla sig i människors straffbara beteenden, och har därför arbetat med 
frågan hur och varför brottsspektrum förändrats över tid och främst inriktat sig på 
våldsbrottsligheten. Vidare så menar Ågren att forskare även intresserat sig för den kontroll 
samhället utövat genom lag och rätt, och hur dessa instrument användes av de behärskande 
mot härskarna, men den del av domböckerna som behandlar ekonomiska tvister mellan 
lokalsamhällets medlemmar har inte enligt Ågren uppmärksammats i samma utsträckning 
som brottmålen trots att även dessa kan säga oss en hel del om tidigare samhällens 
värderingar och föreställningar.98 
 
I studien har Ågren fokuserat på fyra tvistetyper i sin studie, nämligen skuldtvister, 
arvstvister, lösningsrättstvister och bördsrättstvister, pga. två parallella och intimt 
sammankopplade förändringsförlopp: framväxten av ett modernt, allomfattande ägande och 
proletariseringen av bondebefolkningen. Denna förändring med samlandet av alla 
äganderättsliga aspekter i händerna på några få och avskärmandet av många människors 
anknytning till jorden måste enligt Ågren ha väckt vrede och motstånd och bör då ha visat sig 
i de civilrättsliga tvistemålen.99 
 
För enligt Ågren kan man nämligen betrakta de ekonomiska tvisterna som ett uttryck för 
olikartade sociala relationer i lokalsamhället: 1) Personliga och direkta relationer, relationer 
av ömsesidighet, beskydd och hjälp; 2) Förtingligande och indirekta relationer, där formella 
rättigheter och vinstintresse utgör grunden. Visserligen menar Ågren att samtliga tvister 
innehåller element från båda sfärerna, men att den personliga relationen är mer framträdande i 
de icke tingförda skulderna och i alla de tvister som slutar i förlikning, medan 
förlagsskulderna och lösningsrättstvisterna hör till en mer förtingligad värld, och att det är 
inom den sfären som man bör söka proletariseringens rötter.100 
 
Resultaten i Ågrens studie visar att verksamheten vid de två domstolarna Stora Tuna 
häradsrätt och Österbergslagens bergstingsrätt perioden 1741-1745 helt dominerades av 
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uppgiften att lösa tvister. Målfördelningen vid Österbergslagens bergstingsrätt var 65,6 % 
tvister, 16,3 % brott, 12,5 % formella ärenden och 5,6 % flera åtalspunkter. Vid Stora Tuna 
häradsrätt var målfördelningen 57,2 % tvister, 14,1 % brott, 27,3 % formella ärenden och 1,4 
% flera åtalspunkter.101 
 
1.4 Källor och källkritik 
Studien baseras på Jukkasjärvi och Enontekis tingslags domböcker 1639-1699 och 1737-
1740, vilka tolkats och utgivits av Dag A Larsen och Kåre Rauø med stöd från Norsk 
kulturfond 1996 och 1997, och finns att läsa som historiskt material vid högskolan i Luleå. 
Domböckerna är grundade på befintlig dombokshandskrift från domboken över Torneå 
Lappmark och förlagorna återfinns hos Lenvik bygdemuseum. 
 
Larsen och Rauø redogör inte i inledningen eller någon annanstans för domböckernas 
proveniens, men verkar enligt min mening ha varit noggranna vid tolkningen av 
huvudhandskrifterna som utgör Jukkasjärvi och Enontekis tingslags domböcker under 
perioden 1639-1699 och 1737-1740. Protokollen över de olika målen är systematiskt och 
detaljerat återgivna och några förvanskningar förefaller inte förekomma. I den mån det finns 
luckor i protokollen så är dessa angivna av Larsen och Rauø. Något sakregister över samtliga 
mål och ärenden som de båda tingen avhandlade finns dock inte uppsatt, likadant är det med 
de båda tingens saköreslistor, förutom i domboken som berör perioden 1639-1699, vilket i 
viss mening försvårat min kvantitativa och kvalitativa tolkning av de olika målen, men har 
inte haft någon inverkan på materialets validitet som primärkälla. 
 
Vidare, vad avser undersökningsperioden 1737-1740, är det viktigt att understryka att de 
kvantitativa resultaten, och tolkningarna av dessa, blir väldigt osäkra eftersom det undersökta 
tidsspannet är för begränsat för att jag ska kunna dra några säkra slutsatser om t.ex. 
våldsutvecklingen, men enligt min mening är de kvantitativa resultaten inte helt utan värde, 
trots det snäva tidsspannet på 1700-talet, eftersom de, åtminstone vad det gäller omfattningen 
av målförekomsterna inom de olika kategorierna, vid en jämförelse med föregående period 
1639-1669, förmedlar en relevant uppfattning om utvecklingen av de straff- och civilrättsliga 
samt administrativa målen. 
 
När det gäller bruket av domböcker som källa för att spegla relations- och tankemönster och 
eventuella normförskjutningar för vad som varit tillåtet under medel- och tidigmodern tid så 
utgör de dem främsta vittnesmålen eftersom de olika målen i domböckerna redovisar 
händelser och skeenden som berörde lokalsamhället, och eftersom domstolarna även hade ett 
förvaltningsansvar avhandlades mer än enbart brott och tvister, men rättegångsmaterialet ger 
också i många fall en detaljerad och direkt bild av verkligheten med en inblick i folks 
vardagsliv som kan vara svårt att hitta i andra källor.102 
 
Även om domböcker anses vara den främsta källan för att spegla eventuella 
normförskjutningar och skiftningar i brottstrukturen så finns det forskare som menar att det 
kan vara svårt att sluta sig till vad som hände utanför den formella rättssfären om man utgår 
från äldre rättskällor, samtidigt som det finns forskare som helt vill avskriva idén om att mäta 
brottsligheten kvantitativt eftersom de flesta brott inte beivrades särskilt energiskt i Europa 
före 1800-talet, och att de flesta konflikter inte drogs inför rätta förrän de nådde en nivå som 
uppfattades som allvarlig, vilket har fått forskare att anta att de allvarligaste brotten i större 
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utsträckning ledde till rättslig behandling medan lindrigare brott förmodligen aldrig nådde den 
formella rättssfären, vilket rimligtvis även måste ha gällt för de ekonomiska tvistemålen, och 
att en stor andel av dessa fick sin lösning utanför domstolen genom förlikningar.103 
 
Men medan det finns forskare som hävdar att den registrerade brottsligheten inte utgör något 
representativt urval för den totala andelen brott eftersom de grövre brotten är 
överrepresenterade i materialet, så finns det forskare som menar att äldre rättskällor, 
exempelvis tänkeböcker från städerna och domböcker från landsbygden, utgör ett rikt 
källmaterial och kan användas för att skildra enstaka rättsfall och visa hur annorlunda 
rättvisan fungerade i äldre tid, för att systematisk kartlägga brottsmönstren och tolka dem i 
förhållande till lagen, för att skildra den sociala kontrollen över olika perioder samt vilken roll 
domstolarna spelade i samhället, etc.104 
 
Oavsett inställning till domböckerna som källor så kan de inte förutsättas okritiskt eftersom 
uppgifterna de förmedlar inte behöver vara representativa för samhället i stort, 
domstolsprotokollen speglar rättens egen verksamhet, och det som förefaller vara direkt 
återberättat har i själva verket passerat genom ett antal förmedlande led som kan ha påverkat 
faktaurvalet och formuleringarna. Den största källkritiska risken ligger emellertid inte i att 
formuleringarna kan ha ändrats, utan att berättelserna förkortats, och av den anledningen 
behöver inte allt som antecknades stämma överens med vad som sades.105 
 
Sedan är det inte säkert att all relevant information antecknades i de olika målen eftersom 
förmågan att skriftligt bevara fakta inte var särskilt utbredd i 1500- och 1600-talens 
förvaltning, det svenska samhället byggde nämnligen mindre på skriftlighet än idag, och även 
om den som förde protokoll bevisligen var skrivkunnig så innebär inte det att personen hade 
ett skriftligt medvetande.106 
 
Internationell och svensk forskning visar att de muntliga och skriftliga uttrycksformerna 
samexisterade under 1500-talet, och att de flesta européer var illitterata. Invånarna i norra 
Europa var dock mer litterata än dem söderut, de rika och privilegierade var i större 
utsträckning skriv- och läskunniga jämfört med de fattiga, och män var i större utsträckning 
skrivkunniga än kvinnor. Den tidigmoderna människan var dock mer van vid tryckt text än 
vad historiker tidigare föreställt sig, bl.a. i form av dekret, kungörelser, annonsblad och 
gatuskyltar, vilka läskunniga läste högt för de som inte kunde läsa.107 
 
Vanan att läsa högt var utbredd, många läste t.o.m. högt även när de var ensamma, och den 
som inte var läskunnig kunde få de senaste nyheterna upplästa på offentliga platser mot en 
liten ersättning. En stor del av högläsningen ägde t.ex. rum på arbetsplatser, religiösa 
samlingar och sociala sammankomster, och många av texterna verkar ha varit anpassade för 
högläsning eftersom de kunde börja med fraser som ”Lyssna...” och ”Som du snart kommer 
att få höra...”, men den verkliga andelen läskunniga kan dock mycket väl ha överskridit 
förmågan att skriva sitt namn, vilket varit det traditionella sättet för historiker att mäta läs- 
och skrivkunnigheten.108 
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Människor undervisades företrädesvis i att läsa eftersom det gick fortare och var enklare än att 
lära dem skriva, och de flesta som inte kunde skriva, men läsa, genomgick inte någon formell 
utbildning. I Sverige bidrog t.ex. hemundervisning av prästerskapet inom de olika 
församlingarna till att nästan alla människor hade läsförståelse under 1700-talet, vilket styrks 
genom en studie i läsförståelse som genomfördes 1686, men så sent som 1770 kunde endast 
20 procent av den svenska befolkningen skriva.109 
 
Många ärenden som domstolarna avhandlade under 1500- och 1600-talen antecknades 
knapphändigt och det var först under 1700-talet som det blev vanligare med utförligare 
redogörelser av bakomliggande händelseförlopp och rättslig behandling, men undantag finns 
givetvis och båda sätten att presentera de olika ärendena förekom både under 1500-, 1600- 
och 1700-talen, men generellt sett sker en ökning av andelen utförligare presentationer under 
slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.110 
 
Det faktum att domstolarna under 1500- och 1600-talen så knapphändigt antecknade de olika 
ärendena som avhandlades medför enligt min mening att eventuella tolkningar av de olika 
ärendena försvåras, särskilt när det gäller brottmål som sällan innehåller mer information 
annat än de inblandades namn, påstådd gärning och påföljd, men de ärenden som avser 
skuldfodringar, arvs- och ägotvister, etc. brukar i regel vara mer detaljerat återgivna. Orsaken 
till det får nog anses vara att tvistemålsärendena ofta var betydligt mer komplicerade juridiskt 
i jämförelse med brottmålsärendena. 
 
En viktig orsak till att den skriftliga dokumentationen blev mer utförlig under slutet av 1600- 
och början av 1700-talet var att rättssystemet genomgick stora förvaltningsmässiga 
förändringar, redan 1614 blev t.ex. underrätterna skyldiga att skicka in avskrifter av 
domstolsprotokollen till hovrätten, och kraven på domstolarna ökade i samband med att en 
omfattande byråkratisering ägde rum.111 
 
Förutom den rättshistoriska utvecklingen med framväxten av den legala bevisteorin och det 
inkvisitoriska processförfarandet utgick ett brev till Sveriges domstolar 1715 som uppmanade 
dessa att föra noggranna protokoll över allt som yttrades under prövningen av ett mål, men ett 
annat skäl till att dokumentationen blev mer utförlig under 1700-talet kan vara att de praktiska 
möjligheterna för detta hade ökat eftersom det till skillnad från tidigare fanns en notarie avsatt 
att föra protokoll. Tidigare hade ordförande skött skrivandet personligen.112 
 
Enligt Eva Österberg går det inte att förutsätta att brottsstatistik omedelbart avspeglar 
mänskliga beteenden, eller att det är lätt att dra några slutsatser om en civilisationsprocess 
från studier av kriminalitet, ifall den definieras som faktiskt mildrande av individuella 
beteenden, utan att »endast sådana handlingar som är lika förbjudna både i lag och i folkligt 
rättsmedvetande, t ex mord, kan diskuteras för sådana syften». Variationer i andra 
brottskategorier kan istället uttrycka förändringar i den sociala kontrollen. Om rättsstatistiken 
visar på ett ökat antal beivrade småslagsmål, så behöver det inte innebära att våldet tilltagit i 
samhället, utan kan tvärtom spegla en minskad tolerans mot våldet från statsmakten och 
medborgarnas sida.113 
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Österberg menar att rätten som kontrollinstans måste vägas mot alternativa platser för social 
kontroll och att rättsskipning inte endast är en fråga om order uppifrån och effektivitet från 
tjänstemännens sida, utan handlar även om i vilken grad människor var villiga att använda sig 
av lag och rätt för att lösa sina konflikter. Begreppet civilisationsprocess kan i så fall enligt 
Österberg användas heuristiskt för att rikta uppmärksamheten mot ett komplex av 
samhälleliga åtgärder i syfte att åstadkomma mer kultiverade och fridfulla sociala 
relationer.114 
 
I studien understryker Österberg att de mera övergripande förklaringsmodeller som lanserats i 
den skandinaviska forskningen förklarar mycket, men inte allt, och att tesen om en 
civilisationsprocess måhända fångar något väsentligt i våldskriminalitetens förändringar på 
lång sikt, men att den inte ger någon förklaring till senare tiders våldstoppar. Tolkningen att 
ekonomiska faktorer och social kontroll, främst företrädd av Heikki Ylikangas, har spelat en 
signifikant roll i minskningen av våldsbrotten under 1500-talets Finland, och senare dess 
uppgång under 1800-talet, är inte tillräcklig eftersom den inte förklarar varför 1400-talet 
städer hade ännu högre våldsbrottslighet.115 
 
För det kan knappast enligt Österberg ha varit svårare att informellt kontrollera och övervaka 
människorna i en liten medeltidsstad jämfört med 1800-talets begynnande industristäder, och 
tillägger att det inte heller är särskilt troligt att den socio-ekonomiska polariseringen i 
bondesamhället varit större på 1400-talet än under 1800-talets proletariseringsprocess. Av den 
anledningen hävdar Österberg att variationer i kriminaliteten inte bara hänförs till människors 
psykologiska konstitution eller individuella respons på ekonomisk stimuli, utan även till 
förändringar av de samhälleliga systemen.116 
 
Domböcker lämpar sig således bäst som källa för att undersöka eventuella normförskjutningar 
och skiftningar i brottstrukturen, eller att kvalitativt spegla förändrade relations- och 
tankemönster, under en längre tidsrymd, men domböcker och analysen av de olika ärendena 
vid domstolarna är i sig inte tillräckligt för att styrka eller avfärda teorin om 
civilisationsprocessen. Från det utgångsläget menar jag att rättsväsendets utveckling och 
brottslighetens strukturförändringar under medel- och tidigmodern tid endast är en av flera 
delprocesser i en civilisationsprocess som initierades långt före de tidigaste domböckernas 
tillkomst i Sverige och Västeuropa. Var, när och hur det hela började går inte att utläsa i några 
domböcker, men de kan visa i vilken mån civiliseringsprocessen fortskred och kom att 
påverka samhället ekonomiskt, juridiskt och moraliskt. 
 
1.5 Frågeställningar 
Eftersom studiens primära syfte är att undersöka om en modifiering av människans 
affektbeteende inträffade under tidigmodern tid genom att kvantitativt och kvalitativt 
analysera samtliga ärenden, dvs. straffrättsliga, civilrättsliga och administrativa mål, som 
domstolen i Torneå lappmark avhandlade perioden 1639-1669 och 1737-1740, för att på så 
vis bättre förstå de sociala strukturer, konfliktmönster och förhållningssätt som var 
signifikativt för den tidigmoderna människan, och därmed eventuellt kunna förklara varför de 
civila tvistemålen och formella ärendena ökade på bekostnad av de straffrättsliga ärendena 
blir det nödvändigt att bryta ned analysen enligt följande frågeställningar: 
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1) Minskar det totala antalet straffrättsliga mål, särskilt de vålds- och hedersrelaterade 
målen, som tinget i Torneå lappmark prövade perioden 1639-1669 och 1737-1740? 

 
2) Sker det vid den undersökta perioden en övergång från ett våldssamhälle till ett 

stöldsamhälle enligt tesen au vol de violence? 
 
3) Går det att även i perifera områden, dvs. områden där statsmaktens kontroll och 

inflytande över medborgarna antas ha varit mindre utvecklad, spåra en förskjutning i 
domstolens ärendemassa med en koncentration kring straffrättsliga mål under 1600-talet 
till en koncentration kring civilrättsliga och administrativa mål under 1700-talet? 

 
4) Är det möjligt att utifrån de administrativa målens innehåll avgöra om samhället dels blev 

mera komplext i den meningen att antalet förordningar och regleringar ökade, och dels 
om kraven på människors mellanmänskliga medverkan och åtaganden inför varandra och 
statsmakten i samband med denna utveckling vuxit? 

 
Med hänsyn till teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning är det möjligt att presentera 
några slutsatskriterier som tar i beaktande vilken betydelse centraliseringen av makten, vålds- 
och skattemonopoliseringen, judiciella reformer och övergången från naturahushållning till 
penningekonomi kan ha haft för de tidigmoderna människornas relationer mellan varandra 
och med statsmakten: 
 
a) Minskar det totala antalet vålds- och hedersrelaterade mål som domstolen prövade under 

den undersökta perioden visar det att en modifiering i beteendena sannolikt inträffat och 
att människor blivit mer benägna att reglera sitt affektbeteende i den meningen att 
utövandet av våld, dvs. våld som inte sanktionerats ovanifrån av statsmakten, i de 
mellanmänskliga relationerna blivit mindre accepterat, och att våld i samband med 
hederskränkande angrepp förlorat i betydelse när det gäller att försvara och upprätthålla 
den egna äran enligt Norbert Elias civiliseringsteori. 

 
b) Visar studien att det sker en målförskjutning från ett högt antal våldsbrott till ett högt 

antal stöldbrott ger det stöd för tesen de la violence au vol, medan det omvända med stor 
sannolikhet visar att tesen inte är representativ för perifera regioner utan i högre grad är 
tillämplig i mer centrala regioner med större befolkning och starkare penningekonomi, 
dvs. städer med betydande handel, t.ex. Stockholm, Örebro, Linköping och Uppsala, eller 
större orter med gruvnäring, etc. 

 
c) Inträffar en målförskjutning i domstolens ärendemassa från ett högt antal straffrättsliga 

mål till ett högt antal civilrättsliga och administrativa mål även i perifera regioner under 
den undersökta perioden innebär det förmodligen att statsmaktens inflytande och kontroll 
över medborgarna varit minst lika påtaglig som i mer centrala regioner, samt att 
avstånden till de olika regionerna haft en underordnad betydelse för centralmakten att 
dels genomdriva administrativa utvecklingar och regleringar och dels att försäkra sig om 
att dess lagar och förordningar efterlevts. 

 
 En målförskjutning mot ett större antal civilrättsliga och administrativa mål vid den 

undersökta perioden kan också vara en indikation om förändrade avtalsvillkor och att ett 
allt mer komplext samhälle dels indirekt ökat kraven på mer civiliserade mellanmänskliga 
relationer, och dels att centralmakten upplevt ett stigande behov att ingripa i och reglera 
människors ekonomiska förehavanden, enligt Österbergs fasmodell om att tinget under 
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senare delen av 1500-talet och fram till mitten av 1700-talet bl.a. fungerade som en arena 
för personliga motsättningar, men successivt alltmer kom att tjäna den tidigmoderna 
statens intressen i och med att domstolarna började fungera som ett formellt 
kontrollsystem i samarbete med kyrkan som halvformellt kontrollsystem i syfte att straffa 
sexuella förbindelser och motverka våld, där både det formella och halvformella 
kontrollsystemet använde sig av reintegrativa och stigmatiserande påföljder. 

 
d) Visar studien att de administrativa målen ökar i omfattning, dvs. att förordningarna och 

regleringarna från statsmakten blir fler och menigheten i växande omfattning 
inkorporeras alt. tillfrågas om viktiga beslut rörande den fiskala verksamheten, samt att 
anspråken på statsmakten ökar underifrån, tyder det enligt min mening på att samhället 
blivit mera komplext och att människor i större utsträckning började samverka med 
varandra och statsmakten i syfte öka den kollektiva nyttan, vilket även skulle bekräfta 
Johan Söderbergs hypotes om en parallellitet mellan marknadsbildningen och skapandet 
av vissa kollektiva nyttigheter, t.ex. sockenmagasin, brandförsäkring, väghållning, 
fattigvård, etc. 

 
1.6 Metod 
Då syftet med studien går ut på att undersöka om det inträffar en förskjutning i domstolens 
ärendemassa från en hög andel brottmål till en hög andel stöldmål enligt tesen de la violence 
au vol, dvs. en övergång från ett våldssamhälle till ett stöldsamhälle, och om det sker en 
förskjutning från en hög andel brottmål till en hög andel tvistemål och formella ärenden vid 
domstolen i Jukkasjärvi och Enonteki under perioden 1639-1740, samt i vilken utsträckning 
domstolen fungerade som arena för att lösa konflikter mellan människorna, men även vilken 
betydelse de formella ärendena haft i de mellanmänskliga relationerna och människors 
åtaganden inför varandra och statsmakten i samband med utvecklingen av den judiciella 
verksamheten och statsmaktens ökade kontroll och inflytande över medborgarna har jag 
använt mig av en kvantitativ och kvalitativ metod. 
 
Genom kvantitativa och kvalitativa studier av den relativa frekvensen brottmål är det möjligt 
att dels få fram en bild av hur statsmakten och menigheten reagerade på våldet, särskilt det 
grova med dödlig utgång, men även det lindriga, och dels hur människor bevakade sitt 
personliga anseende och hur pass angelägna de var att formellt, dvs. i rättssystemet, beivra 
sina medmänniskors sedlighet och vandel eller omvänt ta upp och beivra rykten som var i 
omlopp. En kvantitativ och kvalitativ metod är naturligtvis även tillämpbar på andra mål än 
brottmål, dvs. tvistemål och administrativa mål, men dessa har inte rönt samma intresse trots 
att de förmodligen har lika mycket att säga om samhällsutvecklingen och mellanmänskliga 
relationer under medeltid och tidigmodern tid. 
 
Vid indelningen av de olika målen har jag huvudsakligen utgått från Maria Ågrens 
bedömningskriterier eftersom dessa enligt min mening lämpar sig väl för studier som grundar 
sig på domboksmaterial. Ågren har definierat brott som mål mellan två klart utpekade parter 
där den ena uppenbarligen har ett starkare stöd i lagen och den andra intar en mer defensiv 
hållning, och tvister som mål mellan två relativt jämbördiga parter där svarandeparten inte 
anser sig ha gjort något fel och eventuellt reser genkäromål, medan formella ärenden 
definieras som ärenden av administrativ natur, dvs. ansökningar och anmälningar, ex. 
antecknande av testamenten och skötslokontrakt, begäran om brandstodshjälp, m.m.117 
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I min studie använder jag dock lite annorlunda begrepp och definitioner för de mål som berör 
brott, tvister och formella ärenden än vad Ågren gjort, och har valt att kalla dessa 
straffrättsliga mål, civilrättsliga mål och administrativa mål. Anledningen till det är att 
domstolen i många av de administrativa målen trots allt gjorde en rättslig prövning innan den 
kom fram till ett utslag, ex. vid ansökningar. Gränssättningen mellan civilrättsliga och 
administrativa mål är naturligtvis ibland prekär, men skillnaden mellan de båda 
målkategorierna är att det inte förekommer någon partsinställning i de administrativa målen 
medan de civilrättsliga utmärks av att det förekommer en tvist mellan två eller fler parter. 
 
Definitionsmässigt är således straffrättsliga mål ärenden där det klart framgår att det är frågan 
om en straffrättslig handling, det är m.a.o. inte frågan om någon tvist, och med straffrättslig 
handling avses en handling som enligt lagstiftningen var brottslig och som kunde medföra en 
påföljd. Civilrättsliga mål är ärenden där det klart framgår att det är frågan om en tvist mellan 
två eller fler parter, det är m.a.o. inte ärenden i vilken domstolen gör en skuldprövning och en 
part riskerar påföljd, utan ärenden mellan någorlunda rättsligt jämlika parter. Administrativa 
mål är ärenden av formell natur där det klart framgår i domboken att det är frågan om 
ansökningar, anmälningar och förfrågningar, t.ex. upprättande av testamenten och avtal, 
bildande av brandstodsförening, ansökan om fattighjälp, etc. 
 
Precis som i Ågrens studie har relationen mellan de olika parterna varit bedömningskriteriet, 
dock inte den rättsliga utgången, i de straff- och civilrättsliga målen samt de administrativa 
målen. När det gäller gränserna mellan de olika målkategorierna har även jag, precis som 
Ågren, i vissa fall upplevt att det varit svårt att se en tydlig avgränsning. Ågren har t.ex. valt 
att klassificera mål där en part anmäler besvär om åverkan på privat egendom utan att det 
finns en motpart, ex. skogsåverkan, och domstolen beslutar om vite, som formellt ärende, men 
hade en motpart funnits skulle ärendet förmodligen betraktats som en tvist. Det kriteriet har 
även jag använt i min studie, men av skäl som angivits ovan valt att betrakta som ett 
administrativt mål istället för ett formellt ärende.118 
 
En annan anledning till att jag har valt att använda mig av Ågrens undersökningsmetod är att 
domböckerna över Torneå lappmark perioden 1737-1740 saknar saköreslängder, vilket 
möjligtvis bidrar till att försvåra en jämförelse med studier som utgått från sådana, en 
omständighet som Ågren f.ö. accentuerar och tillägger att sådana undersökningar emellertid 
sällan behandlat tvisterna eller relationen mellan tvist- och brottsmassa, men eftersom jag 
ämnar jämföra de civil- och straffrättsliga samt administrativa målen kvantitativt och 
kvalitativt med utgångspunkt i relationerna mellan parterna gör jag bedömningen att Ågrens 
bedömningskriterier är bättre lämpade att använda i min studie.119 
 
De olika straff- och civilrättsliga samt administrativa målen har jag klassificerat enligt 
följande: 
 
Straffrättsliga 
1. Brott mot domstol: fylleri och ovettighet inför domstolen, uteblivande som part eller 

vittne och olaga stämning. 
2. Brott mot kyrkan: sabbatsbrott, försummad nattvard, husförhör, oljud i kyrkan, trolldom, 

brott mot kyrkofriden. 
3. Brott mot person: mord, dråp, dråpförsök, vållande till annans död, misshandel och 

ärekränkning. 
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4. Brott mot egendom: stöld, snatteri och skadegörelse. 
5. Brott mot moral: hor, mökränkning, lönskaläge, lägersmål och förargelseväckande 

beteende. 
6. Brott mot statsmakten: skattebrott. 
7. Övriga 
 
Civilrättsliga 
1. Fast egendom: tvist om köp, försäljning, uppbud, byte, nyttjande (dvs. servitut), 

jorddelning, jordlega (dvs. arrende), pansättning av jordegendomar och tvister om fast 
egendom i allmänhet. 

2. Lös egendom: tvist om köp och försäljning och tvister om lös egendom i allmänhet. 
3. Skulder: tvist om pant och krav på återbetalning av skulder mellan privatpersoner, krav 

från befallningsman eller tiondefogde, och krav om arrendeavgift. 
4. Arv: tvist om arvsrätt, köpeskilling och tvister om arv i övrigt. 
5. Relationer mellan husbönder och tjänstefolk: tvist om lönens utbetalande och icke 

fullgjort kontrakt. 
 
Administrativa 
1. Tillsättande av tjänster: utnämning av fogde, länsman, befallningsman och nämndeman. 
2. Tillkännagivande och protokollföring av vissa handlingar: publikationer av författningar, 

meddelanden, uppläsning av brev, påbud, längder och resolutioner. 
3. Fast egendom: registrering och reglering av köp, uppbud och avtal. 
4. Lös egendom: registrering och reglering av köp, uppbud och avtal. 
5. Arv: registrering och regelring av arv, bouppteckningar och förmynderskap, testamenten 

och lösningsrätt. 
6. Övriga 
 
Vid den kvantitativa redovisningen av de olika målen använder jag mig av ett eget 
tabellformat, utgångspunkten är dock Ågrens tabellformat för målens fördelning i absoluta 
och relativa tal, eftersom den ger en översiktlig bild av ärendemassan vid domstolen i 
Jukkasjärvi och Enonteki under perioderna 1639-1669 och 1737-1740, men när det gäller 
klassificeringen och redovisningen av de olika undergrupperna inom varje målkategori har jag 
utgått från rubriceringen, dvs. sakfrågan i varje enskilt ärende, av målen som domstolen 
avhandlade.120 
 
För att studien ska anses representativ och relevant komparerar jag resultaten med tidigare 
forskning, både nationellt och internationellt, med avsikten att finna överensstämmande eller 
avvikande iakttagelser. Förutom att det ger studien en önskad bredd bidrar en sådan 
jämförelse även till att resultaten i studien, både de kvantitativa och kvalitativa, antingen kan 
bekräftas eller avfärdas som allmängiltiga. Eftersom studien avser en perifer region kan man 
förvänta sig vissa anomalier jämfört med tidigare forskning av mer centrala regioner, särskilt i 
fråga om städer, men samtidigt bör det, åtminstone i vissa avseenden, ex. inom den judiciella 
utvecklingen, gå att finna likheter som överensstämmer. 
 
Det jag främst kommer att undersöka kvantitativt är vilka typer av straff- och civilrättsliga 
samt administrativa mål som förekommer vid Jukkasjärvis och Enontekis tingslag under 
perioden 1639-1642 och 1737-1740, och i vilka antal de förekommer samt om det under den 
undersökta perioden inträffar en förskjutning i domstolens ärendemassa i vilket antalet vålds- 
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och hedersrelaterade brott minskar till förmån för stöldbrott, men även om de straffrättsliga 
målen minskar medan antalet civilrättsliga och administrativa mål ökar. 
 
Vid den kvalitativa analysen av de olika målen tar jag främst hänsyn till hur domstolen dels 
fungerade som arena för att lösa konflikter, särskilt vid brott och tvister, och dels hur den 
fungerade som en disciplinerande och kontrollerande faktor, men även vilken betydelse den 
hade när det gällde att ingripa i människors vardag. Det som främst undersöks är hur de olika 
målen återspeglar domstolens synsätt, dvs. i vilken utsträckning domstolens ledamöter var 
benägen den var att tillvarata antingen statsmaktens och den enskildes intressen. 
 
Eftersom den första editionen av domboken över Torneå Lappmark sträcker sig över perioden 
1639-1699 och den andra editionen mellan 1737-1740, några andra domstolsprotokoll har jag 
inte kunnat finna, blev det naturligt att begränsa studien till tiden mellan 1639-1740, vilket 
utgör drygt 100 år av den juridiska verksamheten i Torneå lappmark. För att begränsa mig 
något, men ändå tydligt kunna urskilja kvantitativa förändringar i ärendemassan, har jag valt 
att studera perioderna 1639-1669 och 1737-1740 istället för samtliga målärenden som 
domstolen avhandlade mellan 1639-1699 och 1737-1740. 
 
Anledningen till att jag valt Torneå lappmark som geografiskt undersökningsområde beror på 
att det var ett av de mer perifera områdena under tidigmodern tid. Förvaltningsmässigt och 
ekonomiskt utgjorde Torneå lappmark ett gränsområde och i många avseenden en ödemark, 
men samtidigt var området under vissa perioder fyllt av aktiviteter, särskilt under 
marknadstiden på vintern. Genom Torneå lappmark gick viktiga handelsvägar från kusten vid 
Bottenviken till Västersjön och vidare österut. Området är även intressant på grund av mötet 
mellan samernas samhälle och den svenska statsmakten och en studie av domböckerna över 
Torneå Lappmark kan förmodligen avslöja mycket om de mellanmänskliga relationerna och 
den tidigmoderna statsmakten inflytande i perifera områden.121 

                                                             
121 Granqvist, Karin, 2004: Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet. Makt, diskurs och 
representation, publicerad doktorsavhandling, Umeå universitet, Umeå, s. 19. 
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2 RÄTTSHISTORISK UTVECKLING 
I det här avsnittet redogör jag övergipande för den judiciella och utvecklingen i Sverige från 
1500-talets början fram till och med 1700-talets mitt, men även hur den lokala rättvisan 
gestaltade sig i Torneå lappmark under 1600- och 1700-talen, i syfte att illustrera hur den 
rättsliga utvecklingen påverkade och utformade vardagslivet för människorna. 
 
2.1 Processrätten 
Ser man till bevarade rättskällor från medeltiden visar de på en utveckling mot ett mera 
centralstyrt samhälle och en övergång från utomjudiciella uppgörelser, ex. släkt- och 
ättefejder, till offentliga tingsförhandlingar. Samhället rörde sig bort från egenmäktigt 
panttagande, självpantning till lagstadgad utsökning i samhällets tjänst, och från 
edgärdsmannaprocess med förhandlingsprincipen och den formella bevisningen till 
nämndprocess med den materiella bevisprövningen och undersökningsprincipen i centrum.122 
 
Det svenska rättsväsendet hade influenser från både kanonisk och romersk rätt, där romersk 
rätt bl.a. innebar att bevisbördan låg på den kärande parten, medan den kanoniska rätten var 
en anklagelseprocess där parterna fungerade som självständiga individer och präglades av 
medeltidens förhållningar om att krig och fejd ansågs tillåtet om det uppfattades som svar på 
kränkning och överfall mot rätten, men straffprocessrätten övergick sedermera successivt till 
en inkvisitorisk process med en domare som skulle söka efter sanningen.123 
 
Domstolsväsendet genomgick under 1500- och 1600-talet omfattande reformeringar, och är 
en period som kommit att kallas för den ”judiciella revolutionen”, vilket innebar förändringar 
i processförfarandet, organisationen och verksamheten, samtidigt som en juridisk doktrin 
skapades under inflytande av främst tysk-romersk rätt. Den legala bevisteorin kom att bli 
alltmer framträdande i den svenska processrätten, vilket innebar att en omständighet ansågs 
styrkt genom antingen eget erkännande eller två samstämmiga vittnen, men eftersom ett brott 
sällan begicks inför två vittnen försökte man få den misstänkte att erkänna. Om den 
misstänkte inte erkände frivilligt kunde man genom tortyr eller genom institutet ”insättande 
på bekännelse” framkalla ett erkännande.124 
 
Under perioden 1527-1734 inträffade avgörande förändringar i domstolsväsendet, bl.a. 
upprättades efter tyskt föredöme hovrätter i Stockholm 1614 (Svea hovrätt), Åbo 1623, 
Dorpat 1630 och Jönköping 1634 (Göta hovrätt). I dessa domstolar verkade ledamöter som 
var akademiskt utbildade yrkesdomare och väl förtrogna med svensk, romersk och tysk-
romersk rätt. Hovrätterna fungerade som en kontrollfunktion över underrätterna genom de 
principiella och auktoritativa svar och uttalanden dem gav kring juridiska frågor från 
underrätterna, men även genom den prejudikaträtt som uppstod i samband med verksamheten 
hos överrätterna.125 
 
Innan tillkomsten av hovrätten i Stockholm utgjorde underrätterna i städerna Kämnärsrätten 
och Rådhusrätten, och på landsbygden Häradsting och Lagmansting, men efter 
centraliseringen av domstolsorganisationen 1614 fick vårt land en fastare instansordning så att 
                                                             
122 Inger, Göran, 1980: Svensk rättshistoria, Lund, s. 46. 
123 Granqvist 2004, s. 3. 
124 Carlsson, Per och Persson, Mikael, 2004: Processrättens grunder, Uppsala, s.74; Inger 1980, s.65f; Granqvist 
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125 Inger 1980, s. 70f. 
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alla brottmål gick direkt från Häradstinget till Hovrätten medan vädjande tvistemål handlades 
på Lagmanstinget. Högsta rättsliga instans var efter 1615 Kungen, vilken ofta dömde 
tillsammans med några riksråd, men när Kungen var frånvarande, pga. krig utanför landets 
gränser, o.d., utfördes rättskipningen av riksrådet och benämndes då revisionsrätt. Den nya 
organisationsindelningen innebar, förutom professionalisering av rättsväsendet, att 
statsmakten fick ett allt större inflytande över rättstillämpningen.126 
 
Landskapen var indelade i lagsagor och utgjordes av Norrland, Gästrikland, Hälsingland, 
Medelpad, Ångermanland och Västerbotten som avskildes från upplands lagsaga, vilka i sin 
tur var indelade i domsagor. Varje domsaga utgjords av ett eller flera tingslag och var en 
förläning från Kungen till häradshövdingen. Vid inrättandet av de olika hovrätterna, skärptes 
kontrollen av häradsrätterna och domarna ålades att sända in domböckerna till respektive 
hovrätt i dess egenskap som granskare av underrätternas rättstillämpning, och under 1630-
talet likformades rättskipningen vid häradsrätterna i och med att Hovrätten tillsatte lagläsare 
som var juridiskt utbildade. Framåt 1680 genomdrev Karl XI en domstolsreform som innebar 
att häradshövdingarna skulle vara bosatta inom domsagan och tjänstgöra vid tingen samt att 
hovrätterna eller Kungl. Maj:t skulle utse vikarier vid längre tids frånvaro. Vid samma 
tidpunkt upphörde dessutom häradshövdingsämbetet att vara en förläning från Kungen.127 
 
Samtidigt beslutade Karl XI att lagmännen inom de olika lagsagorna, som allt oftare utövade 
sitt ämbete via vikarier, dvs. underlagmän eller vice lagmän, skulle vara bosatta inom 
lagsagorna och personligen tjänstgöra vid tingen. Domstolsreformen innebar även att 
lagmanstingen skulle hållas med flera härader tillsammans och att ting skulle hållas en gång 
per år inom lagsagan, men även att domarnas inflytande ökade på bekostnad av 
nämndemännens. Genom 1734 års lag stadgades vidare att endast en enhällig nämnd kunde 
överrösta häradshövdingen, och att nämnden skulle utgöras av tolv ledamöter, men att den var 
domför med endast sju nämndemän.128 
 
När det gäller Lappmarken var den judiciella indelningen annorlunda och fram till 1670 var 
lagmansdömet den enda juridisk instansen med en underlagsman som domhavande, och inom 
lagmansdömet fanns, precis som inom lagsagorna, ett vikariesystem med underlagsmän som 
skötte den dömande uppgiften. Underlagsmännen hade till uppgift att övervaka tingen i 
kustsocknarna och lappmarkerna, och eftersom avstånden var långa innebar det att tingen inte 
kunde hållas särskilt ofta, men efter 1670 delades lappmarkerna in i härader och fick två 
underinstanser, häradshövdingedömet och lagmansdömet, men i praktiken fanns inte någon 
sådan indelning utan lagmanstinget var den enda juridiska instansen. Vidare vann inte 1680 
års lagreform om att häradshövdingarna skulle vara bosatta i häradshövdingedömet laga kraft 
i lappmarkerna.129 
 
Norrlands lagsaga var indelat i två domsagor: Norra och Södra kontraktet. Till det Norra 
kontraktet hörde Kemi och Torne lappmarker och till det södra Lule, Pite och Ume 
lappmarker. Häradshövdingarna använde sig av ett vikariesystem med underlagsmän och 
dessa kallades för justitiarier, men eftersom tingen i det Norra och Södra kontraktet hölls för 
sig och de ofta sammanföll med varandra innebar det att även underlagsmännen höll sig med 
vikarier för att hinna förrätta ting i de båda kontrakten.130 
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2.2 Lagstiftningen 
Vid 1600-talets första årtionde framstod de medeltida stads- och landslagarna föråldrade och 
man ansåg att dessa krävde en genomgripande omarbetning som tog hänsyn till näringslivets 
expansion och statsförvaltningens utbyggnad för att bättre motsvara samhällslivets 
förändringar. En lagkommission tillsattes 1602, men trots att några lagreformer aldrig 
realiserades lät Karl XI trycka upp och utge Upplandslagen och Östgötalagen 1607 samt 
Kristoffers landslag 1608, innan fanns det endast en mängd olika handavskrifter av Kristoffers 
landslag, vilka alla innehöll betydande olikheter, men i samband med publiceringen fick 
domstolarna en enhetlig lagtext att följa. Kungen gav även domstolarna en subsidiär 
befogenhet att söka ledning ur och använda sig av landskapslagarna vid rättsliga beslut.131 
 
Inom straffrätten tillkom en strafförordning 1653 som föreskrev att underrätterna skulle 
tillämpa samma straffsatser som hovrätterna, och 1680 tillkom på Karl XI:s initiativ 1686 års 
kyrkolag, men även en lagkommission tillsattes vars arbete slutligen ledde till utarbetandet av 
1734 års lag. Den nya lagen innebar att Sverige fick en gemensam lag för både landsbygden 
och städerna, särbestämmelserna för land och stad fanns dock kvar, t.ex. lagarna om giftorätt, 
arvsrätt och testationsfrihet, och i likhet med de medeltida lagarna var 1734 års lag indelad i 
olika balkar: Giftermålsbalken, Ärvdabalken, Jordabalken, Byggningabalken, Handelsbalken, 
Missgärningsbalken, Straffbalken, Utsökningsbalken samt Rättegångsbalken.132 
 
Lagen från 1734 innehöll inte några abstrakta rättssatser angående rättsinstitut, rättsärenden 
eller deras rättsverkningar, utan bara regler för konkret beskrivna och praktiska fall, och den 
omfattade inga statsrättsliga regler eller rättsregler som grundades på ståndsprivilegierna, 
eftersom man ansåg att dessa skulle hållas utanför den allmänna lagen, särskilt de 
statsrättsliga reglerna då dessa var s.k. fundamentallagar eller grundlagar och utgjorde 
grunderna för statsskicket. Med undantag för Byggningabalken, med sina regler om byalaget 
och dess rättsförhållanden, innehöll inte 1734 års lag någon näringslagstiftning som reglerade 
särskilda näringar eller yrken eftersom den inte heller ansågs tillhöra den allmänna lagen; 
likadant var det med byggnadsförordningen för städerna.133 
 
2.3 Straffrätten 
Under 1500- och 1600-talen påverkades straffrätten av samtida religiösa strömningar och den 
rådande uppfattningen var att Bibeln var både en uppbyggelsebok och en lagbok, allt som stod 
i den var enligt bokstavsinspirationsläran inspirerat och befallt av Gud, vilket innebar att man 
skulle lyda Mose lag och inte endast föreskrifterna i Nya Testamentet. Denna religiösa 
övertygelse genomsyrade särskilt högmålsbrott, dvs. grova brott, som exempelvis hädelse av 
Gud, förräderi, mord, uppenbart hor, blodskam (incest), våldtäkt och tidelag.134 
 
Ur straffrättslig utgångspunkt var talionsprincipen, dvs. att domarna skulle döma enligt den 
mosaiska lagen, en utomordentligt hård linje. Tanken var att man genom avskräckning och 
vedergällning ville få medborgarna att avhålla sig från brott. Under 1600-talet mildrades dock 
praxis i samband med att målen underställdes hovrätterna för prövning, medan underrätterna 
följde lagens föreskrifter och dömde enligt det föreskrivna straffet, lindrade eller ersatte 
hovrätterna det med ett annat, vilket kallades för leuteration. Skillnaden mellan den kungliga 
benådningsrätten och hovrätternas och övriga överrätters leuterationsförfarande var att 
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benådningen skedde efter att en domstol avkunnat en dom, medan leuterationen tillämpades 
av överrätten i samband med domfällandet.135 
 
Under perioden 1527-1734 förändrades straffnormerna så tillvida att biltoghetsstraffet 
uppmjukades och fick karaktären av landsförvisning. Dödstraffet mildrades och man 
tillämpade inte längre de medeltida kvalificerade dödsstraffen, t.ex. så halshögg man den 
dödsdömde innan man brände honom på bål och under andra halvan av 1600-talet upphörde 
tillämpningen av levande begravning, en liknande mildring tillämpades även i stympnings- 
och skamstraffen, men däremot så behöll man straffet ”fängelse på vatten och bröd”.136 
 
Samtidigt infördes två nya strafformer: förvisning och frihetsstraff. Vad det gäller 
frihetsstraffet så infördes det i viss mån med inspiration från England och Holland, vilka i 
slutet av 1500-talet hade uppfört tukthus där fångarna skulle fostras till bättre människor, och 
denna förbättringstanke låg troligen bakom inrättandet av tukt- och spinnhusstraffen i vårt 
land. Det vanligaste frihetsstraffet bestod dock av att fångarna sändes till straffarbete på en 
kunglig borg, en fästning eller i koppargruvan i Falun och silvergruvan i Sala.137 
 
När sedan 1734 års lag kom var den relativt mild i jämförelse med den straffrätt som 
tillämpades i övriga Europa, jämförelsevis stadgade 1734 års lag dödstraff för 68 brott medan 
straffrätten i England under 1800-talets början stadgade dödstraff för 220 brott, och lagen 
betecknades som ett framsteg på den juridiskt-tekniska nivån. Straffnormerna hade förändrats 
påtagligt i jämförelse med de medeltida lagarna, även om t.ex. fredlöshetsstraffet för förrymda 
dråpare fanns kvar, liksom förvisningsstraffet i form av landsförvisning vid vissa svåra brott 
där man inte vill använda sig av dödstraffet, och spöstraffet för män och risslitning för 
kvinnor, vilka även användes som förvandlingsstraff för de som inte kunde betala utdömda 
böter, medan stympnings- och gatuloppsstraffen avskaffats.138 
 
Frihetsstraffet var under 1700-talet vid sidan av dödsstraffet den viktigaste straffarten, och 
strafftiderna kunde sträcka sig från ett år till livstid. Straffarbete var dock vanligare än 
fängelsestraff och det var inte förrän långt in på 1800-talet som man började uppföra mera 
humana fångvårdsplatser. Dödsstraff stadgades för dubbelt hor, fjärde resan enkelt hor, 
misshandel av föräldrar och fjärde resan stöld eller tredje resan om värdet på det stulna 
uppgick till 100 daler.139 
 
Att t.ex. bötesstraffet spelade en underordnad roll i förhållande till frihets- och kroppsstraffen 
i 1734 års lag visar avskräcknings- och vedergällningsprinciperna fortfarande dominerade det 
straffrättsliga tänkandet, och även om 1600-talets hårda straffrätt mildrats något av de nya 
idéströmningarna i Europa skulle det inte dröja många årtionden innan naturrättens, 
upplysningens och pietismens idéer fick genomslag i det svenska samhällslivet. Pietismen och 
i viss mån herrnhutismen kom under 1700-talet att påverka straffrättens utveckling, de 
religiösa stämningarna bidrog till att man började ifrågasätta den brutala straffrätten och att 
den enskilda människan hamnade i fokus.140 
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Förbättringstanken, att straffet skulle ha som mål att förbättra den brottslige, vann alltmer 
gehör och var helt i linje med pietismens och naturrättens anda, och de nya ideologiska 
strömningarna bidrog till att överrätterna i allt större omfattning leutererade underätternas 
domar. Som exempel kan nämnas att straffet för inbrottsstöld hade skärpts 1745 så att det 
skulle bestraffas med döden, men hovrätterna följde inte föreskrifterna i 1734 års lag eller i 
1745 års förordning, det var endast i undantagsfall som dödstraffet fastställdes, och likadant 
var det med horsbrottet. Hovrätterna leutererade t.o.m. straffen för tvegifte och tidelag, och 
1741 avskaffades det kyrkliga skamstraffet med pliktpall för de som dömts för lönskaläge och 
enkelt hor.141 
 
2.4 Tinget och den lokala statsmakten i Torneå lappmark 
Administrativt tillhörde Torneå lappmark perioden 1637-1810 Västerbottens gamla län, vilket 
omfattade Västerbotten och hela Lappland, men 1810 avsöndrades den norra delen 
tillsammans med Torneå och Luleå lappmarker och bildade Norrbottens län. Torneå lappmark 
var under 1600- och fram till mitten av 1700-talen mycket större än i modern tid. År 1751 
överlämnades Kautokeino till Norge och efter 1809 års krig tvingades Sverige avstå från 
området mellan Kalix och Torne älvar så att Enonteki, efter år 1810 Karesuando, vilket var 
den kvarvarande delen av Enonteki, och därmed ungefär en fjärdedel, dvs. cirka 11000 av 
totalt 46371 invånare efter 1805 års beräkningar, av befolkningen i Torneå lappmark hamnade 
i Finland.142 
 
Enligt Lennart Andersson Palm visar kvantitativa data över befolkningsmängden i Jukkasjärvi 
och Enonteki att antalet invånare ökade från 363 till 1585 i Jukkasjärvi och 163 till 724 i 
Enonteki under perioden 1571-1751, vilket kan ge uppfattningen om av att det undersökta 
området inte skulle vara representativt för resten av landet, eftersom t.ex. Stockholm hade en 
befolkningsmässig ökning från omkring 9600 till 63000 invånare under samma period, men 
jämför man antalet invånare i Jukkasjärvi och Enonteki med några slumpmässigt utvalda 
städer och socknar, t.ex. Karlstad (27 inv. 1571 och 1 493 inv. 1751), Västerås (1 004 inv. 
1571 och 2 426 inv. 1751), Örebro (378 inv. 1571 och 2 215 inv. 1751), Linköping (590 inv. 
1571 och 1 845 inv. 1751) och slutligen Sundsvall (30 inv. 1571 och 1 216 inv. 1751) blir det 
tydligt att representativiteten befolkningsmässigt är relativt god.143 
 
Domböckerna över Torneå lappmark visar att ting i Jukkasjärvi och Enonteki hölls en gång 
om året, vanligtvis i mitten av januari eller i början av februari, och att tingsförhandlingarna 
hölls på marknads- och kyrkplatserna i anslutning till samernas vintervisten. Orsaken till 
anläggandet av marknadsplatser vid samernas vintervisten var Karl IX:s strävan att 
kontrollera handeln i norr, vilken under medeltiden förekommit utan något slags inflytande 
från centralmakten, och till marknadsplatsen skulle samerna och handelsmännen, dvs. 
borgarna, från Torneå stad infinna sig för att uppfylla sina skyldigheter mot statsmakten och 
kyrkan; vilket innebar att man var skyldig att komma till marknaden för att betala skatt, gå i 
kyrkan och närvara vid tinget. De som inte närvarade bötfälldes.144 
 
Handeln i lappmarken förekom endast på marknadsplatserna under vinterhalvåret, och de som 
ville handla med samerna var tvungna att köpa sig sådana rättigheter, men marknadsplatsen 
fungerade även som en plats för kyrkliga aktiviteter som t.ex. gudstjänst, katekesförhör, 

                                                             
141 Inger 1997, s. 160. 
142 Andersson Palm, Lennart, 2000: Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1997. Med särskild 
hänsyn till perioden 1571-1751, Göteborgs universitet, Nykopia Tryck AB, Stockholm, s. 338f. 
143 Andersson Palm, 2000, s. 301, 314, 331, 343, 349,365 o. 371. 
144 Granqvist 2004, s. 6f. 
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bönestunder, dop, giftermål och undervisning. Marknadsdagarna började med att samerna 
betalade skatt till fogden, dvs. Kungens ombud, sedan till prästen och sedan började handeln 
med köpmännen.145 
 
Tinget i Torneå lappmark var ett s.k. lagmansting men fungerade som ett häradsting, och 
domhavande var, som redovisats ovan, den som innehade häradshövdingsämbetet, men praxis 
var att underlagsmannen vikarierade i häradshövdingens ställe. I Jukkasjärvi och Enonteki 
bestod nämnden av tolv personer, antalet kunde dock variera mellan sex, åtta och tolv 
personer, vilken fram till mitten av 1680-talet var uppdelad på sex män från borgerskapet och 
sex män från samerna, men därefter har jag inte kunnat se att någon liknande uppdelning av 
nämnden skedde i domböckerna.146 

                                                             
145 Granqvist 2004, s. 7. 
146 Se även Granqvist 2004, s. 11. 
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3 DE OLIKA MÅLEN 
I det här avsnittet redogör jag för resultaten av min forskning över de straffrättsliga, 
civilrättsliga och administrativa målen vid Torneå lappmark under perioden 1639-1669 och 
1737-1740. Inledningsvis gör jag en översiktlig presentation av olika typer av straffrättsliga 
brott som tinget i Jukkasjärvi och Enonteki avhandlade, sedan genomför jag en kvantitativ 
redovisning av de straffrättsliga målen som omfattar brott mot person, brott mot egendom och 
brott mot moral detaljerat och redovisar några representativa målexempel eftersom jag 
betraktar dem som mer relevanta för undersökningssyftet och frågeställningen.  
 
Vid redovisningen av de civilrättsliga och administrativa målen presenterar jag endast 
översiktligt kvantitativt vilka olika typer av mål som tinget prövade vid den undersökta 
perioden, någon mer detaljerad återgivning av de olika målen anser jag således inte är 
relevant, men precis som i fallet med de straffrättsliga målen redovisar jag några 
representativa målexempel för att dels illustrera vad som avhandlades i de olika målen. 
 
Under den undersökta perioden mellan 1639-1699 och 1737-1740 förekommer 147 typer av 
straffrättsliga mål, 115 typer av civilrättsliga mål och 134 typer av administrativa mål. Totalt 
uppgår antalet typer av mål till 396 vid den undersökta perioden. Vid beräkningarna av de 
olika målen har jag inte gjort någon åtskillnad om ett mål skjutits upp till nästkommande ting, 
utan dessa är ordnade som enskilda mål, eftersom rätten ändå prövat sakfrågan men av olika 
omständigheter beslutat att skjuta upp ärendet. 
 
3.1 Straffrättsliga mål 
Undersökningen av de straffrättsliga målen i Torneå lappmark under perioden 1639-1669 och 
1737-1740 visar att det förekom 131 straffrättsliga mål och 147 typer av brott. Per definition 
ska dock inte antalet typer av straffrättsliga mål tolkas som antalet brott, eftersom ett 
straffrättsligt mål kunde innehålla flera typer av brott. Den kvantitativa redovisningen av 
antalet typer av brott innehåller inte aktiviteter som har med tingets verksamhet att göra och 
straffrättsliga mål som återkommer mellan tingen är inte sammanräknade. 
 
Vid den undersökta perioden 1639-1669 avhandlade tinget i Jukkasjärvi och Enonteki totalt 
76 typer av brott. De vanligaste typerna av brott var moralbrott, personbrott och 
egendomsbrott. Brott mot kyrkan och domstolen var få, och brott mot statsmakten, dvs. 
skattebrott, etc., förekom vid den undersökta perioden inte över huvud taget. Den näst största 
kategorin utgörs av övriga brott, vilka enskilt inte är särskilt vanligt förekommande, men 
eftersom dessa finns samlade i en gemensam kategori framstår de som fler än t.ex. 
kategorierna brott mot person och brott mot egendom. I själva verket rör det sig om ett fåtal 
övriga brott, bl.a. fylleribrott, hemfridsbrott, brott mot handelsordinaten, och hade, om de 
kategoriserats enskilt, endast utgjort några enstaka brott inom respektive kategori. 
 
Ser man till perioden 1737-1740 visar studien att tinget i Jukkasjärvi och Enonteki avhandlade 
sammanlagt 71 typer av brott, vilket innebär en marginell minskning med 5 typer av brott 
jämfört med tidigare period, men då bör man beakta att perioden 1639-1699 omfattar 30 år av 
tingets aktiviteter jämfört med de fyra år som undersökts under perioden 1737-1740, vilket i 
realiteten snarare kan tolkas som att en ökning av de sammanlagda typerna av brott kan 
förväntas om studien omfattat ett snarlikt tidsspann även under 1700-talet. 
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De vanligaste typerna av brott under perioden 1737-1740 var brott mot person och brott mot 
egendom. En förskjutning i brottsmönstret inträffar dock där antalet brott mot person och 
egendom ökar från 16 till 25 mål respektive 15 till 17 mål, medan en kraftig minskning 
inträffar i kategorin brott mot moral från 21 till 7 mål, jämfört med föregående period. En 
liknande förskjutning sker även i kategorin övriga brott, från 19 mål perioden 1639-1669 till 9 
mål perioden 1737-1740, medan kategorierna brott mot domstol och kyrkan ökar från 2 mål 
till 8 mål respektive 1 mål till 5 mål jämfört med föregående period. 
 
Tabell I:I  Typer av brott vid tinget i Torneå lappmark 1639-1669 och 1737-1740 beräknade 
efter målförekomster i absoluta tal 
Måltyp 1639-1669 1737-1740 S:a 
Brott mot domstol: fylleri och ovettighet inför domstolen, 
uteblivande som part eller vittne och olaga stämning. 

2 8 10 

Brott mot kyrkan: sabbatsbrott, försummad nattvard, husförhör, 
oljud i kyrkan, trolldom, brott mot kyrkofriden. 

1 5 6 

Brott mot person: mord, dråp, dråpförsök, vållande till annans 
död, misshandel och ärekränkning. 

16 25 41 

Brott mot egendom: stöld, snatteri och skadegörelse. 15 17 32 
Brott mot moral: hor, mökränkning, lönskaläge, lägersmål och 
förargelseväckande beteende. 

21 7 28 

Brott mot statsmakten: skattebrott. - - - 
Övrigaa 19 9 28 
Ovissa 2 - 2 
S:a 76 71 147 
Källor: Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1996: Dombok Torneå lappmark. Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1737 – 
1740, utgiven av Lenvik bygdemuseum; Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1997: Dombok Torneå lappmark. 
Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1639-1699, utgiven av Lenvik bygdemuseum. 
Anm:a Avser hemfridsbrott, fylleri, försummelse av kronoskjutsen, brott mot tings- och marknadsfriden och 
försummelse att betala församlingsskatt, olovligt nyttjande, och brott mot handelsordinaten. 
 
3.1.1 Brott mot person 
Ser man till fördelningen mellan olika typer av brott inom kategorin brott mot person under 
perioderna 1639-1669 och 1737-1740 visar studien att det grova våldet med dödlig utgång var 
sällsynt. Under perioden 1639-1669 avhandlade tinget i Jukkasjärvi och Enonteki endast 1 
dråp och 1 vållande till annans död. Det mindre grova våldet och ärekränkningsmålen var inte 
heller särskilt omfattande, utan tinget avhandlade endast 6 misshandelsmål och 8 
ärekränkningsmål. 
 
Vid en Jämförelse av det grova våldet med dödlig utgång för perioden 1639-1669 med 
perioden 1737-1740 visar studien att tinget endast avhandlade 1 dråpförsök. Ser man sedan 
till det mindre grova våldet visar studien att antalet misshandels- och ärekränkningsmål ökade 
från 6 till 10 misshandelsmål respektive 8 till 14 ärekränkningsmål. Under de båda 
undersökningsperioderna förekom det inga mord. 
 
Tabell I:II  Fördelning mellan olika typer av brott mot person vid tinget i Torneå lappmark 
1639-1669 och 1737-1740 beräknade efter målförekomster i absoluta tal 
Måltyp 1639-1669 1737-1740 S:a 
Mord - - - 
Dråp 1 - 1 
Dråpförsök - 1 1 
Vållande till annans död 1 - 1 
Misshandel 6 10 16 
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Ärekränkning 8 14 22 
S:a 16 25 41 
Källor: Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1996: Dombok Torneå lappmark. Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1737 – 
1740, utgiven av Lenvik bygdemuseum; Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1997: Dombok Torneå lappmark. 
Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1639-1699, utgiven av Lenvik bygdemuseum. 
 
I det enda dråpmålet vid den undersökta perioden 1639-1740 anklagades Amund Persson, 
enligt domstolen »Een Ung Lap», från Siggewaru [Siggesvara, min anm., T.B.] vid tinget i 
Jukkasjärvi den 26 januari 1658 för att ha dödat sin hustrus bror Per Thomasson med en kniv, 
vilket Amund erkände, men menade att han var berusad vid tillfället och att det nästan hade 
skett i nödvärn. Inför rätten berättade Amund att han 1656 gett Per en silverkedja som han 
skulle gömma, men när Amund sedan krävde att få tillbaka silverkedjan hade Per svarat att 
han inte hade den och sedan hade de börjat bråka.147 
 
Efter att flera vittnen avgett sina vittnesmål frågade rätten Amund Persson hur det gick till när 
han dödade Per Thomasson, och Amund berättade att det stämde att de slagits och att de hade 
varit mycket fulla båda två, samt att Per hade slagit honom upprepade gånger och jagat 
honom till hans kåta. När Sedan Per kom efter in i kåtan och de började slåss igen hamnade 
han under Per. Han fick ut sin kniv och stack Per i strupen så att han dog tre dygn senare.148 
 
Vid slutförhandlingen berättade nämndemannen Jon Andersson att Per Thomasson hade varit 
»een orolig man och peelements makare [parlamentsmakare, vilket förmodligen betyder 
bråkstake, min anm., T.B.]», och Per Thomassons hustru, Botila Persdotter, berättade att 
kedjan som de båda hade bråkat om återfanns i Pers sko efter att han blivit dödad. Inför rätten 
uppgav målsägande, dvs. Per Thomassons hustru Botila Persdotter, sig ha försonats med 
gärningsmannen och vädjade för hans liv. Tinget dömde Amund Persson att mista livet enligt 
»2 cap. i Dråp. Will. B.», men överlämnade ärendet till hovrätten i Stockholm för resolution, 
vilken beslutade att Amund Persson skulle böta 50 daler i silvermynt för brottet.149 
 
Det mindre grova våldet var under 1600-talet inte särskilt omfattande, utan under perioden 
1639-1669 avhandlade tinget endast 6 misshandelsmål, jämfört med perioden 1737-1740 när 
tinget avhandlade 10 misshandelsmål, och våldet var i regel ganska moderat, vilket följande 
misshandelsmål som tinget i Enonteki avhandlade den 3 februari 1660 illustrerar ganska väl 
när Nils Larsson och Henrik Jönsson i Ronula stod inför rätta för att ha slagit varandra varsin 
blånad, vilket de fick böta 3 marker vardera för enligt »10 cap. i Sår Måls B.», eller när tinget 
i Jukkasjärvi den 1 februari 1669 avhandlade ett misshandelsmål där Karin Thomasdotter i 
Witte Järf stod anklagad för att ha slagit Nils Mikkelsson en »Pust», för vilket hon dömdes att 
böta 3 mark enligt »13. Cap. i Sårwill. B.».150 
 
Men det förekom givetvis även grövre misshandel, vilket ett mål som tinget i Jukkasjärvi 
avhandlade den 15-22 januari 1739 illustrerar ganska väl när drängen Per Nilsson Kilcka eller 
»Spaina» stod anklagad för att under helgmässan den 30 oktober 1738 ha överfallit Per 
Thomasson Hått från Kaitoma med hugg och slag »samt illa handterat», och enligt 

                                                             
147 Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1997: Dombok Torneå lappmark. Jukkasjärvi og Enontekis tingslag 1639-
1699, utgiven av Lenvik bygdemuseum, s. 16. 
148 Larsen & Rauø 1997, s. 16f. 
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150 Larsen & Rauø 1997, s. 23 o. 51. 
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målsägande Per Thomasson Hått ska även Per Nilsson Kilckas bror, Anders Nilsson Spaina, 
vid samma tillfälle ha tagit en renoxe.151 
 
Per Thomasson Hått berättade att han hade letat efter sina renar som hade skingrats och 
kommit in på hans grannes och styvsons Amund Ivarssons område, och där hittat en renoxe 
som var hans egen, och när han gått iväg med den mötte han Per Nilsson Kilcka, »hwilken 
sedan han sina Egna Renar fastknytt som han ledde med sig, wåldsammeligen honom med 
hugg och slag öfwerfaller». Enligt Per Thomasson Hått piskade Per Nilsson Kilcka honom 
med en käpp så hårt »at den twärt av bräckes», och slog honom sedan i ansiktet med ett 
renhorn och en sten som han bar i näven, så att han blev blå »öfwer hela ryggen, och i 
ansicktet all blodluppen at han med största olägenhet förmått krypa hem till Kåtan, som icke 
warit långt der ifrån och sedermehera legat ständigt til sängz in mot nästframförande 
Juhlehögtid i åtta wickors tid».152 
 
Vittnena Per Hansson Maherra, Per Ivarsson, Per Larsson Storhala och Anders Eriksson 
intygade att Per Thomasson Håtts redogörelse stämde, och att Anders Nilsson Kilcka 
»förweckne höstars» hämtade »Håttas bästa Kiör Rhen» av hans dräng, Amund Larsson, och 
förde den till »fadrens By, hwar han ännu skall wara». Per Thomasson Hått begärde av det 
skälet att få tillbaka sin ren eller tolv daler kopparmynt, vilket han menade motsvarande 
renens värde, och att Per Nilsson Kilcka ersatte honom för »hinder, kåstnad, skada, sweda, 
wärck och den brist han i sin näring tagit hafwer, uti alt 30 daler kopparmynt», samt att Per 
Nilsson Kilcka måste plikta enligt lag »för denne wåldzvärckan och utöfwade slagzmål på 
honom».153 
 
Per Anders Nilsson Kilcka inledde sitt svaromål med att berätta att hans bröder Anders och 
Mikkel inte fanns tillgängliga, och att han och bröderna var ogifta, utan bostad och egen 
hemvist, utan levde tillsammans med fadern Nils Kilcka i Luleå lappmark. Per Anders 
Nilsson Kilcka nekade till »någon sådan wåldsamhet och billighet» som Per Thomasson Hått 
anklagade honom för.154 
 
Efter att flera vittnen hörts om deras iakttagelser i samband med misshandeln av Per 
Thomasson, förklarade Per Nilsson Kilcka för tinget att han inte förnekade att han varit i Per 
Hanssons, Anders Erikssons och Per Larssons by för att hämta de fyra renar som var hans, 
men menade att han inte hade mött Per Thomasson Hått, och än mindre »slagit honom så illa 
som föremälte wittnens berättelsser tycks förmå». Då beslutade sig Per Thomasson Hått för 
att kalla lappen Johan Henriksson Panis från Calaswuoma som vittne, vilken han lovade att 
hämta till tinget fram till och med morgondagen, och eftersom dagen började lida mot sitt slut 
frågade tinget Per Nilsson Kilcka om han kunde ordna borgen för sig själv, så »at han ey skall 
rymma eller hålla sig undan til Rättens utslag faller i denne Saken?» Per Nilsson Kilcka 
förklarade att han inte kunde göra det, varpå tinget beslutade att Per Nilsson Kilcka skulle 
förvaras i häradshäktet fram till och med morgondagen.155 
 
Men när tinget återupptog förhandlingarna den 16 januari meddelade länsman Mikkel Nilsson 
Komas och skjutsförättaren Mikkel Jonsson att Per Nilsson Kilcka lyckats rymma från häktet, 
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och eftersom Per Thomasson Håtts åberopade vittne, Johan Henriksson Panis, inställde sig 
beslutade tinget ändå att höra honom. Johan Henriksson Panis vittnesmål var graverande för 
Per Nilsson Kilcka och styrkte i all väsentlighet vad tidigare vittnen berättat.156 
 
Vid det här laget begärde Per Thomasson Hått, då Per Nilsson Kilcka inte fanns kvar i häktet 
och brodern Anders Nilsson Spaina enligt länsman Mikkel Nilsson Komas och 
nämndemannen Henrik Henriksson Kemileinen inte gått att finna, att han skulle medges 
ersättning för sin skada »så mycket som han redan för detta anfört jämte Kiör Renens 
återställande af föremälte Bröders befintlige godz och Egendom». Tinget beslutade att 
eftersom Per Nilsson Kilcka rymt så att »saken som Per Thomasson Håtti om slgazmål emot 
honom angiftwit icke til laga Slut komma kunnat, hafwandes dock Håtti sig förklarat at wara 
nögd der han på sin dhel av Spainas godz erhåller Trettio daler Kopparmynt samt af Brodren 
Anders Nilsson Spaina en god Kiör Rehn för den olåfligen honom afhänt».157 
 
Ärekränkningsmålen utgjorde den största kategorin straffrättsliga mål med 8 mål perioden 
1639-1669 och 14 mål perioden 1737-1740, vilket är en ökning med 6 mål under perioden 
1737-1740 jämfört med föregående period, och skulle kunna innebära att människorna i 
Torneå lappmark blev mer känsliga för angrepp på sin ära under 1700-talet eller att tinget vid 
den här tidpunkten blivit en accepterad arena för att försvara sin heder och ära. En naturlig 
reflektion blir att fråga sig om ökningen av antalet ärekränkningsmål under perioden 1737-
1740 jämfört med föregående period beror på att anmälningsbenägenheten ökade, eller om 
människor, tvärt emot all tidigare känd forskning, i Torneå lappmark blev känsligare för 
angrepp på den egna äran och allt oftare valde att strida om den på tinget? 
 
Ser man till de olika ärekränkningsmålen i domböckerna från perioden 1639-1669 så avslöjar 
dessa inte mycket kvalitativt, utan tjänar enbart ett kvantitativt syfte. De ger inte heller någon 
tydligare uppfattning om människor blivit mer känsligare för angrepp på den egna äran, vilket 
kanske inte är särskilt förvånande eftersom ärekränkningsmålen antecknades väldigt 
knapphänt under större delen av 1600-talet, vilket blir tydligt i ett representativt 
ärekränkningsmål som tinget i Jukkasjärvi prövade den 26 januari 1660 där Per Eriksson i 
Siggeuaru stod inför tinget anklagad för att ha kallat befallningsmannens tjänare för 
okvädesord. Påföljden: sex mark i böter. Anteckningarna i domboken återger inte vad Per 
Eriksson kallat befallningsmannens tjänare, när det hände eller i vilket sammanhang, utan 
endast följande: ”Per Eriksson i Siggeuaru hafuer kallit befalningzmans uthskickade Tienare 
oquedings ord Sex mark.”158 
 
Under perioden 1737-1740 är dock som bekant ärekränkningsmålen flera, men även bättre 
nedtecknade, och rätten vinnlade sig om att dokumentera hela processförfarandet. Kvalitativt 
medför det naturligtvis ett större tolkningsutrymme av vad för uppfattningar den tidigmoderna 
människan hade kring sin egen ära och hur angeläget man ansåg att det var att beivra angrepp 
på den, men samtidigt är det inte säkert att en kvantitativ beräkning och en kvalitativ tolkning 
av ärekränkningsmålen under de båda perioderna säger något om hur det såg ut i verkligheten; 
även om det ger en fingervisning. 
 
I ett mål som tinget i Jukkasjärvi avhandlade den 14 januari 1737 stod bonden Johan 
Andersson och änkan Brita Pålsdotter anklagade för att ha brukat »skiläsord och ärerörige 
beskylningar» mot Olof Olofsson och Stefan Olofsson från Killinge Suando. Men vid 
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förhandlingens inledning meddelade kärandeparten att de, sedan »Johan Andersson och Brita 
Pålsdotter icke allenast widgåt, sin obetäckta utlåtelsser och dem afbedit, utan till wissare 
teckn[!] der af, gifwit Olof Olofsson och Stefan Olofsson en Specie Carolin hwar, med deras 
utlagde Stemningz penningar tilbakars», valt att återta sin anmälan. Tinget beslutade att 
eftersom »wederbörandes nu inför Rätta, uprickteligen giorde handsträckning här på» låta 
saken bero, men lämnade en allvarsam förmaning om »att lämna hwar annan oskymfade».159 
 
I ett annat ärekränkningsmål som tinget i Enonteki avhandlade den 25-29 januari 1737 stod 
Hustru Elin Jonsdotter anklagad för att den 29 januari 1736, »uti Borgaren Jakob Nystedtz 
Stufwa» under ett gräl om en renoxe med denne beskyllt borgaren Karl Biörckman för att 
»taga lif och leverne af henne», vilket Karl Biörckman menade inte stämde utan att han endast 
»bedt dhem på oense sidor att wackert och Christeligen förlikas». Inför tinget uppgav dock 
Karl Biörckman att han ville återta sin talan i målet eftersom Elin Jonsdotter bett honom om 
det och lovat ersätta honom för skadan, vilket Elin Jonsdotter medgav med invändningen att 
hon inte kunde minnas att hon fällt sådana ord mot honom. Tinget beslutade att Elin 
Jonsdotter skulle betala 1 daler i böter enligt »6 §. Och 60 Cap. Missg. B.» och lät sedan 
målet bero enligt deras överenskommelse.160 
 
Ovan har misshandels- och ärekränkningsmålen avhandlats för sig, men det finns skäl att 
behandla dessa målförekomster tillsammans och som eventuellt kan avslöja i vilken 
utsträckning ärekränkningar hade som bakomliggande skäl för de misshandelsmål som tinget 
prövade vid den undersökta perioden. Om studien visar att ärekränkning och misshandel är 
intimt förknippade skulle det kunna innebära att ärekränkningar lätt övergick i våld, medan 
det omvända skulle kunna innebära att människor hade en utvecklad förmåga att inte använda 
våld vid ärekränkningar, och hellre vände sig till tinget för att få upprättelse framför att 
tillgripa fysiskt våld mot den som kränkt dem. 
 
Tabell I:III  Förekomsten av ärekränkning och misshandel vid tinget i Torneå lappmark 1639-
1669 och 1737-1740 i absoluta tal 
 1639-1669 och 1737-1740 S:a 
 Ärekränkning nämns Ärekränkning nämns ej  
misshandel nämns 3 13 16 
misshandel nämns ej 19 - 19 
S:a 22 13 35 
Källor: Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1996: Dombok Torneå lappmark. Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1737 – 
1740, utgiven av Lenvik bygdemuseum; Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1997: Dombok Torneå lappmark. 
Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1639-1699, utgiven av Lenvik bygdemuseum. 
 
Studien visar att människorna i Torneå lappmark inte var särskilt benägna att ta till våld som 
svar på att deras ära kränktes. Av sammanlagt 16 misshandelsmål och 22 ärekränkningsmål 
under perioden 1639-1669 och 1737-1740 avhandlade tinget i Jukkasjärvi och Enonteki 19 
ärekränkningsmål utan att misshandel nämns, 13 misshandelsmål där ärekränkning ej nämns 
och endast 3 misshandelsmål där även ärekränkning nämns. 
 
Men samtidigt är det inte säkert att domstolsprotokollen under perioden 1639-1669 
återspeglar en korrekt bild av misshandels- och ärekränkningsmålen, eftersom protokollen 
vanligtvis är knapphändiga och de olika förbrytelserna behandlades separat. Det är först under 
perioden 1737-1740 som tinget inte valt att dela upp de olika brottskategorierna och 
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målbeskrivningarna blir mer utförligt dokumenterade, vilket kan ha inverkat på det 
kvantitativa resultatet av jämförelsen mellan de misshandelsmål som inte omfattade något 
ärekränkningsteman och de misshandelsmål som gjorde det. 
 
De ärekränknings- och misshandelsmål som tinget i Jukkasjärvi och Enonteki avhandlade var 
således varken särskilt vanliga eller ens allvarliga, i de flesta fall handlade det om ett 
okvädessord och en smäll med ett blåmärke som minne, eller helt enkelt bara ett hederligt 
slagsmål, vilket illustreras ganska väl genom det ärekränkningsmål som tinget i Enonteki 
avhandlade den 13 februari 1646 när Melet Olsson i Pello Jerffwij dömdes att böta tre marker 
för att i hastigt mod ha kallat Håkan Mikkelsson okvädesord, och Håkan Mikkelsson i Pello 
Jerffwij i sin tur dömdes att böta tre marker för att ha slagit Melet Olsson.161 
 
3.1.2 Brott mot egendom 
Stöldbrotten var ovanliga i Torneå lappmark. Under perioden 1639-1669 avhandlade tinget 15 
stöldmål, vilket också var den enda typen av brott under kategorin brott mot egendom, och 
perioden 1737-1740 avhandlade tinget 12 stöldmål, 1 snatterimål och 4 skadegörelsemål, 
vilket innebar en ökning från 15 till 17 mål av totalantalet mål, men en minskning av antalet 
stöldmål med 3 mål. Det som människorna i Torneå lappmark anklagades och dömdes för att 
ha stulit var vanligtvis renar, silverföremål, husgeråd och kläder. 
 
Tabell I:IV  Fördelning mellan olika typer av brott mot egendom vid tinget i Torneå lappmark 
1639-1669 och 1737-1740 beräknade efter målförekomster i absoluta tal 
Måltyp 1639-1669 1737-1740 S:a 
Stöld 15 12 27 
Snatteri - 1 1 
Skadegörelse - 4 4 
S:a 15 17 32 
Källor: Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1996: Dombok Torneå lappmark. Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1737 – 
1740, utgiven av Lenvik bygdemuseum; Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1997: Dombok Torneå lappmark. 
Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1639-1699, utgiven av Lenvik bygdemuseum. 
 
Vid tingsförhandlingarna i Jukkasjärvi den 27 januari 1662 avhandlade tinget fyra stöldmål 
där de anklagade åtalades för att ha stulit renar och renostar. Pål Olsson i Tingeuanu 
beskylldes exempelvis för att ha stulit »Een reen af Johan Jonsson i Staden borgare, werderad 
för 2 Rigzdalr.», vilket han erkände och därför dömdes att böta »tre gånger så myckit 
Tiufnaden werd war» och ersätta målsägande. Bötesbeloppet blev sex riksdaler.162 
 
Anders Olsson från Tingzuaru ställdes samma dag inför rätta anklagad för att ha stulit »Tijo 
Renar Små och Stora» av Erik Nilsson i Siggeuaru [Siggevara, min anm., T.B.] till ett värde 
av 10 daler och 16 öre, vilket Anders Olsson erkände sig skyldig till och berättade att hans 
dräng, Amund Thomasson, var med när han drev ihop flocken. Tinget dömde Anders och 
Amund att böta tre gånger vardera av stöldgodsets värde och ersätta målsägande, men medan 
Anders betalade böterna som uppgick till 31 daler och 10 öre, fick Amund, som »hade platt 
intet att bötha med» plikta böterna genom att löpa gatlopp.163 
 
I det tredje stöldmålet kärade Klemet Henriksson till Jorbe Jonsson i Tinguari om att denne 
stulit tio renostar av honom till ett värde av 14 öre silvermynt, vilket Jorbe menade att han 
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inte kunde neka till. Tinget dömde efter Kungl. Maj:t resolution Jorbe att böta värdet av 
stölden och ersätta målsägande. Det totala bötesbeloppet uppgick till 1 daler och 10 öre. Det 
fjärde stöldmålet som tinget avhandlade den dagen är dock inte lika väl beskrivet som de 
övriga, i texten preciseras inte vad som var stulet, utan det står enbart att »Jon Nilsson i 
Siggeuari blef Sack [ordet betyder förmodligen sakfälld, dvs. dömd, min anm., T.B.] för 
Tiufuerij tolf Richzdalr». Till skillnad från drängen Amund Thomasson i det ovan återgivna 
stöldmålet hade Jon Nilsson råd att betala det utdömda bötesbeloppet.164 
 
Att tinget ibland inte preciserade vad som stulits, utan enbart värdet av det stulna, var inte helt 
ovanligt, som exempelvis vid tingsförhandlingarna i Enonteki den 4 februari 1661 när Nils 
Nilsson och Anders Andersson från Sundeurei anklagades för att ha stulit »någre åthskillige 
Saker werderade Tretijo Siu dalr. 8 öre Sölffuer Mynt» från Jon Nilsson i Sundeurei. Nils och 
Anders erkände sig skyldiga till gärningen och dömdes av tinget att ersätta den målsägande 
och sedan böta tre gånger så mycket av vad stöldgodset var värt, men eftersom varken Nils 
eller Anders hade råd att betala böterna fick de plikta med kroppsstraff, den 5 februari 1661, 
dagen efter att tinget meddelade domen. I saköreslistan står det att Nils Nilsson och Anders 
Andersson dömdes att böta 111 daler och 24 öre för tjuvnad, men att de pliktade böterna 
genom att »Lupo gatu Lopp».165 
 
Som det framgår av målexemplen var redovisningen av de olika målen varierande under 
1600-talet, vissa straffrättsliga mål, särskilt brott mot person med dödlig utgång och en del 
brott mot egendom, antecknades utförligt, men under perioden 1737-1740 är dock merparten 
av de straffrättsliga målen mer utförligt nedtecknade och domstolen vinnlade sig om att utreda 
brotten mer noggrant, även i fall där värdet på det stulna var lågt. 
 
3.1.3 Brott mot moral 
När det gäller moralbrotten visar studien att människorna i Torneå lappmark inte var speciellt 
sedeslösa, och att moralbrotten inte var särskilt grova. Totalt avhandlade tinget 28 
moralbrottsmål perioden 1639-1669 och 1737-1740, varav 21 mål, dvs. merparten av dessa, 
avhandlades under perioden 1639-1669, och avsåg 13 mökränkning, 4 lönskaläge, 3 hor och 1 
lägersmål. De övriga 7 moralbrottsmålen som tinget avhandlade perioden 1737-1740 avsåg 5 
lägersmål, 1 lönskaläge och 1 förargelseväckande beteende. 
 
En jämförelse mellan de båda undersökta perioderna visar att antalet mökränkningsbrott 
minskade från 13 mål perioden 1639-1669 till 0 mål perioden 1737-1740, likaså minskade 
lönskaläge från 4 mål till 1 mål och hor från 3 mål till 0 mål under samma period, medan 
lägersmålen ökade från 1 mål till 5 mål och förargelseväckande beteende från 0 till 1 mål. 
 
Tabell I:V  Fördelning mellan olika typer av brott mot moral vid tinget i Torneå lappmark 
1639-1669 och 1737-1740 beräknade efter målförekomster i absoluta tal 
Måltyp 1639-1669 1737-1740 S:a 
Hor 3 - 3 
Mökränkning 13 - 13 
Lönskaläge 4 1 5 
Lägersmål 1 5 6 
Förargelseväckande beteende - 1 1 
S:a 21 7 28 
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Källor: Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1996: Dombok Torneå lappmark. Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1737 – 
1740, utgiven av Lenvik bygdemuseum; Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1997: Dombok Torneå lappmark. 
Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1639-1699, utgiven av Lenvik bygdemuseum. 
 
Granskar man moralbrotten kvalitativt så ger dessa, liksom övriga brottmål, sällan stora 
tolkningsmöjligheter, eftersom de antecknades sparsamt under 1600-talets mitt, men 
undantagsfall finns givetvis. Vissa brottmål nedtecknades mer noggrant. Detta är, som nämnts 
tidigare, en genomgående trend. Tinget återgav för det mesta de olika mål det prövade 
knapphändigt. Detta ändrar sig dock, som nämnt ovan, framåt 1700-talets början, eftersom 
kraven på underrätterna att utförligt dokumentera förhandlingarna successivt skärptes. 
 
Ofta står det endast nedtecknat vad de anklagades för och deras inställning samt påföljden, 
vilket följande mål som tinget i Torne och Kimi lappmark prövade den 2 februari 1639 ganska 
väl visar, och som f.ö. är det första moralbrott som finns återgivet i domboken för perioden 
1639-1669, när Elin Larsdotter och Thomas Persson från Siggiwara dömdes för lönskaläge 
och fick böta tre marker. Samma kvinna, Elin Larsdotter, misstänktes även ha haft lägersmål 
med en gift lapp vid namn Jon Nilsson i Sundwara, vilket hon bekände att hon haft fyra år 
tidigare, men menade att hon blev våldtagen. Rätten beslutade att ärendet skulle uppskjutas 
till följande ting då Jon Nilsson inte fanns närvarande, denne hade tidigare varit tingförd och 
fängslad för samma sak, men lyckats rymma.166 
 
Vid ett annat moralbrottsmål som tinget i Enonteki prövade den 3 februari 1659 ställdes »Een 
gift Lapp Hans Jonsson bedh. och een ogift Lappekona Ingrid Persdotter» inför rätten 
anklagade för »Eenfalt hoor [enkelt horsbrott, min anm., T.B.]», vilket de erkände sig 
skyldiga till. Tinget dömde de »både för sin misgerningh och Synd efter den Höglåflige 
Kongl. Hofrättens Nådige Resolution» att betala böter. Hans Jonsson dömdes att betala 80 
daler silvermynt och Ingrid Persdotter 40 daler silvermynt.167 
 
Trots att lagen under 1600-talet stadgade dödstraff för horsbrott, under 1700-talet stadgade 
lagen dödstraff för dubbelt hor och fjärde resan enkelt hor, valde tingen under både 1600- och 
1700-talen allt som oftast, efter resolution från hovrätten eller kungen, att döma de anklagade 
till penningböter, och om den dömde inte klarade av att betala bötesbeloppet fick han eller 
hon plikta det med spöstraff respektive risslitning, vilket ett horsmål som tinget i Jukkasjärvi 
prövade den 28 januari 1661 illustrerar väl.168 
 
Inför rätten fördes den gifta Per Huisson från Tenoteki och den ogifta Elina Andersdotter från 
Luleå lappmark, beskriven som »horkoonan» i saköreslistan, anklagade för att ha bedrivit 
»Eenfalt hoor, och aflat barn samman, till vilken Missgiärningh och syndh the icke Neka 
kundhe, utan bekende sigh bråtzligh och Skyldige wara». Rätten dömde, »effter hennes 
Kongl. Maytz. Nådige Resolution», Per Huisson att böta 80 daler silvermynt och Elin 
Andersdotter att böta 40 daler i silvermynt, men eftersom varken Elin eller Per förmådde 
betala sina böter fick de utstå kroppsstraff. Domboken berättar att de »Stodo sitt straff» den 
29 januari, alltså dagen efter att tinget meddelade domen.169 
 
3.2 Civilrättsliga mål 
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De civilrättsliga målen som tinget i Torneå lappmark avhandlade vid den undersökta perioden 
1639-1669 och 1737-1740 var totalt 115 stycken, varav 54 mål var tvister om lös egendom, 
20 mål var tvister om skulder, 18 mål var tvister om arv, 15 mål var tvister om fast egendom, 
6 mål var tvister i relationer mellan husbönder och tjänstefolk och 2 mål var ovissa. 
 
Mellan 1639-1669 avhandlade tinget 35 civilrättsliga mål varav 13 mål var tvister om lös 
egendom, 8 mål var tvister om fast egendom, 6 mål var tvister om skulder, 6 var mål tvister 
om arv och 1 mål var tvister i relationer mellan husbönder och tjänstefolk. Under perioden 
1737-1740 avhandlade tinget i Torneå lappmark 80 civilrättsliga mål varav 41 mål var tvister 
om lös egendom, 14 mål var tvister om skulder, 12 mål var tvister om arv, 7 var tvister om 
fast egendom, 5 var tvister i relationer mellan husbönder och tjänstefolk. 
 
En kvantitativ jämförelse mellan de undersökta perioderna 1639-1669 och 1737-1740 visar att 
antalet civilrättsliga mål som tinget i Torneå lappmark avhandlade ökade från 35 mål 1639-
1669 till 80 mål 1737-1740, vilket är en avsevärd ökning med hänsyn till att perioden 1639-
1669 omfattar 30 år av tingets verksamhet medan perioden 1737-1740 endast omfattar 4 år, 
och visar tydligt att tinget med tiden kom att få en allt viktigare betydelse för människorna i 
Torneå lappmark att lösa sina ekonomiska tvister. 
 
Tabell II:I  Typer av civilmål vid tinget i Torneå lappmark 1639-1669 och 1737-1740 
beräknade efter målförekomster i absoluta tal 
Måltyp 1639-1669 1737-1740 S:a 
Fast egendom: tvist om köp, försäljning, uppbud, byte, nyttjande 
(dvs. servitut), jorddelning, jordlega (dvs. arrende), pantsättning 
av jordegendomar och tvister om fast egendom i allmänhet.170 

8 7 15 

Lös egendom: tvist om köp och försäljning och om lös egendom 
i allmänhet. 

13 41 54 

Skulder: tvist om pant och krav på återbetalning av skulder 
mellan privatpersoner, krav från befallningsman eller 
tiondefogde och krav om arrendeavgift. 

6 14 20 

Arv: tvist om arvsrätt, köpeskilling, och tvister om arv i övrigt. 6 12 18 
Relationer mellan husbönder och tjänstefolk: tvist om lönens 
utbetalande och icke fullgjort kontrakt. 

1 5 6 

Ovissa 1 1 2 
S:a 35 80 115 
Källor: Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1996: Dombok Torneå lappmark. Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1737 – 
1740, utgiven av Lenvik bygdemuseum; Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1997: Dombok Torneå lappmark. 
Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1639-1699, utgiven av Lenvik bygdemuseum. 
 
Men vad handlade, rent konkret, de civilrättsliga tvistemålen om? Ser man till vad 
människorna i Torneå lappmark företrädesvis processade om under den undersökta perioden, 
nämligen tvister om lös egendom, så handlade dessa i huvudsak om tvister vid köp och 
försäljning av renar, vilket har sin naturliga orsak i att en övervägande del av människorna i 
Torneå lappmark utgjordes av samer. Den 8 februari 1666 kärade exempelvis Nils Mikkelsson 
till Erik Nilsson vid tinget i Enonteki om en renkalv som Margreta Olsdotter ägt, och tinget 
dömde att Erik Nilsson skulle betala Margreta Olsdotter en halv riksdaler för renkalven.171 
 
Vid samma förhandling kärade Nils Jonsson Karist till Per Henriksson om en ren som denne 
levererat, men som kort därpå »störtt» [dött, min tolkning, T.B.] och tinget dömde att Per 
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Henriksson skulle frikännas från ansvar. I ett annat tvistemål om lös egendom som tinget 
avhandlade den 1 februari 1667 kärade Nils Andersson i »Siggewara» till Henrik Andersson 
Turk om en ren som han hösten 1666 ska ha funnit i skogen, och som varit borta i en månad, 
och det beslöts att Nils Andersson skulle ge Henrik Andersson Turk en hittelön på »½ wåg 
[ordets betydelse är för mig okänt, min anm., T.B.]» och att de genom ersättningen skulle 
anses vara förlikta.172 
 
En fortsatt granskning av tvistemålen om lös egendom under perioden 1737-1740 visar att 
människor under denna period, liksom den föregående, företrädesvis tvistade om renar, vilket 
ett tvistemål om lös egendom vid tinget i Jukkasjärvi den 13-21 januari 1737 illustrerar 
ganska väl genom att Nils Knutsson stämt Lars Andersson Panick för att han hösten 1735 ska 
ha slaktat en »honom tilhörig Waya [ordet betyder renko, min anm., T.B.]» som Lars 
Andersson Panick vägrat ersätta, och begärde inför tinget att Lars Andersson Panick skulle 
ersatte honom för renkon och samtidigt betala stämningspengarna. Som vittnen till händelsen 
åberopade Nils Knutsson nämndeman Henrik Mikkelsson Biörndaler och »skickaren [en 
assistent vid tinget som kungjorde föreskrifter, krävde in skatt, etc., min anm., T.B.]» Mikkel 
Jonsson ifrån Talma.173 
 
Den svarande Lars Andersson Panick var inte närvarande vid tingsförhandlingen utan 
intygades ha rest till Nauvono marknadsplats vid Västersjöstranden nära Koutokeino som 
»raide [ordet syftar till en same som vaktar en bofast persons renar, min anm., T.B.] åt 
handelssman Anders Hellant i Torneå», men i hans ställe inställde sig Anders Andersson 
Matti ifrån Talma, vilken hade tillgång till Lars Andersson Panicks egendom och renar. Han 
erbjöd sig att ersätta Nils Knutsson för stämningspengarna och ge honom en av Lars 
Andersson Panicks renar för den renko denne slaktat. Tinget beslutade att låta saken bero 
eftersom Nils Knutsson förklarade sig vara nöjd med erbjudandet som Anders Andersson 
Matti gett honom.174 
 
När det gäller den näst vanligast förekommande kategorin tvister om skulder visar studien att 
dessa i huvudsak handlade om penningskulder, men att det även förekom mål, särskilt under 
perioden 1639-1669, som företrädesvis rörde värdemetaller, dvs. silver och silverföremål, 
vilket illustreras av ett skuldmål som tinget i Jukkasjärvi avhandlade den 29 januari 1664 där 
hustrun Gulig Guttormsdotter kärade till tinget om att hon av Erik Nilsson hade att fordra »3 
wåger för een Silfr.wicht [silvervikt, min anm., T.B,], 1 in Specie Rijchzdahl. een byssa á 7 
wåger, och 6 lodh Sölfuer », vilket Erik Nilsson medgav stämde. Tinget beslutade att Eriks 
Nilsson skulle betala föremålen »och Sädan söker sin mann [förmodligen avses här en god 
man, dvs. ett vittne, min tolkning, T.B.] det bästa hann gitter».175 
 
Förutom ovanstående exempel och ett fåtal andra bestod under perioden 1639-1669 annars 
skuldmålen främst av penningskulder genom handel med lös egendom och regelrätta 
penningskulder, som t.ex. i ett skuldmål tinget i Jukkasjärvi avhandlade den 6 februari 1666 
där borgaren Johan Jönsson kärade till Lars Pålsson om en riksdaler som han var skyldig, 
vilket denne medgav, varpå tinget beslutade att Lars Pålsson »med forderligaste betaler 
samma Richz dahlr.», och ett annat skuldmål som tinget i Jukkasjärvi avhandlade den 1 
februari 1667 där Erik Grelsson kärade till länsman Lars Nilsson i Tingewara om en skuld 
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»till 3 ½ Wågh», till vilken denne inte kunde neka, och tinget beslutade att Lars Nilsson skulle 
betala sin skuld.176 
 
Under perioden 1737-1740 utgjorde, liksom den föregående perioden, skuldmålen främst 
penningskulder uppkomna genom handel med lös egendom, medan de regelrätta 
penningskulderna var tämligen få. Ett mål som tinget i Jukkasjärvi avhandlade den 13-21 
januari 1738 rörde en fordran som borgaren Anders Murberg hade på lappen Olof Larsson 
Niuka, vilken enligt gäldboken uppgick till 14daler och 12 öre kopparmynt, och som Olof 
Larsson under sex års tid inte betalt mer än 2 daler.177 
 
Olof Larsson Niuka förklarade att han inte kunde minnas att han hade en sådan skuld, men att 
det stämde att han betalat Anders Murberg 2 daler, och att han hade för avsikt att ge Anders 
Murberg en långullsfäll som består av fyra skinn, vars pris de kunde förhandla om, vilket 
tinget lämnade till de båda att komma överens om. Tinget beslutade dock att den angivna 
skulden skulle nedtecknas i domboken att »Lapen Olof Larsson Niuka tilstår sig wara honom 
skyldig ostridigt med oplupen Kåstnad Tolf daler och 24 öre Kopparmynt», och därefter 
avslutade tinget ärendet.178 
 
Vid ett annat skuldmål som tinget i Jukkasjärvi prövade den 15-22 januari 1740 kärade Knut 
Gunnar ifrån Caitom [Caitoma, min anm., T.B.] till änkan Sigrid Nilsdotter om ersättning 
med 8 daler kopparmynt för en båt som han förlorade i samband med transporten av Thomas 
Perssons lik till kyrkan, vilket Sigfrid Nilsdotter bestred med motiveringen att hennes 
styvbarn tillsammans med henne ska vara ekonomiskt ansvariga. Tinget beslutade att Knut 
Gunnars fordran var skälig och att Sigfrid Nilsdotter enligt »2. §. 10. Cap. Ärfd B.» innan den 
25 mars bör ersätta Knut Gunnar med 8 daler kopparmynt.179 
 
Den tredje största kategorin civilrättsliga mål utgjordes av arvstvister, och under perioden 
1639-1669 handlade dessa främst om tvister rörande lös egendom, vilket var fallet när tinget i 
Enonteki den 1 februari 1658 avhandlade en arvstvist där Brita Henriksdotter i Moniansk 
kärade till sin styvson Nils Olsson i Kitila om bl.a. en morgongåva. Inför rätten förlikades 
parterna och kom överens om att Nils Olsson skulle ge Brita Henriksdotter en årsgammal 
häst, »Een håp och ett Silfuer Spenne».180 
 
Även under perioden 1737-1740 utgjordes arvstvisterna huvudsakligen av tvister om lös 
egendom, men till skillnad från föregående period var arvstvisterna om fast egendom flera, 
vilket ett mål som tinget i Jukkasjärvi avhandlade den 13-21 januari 1737 får illustrera, där 
drängen Mikkel Mikkelsson ifrån byn »Micko Heicki wid Taborgs bärg» kärade till sin 
styvfar Johan Andersson »om at få tilträda sitt faders hemman derstädes med dess 
tillhörigheter, wiljandes gierna förunna honom der bo och förblifwa till dödedagar, med 
Modran Margareta Henriksdotter, men kan intet tillåta att dess halfbroder Johan Johansson nu 
18 år gammal skall här utinnan blifwa honom föredragen».181 
 
Rätten föreslog för de tvistande parterna att de skulle överlägga med varandra och försöka 
förlikas, varpå de begärde att få lite betänketid, vilket beviljades av rätten, men när parterna 
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den 15 januari återkom till tinget hade ingen förlikning uppnåtts och man begärde att tinget 
skulle meddela sitt utslag över deras tvistemål. Tinget beslutade att Mikkel Mikkelssons 
styvfar Johan Andersson, trots att denne gift sig med änkan Margreta Henriksdotter 1718, 
efter att ha tjänstgjort hos henne som dräng i ett år, och betalat 6 daler kopparmynt i 
kronoskatt årligen, inte kunde hade någon rätt att ta ifrån Mikkel Mikkelsson hans skäliga 
arvsrätt till gården, och dömde att Mikkel Mikkelsson var den rättmätiga ägaren till sin fars 
hemman »likmätigt den 14 §. 10 cap. Rätteg. B.». 
 
Den fjärde största kategorin tvister om fast egendom utgjordes under perioden 1639-1669 
primärt av tvister om olika slags nyttjanderätt, företrädesvis om rätten att bruka viss mark bl.a. 
fiskevatten, betesmark och träsk, medan andra avsåg tvister om arrendet av sådan eller 
liknande mark. Tinget i Enonteki avhandlade exempelvis den 4 februari 1661 ett tvistemål där 
Nils Henriksson i Sunduaru kärade mot sin svåger Nils Olsson, även han från Sunduaru, om 
»Laxe fiskewathen». Rätten beslutade att Nils Olsson hädanefter skulle dela fiskevattnet så att 
hans svåger Nils Henriksson, som ägde en systerdel, kunde bruka en tredjedel.182 
 
Tvister om äganderätten till en markegendom var dock relativt sällsynta under perioden 1639-
1669, men ett sådant civilrättsligt mål avhandlade tinget i Enonteki vid samma tidpunkt som 
ovanstående exempel där Mads Persson i Sunduaru kärade mot Per Henriksson i Kylesuando 
om en fast egendom, efter att Per Henriksson hade bott »uthi Juxänge Nedher på Landet», 
men parterna förlikades inför rätten om att Per Henriksson skulle ge Mads Persson två 
riksdaler och behålla sitt nya boställe utan några framtida klander från Mads Persson.183 
 
Vid samma tidpunkt prövade tinget även ett civilrättsligt mål där »Pello Jerfui Lapparne 
kerade till Kittila Lapparne, om ett Träsk Wondisjerfui bedh. huilket Pello Jerfui förmena att 
samma Träsk skall liggia in om deras Tåå och Röör», men eftersom det framkom att båda 
byarna brukat samma träsk beslutade rätten att de även fortsättningsvis skulle bruk det 
gemensamt, så som de gjort sedan urminnes tider. 184 Under perioden 1737-1740 utgjorde 
dock tvisterna om markrättigheter merparten av de tvistemål om fast egendom som tinget i 
Torneå lappmark prövade, och tvister om nyttjanderätten var relativt få medan tvister om 
arrendet saknas helt. 
 
Vad slutligen avser den femte och sista kategorin tvister i relationer mellan husbönder och 
tjänstefolk visar studien att sådana tvister var ovanliga i Torneå lappmark vid de undersökta 
perioderna. Under perioden 1639-1669 förekom endast ett mål och under perioden 1737-1740 
förekom fem mål. En tänkbar anledning till att tvistemålen mellan husbönder och tjänstefolk 
var relativt sällsynta vid den undersökta perioden, är att merparten av de som levde i Torne 
lappmark utgjordes av samer medan endast en liten del utgjordes av bofasta bönder och 
stadsbefolkning, men framåt 1730- och 1740-talet ökade antalet invånare och den bofasta 
invånarandelen blev större och av den anledningen ökade även andelen tvistemål mellan 
husbönder och tjänstefolk. 
 
I det enda tvistemålet mellan husbönder och tjänstefolk under perioden 1639-1669 som tinget 
i Jukkasjärvi avhandlade den 1 februari 1667, kärade pigan Elin till Mads Jönsson om att hon 
tjänat honom i ett år utan att ha fått någon lön, och tinget beslutade att ge henne »een Åraker 
[årslön, min tolkning, T.B.]», som Mads Jönsson utlovat.185 De fem tvistemålen mellan 
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husbönder och tjänstefolk som tinget avhandlade under perioden 1737-1740 handlade 
företrädesvis om tjänstefolk som inte fullgjort sina kontrakt eller rymt, och inte som i det 
tidigare målexemplet om att husbonden inte betalat någon lön, vilket illustreras ganska väl av 
ett mål som tinget i Jukkasjärvi avhandlade den 13-21 januari 1737 där Per Thomasson Håtti 
från Caitom kärade mot Nils Persson Svaina om att hans son Anders Nilsson Svaina rymt från 
sin tjänst hos Per Thomasson Håtti hösten 1736.186 
 
Per Thomasson Håtti menade vidare ha lidit stor skada i samband med att Anders Nilsson 
Svaina rymde då flera renar försvann vid tillfället eftersom ingen höll uppsikt efter vargar och 
skadedjur, och krävde därför 12 daler kopparmynt i ersättning samt 18 daler i stadgepenning 
som han betalat för Anders Nilsson Svaina. Inför tinget förlikades emellertid de båda parterna 
och kom överens om att Nils Persson Svaina skulle ersätta Per Thomasson Håtti med »En 
Runo [ordet betyder förmodligen rentjur, min anm., T.B.], En Waiia [ordet betyder renko, min 
anm., T.B.], En Orack [ordet avser en 2 år gammal ren, min anm., T.B.] En Kalf, samt der till 
och med 2ne par Kalloskor» samt 1 daler och 4 kopparmynt i stämningspengar innan 
tingsförhandlingarna var slut.187 
 
3.3 Administrativa mål 
Tinget i Torneå lappmark avhandlade sammanlagt 134 administrativa mål under perioden 
1639-1669 och 1737-1740, varav 69 rörde tillkännagivande och protokollföring av vissa 
handlingar, 38 övriga mål, 13 fast egendom, 6 tillsättande av tjänster och 6 arv. Under 
perioden 1639-1669 avhandlade tinget i Torneå lappmark 28 administrativa mål varav 19 
rörde tillkännagivande och protokollföring av vissa handlingar, 5 övriga, 3 arv och 1 fast 
egendom, vilket ska jämföras med perioden 1737-1740 när tinget avhandlade 106 
administrativa mål, varav 50 rörde tillkännagivande och protokollföring av vissa handlingar, 
33 övriga mål, 12 fast egendom, 6 tillsättande av tjänster och slutligen 3 arv. Studien visar 
sammanfattningsvis att antalet administrativa mål ökade från 28 mål till 106 mål vid den 
undersökta perioden. 
 
Tabell III:I  Typer av administrativa mål vid tinget i Torneå lappmark 1639-1669 och 1737-
1740 beräknade efter målförekomster i absoluta tal 
Måltyp 1639-1669 1737-1740 S:a 
Tillsättande av tjänster: utnämning av fogde, läns-, befallnings- 
och nämndeman. 

- 6 6 

Tillkännandegivande och protokollföring av vissa handlingar: 
publikationer av författningar, meddelanden, uppläsning av 
brev, påbud, längder och resolutioner. 

19 50 69 

Fast egendom: registrering och reglering av köp, uppbud och 
avtal. 

1 12 13 

Lös egendom: registrering och reglering av köp, uppbud och 
avtal. 

- 1 1 

Arv: registrering och reglering av arv, bouppteckningar och 
förmynderskap, testamenten och lösningsrätt. 

3 3 6 

Övrigaa 5 33 38 
Ovissa - 1 1 
S:a 28 106 134 
Källor: Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1996: Dombok Torneå lappmark. Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1737 – 
1740, utgiven av Lenvik bygdemuseum; Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1997: Dombok Torneå lappmark. 
Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1639-1699, utgiven av Lenvik bygdemuseum. 
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Anm: a avser olika tillståndsansökningar, utfärdande av olika sorters intyg och vitesförbud, besvär om för hög 
avrad, gästgiveri- och skjutsningsskyldighet, förfrågningar, bötesuppbörder, bildande av brandstodsförening, div. 
förordnande, gränslinjens sträckning, ersättning för fattigvård, besvär om prästens skyldigheter, etc. 
 
Vid en kvantitativ granskning av de administrativa målen är det tydligt att det sker en ökning 
inom så gott som samtliga kategorier, särskilt inom kategorierna ”Tillkännandegivande och 
protokollföring av vissa handlingar” och ”Övriga”, men en kvantitativ studie av de 
administrativa målen säger väldigt lite om vilken funktion de administrativa målen hade för 
människorna i det tidigmoderna samhället. För att bättre förstå hur tinget fungerade och vilket 
inflytande statsmakten hade över människorna i Torneå lappmark, och vice versa, krävs en 
kvalitativ granskning. Det är endast genom en sådan granskning som det går att få fram hur 
det administrativa styret fungerade, och vilken påverkan den hade på samhällsutvecklingen. 
 
Studien visar att de olika tingen i Torneå lappmark samtliga inleddes med att ting- och 
marknadsfrid utlystes och gudstjänst förrättades. Därefter lästes olika stadgar och 
förordningar upp för allmänheten. Detta var ett sätt för statsmakten att dels informera 
människor om olika kungörelser, resolutioner, nya lagar och lagändringar, och dels ta upp 
ärenden och frågor som hade att göra med den judiciella och fiskala verksamheten. 
 
Vid tingsförhandlingarna i Jukkasjärvi den 31 januari 1649 tillkännagav exempelvis Hans 
Akselsson, Arent Grapes tjänare, inför rätten en kopia av Kungl. Maj:t förordning om att 
»lapperne» ska göra fördzel [körslor, min tolkning, T.B.] vid järnbruket, vilket de godtog, och 
i samband med tingsförhandlingarna i Jukkasjärvi den 29 januari 1650 blev lapparna 
anbefallda att till landshövdingens och kronans tjänares behov uppföra en stuga och en 
kammare, »elliest skola the och före sine kotter [innebörden av ordet kotter är för mig okänt, 
men eventuellt betyder det kåtor, min anm., T.B.] på Een bequemligh ort». Vidare förmanade 
nämndemannen Per Olsson Rubb borgerskapet att de var tvungna att betala tull för allt gods 
som de förde till lappmarken för att sälja, och att de som avslöjades med att ha sålt sina varor 
utan att först betala tull för dessa skulle få dem konfiskerade.188 
 
Den 29 januari 1655 tillfrågade befallningsmannen vid Jukkasjärvi ting den lappländska 
allmogen om det fanns någon i byn som borde införas i mantalslängden och som inte var 
inskriven, vilket allmogen förnekade. Dessutom uppgav befallningsmannen att »gode män» 
värderat hur mycket renoveringsarbetet av Jukkasjärvi kyrka kostat, och som angavs vara 300 
daler och »½ wåg af huar Skatlap», vilket »Lapperna» gick med på att betala. Sedan 
förkunnade Arent Grape Kungl. Maj:t privilegier från den 6 december 1646 om att »Lapperne 
skulle wara honom oh.?.ligen[!] med malmförzell och annat» vilket allmogen i lappmarken 
lovade att rätta sig efter.189 
 
Ett problem för statsmakten var t.ex. samernas gränsöverskridande bomarker, de flyttade med 
sina hjordar till betesmarker i Norge och Sverige, och vid tingsförhandlingarna i Enonteki den 
6 februari 1656 frågade befallningsmannen varför det var så många av allmogen i lappmarken 
som rest till Norge, varpå »Lapperne Suarade att the hafua bettre oppehälle wid siön i Nårie, 
ähn uthi fiällen och träsken», och vart »fliteligen förmante» av befallningsmannen att de 
årligen skulle återvända och betala sin skatt i Sverige eller annars bli straffade.190 
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Under perioden 1639-1669 är dock antalet administrativa mål som omfattar kategorin 
”Tillkännandegivande och protokollföring av vissa handlingar” ytterst få, endast 19 fall under 
trettio år, vilket ska jämföras med de 50 fall som tinget avhandlade under perioden 1737-
1740. Det sker med andra ord en massiv ökning av publikationer av författningar, 
meddelanden, uppläsning av brev, längder och resolutioner, påbud, etc. under den senare 
perioden, utan att antalet tingsmöten ökar, och statsmaktens inflytande över människors 
vardag blir särskilt tydligt. 
 
Tingsförhandlingarna i Torneå lappmark visar på ett talande sätt hur ingripande statsmaktens 
kontroll över människorna var, främst genom att allmogen dels anmälde om besvär till 
Kungen och statsmakten via tinget, och dels genom att statsmakten och Kungen inskärpte lag 
och rätt, krävde in skatter och såg till att allmogen följde lagar och förordningar. Tinget var 
m.a.o. inte enbart en arena för att döma eller medla, utan tinget var även en arena för att utöva 
makt och kontroll över menigheten, dvs. tinget hade funktionen av en myndighet som 
underlättade för centralmakten att nå ut till invånarna i riket, och för invånarna att anmäla om 
besvär, ansöka om skattelättnader och fattighjälp samt att samlas och överlägga och besluta 
om aktiviteter inom församlingen. 
 
Vid tingsförhandlingarna i Jukkasjärvi den 13-21 januari 1737 reciterades förutom stadgar 
och förordningar, t.ex. hovrättens beslut den 10 november april 1729 om »at den straffes med 
10 dlr. Smt. som har lägenhet at bruka qwinfolck och likwäl hafwer gåssar till wallgång etc.» 
och ett dekret från hovrätten den 11 april 1730 om »at ingen wid 10 dlr. Smtz. straff skall låta 
sina gewähr stå laddade uti oläste hus, så att de komma uti sådannes händer som af oförstånd, 
at der med rätteligen omgås, dråp och olyckor, förorsaka kunna», även kungörelser, beslut i 
besvärsmål och ansökningar.191 
 
Kungörelser var, som nämnts ovan, bl.a. lagar som reciterades, exempelvis »Kongl. Maytz. 
placat [med ordet placat avses kungörelse, min anm., T.B.] om Barnemord» från den 15 
november 1684, förordningen »emot Swalg och dryckenskap» från den 17 april 1733 eller 
kungörelsen »angående de friheter och förmåner, hwilka alla de i gemen hafwa at niuta, som 
här i riket och der under lydanden Provincier några Metall samt Mineralstreck och nyttiga 
Bergarter uppfinna, angifwa och i gång bringa» från den 24 augusti 1723.192 
 
Kungörelsen från den 24 augusti 1723 om skattefrihet till den som fann malmstreck 
aktualiserades i samband med att lappen Amund Amundsson Mangi meddelade bergmästaren 
att han gjort ett malmfynd vid »Berget Kieruna i Juccasjärfwi Lapmark, twå och en half mihl 
ohngefär wäster om Kyrckan, samt et Järn Malmstreck på Luosawari en halfmil norr om 
Kieruna belägit, hwilke begge Malmstreck, som visa sig äckta starckt uti Rengång i dagen, 
Bergmästaren i orten förment stryka under Jord tillsammans, och wara utaf den 
tilsträckelighet, att de näppeligen kunna utdödas, hållandes Malmen efter Bärgmästarens de å 
anstalte prof, ifrån 61 till 68 proCent Järn».193 
 
Fyndet medförde att Amund Amundsson Mangi i enlighet av »Kongl. Maytz. åren 1673 och 
1723 om deras förmåner, som nyttige Metall och Mineralstreck uptäcka, utgånge nådige 
förordningar, samt Riksens Bärgz Collegii der på utfärdade Publication af den 26 novemb. 
1731», förklarades vara skattefri och i »Kongl. Maytz. nådigaste hägn och beskydd tagen, 
utan och skall för honom ytterligare Wedergiällning och belöning sökas, det han Amund 
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Amundsson Mangi hafwer at sig wid trygga, och wederbörande Cronobetiänte at låta wara sig 
till efter rättelsse», den 20 december 1736 av Gabriel Gyllengrip och Christer Risberg vid 
landskansliet i Västerbotten.194 
 
Besvärsmålen utgjorde ärenden som handlade om aktiviteter inom församlingen och som 
behövde kungens resolution, t.ex. allmogens »beswär af den 2 maii 1720 § 39 i anledning 
hwar af Almogen förehöltz, det ingen skall sig inträngia at för rätta de förefallande arfskipten, 
utan de som der till af wederbörande dombhafwande äro förordnade» och prästerskapets 
besvär från den 22 oktober 1723 om att ingen enligt § 1, utom i högsta fattigdom, »är befriad 
at låta sina barn läsa i bok och deras Christendomsstycken lära, wid 2 mrkr. Smtz. wite för 
hwart barn till soknens fattiga barns underwisning, och ware icke dess mindre skyldig at sättia 
barnet, till at lära läsa i bok etc.».195 
 
Under perioden 1639-1669 är besvärsmålen dock ganska få, men ett från Enonteki ting den 1 
februari 1658 handlade om församlingsprästens skyldighet att resa till byn Ronula årligen 
eftersom de hade en egen kyrka, vilket prästen »icke efterkommo». Tinget beslutade att 
»Presten åhrligen Rese här ifrån Tenotekis och till Ronula, att der begrafua deres lik, döpa 
deres barn och annat, sedan reser Presten hijt tillbaka igen».196 
 
Men det var vanligare att företrädare för statsmakten väckte besvär mot allmogen vid tinget, 
som exempelvis när befallningsmannen och bruksförvaltaren Arent Graap vid 
tingsförhandlingarna i Jukkasjärvi den 2 februari 1668 besvärade sig över att en del av 
lappfolket »ähro försummelige och trege at framföre eft. giorda Contradt Stefeumm wed huar 
igenom bruket Sterfar [med ordet Sterfar menas sannolikt tarvar, och avser vad bruket fordrar, 
min anm., T.B.]», varvid lappfolket förmanades att uppfylla sina skyldigheter och om bruket 
led någon skada på grund av deras försummelse skulle de bli ersättningsskyldiga.197 
 
Det förekom även att allmogen vid tingsförhandlingarna blev tillfrågade om de hade några 
klagomål att framföra mot befallningsmannen, prästen eller någon annan som var i kronans 
tjänst, vilket exempelvis skedde vid tinget i Jukkasjärvi den 26 januari 1660 när allmogen 
tillfrågades i »Ghemen om the hafua någon klagemål emot Kyrkioherden, Befallningzmannen 
eller Underlagmannen antingen uthi Predikoämbetet Cronones opbörder eller Rätesgångz 
Saker, der till allmogen så wäl her i Tinglaget som i andra byer alle i gemen Suarade at the för 
ingen Ting hafua dem att beskylla», men klagomål var sällsynta och jag har endast, enligt 
exemplen ovan, funnit några enstaka fall där samerna invänt mot överhetens ageranden.198 
 
Att de administrativa ärendena hade en stor betydelse för områdets fiskala verksamhet visar 
ett ärende vid tinget i Jukkasjärvi den 28 januari 1663 i samband med att arrendatorn Jakob 
Mämma läste upp »Hög Kongl. Mayttz. Fullmacht» från den 31 oktober 1662, angående 
arrendet för Torneå och Kemi lappmarker, och sedan förhörde sig om lapparna fick arbeta på 
bruket »medh kiörsysslor och fördzler sampt annat arbete förtiena penningar till sijne 
Uthlagde och annat hwadh dem kan wara af nöden till deras Uppehälle, som ähr walmar, hurst 
och möhl [walmar betyder vadmal och är en typ av enkelt, grovt och tätt ylletyg, och likadant 
är det med hurst, medan ordet möhl betyder mjöl, min anm., T.B.]».199 
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Rätten frågade om borgerskapet hade något emot att lappfolket arbetade för bruket, vilka 
svarade att de gärna såg att »Lapparne finge förtiena sigh penningar, miöhl, walmar och hurst 
till deras Nödhtorfft», om det inte skedde någon olaglig handel med landegendomar, varpå 
Jakob Mämma förklarade att om han eller hans betjänter blev påkomna med någon olaga 
handeln »må han och hans betienta plijchta effter lagh».200 
 
De administrativa målen rörde även andra frågor, t.ex. arvsfrågor där det inte förekom någon 
tvist som rätten hade att ta ställning till. Den 3 februari 1660 stod Mikkel Jönsson från Pello 
inför tinget i Enonteki och begärde att få behålla sitt boställe vid »Wondes träsk», vilket rätten 
medgav eftersom Mikkel Jönsson var arvinge till bostället genom sin hustru. Någon arvstvist 
mellan två jämbördiga parter var det inte frågan om, eftersom någon motpart inte 
presenterades, utan det var helt enkelt en arvsfråga där tinget registrerade vem som var den 
rättmätiga innehavaren till den ärvda egendomen, vilket hade en judiciell betydelse.201 
 
Tinget registrerade och reglerade även köp, skiften, uppbud och avtal som rörde fast och lös 
egendom. Sådana ärenden var dock få under perioden 1639-1669 men kom att öka markant, 
åtminstone de som rörde fast egendom, under perioden 1737-1740. Andra ärenden som tinget 
avhandlade var tillsättandet av tjänster inom häradet, exempelvis utnämning av fogde, läns-, 
befallnings- och nämndemän, och studien visar att tillsättandet av sådana tjänster inom 
häradet antingen inte förekom eller inte registrerades alls, troligtvis det senare, under perioden 
1639-1669 eftersom några sådana tillsättningar inte finns angivna i domböckerna, men under 
perioden 1737-1740 tillsatte tinget tjänster inom häradet vid åtminstone 6 tillfällen. 
 
När det gäller de allmännyttiga företagen visar studien att allmogen i Torneå lappmark under 
perioden 1737-1740 i mycket större utsträckning tillfrågades om ekonomiskt stöd till 
statsmaktens aktiviteter än föregående period 1639-1669, som till exempel underhåll till 
fångvaktarna vid landsfängelset i Piteå efter Kungens föreskift från den 20 juli 1736 till 
Gabriel Gyllengrip och Henrik Christer Risberg vid Västerbottens landskansli i Umeå.202 
 
Enligt domboksprotokollet var Kungens vilja att allmogen [uttrycket allmoge är, i det här 
specifika fallet, generellt och avser alla skattepliktiga invånare, min anm. T.B.], genom 
Gabriel Gyllengrip och Henrik Christer Risberg vid Västerbottens landskansli i Umeå, skulle 
tillfrågas om de »icke wilja til Betiänternas underhållande wid Landzfängelset i Piteå bewilia 
ett öre Smt. af hwart och ett matlag eller skattlap årligen». Kungen anbefallde Gabriel 
Gyllengrip och Henrik Christer Risberg att till nästa ting presentera förslaget om att använda 
de vanartigas medel för uppförandet av landsfängelset i Piteå, och att allmogen »uti landet 
bidraga til de betiänters underhållande, som brotzlige der förwara skola, hwilkas säkra förwar 
och länder dem till Allmän fred och hägn, samt til at undslippa beswär och olägenhet med 
efterslående af sådanne, som under otilräckelig upsickt, kunna få tilfälle at undanrymma».203 
 
Gabriel Gyllengrip och Henrik Christer Risberg uppmanades av Kungen att förmå allmogen 
att frivilligt gå med på en sådan blygsam kostnad för ett så angeläget behov, och förklarade att 
han skulle ta reda på vad allmogen tyckte om förslaget via tingsprotokollet. Förslaget gillades 
av samtliga matlags och skattelappar, och man gick med på att årligen betala »till Betiänternas 
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underhållande wid Pitheå Landzfängelsse ett öre Smt» vid tingsförhandlingarna i Jukkasjärvi 
den 13-21 januari 1737.204 
 
Bildandet av en brandstodsförening, dvs. en kollektiv brandförsäkring, var ett allmännyttigt 
företag som involverade samtliga människor inom häradet. Redan den 28 mars 1735 hade 
Kungen i ett dekret beslutat att en brandstodsförening skulle upprättas i Torneå lappmark, 
men eftersom allmogen inte inkommit med ett utlåtande inom utsatt betänketid efter 
»Högwälborne hr. Baron och landzhöfdingens skrifwelse till dombhafwanden» den 3 juli 
1735, uppmanades de av häradshövdingen den 30 september 1736 att meddela beslut om 
upprättandet av brandstodsföreningarna vid nästkommande ting.205 
 
Vid tinget i Jukkasjärvi den 13-21 januari 1737 avhandlades frågan om byarna Pörte och Ria 
skulle upptas i brandstodsföreningarna, men även om fiskeredskap tillsammans med vanligt 
lösöre skulle omfattas av lagen, och Gabriel Gyllengrip tillsammans med Henrik Christer 
Risberg kom fram till att byarna Pörte och Ria lämpligen kunde införas i 
brandstodsföreningarna samt att det vore mindre lämpligt om annat lösöre, exempelvis 
fiskeredskap, än vad som stod reglerat i lagen skulle omfattas av brandstodsföreningarna, 
eftersom dessa avsåg gemene mans bostad.206 
 
Gabriel Gyllengrip och Henrik Christer Risberg rekommenderade, som svar på 
häradshövdingens skivelse, att det nog vore bäst att införa alla »brukelige huus i hwar och en 
Lapmark, til wanlig storlek, med deras wärde, kommandes dock hwar och en, som skada utaf 
Eld kan lida och till brandstod finnes berättigad, den ey annorledes, än i proportion, eller för 
flera hus att niuta, än besicktningzmännen wittna afbrända wara», och förklarade att 25 rökar 
[hus, min anm., T.B.] gått med i brandstodsföreningen.207 
 
De hus som gått med i brandstodsföreningen betalade en årlig avgift, och vid 
tingsförhandlingarna i Jukkasjärvi den 15-22 januari 1739 påmindes »de för i Tingzlaget 
Tiugufem Rökar till Brandstodens förnödenhet Årligen sammanskiuta et öre Silfwermt., at 
förwaras i Häradz Kistan till sådant behof när omtronger och olyckan timar, likmätigt 
Enoteckis boarnas bewiljande och begiär förledne År 1738 som Protocollet för samma 
Tingställe § No. 5 närmare omrörar».208 
 
Vid tinget i Jukkasjärvi den 13-21 januari 1737 upplästes även en skrivelse från landshövding 
Gabriel Gyllengrip till den domhavande i Jukkasjärvi avseende »Häradzkistor som wederbör, 
blifwa anskaffade, till handlingarnes förwar wid alla Tingz Lag, på dhen händelssen någodt 
wore, hwarest sådant för detta icke skiedt, och att alla handlingar sedan måtte tillstädes och 
för handen wara i det Tingz Lag dit dhe höra».209 
 
Menigheten uppmanades på nytt av den domhavande att låta förfärdiga en häradskista med tre 
lås och nycklar, men allmogen invände och förklarade att de inte hade funnit någon som velat 
ta sig an en sådan uppgift. Då utsågs nämndemannen Erik Johansson ifrån Antikarfwen och 
Terende by i Övertorneå socken att uppföra »En kista betingat drygare än en halftunna med 
Järnsmide och tillhörige Nycklar, helt färdig, som han til instundande Ting 1738 skaffar hit 
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mot 18 daler Koppmtz.» i lön. Befallningsmannen erbjöd sig att hjälpa till, om Erik Johansson 
inte mäktade göra arbetet på egen hand, och det bestämdes att Erik Johansson även skulle 
förfärdiga »en lika god kista» vid Enontekis tingslag enligt samma ersättning.210 
 
Vidare beslutade tinget att klockaren Henrik Madsson Kiemileinen till nästkommande år 
skulle reparera, mossa och installera en spis i det uppförda fängelset, eftersom det vid en 
inspektion ansågs »wara oförswarligen inrättat», mot 15 daler kopparmynt i ersättning och 
hälften i förskott, dvs. 7 daler och 16 öre. Tinget beslutade även att ersätta Henrik Madsson 
Kiemileinen med 2 daler av socknens pengar för »Tingstugumurens reparerande, så wäl som 
för järnbulten til luckan derstädes». Vid tingsförhandlingarna i Jukkasjärvi den 13-21 januari 
1738 fick klockaren Henrik Madsson Kiemileinen slutligen resten av den utlovade 
ersättningen för »förbättrandet av fängelset så at han nu erhölt fylnaden till fembton daler 
Kopparmynt efter då giort aftahl».211 
 
Vid tingsförhandlingarna i Enonteki den 25-29 januari 1737 beslöts, med anledning av 
häradskistans förfärdigande, att tolvmannen Erik Johansson ifrån Torneå socken och 
Antikarfwens by skulle få 18 daler kopparmynt i ersättning. Dessutom beslutades angående 
»Fängelsse huset som här tilförne intet warit oppsatt» att allmogen på egen hand skulle skaffa 
stockar till det, 67 gånger 8 alnar långa, och att nämndemannen Mons Eriksson Mauno ålagt 
sig att inför nästkommande ting »upsättia och förfärdiga med mullbänkar och Myssiade 
[mossbeklädda, min anm., T.B.] wäggar, spis och warmtak» mot en kostnad av 30 daler 
kopparmynt i lön.212 
 
Mons Eriksson Mauno färdigställde i enlighet med sitt åtagande fängelset, men 
slutbetalningen för hans arbete skedde dock inte förrän vid tingsförhandlingarna i Enonteki 
den 25-30 januari 1739, när tinget beslutade att »Nämndeman Mons Eriksson Mauno som det 
förfärdigat med Mullbänkar, myskade wäggar, spis och warm tack» skulle få resten av sitt 
»betingade arbete der wid Tolf dlr. Dito mynt enligit nästlidne års protocoll § 17. Så att 
omrörde fengelse är nu aldeles ferdigt».213 
 
Tinget beslutade även att Guttorm Jönsson Labba »efter Konge. Maytz ock Riksens höglåfl. 
Swea Håfrätz utfärdade Resolution af d. 2. Juli 1738 med fölgt Execution», skulle undergå det 
utdömda straffet om 16 dagars fängelse på vatten och bröd, men man klargjorde att skickaren 
[assistent i rätten som hade till uppgift att kungöra föreskrifter, kräva in skatt, m.m., min 
anm., T.B.] eller »fiärdingszkarlernes» uppgift var att »skiöta och förpläga honom [Guttorm 
Jönsson Labba, min anm., T.B.] och dess gelikar med det som dertill erfordras åtminstone 
några gånger om dagen ock sig derstädes infinna så åfta som nödwändigheten fordrar så att 
allmogen med några utgifter der till af soknejämnaden ei beswäras». Kostnaderna för 
»arrestanters fasttagande, skiutzande ock underhåld» skulle i enlighet med »Konge. Maytz. 
nådige bref af d. 5. Auguti. 1684 ock Konge. Estatz Contori etc. af d. 7 . Januari 1726» 
bekostas av Kronans andel av sakören.214 
 
Inrättandet av postgången hörde till ett av de viktigaste allmännyttiga företagen, och vid 
tingsförhandlingarna i Jukkasjärvi den 13-21 januari 1738 reciterades landshövding Gabriel 
Gyllengrips skrivelse till befallningsmannen Anders Hackzell angående postgångens 
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inrättande i Torneå lappmark, där landshövdingen förklarade att »Häradzhöfdingen hr. Karl 
Sadelin föredragit den swårighet, hwar med publiqve bref skola fort komma till dess i nåden 
anförtrodde Jurisdiction i brist af wisse till förordnade, som samma bref fortskaffa kunde», 
och anbefallde befallningsmannen att inför nästa ting »forfatta ett project, huru och genom 
hwad Personer Publiqe bref och Ordres beqwämligast derstädes fortskaffas kunde, och hwad 
belöning de, som der med kunde få att sysla för sådant sitt beswär hade att åtniuta». Året 
därpå, vid tingsförhandlingarna i Jukkasjärvi och Enonteki den 15-22 januari respektive den 
25-30 januari 1739, beslutade tinget i Torne lappmark, efter allmogens samtycke, hur 
postgången skulle fördelas inom de två tingslagen.215 
 
3.4 Procentuell fördelning 
Studien visar att det inträffar en förskjutning i fördelningen mellan de straff- och civilrättsliga 
samt administrativa målen vid tinget i Torneå lappmark mellan perioden 1639-1669 och 
1737-1740. Under perioden 1639-1669 utgjorde de straffrättsliga målen 54,7 procent, 
civilrättsliga målen 25,2 procent och de administrativa målen 20,1 procent av tingets totala 
ärendemassa. Under perioden 1737-1740 utgjorde de straffrättsliga målen 27,6 procent medan 
de civilrättsliga och administrativa målen utgjorde 31,1 resp. 41,3 procent av den totala 
ärendemassan vid tinget i Torneå lappmark. 
 
Tabell IV:I  Procentuell fördelning av de straff- och civilrättsliga och administrativa målen 
vid tinget i Torneå lappmark 1639-1669 och 1737-1740 
Måltyp 1639-1669 1737-1740 
Straffrättsliga 54,7 27,6 
Civilrättsliga 25,2 31,1 
Administrativa 20,1 41,3 
S:a 100 100 
N= 139 257 
Källor: Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1996: Dombok Torneå lappmark. Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1737 – 
1740, utgiven av Lenvik bygdemuseum; Larsen, A Dag, & Rauø, Kåre 1997: Dombok Torneå lappmark. 
Jukkasjärvi og Enonteki tingslag 1639-1699, utgiven av Lenvik bygdemuseum. 
 
Nedan sammanfattas den procentuella målfördelningen enligt Tabell IV:I  i diagramform i 
syfte att illustrera förskjutningen mellan de olika målkategorierna vid tinget i Torneå 
lappmark under perioden 1639-1669 och 1737-1740. 
 
Diagram I:I  Procentuell fördelning av de straff- och civilrättsliga samt administrativa målen 
vid tinget i Torneå lappmark1639-1669 och 1737-1740 
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Källa: Tabell IV:I  Målens procentuella fördelning vid tinget i Torneå lappmark 1639-1669 och 1737-1740 
Anm: Diagrammet visar den procentuella fördelningen mellan straff- och civilrättsliga samt administrativa mål 
som tinget i Torneå lappmark avhandlade 1639-1669 och 1737-1740. Summan av samtliga ärenden är 396 mål. 
 
Studien visar således att de straffrättsliga målen utgjorde merparten av tingets ärendemassa 
(54,7 %) perioden 1639-1669, och att de civilrättsliga (25,2 %) och administrativa (20,1 %) 
målen tillsammans utgjorde en mindre del, men att det under perioden 1737-1740 inträffar en 
kraftig förskjutning där de straffrättsliga målen kom att utgöra en mindre del (27,6 %) medan 
de civilrättsliga (31,1 %) och administrativa (41,3 %) målen kom att utgöra merparten av 
tingets totala ärendemassa. 
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4 SLUTSATSER 
 
4.1 Svar på frågeställningarna 
1) Studien visar att det totala antalet typer av straffrättsliga brott som tinget i Torneå 

lappmark avhandlade under perioden 1639-1669 och 1737-1740 minskade från 76 typer 
av brott 1639-1669 till 71 typer av brott 1737-1740, medan de vålds- och 
hedersrelaterade brotten, dvs. brott mot person, ökade från 16 typer av brott 1639-1669 
till 25 typer av brott 1737-1740. 

 
2) Vid den undersökta perioden 1639-1669 och 1737-1740 skedde det kvantitativt inte 

någon övergång från ett våldssamhälle till ett stöldsamhälle enligt tesen au vol de 
violence, utan antalet brott mot egendom, dvs. stöld, snatteri och skadegörelse, ökade 
parallellt med antalet brott mot person, men då bör man bära i minnet att den senare 
perioden endast avser fyra år medan den tidigare perioden avser trettio år av tingets 
verksamhet, vilket medför att eventuella slutsatser om den kvantitativa utvecklingen av 
vålds- och stöldbrotten under perioden 1737-1740 inte kan anses säkra, även om de ger 
en anvisning om hur de olika kategorierna utvecklades. 

 
Det totala antalet egendomsbrott som tinget i Torneå lappmark avhandlade vid den 
undersökta perioden ökade visserligen från 15 typer av egendomsbrott, som samtliga 
avsåg stöld, till 17 typer av egendomsbrott, varav 12 avsåg stöld, 4 skadegörelse och 1 
snatteri, men fokuserar man enbart på stöldbrotten så skedde det kvantitativt en 
minskning från 15 stöldbrott till 12 stöldbrott vid den undersökta perioden, vilket visar att 
tesen au vol de violence inte är giltig för ett perifert område som Torneå lappmark, och av 
den anledningen skulle man kunna dra slutsatsen att stöldbrotten trots allt ökade, men det 
innebär inte att tesen au vol de violence är tillämpbar även för områden som var perifera 
eftersom även de vålds- och hedersrelaterade brotten ökade. 

 
 De straffrättsliga brottstyper som berörde misshandel och ärekränkning som tinget i 

Torneå lappmark avhandlade ökade från 6 misshandelsbrott och 8 ärekränkningsbrott 
1639-1669 till 10 misshandelsbrott och 14 ärekränkningsbrott 1737-1740, vilket trots allt 
visar att människorna i Torneå lappmark, tvärtemot den förväntade utvecklingen, 
förmodligen blev mer känsliga för angrepp på den egna äran och våldsammare; även om 
studien visar att antalet misshandelsmål i kombination med ärekränkningar vid den 
undersökta perioden var ytterst få, men även i det här fallet är det enligt min mening 
viktigt att bära i minnet att perioden 1737-1740, till skillnad mot perioden 1639-1669, 
endast avser fyra år av tingets verksamhet och därför är eventuella slutsatser om 
människors förändrade affektbeteende inte helt tillförlitliga, eftersom det kan handla om 
en tillfällig uppgång och inte en förändring över en längre tidsrymd. 

 
3) Vid den undersökta perioden sker en förskjutning i domstolens ärendemassa från en 

koncentration kring straffrättsliga mål 1639-1669 till en koncentration kring civilrättsliga 
och administrativa mål 1737-1740. Tinget i Torneå lappmark avhandlade under perioden 
1639-1669 totalt 139 straff- och civilrättsliga samt administrativa mål, varav 76 var 
straffrättsliga, 25 civilrättsliga och 28 administrativa. Under perioden 1737-1740 
avhandlade tinget i Torneå lappmark totalt 257 straff- och civilrättsliga samt 
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administrativa mål, varav 71 var straffrättsliga, 80 var civilrättsliga och 106 var 
administrativa. 

 
4) Studien visar att antalet förordningar och regleringar ökade markant under perioden 

1737-1740 jämfört med föregående period 1639-1669, särskilt inom kategorin 
”Tillkännandegivande och protokollföring av vissa handlingar” som ökade från 19 mål 
1639-1669 till 50 mål 1737-1740, men också inom de övriga kategorierna. Statsmakten 
stärkte vid den undersökta perioden sin kontroll över människorna i samhället, vilket 
främst tog sig uttryck genom att Kungen via kungörelser och förfrågningar till tinget i 
Torneå lappmark dels avkrävde allmogen kollektiva beslut i frågor som avsåg det 
samfälldas bästa, exempelvis uppförandet av häradets kista, underhåll till knektarna i 
Piteå landsfängelse, m.m. 

 
 Kraven på människorna att bidra till det allmänna, dvs. institutioner som tjänade 

statsmakten och det samfällda, var mycket större under perioden 1737-1740 än perioden 
1639-1669, men i takt med större krav ovanifrån ökade även det kollektiva inflytandet. 
Tinget kom i allt större utsträckning att användes för att mötas och avhandla viktiga 
frågor som rörde alla och envar inom häradet, och i många fall avkunnades kollektiva 
beslut, men i vissa ärenden fattade nämnden i tinget beslut som påverkade enskilda inom 
häradet, t.ex. ersättning för fattigvård, diverse besvärsfrågor, förordnanden, 
tillståndsansökningar, etc. 

 
 Interaktionen mellan statsmakten och menigheten och vice versa ökade således under 

perioden 1737-1740 jämfört med föregående period, vilket de många kollektiva besluten 
visar, men även de ökande besvärsfrågorna från allmogen och prästerskapet till Kungen 
om t.ex. reglerna för arvsskiften, föräldrars skyldighet att låta sina barn läsa i bok och 
undervisa dem i kristendom, etc. 

 
 Studien visar att i takt med att samhället blev mer komplext så ökade människors 

mellanmänskliga medverkan och åtaganden inför varandra och statsmakten, samtidigt 
som det administrativa styret utvecklades och professionaliserades, vilket bl.a. medförde 
att människors samverkan ökade och de kollektiva nyttigheterna, t.ex. bildandet av 
brandstodsförening, beslut om reparationsarbeten av tingshus och kyrkor samt 
uppförandet av häradskistor och fängelser, beslut om fattigvård, inrättandet av postgång, 
m.m., blev fler. 

 
 Vad avser giltigheten i de kvantitativa resultaten och de redovisade slutsatserna angående 

frågan om det är möjligt att utifrån de administrativa målens innehåll avgöra om 
samhället dels blev mera komplext i den meningen att antalet förordningar och 
regleringar ökade, och dels om kraven på människors mellanmänskliga medverkan och 
åtaganden inför varandra och statsmakten i samband med denna utveckling vuxit, så 
hävdar jag att det, trots att den senare perioden endast avser 1737-1740, föreligger en stor 
sannolikhet att den administrativa utvecklingen och människors ökade interaktion mellan 
varandra och staten utvecklades som beskrivet, eftersom det rör sig om en utveckling som 
fortgick över en längre period, fler århundraden, även om denna studie endast avser 
perioden 1639-1740, och är således inte enbart ett resultat av människors förändrade 
affektbeteende, nyckfullhet eller sakers tillfälligheter – tvärtom så hävdar jag att detta 
skeende, under en längre tidsrymd, i högre grad än statsmaktens hot om straff, påverkade 
människors affektbeteende så att det blev mer återhållsamt. 
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 Men samtidigt medger jag att min studie, särskilt i denna fråga, inte på något vis är 
uttömmande, utan att det behövs mer forskning om de administrativa målens betydelse 
för att kunna fastslå i vilken utsträckning dessa påverkade samhället och människors 
mellanmänskliga medverkan och åtaganden inför varandra och statsmakten, samt vilken 
betydelse det kan ha haft på deras affektbeteenden. Den uppgiften överlämnar jag med 
varm hand till framtida historieforskare. 

 
4.2 Jämförelse 
Vid en jämförelse med tidigare forskning visar studien att resultaten över våldsutvecklingen 
avviker så tillvida att det totala antalet våldsbrott, det grova med dödlig utgång och det 
lindriga sammanräknat, i Torneå lappmark ökade vid den undersökta perioden, och skiljer sig 
därmed ifrån den förväntade utvecklingen, men utvecklingen under perioden 1737-1740 
omfattar, som nämnts ovan, endast fyra år av tingets verksamhet och av den anledningen kan 
inte det kvantitativa resultatet och jämförelsen med den tidigare forskningen lämnas helt utan 
reservation. Trots denna omständighet menar jag att de kvantitativa resultaten i studien har 
viss relevans, eftersom de ger en antydan om att det grova våldet med dödlig utgång i Torneå 
lappmark var ovanligt vid den undersökta perioden, vilket i så fall korrelerar väl med tidigare 
forskning som visar att det grova våldet med dödlig utgång var mindre under senare delen av 
1700-talet och framåt jämfört med tiden från 1400-talet och fram till mitten av 1600-talet. 
 
När det gäller förekomsten av det lindriga våldet i Torneå lappmark så avviker resultaten i 
studien från tidigare forskning, så tillvida att antalet lindriga våldsbrott i Torneå lappmark var 
få under perioden 1639-1669 och nästan fördubblades från 6 till 10 misshandelsbrott perioden 
1737-1740, medan Österbergs studie visar att andelen lindrigare våldsbrott var högre under 
1400-talet än under 1900-talet, så hög att till och med 1800-talets höga andel av lindrigare 
våldsbrott var lägre än under 1400- och större delen av 1500-talet, och att någon ökning av de 
lindringare våldsbrotten inte inträffade under 1600-talets början, men stegringen av det 
lindriga våldet kan bero på en tillfällig uppgång. Några säkra slutsatser om den lindriga 
våldsutvecklingen i Torneå lappmark går dock inte att göra eftersom den senare undersökta 
perioden 1737-1740 endast omfattar fyra år av tingets verksamhet. 
 
Vid prövningen av tesen de la violence au vol visar min studie att det inte skedde någon 
övergång från våldsbrott till allt fler tillgreppsbrott, tvärtom ökade stölderna och våldsbrotten, 
vilket delvis avviker från tidigare forskning av bl.a. Eva Österberg som visar att stölderna var 
ovanliga i 1400-talets Sverige och framåt. Enligt Österberg drev inte industrialiseringen under 
senare delen av 1800-talet fram någon generell förändring av frekvensen tillgreppsbrott, utan 
det var företrädesvis i vissa områden, exempelvis Göteborg under tidigt 1800-tal, och i 
efterkrigstidens välfärdsstat, som stölderna florerade. Men även i det här fallet måste mina 
slutsatser om utvecklingen av vålds- och stöldbrotten vid den undersökta perioden 1639-1669 
och 1737-1740 reserveras med att den senare undersökningsperioden endast avser fyra år av 
tingets verksamhet i Torneå lappmark. 
 
Tidigare forskning av bl.a. Eva Österberg, Dag Lindström och Johan Söderberg har 
genomgående visat att domstolarna framåt mitten av 1700-talet kom att behandla ägorättsliga 
konflikter och skuldmål framför brottmål, vilket korrelerar väl med resultaten i 
undersökningen av målförekomsterna vid tinget i Torneå lappmark under perioden 1639-1669 
och 1737-1740. Min studie över tingets verksamhet i Torneå lappmark visar att det vid den 
undersökta perioden skedde en proportionsförskjutning i målförekomsterna i den meningen 
att tinget under perioden 1639-1669 företrädesvis behandlade straffrättsliga mål, och att tinget 
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under perioden 1737-1740 främst kom att behandla civilrättsliga och administrativa mål 
framför straffrättsliga mål. 
 
Maria Ågren bekräftar resultaten i min studie, och tidigare forskning, avseende utvecklingen 
mot att tinget i Torneå lappmark i allt större utsträckning kom att behandla civilrättsliga och 
administrativa mål framför straffrättslig omkring mitten av 1700-talet. Ågren har i sin studie 
över verksamheten vid Stora Tuna häradsrätt och Österbergslagens bergstingsrätt under 
perioden 1741-7142 respektive 1741-1745 kommit fram till att den dominerades av uppgiften 
att lösa tvister. Av den totala ärendemassan vid Österbergslagens bergstingsrätt utgjorde 
tvister 65,6 %, brott 16,3 %, formella ärenden 12,5 % och flera åtalspunkter 5,6 %. Vid Stora 
Tuna häradsrätt utgjorde tvister 57,2 %, brott 14,1 %, formella ärenden 27,3 % och flera 
åtalspunkter 1,4 % av den totala ärendemassan.  
 
Nu visar Ågrens studie dock en viss diskrepans i den procentuella fördelningen i jämförelse 
med Torneå lappmark vid den undersökta perioden, vidare finns inte några jämförande data 
från 1600-talet, men Ågrens iakttagelser är vid en jämförelse ändå relevanta för att styrka att 
det i allmänhet mellan 1600- och 1700-talet skedde en förskjutning i domstolarnas 
ärendemassa från en koncentration kring straffrättsliga till mål till en koncentration kring 
civilrättsliga och administrativa mål. Vid tinget i Torneå lappmark utgjorde under perioden 
1639-1669 de straffrättsliga målen 54,7 %, de civilrättsliga målen 25,2 % och de 
administrativa målen 20,1 % av den totala ärendemassan, vilket ska jämföras med perioden 
1737-1740 där de civilrättsliga målen utgjorde 31,1 %, de administrativa målen 41,3 % och de 
straffrättsliga målen 27,6 % av den totala ärendemassan. 
 
När det slutligen gäller de administrativa målen så har jag inte lyckats finna någon tidigare 
forskning av vikt att jämföra med, eftersom väldigt få studier rörande civiliseringsprocessen 
under den judiciella revolutionen har fokuserat kring utvecklingen av dessa, som för övrigt 
brukar benämnas formella ärenden, men Eva Österberg har i en fasmodell åtminstone tagit 
hänsyn till utvecklingen av domstolarnas allt bredare funktion i samhället, och menar att dessa 
successivt utvecklades från att vara en arena för personliga motsättningar under medeltid och 
tidigmodern tid till att alltmer tjäna statsmaktens intressen. 
 
Men någon särskilt uppdelning av de administrativa målen gör dock inte Österberg i sin 
studie, utan hon inriktar sig främst på de straff- och civilrättsliga målen, och konstaterar 
endast att det halvformella systemet för social kontroll under senare delen av 1700-talet och 
första hälften av 1800-talet utvecklades och kom att spela en större roll än tidigare, 
exempelvis genom att skolan vid sidan av kyrkan tog över en del ansvar som tidigare lagts på 
domstolarna samtidigt som gränsen mellan offentligt och privat blev skarpare. 
 
Min studie visar visserligen att Österbergs allmänt beskrivna fasmodell om utvecklingen av 
domstolarnas funktion i samhället, och utvecklingen av det halvformella systemet för social 
kontroll, till stora delar är korrekt; kyrkans inflytande och skolundervisningen utvecklades 
under 1700-talet och kom att spela en större roll än tidigare som halvformellt system för 
social kontroll, men en kvalitativ granskning av de administrativa målen visar att tinget i 
Torneå lappmark under perioden 1737-1740 även fyllde funktionen av en myndighet, som 
mycket väl skulle kunna liknas med nutidens länsstyrelse, socialförvaltning, etc., dit 
människor vände sig för att bl.a. registrera köpeavtal, upprätta testamenten, ansöka om 
fattighjälp och diverse tillstånd, begära upplysningar om t.ex. egendomsförhållanden och 
boende inom häradet osv., och väcka besvär angående överhetens skyldigheter samt framföra 
klander på befallningsmannen, prästen eller andra som var i kronans tjänst. 
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Vid en jämförelse med Maria Ågrens resultat, vilken klassificerat formella ärenden som 
anmälningar och ansökningar, utgjorde 12,5 % formella ärenden av det totala antalet mål vid 
Österbergslagens bergstingsrätt perioden 1741-1745, medan de administrativa målen i Torneå 
lappmark utgjorde 41,3 % av det totala antalet mål perioden 1737-1740, vilket ska jämföras 
med den låga procentandel, endast 20,1 %, de utgjorde under föregående period 1639-1669; 
men eftersom Ågren inte redovisat några jämförande data om de administrativa målens 
utveckling i sin studie, då hon förmodligen inte ansett det relevant, är en djupare jämförelse 
tyvärr inte möjlig att genomföra. 
 
Johan Söderberg har i sin studie bl.a. undersökt människors samverkan och kollektiva 
nyttigheter, dvs. upprättandet av spannmålsmagasin som ett skydd mot hunger, väghållningen 
och finansieringen av den, fattigvården samt upprättandet av fattighus, brandförsäkringen, 
m.m., under perioden 1750-1870, men har även jämfört utvecklingen av sådana kollektiva 
nyttigheter med marknadsbildningen för att se om det finns en parallellitet. Någon 
undersökning för att se om det föreligger någon parallellitet mellan utvecklingen av kollektiva 
nyttigheter och marknadsbildningen har jag inte gjort i min studie, eftersom jag varit tvungen 
att begränsa mig, men en jämförelse är i viss mån ändå möjlig. 
 
Enligt Söderberg visar hans studie att det föreligger en tendens till att mer kommersiellt 
utvecklade områden i vårt land under perioden 1750-1870 utmärks av en längre gången 
formering av kollektiva nyttigheter, ex. spannmålsmagasin, brandförsäkringar, väghållning 
och fattigvård, men eftersom Söderberg inte redovisar några kvantitativa data över 
utvecklingen av dessa kollektiva nyttigheter, t.ex. genom att hänvisa till beslut i 
administrativa mål från domböcker vid den undersökta perioden, vilket naturligtvis är en brist, 
blir en kvantitativ jämförelse även i det fallet tyvärr omöjlig. 
 
Slutresultatet av Söderbergs studie är dock högst intressant eftersom det visar att de kollektiva 
nyttigheterna ökade, vilket korrelerar väl med resultaten i min studie över utvecklingen av de 
administrativa målen vid tinget i Torneå lappmark, som visar att de kollektiva nyttigheterna 
ökade avsevärt under perioden 1737-1740 jämfört med perioden 1639-1669, och påvisar att 
utvecklingen mot ett vidgande av de kollektiva nyttigheterna och människors ökade 
samverkan var ganska långt gången redan innan perioden 1750-1870. 
 
4.3 Diskussion 
Studien har visat att den straffrättsliga utvecklingen i Torneå lappmark överensstämmer väl 
med tidigare forskning vad avser det grova våldet med dödlig utgång, men avviker markant i 
utvecklingen när det gäller det lindriga våldet. De bakomliggande orsakerna till diskrepansen 
mot tidigare forskning om våldsutvecklingen av det lindrigare våldet i Torneå lappmark har 
inte säkert gått att fastställa, men förmodligen har stegringen av det lindrigare våldet enligt 
min mening dels samband med människors ökade anmälningsbenägenhet, vilket i så fall 
skulle kunna innebära att toleransen för våldsyttringar minskade under 1700-talet, och dels att 
tinget i allt större utsträckning kom att bli en accepterad arena för människor att lösa sina 
meningsskiljaktigheter, men det skulle även kunna betyda att våldsbenägenheten faktiskt 
tillfälligt ökade regionalt. 
 
Johan Söderberg har som bekant visat att det grova våldet med dödlig utgång ökade i 
sydöstra, södra och västra Sverige under 1700-talets mitt och fram till och med 1800-talets 
mitt, och om det grova våldet med dödlig utgång ökade är det enligt min mening inte orimligt 
att anta att även det lindriga våldet ökade i vissa områden, dock inte nödvändigtvis parallellt 
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med det grova våldet med dödlig utgång, vid samma tidpunkt. De områden som främst 
berördes av våldsuppgången var enligt Söderberg bondedominerade och genomgick vid den 
här tidpunkten en tillbakagång i avciviliserande riktning, och omfattade Västsverige, Skåne, 
Blekinge, huvuddelen av Småland, Värmland och delar av Örebro och Kopparbergs län, men i 
Mälardalen, Bergslagen och delar av Norrland låg dock våldsnivåerna i regel stilla eller ökade 
svagt, medan de sjönk i Södermanlands och Örebro/Värmlands län. 
 
Eva Österberg menar å sin sida att ingenting rubbar uppfattningen om att mord och dråp i det 
långa perspektivet blev en mindre vanlig kategori, eller att det skedde en omsvängning av det 
dödliga våldet senast mellan mitten av 1600-talet och mitten av 1700-talet, och att tendensen 
till ökat allvarligt våld under 1800-talets förra hälft inte upphäver huvudresultatet. Enligt 
Österberg hade det lindriga våldet en liknande utveckling som de grova våldsbrotten från 
1400-talet och fram till 1900-talet, men att någon ökning av de lindrigare våldsbrotten inte 
inträffade under 1600-talets början. 
 
En alternativ förklaring till våldsutvecklingen i Torneå lappmark kan vara att området var 
perifert och relativt isolerat i förhållande till huvudstaden under 1600-talet, den civiliserande 
processen kan av det skälet ha fördröjts eftersom de långa avstånden förmodligen verkade 
hämmande och försvårade för statsmakten att utveckla ett effektivt administrativt styre, och 
att det var först i samband med att en effektivisering administrativt inträffade och 
statsmaktens kontroll av allmogen konsoliderades som det fick en påtaglig effekt genom att 
människors tolerans och acceptans för våldet successivt minskade, vilket medförde att det 
grova våldet med dödlig utgång avtog och anmälningsbenägenheten ökade, och skulle kunna 
förklara diskrepansen till tidigare forskning av bl.a. Eva Österberg samt varför det grova 
våldet med dödlig utgång minskade samtidigt som det lindriga våldet ökade i Torneå 
lappmark vid den undersökta perioden. 
 
En annan förklaring till att det grova våldet med dödlig utgång minskade medan det lindriga 
våldet ökade skulle kunna vara att samerna i Torneå lappmark tillämpade en utomjudiciell 
rättvisa, dvs. att de hade egna lagar och normer för hur man löste konflikter, och att väldigt få 
våldsbrott, om det inte rörde sig om grovt våld med dödlig utgång, därför anmäldes vid tinget 
eller kom till statsmaktens kännedom, men när tinget i Torneå lappmark med tiden blev ett 
accepterat forum för att lösa konflikter och slutligen kom att ersätta samernas utomjudiciella 
rättvisa, så ökade anmälningsbenägenheten, vilket i så fall skulle kunna förklara varför de 
lindriga våldsbrotten, men även ärekränkningsbrotten, ökade under 1700-talet. 
 
Då utvecklingen av det totala antalet vålds- och hedersrelaterade mål i huvudsak inte 
uppfyller slutsatskriteriet om en modifiering i beteendena, så att människor blev mer benägna 
att reglera sitt affektbeteende och utövandet av våld i de mellanmänskliga relationerna blev 
mindre accepterat, medför det att Norbert Elias civiliseringsteori, åtminstone avseende Torneå 
lappmark, inte förefaller ha något stöd. 
 
Så enkelt går det dock inte att avfärda Elias civiliseringsteori. Studien visar nämligen att det 
grova våldet med dödlig utgång var sällsynt och minskade, med reservation för att 
tidsaspekten för studien omfattar 30 år perioden 1639-1669 och 4 år perioden 1737-1740, 
vilket medför att det i förlängningen inte går att dra några säkra slutsatser om utvecklingen av 
det grova våldet vid den senare perioden, och att våld i samband med hederskränkande 
angrepp var sällsynt, vilket faktiskt ger ett partiellt stöd för Norbert Elias civiliseringsteori. 
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Med hänsyn till tidigare forskning om våldsutvecklingen under medel- och tidigmodern tid på 
lång sikt, bl.a. av Eva Österberg och Johan Söderberg, menar jag att det är rimligt att anta att 
ökningen av det lindriga våldet i Torneå lappmark vid den undersökta perioden rör sig om en 
tillfällig uppgång som möjligtvis förorsakats av en ökad anmälningsbenägenhet och minskad 
tolerans mot våldsutövning i de mellanmänskliga relationerna, vilket i så fall på längre sikt 
skulle kunna innebära att Norbert Elias civiliseringsteori faktiskt är relevant även för 
människorna i Torneå lappmark. 
 
Norbert Elias anför t.ex. i sitt arbete att den civiliserande processen inte är linjär, utan att det 
finns gott om exempel på kors- och tvärrörelser och knuffar i olika riktningar, men över en 
längre tidsperiod blir det tydligt att tvånget som uppkommit genom vapen och hot om fysiskt 
våld avtar och ersätts av olika former av beroenden och som i sin tur leder till en reglering av 
känslolivet. 
 
Även Arne Jarrick och Johan Söderberg menar att det kan vara så att civilisering kan vändas i 
sin motsats eller att civiliseringsprocessen i sig själv bär fröet till avcivilisering, och är 
främmande inför att hävda att alla delar av samhället civiliseras samtidigt samt att processen 
tvärtom är mycket mer komplicerad än så eftersom civilisering på ett håll kan inträffa 
samtidigt som avcivilisering sker på ett annat håll. 
 
Vidare menar Dag Lindström avseende de straffrättsliga målen att det fanns två 
konkurrerande system för rättsskipning, men att den statliga rättsutövningen efter hand tog 
över och bidrog till att allt fler ärenden hamnade inför domstol i stället för att lösas på 
informell väg. 
 
Att studien inte ger något stöd för tesen de la violence au vol är kanske inte särskilt 
överraskande eftersom tidigare forskning av bl.a. Eva Österberg visar att stöldbrotten inte 
ökade parallellt med att våldsbrotten minskade vid den undersökta perioden, utan att stölderna 
var ovanliga under 1400-talet och framåt och att industrialiseringen under senare delen av 
1800-talet inte drev fram någon förändring av frekvensen tillgreppsbrott enligt tesen ”de la 
violence au vol”, utan det var främst i vissa områden som stölderna florerade under 1800-
talet, men att egendomsbrotten i min studie, tvärtemot den förväntade utvecklingen, ökade 
parallellt med våldsbrotten var dock oväntat. 
 
De bakomliggande orsakerna till ökningen av egendomsbrotten har inte kunnat utredas, men 
förmodligen föreligger samma skäl bakom ökningen av de lindriga våldsbrotten, nämligen att 
statsmakten effektiviserade det administrativa styret och konsoliderade kontrollen över 
människorna i Torneå lappmark, vilket dels ökade anmälningsbenägenheten och dels bidrog 
till att befästa tinget som en arena för att lösa meningsskiljaktigheter. Julius Ruff menar t.ex. 
att utvecklingen av rättsväsendet, framför allt dess kompetens och räckvidd, kanske var 
viktigast i den civiliserande processen och statens ansatser att kontrollera och disciplinera sina 
medborgare, vilket i förlängningen kom att ersätta det infra- och parajudiciella systemet för 
konfliktlösning och innebar slutet på privata förhandlingslösningar liksom individuella 
hämndhandlingar, dueller och fejder. 
 
När det gäller förskjutningarna i ärendemassan uppfyller resultatet i studien den förväntade 
utvecklingen från ett högt antal straffrättsliga mål under perioden 1639-1669 till ett högt antal 
civilrättsliga och administrativa mål perioden 1737-1740, vilket enligt min mening visar att 
statsmaktens inflytande och kontroll över medborgarna även i perifera regioner som Torneå 
lappmakt var minst lika påtaglig som i mer centrala regioner, måhända att utvecklingen 



69 

 

inträffade senare än i mer centrala regioner, och att avstånden till de olika regionerna under 
1700-talet hade en underordnad betydelse för centralmakten att dels genomdriva 
administrativa utvecklingar och regleringar för att försäkra sig om att dess lagar och 
förordningar efterlevdes i jämförelse med 1600-talet. 
 
Eftersom studien bl.a. går ut på att undersöka i vilken utsträckning de straff- och civilrättsliga 
och administrativa målen tillsammans påverkat människors affektbeteenden under 
tidigmodern tid, med särskilt fokus på de civilrättsliga och administrativa målen, blir 
naturligtvis frågan vilken roll dessa spelade i civiliseringsprocessen. Den bakomliggande 
orsaken till sambandet i förskjutningen i de straff- och civilrättsliga samt administrativa målen 
har inte utretts ordentligt i tidigare forskning, vilket t.ex. Johan Söderberg accentuerar i sin 
studie, men att det finns en reell koppling är tydlig. 
 
Jag vill hävda att orsaken till förskjutningen mellan de straff- och civilrättsliga och 
administrativa målen i huvudsak beror på två avhängiga faktorer: 1) statsmaktens vålds- och 
skattemonopolisering och ett allt effektivare administrativt styre; 2) övergången från 
naturahushållning till penningekonomi och en allt större social skiktning. Skulle detta stämma 
ger det stöd för Norbert Elias civiliseringsteori och hans förklaring till varför affektbeteendet 
initialt modererades hos aristokratin och sedermera successivt i de lägre klasserna, men även 
Eva Österbergs fasmodell om att tinget under senare delen av 1500-talet och fram till mitten 
av 1700-talet bl.a. fungerade som en arena för personliga motsättningar, men successivt 
alltmer kom att tjäna den tidigmoderna statens intressen i och med att domstolarna började 
fungera som ett formellt kontrollsystem i syfte att motverka våld. 
 
Enligt Elias så var det när bytesrelationerna och sammanflätningen mellan de olika 
samhällsskikten successivt ökade och kontrasterna minskade pga. trycket från de undre 
skiktens sociala styrka och höjda levnadsstandard, främst företrädd av borgerskapet, som en 
mer beständig framsynthet och behärskning inträdde hos det övre skiktet. Verkningarna av de 
ekonomiska förändringarna och sammanflätningen av de olika skikten i medeltidens 
naturahushållning, vilka var synliga redan under 1000- och 1100-talen, påverkade enligt Elias 
människors sätt att förhålla sig till varandra, det ömsesidiga beroendet mellan allt fler 
människor och samhällsskikt blev större, vilket märks tydligast i 1400- och 1500-talens 
penningekonomi, och medförde att det blev svårare att fritt ge utlopp sina affekter. 
 
Det var, hävdar Elias, således i samband med den sociala skiktningen och penningekonomin 
som de funktioner som tidigare tillåtit människor att oreflekterat bruka våld slutligen försvann 
ur det mänskliga nätverkets struktur, istället drevs människor in och hölls kvar i sina 
relationer pga. den givna samhällsstrukturen och ett nätverk av ömsesidiga beroenden, men 
Elias betonar att förändringarna i affektbeteendet och den sociala strukturen egentligen inte 
har sitt ursprung inom det ena eller det andra skiktet, utan att de uppstår i samband med 
konkurrens och spänningar mellan de olika funktionsgrupperna på det sociala fältet. 
 
Slutligen, vad avser de administrativa målen, så visar studien att dessa ökade i omfattning vid 
den undersökta perioden, och att förordningarna och regleringarna från statsmakten blev fler 
samt att allmogen i växande omfattning inkorporerades i viktiga beslut rörande den fiskala 
verksamheten, men även att anspråken på statsmakten ökade underifrån, vilket enligt min 
mening visar att samhället i Torneå lappmark blev allt mer komplext i den meningen att 
människorna i större utsträckning började samverka med varandra och statsmakten i syfte att 
öka den kollektiva nyttan. 
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Johan Söderberg hävdar ju i sin studie att det kan föreligga en parallellitet mellan 
marknadsbildning och skapandet av vissa kollektiva nyttigheter, dvs. sockenmagasinen, 
brandförsäkringen, väghållningen och graden av institutionalisering av fattigvården, och att 
det föreligger en tendens till att mer kommersiellt utvecklade regioner under perioden 1750-
1870 utmärktes av en längre gången formering av kollektiva nyttigheter, vilket enligt min 
mening verkar vara en mycket sannolik förklaring till varför även de kollektiva nyttigheterna 
ökade under perioden 1737-1740 jämfört med föregående period 1639-1669. 
 
Men frågan är då vilken civiliserande effekt ett allt mer komplext samhälle med 
marknadsbildning och ett vidgat utrymme för kollektiva nyttigheter hade på människorna i 
lappmarken? Ja, tydligen en väldigt stor effekt om man ser till vad Söderberg hävdar när han i 
sin studie tar upp frågan om konflikten mellan kollektiv och individuell nytta, och undrar om 
inte marknadsbildningen kan ha påverkat skapandet av kollektiva nyttigheter, varav de mest 
centrala i så fall skulle kunna vara rättsordning och eliminering av våld, och hänvisar bl.a. till 
Tomas Lappalainen som menar att motsättningen mellan individuell och kollektiv rationalitet 
inte hindrat den sociala och ekonomiska utvecklingen, eftersom institutioner som t.ex. 
marknaden och staten som ledde fram till ett ökat välstånd byggde på starka element av 
kollektiv rationalitet, och att ett effektivt marknadsutbyte kräver ett visst mått av kollektiv 
säkerhet och en fungerande rättsordning. 
 
Enligt Lappalainen kännetecknades det tidigmoderna Europa av en utveckling av marknader 
och privat produktion parallellt med en ökad roll för skattefinansierade, kollektiva nyttigheter, 
t.ex. i form av sanitära åtgärder, investeringar i infrastruktur och effektivisering av 
administrationen, vilka främst berodde på en fungerande balans mellan marknad och 
offentliga åtgärder; den ekonomiska välståndsutvecklingen var, hävdar Lappalainen, avhängig 
etablerandet av kollektiva nyttigheter. 
 
Detta förhållningssätt överensstämmer väl med Norbert Elias civiliseringsteori, vilken i 
korthet menar att så snart ett vålds- och skattemonopol uppstått, dvs. när all makt samlats hos 
monopolinnehavaren, tenderar detta att övergå från en enskild till allt fler individer och 
utvecklas slutligen till en funktion av ett interdependent nätverk som gör att det relativt 
privata monopolet förvandlas till ett offentligt monopol, och att det i samband med den 
sociala skiktningen och övergången från naturahushållning till penningekonomi samt 
utvecklandet av en marknad inkorporerar allt fler samhällsskikt, så att det sker en 
omfördelning av monopolens pålagor och inkomster, vilket är en naturlig utveckling enligt 
principen om att monopolets resurser allt mindre fördelades efter enskilda individers godtycke 
och personliga intressen och istället efter en formell och genomtänkt plan till nytta för många 
samverkande individer och slutligen för ett interdependent mänskligt nätverk. 
 
Söderberg undrar å sin sida om det inte kan vara fråga om ett omvänt samband, dvs. att 
marknadsbildningen i sig skapar villkoren för kollektiva nyttigheter, och att marknaden kan 
betraktas som en lärprocess och inte endast en mekanism för utbytet, eller om det kan vara så 
att båda processerna, dvs. utvecklandet av marknaden och de kollektiva nyttigheterna, i så hög 
grad pågått samtidigt att den ena inte kan särskiljas som mer primär än den andra, och att 
marknadens betydelse huvudsakligen ligger på det inre planet hos de människor som där 
kommer i kontakt med varandra. 
 
Enligt Söderberg innebär marknadsbildningen i så fall att individen inför sig själv klargör två 
förhållningssätt, dvs. det mellan intäkter och uppoffringar och det mellan olika eftersträvade 
ting eller tjänster, vilket innebär att förmågan till förhandling och överblick över 
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sakförhållanden i tid och rum uppövas, och att utbytet medför att individen inträder i 
relationer till andra som har en viss varaktighet och som skapar ett intresse hos aktörerna att 
reglera avtalsbrott, tolkningstvister, m.m. 
 
Av ovan angivna skäl skulle därför enligt Söderberg marknadsbildningen på flera sätt antas 
medverka till skapandet av kollektiva nyttigheter, såsom rättsordning och eliminering av 
privat våld, och förmågan att samverka behöver inte enbart begränsas till den privata sfären, 
utan kan samtidigt leda fram till en förstärkning av den kollektiva rationaliteten. Söderberg 
menar att marknadsbildningen på så vis inte enbart genererar en rad incitament till, utan kan 
även förstärka de färdigheter hos människorna, dvs. den kommunikativa kompetensen, som 
krävs för att kollektiva nyttigheter framgångsrikt ska kunna upprättas. 
 
Att utreda och klargöra vilken betydelse marknadsbildningen haft i civiliseringsprocessen går 
utanför studiens syfte, men det behövs, enligt min mening, mer forskning kring vilka 
bakomliggande processer som ligger till grund för utvecklandet av kollektiva nyttigheter som 
t.ex. brandförsäkring, fattigvård, etc., och det råder ingen tvekan om att de ovan uppräknade 
processerna, dvs. effektiviserandet av det administrativa styret, utvecklandet av en 
rättsordning, eliminering av våld, marknadsbildning och slutligen vidgandet av kollektiva 
nyttigheter, haft en avgörande betydelse för människors samverkan och förmåga att 
kontrollera sitt affektbeteende. 
 
Detta är förövrigt något som Arne Jarrick och Johan Söderberg i en studie gemensamt 
fokuserar på som ett alternativ till Elias civiliseringsteori, och menar att förändringar i 
ekonomin och den mellanmänskliga hänsynen var två betydelsefulla processer i samhällets 
utveckling, samt att det är viktigt att studera hur dessa hänger samman. De båda forskarna ser 
civiliseringen av samhället som en historisk process mot ett ökat ömsesidigt hänsynstagande 
mellan människor, där fokus ligger på hur detta samspel utvecklats praktiskt i samhället, och 
presenterar fyra grundläggande aspekter för hur detta kan spåras: a) respekten för 
människoliv, b) omsorgen av svaga grupper, c) rätten till likvärdig behandling och d) 
personlig autonomi. 
 
Som jag redan presenterat tidigare avser Jarrick och Söderberg med den första aspekten 
respekten för människoliv och människovärde, men även reaktionen mot våld och brutalitet, 
där intresset i första hand riktas mot interpersonellt våld, inte det institutionella i form av krig 
eller annat statligt våld, över en längre period. Den andra aspekten avser sättet att behandla 
svaga grupper i samhället, dvs. i vilken grad människor visar omsorg om utsatta grupper, och 
i vilken grad detta förverkligas i praktisk handling. Den tredje aspekten avser rättssäkerheten, 
dvs. att människor garanteras en likvärdig behandling i rättsliga sammanhang, och att det 
finns hinder för en godtycklig maktutövning. Den fjärde och sista aspekten avser den 
personliga autonomin och tolerans för andras uppfattningar, dvs. konstitutionellt inbyggda 
medborgerliga fri- och rättigheter. 
 
Jarrick och Söderberg hävdar att dessa aspekter förutsätter en viss förmåga till ömsesidig 
respekt och hänsynstagande mellan människor, eftersom en civiliserad människa tar hänsyn 
till andra människors behov i samband med att hon tillfredsställer sina egna, och när sedan 
civiliseringen fortskrider omfattas allt fler grupper i de moraliska förpliktelserna för att längre 
fram i princip gälla hela samhället. Den civiliserande processen handlar således om tillväxten 
av mellanmänsklig empati och bestämda etiska principer samt det konfliktfyllda och 
komplicerade samspelet mellan dessa, och ur ett makrosocialt perspektiv innebär det enligt 



72 

 

Jarrick och Söderberg att ett samhälle civiliseras i den takt det bygger in ett empatiskt 
hänsynstagande som handlingskrav för sina institutioner. 
 
När jag jämför de empiriska resultaten i min studie med tidigare forskning och sedan knyter 
dessa till Elias civiliseringsteori och Jarrick och Söderbergs alternativa teori, enligt 
presentationen ovan, ser jag inte att de särskiljer sig utvecklingsmässigt åt från varandra med 
undantag för att Söderberg och Jarrick urskiljer och definierar flera civiliserande delprocesser 
i civiliseringsprocessen medan Elias endast fokuserar på grundläggande, dvs. primära och inte 
sekundära, civiliserande processer. De primära civiliserande processerna är enligt min 
tolkning följande: a) monopolisering och centralisering av makten, b) upprättandet av ett 
vålds- och skattemonopol, c) bildandet av ett interdependent nätverk, d) social skiktning och 
e) en övergång från naturahushållning till penningekonomi. 
 
De sekundära civiliserande processerna, som självklart är avhängiga de primära, dvs. i den 
meningen att de inte kan uppstå eller förstärkas utan dessa, är enligt min mening följande: a) 
en modifiering av affektbeteendet, b) en minskning av det grova våldet och övrig brottslighet, 
c) ökad rättstrygghet, d) ökade förutsättningar för mellanmänsklig samverkan och kollektiva 
nyttigheter och e) en gradvis ökning av tolerans och empati. Naturligtvis kan man ifrågasätta 
om dessa sekundära civiliserande processer verkligen är avhängiga de jag definierat som 
primära, eftersom de i sig spelat en så avgörande roll för civiliseringen av det västerländska 
samhället, men helt klart är att de sekundära civiliserande processerna inte uppstår utan de 
primära, medan de primära inte är avhängiga de sekundära. 
 
Likadant menar jag att det förmodligen finns en mängd andra sekundära civiliserande 
processer som inte definierats, medan några ytterligare primära civiliserande processer mellan 
medel- och tidigmodern tid inte är sannolikt, vilket dels leder fram till insikten om att 
Söderbergs och Jarricks alternativa teori om grunderna för civiliseringen av det västerländska 
samhället inte är utgör något alternativ, utan istället är en fördjupad studie i de sekundära 
civiliserande processerna, och dels att Norbert Elias civiliseringsteori i högsta grad är relevant 
och allmängiltig vad avser de primära civiliserande processerna. 
 
Enligt min mening visar min studie att all forskning om civiliseringsprocessen, och dess olika 
mekanismer, bör omfatta längre tidsperioder än några århundraden, vare sig fokus ligger på 
medel-, tidigmodern eller modern tid, eftersom det annars finns en uppenbar risk att 
sekundära civiliserande processer framstår som primära. Jarricks och Söderbergs alternativa 
teori och deras definition av civilisering som en historisk process mot ett ökat ömsesidigt 
hänsynstagande mellan människor med fokus på hur deras samspel utvecklats i det praktiska 
samhället är dock relevant, eftersom den urskiljer och definierar civiliserande processer som 
är sekundära, dvs. som följer på och förstärker de primära civiliserande processer som Elias 
definierat i sin civiliseringsteori, men deras teori utgör enligt min mening inte något alternativ 
till Elias civiliseringsteori. 
 
Genom ovan förda resonemang tror jag att nyckeln till att utreda och förstå 
civiliseringsprocessen, och dess olika mekanismer, ligger i att studera de straff- och 
civilrättsliga och administrativa målen tillsammans, inte var för sig eller endast de straff- och 
civilrättsliga målen avskilt från de administrativa, eftersom de gemensamt genom 
domböckerna bär vittnesmål om civiliseringens fortskridande. Den administrativa 
verksamheten vid tingen påverkade människors vardag i minst lika stor utsträckning som den 
straff- och civilrättsliga verksamheten, särskilt människornas ökade mellanmänskliga 
samspel, och de olika administrativa målen vittnar, precis som i de straff- och civilrättsliga 
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målen, om hur detta sampel utvecklades och förfinades över århundradena och vilken 
inverkan det kom att få på människors affektbeteende. 
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5 SAMMANFATTNING 
I min studie har jag utifrån domböckerna för Torneå lappmark undersökt vilka typer av straff- 
och civilrättsliga samt administrativa mål som avhandlades vid tingen i Jukkasjärvi och 
Enonteki under perioden 1639-1669 och 1737-1740, i vilka antal de förekom och deras 
procentuella fördelning, och eftersom studiens primära syfte varit att undersöka om en 
modifiering av människans affektbeteende inträffade under tidigmodern tid och vilken 
betydelse domstolens verksamhet kan ha spelat i den civiliserande processen vid 
handläggandet av de olika målen, för att på så vis bättre förstå de sociala strukturer, 
konfliktmönster och förhållningssätt som var signifikativt för den tidigmoderna människan, 
för att därmed eventuellt kunna förklara vilken civiliserande inverkan de straff- och 
civilrättsliga samt administrativa målen haft i de mellanmänskliga relationerna, har jag använt 
mig av en kvantitativ och komparativ metod. 
 
Tidigare forskning av Johan Söderberg, Dag Lindström, Eva Österberg, m.fl. har bl.a. visat att 
det grova våldet med dödlig utgång, dvs. dråp och mord, och det lindriga våldet, med 
undantag för tillfälliga fluktuationer i vissa regioner, allmänt sett minskade i Sverige under 
tidigmodern tid jämfört med medeltiden, och att en tydlig förändring i utvecklingen av 
våldsbrotten inträffade mellan mitten av 1600-talet och mitten av 1700-talet, men att det även 
parallellt skedde en tydlig förskjutning i domstolarnas ärendemassa från koncentration kring 
straffrättsliga mål till en koncentration kring civilrättsliga och administrativa mål, så att 
domstolarna kom att behandla ägorättsliga konflikter och skuldmål framför brottmål. Denna 
förändring medförde sammantaget att domstolarna gick från att ägna större delen av sin tid 
och uppmärksamhet åt brottslighet, tukt och ordning under 1600-talet, till att under 1700- och 
1800-talen i högre utsträckning ägna sig åt ekonomiska tvister, ägokonflikter och kollektiva 
nyttigheter som t.ex. fattigvård, väghållning, sädesmagasin, etc. 
 
Resultatet av min studie visar att statsmakten vid den undersökta perioden konsoliderade sitt 
inflytande över människorna i Torneå lappmark, vilket företrädesvis kan observeras genom ett 
större antal ingripanden och påbud samt ökade anspråk ovanifrån, men även genom att 
rättsväsendet och det administrativa styret utvecklades och professionaliserades. De ökade 
kraven från statsmakten om att människorna i lappmarken gemensamt skulle bidra till det 
samfällda, dvs. företrädesvis de institutioner som tjänade statsmakten och som finansierades 
genom skattemedel, var mycket större 1737-1740 jämfört med 1639-1669, men samtidigt 
ökade även det kollektiva inflytandet och tinget kom i större utsträckning än tidigare att 
avhandla frågor som rörde kollektivet och enskilda som t.ex. fattigvård, besvärsfrågor, 
förordnanden inom häradet, tillståndsansökningar, bildandet av brandstodsföreningar, beslut 
om reparationsarbeten av tingshus och kyrkor samt uppförandet av häradskistor och 
skolbyggnader, inrättandet av postgång, m.m. 
 
Parallellt med att rättsväsendet och det administrativa styret utvecklades och 
professionaliserades, och människornas samverkan ökade, inträffade vid den undersökta 
perioden en förskjutning i domstolens ärendemassa från en koncentration kring straffrättsliga 
mål perioden 1639-1669 till en koncentration kring civilrättsliga och administrativa mål 
perioden 1737-1740. Under perioden 1639-1669 avhandlade domstolen i Jukkasjärvi och 
Enonteki sammanlagt 139 mål, varav 76 utgjorde straffrättsliga mål, 25 civilrättsliga mål och 
28 administrativa mål, medan domstolen avhandlade 257 mål perioden 1737-1740, varav 71 
utgjorde straffrättsliga mål, 80 civilrättsliga mål och 106 administrativa mål. 
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När det gäller utvecklingen av de straffrättsliga målen, särskilt målen om brott mot person och 
egendom, så avviker resultaten till vissa delar från tidigare forskning, och studien visar att det 
vid den undersökta perioden inte sker någon övergång från ett våldssamhälle till ett 
stöldsamhälle enligt tesen au vol de violence, eftersom våldsbrott med dödlig utgång 
minskade medan det lindriga våldet och antalet egendoms- och ärekränkningsbrott ökade, 
vilket innebär att människorna i Torneå lappmark, tvärtemot den förväntade utvecklingen, 
verkar ha blivit våldsammare och känsligare för angrepp på den egna äran. 
 
Sammantaget visar studien att människorna i Torneå lappmark vid den undersökta perioden 
inte drog sig för att kränka eller slå varandra, dock utan att slagsmålen och förolämpningarna 
utvecklades till något allvarligare, som att någon dödades eller lemlästades, utan det grova 
våldet med dödlig utgång var sällsynt, medan egendomsbrotten som under 1600-talet var 
ovanliga ökade. En civilisering i affektbeteendet enligt Norbert Elias teori kan således iakttas 
vad det gäller det grova våldet med dödlig utgång, medan det lindriga våldet och 
ärekränkningarna ökade, och någon övergång från ett våldssamhälle till ett stöldsamhälle 
enligt tesen au vol de la violence inträffar inte eftersom det lindriga våldet ökade parallellt 
med att egendomsbrotten blev fler. 
 
Genom att undersöka samtliga mål som domstolen avhandlade i Torneå lappmark 1639-1669 
och 1737-1740, med särskilt fokus kring den civilrättsliga och administrativa verksamheten, 
har studien visat att det är flera avhängiga verksamma processer som ligger till grund för 
civiliseringen av människornas affektbeteende, vilka företrädesvis är konsolideringen av 
statsmaktens inflytande, dvs. effektiviseringen av rättsväsendet och det administrativa styret, 
och en allt starkare penningekonomi som gemensamt skapar och förstärker ett nätverk av 
ömsesidiga beroenden och utgör förutsättningen för ett vidgat utrymme för kollektiva 
nyttigheter och en mellanmänsklig samverkan och förstärker därmed en successiv modifiering 
av affektbeteendet. 
 
Den ovan redovisade samhällsutvecklingen i Torneå lappmark styrker till stora delar både 
Norbert Elias civiliseringsteori och Arne Jarricks och Johan Söderbergs alternativa teori om 
ett ökat ömsesidigt hänsynstagande, och korrelerar väl med tidigare forskning av bl.a. Johan 
Söderberg, Dag Linström, Eva Österberg m.fl., men medan tidigare forskning i huvudsak 
undersökt de straff- och civilrättsliga målen och därmed utelämnat den administrativa 
verksamheten, trots att även den förmodligen spelat en minst lika viktig roll för modifieringen 
av människornas affektbeteenden, har jag i min studie undersökt samtliga ärenden vid 
domstolen och kommit fram till att den straffrättsliga verksamheten under 1600-talet hade en 
stor betydelse för modifieringen av människornas affektbeteende och dämpningen av det 
interpersonella våldet, men att den civilrättsliga och administrativa verksamheten vid 
domstolen framåt 1700-talet fick en allt viktigare betydelse. 
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