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Våldets föränderliga plats i 
kulturen
Eller – Från beväpnad allmoge till kasernerad militär
En kommentar

marie lindstedt cronberg

Min kommentar till artiklarna i denna antologi tar sikte på våldet och den form 
det framträder i – som arkaiskt, semirättsligt, rättsligt, militärt eller brottsligt. 
Ambitionen är att skapa ett sammanhang mellan de olika våldskategorier som 
figurerar i texterna och våldets föränderliga plats i kulturen. Finns det en ut-
vecklingskedja som går att urskilja? Och hur ser våldet ut genom historien? Är 
våldet likartat över tid eller är våldet historiserbart och tidsbundet – eller är det 
bara synen på våldet och kategoriseringarna som är tidsbundna?

En av de största teoretikerna på området är Norbert Elias. Man kan även 
nämna historieantropologen Anton Blok, som dock skrivit betydligt mindre 
om våld i den förståelse som jag vill anlägga här – nämligen statsmaktens suc-
cessiva upprättande av ett våldsmonopol i samhället och effekterna av detta 
över tid. Elias stora civiliseringsteori utgör, som bekant, en skildring av hur 
samhällen i Västeuropa utvecklades till stater i en fortlöpande process som ini-
tierades av att en storman lyckades häva sig över konkurrenterna om territoriet 
och utveckla ett stabilt våldsmonopol och skattemonopol, vilka förutsätter 
varandra. Tillvaron före statsmaktens våldsmonopol framställer Elias som osä-
ker och våldsam. Människan levde mer tygellöst än senare och gav uttryck för 
sina affekter på ett okontrollerat vis. Livet bestod av tvära kast mellan upp-
sluppenhet, frossande i mat och dryck, hämningslösa nöjen och rofferi – och 
situationer där man drabbades av andras tygellöshet med åtföljande övervåld 
och lidande, förnedring och förslavning. Men genom våldsmonopolets upp-
komst uppstod också skyddade områden, eller fält, i samhället där individen 
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kunde röra sig fritt utan risk för våldsdåd.1 Sådana fält uppstod uttryckligen 
genom fridslagarna som Karin Hassan Jansson berör i sin text i denna volym, 
som stiftades runt om i Västeuropa. Genom fridslagarna blev det egna hem-
met en våldsfredad plats där man skulle få leva och bedja ifred liksom kyrkan 
som framträder som den mest centrala fridsplatsen av alla där till och med den 
fredlöse var skyddad från våld. En annan våldsfredad plats var tinget dit man 
kom för att avgöra rättsliga konflikter liksom vägen som man färdades på till 
tinget eller kyrkan. Kungen stod garant för friden på dessa platser.

Våldsmonopolet skyddade individen mot plötsliga överfall och mot att 
våldet chockartat slog sönder tillvaron – men det gjorde henne samtidigt 
hänvisad till att tygla egna affektutlevelser och stärkte därmed på sikt indivi-
dens förmåga till självkontroll och självtukt.2

Våldsmonopolet innebar kontroll över de militära styrkorna och över 
rätten att bruka militärt våld men även kontrollen över det straffande vål-
det, rättskipningen. Sistnämnda sida av våldsmonopolets utveckling har även 
ringats in av Lenman och Parker i deras välkända deskriptiva teori om den 
”judiciella revolutionen” där den successiva professionaliseringen av rättsvä-
sendet som fortlöpte under sekler, steg för steg medförde statsmaktens skärpta 
ansvar och fördjupade kontroll över rättskipningen.3 I den svenska historien 
utgör 1200-talets kungliga fridslagstiftning, 1300-talets rikslagstiftning, inrät-
tandet av hovrätter på 1600-talet och åklagarens med tiden allt starkare ställ-
ning i förhållande till målsägaren steg i denna utveckling.

Den motspänstige målsägaren

Enligt Elias förändrade således statsmaktens våldsmonopol livet för männis-
korna i en tryggare och fredligare riktning. Det hot som människor utgjort 
för varandra reglerades av våldsmonopolet men förändringen skedde lång-
samt liksom den motsvarande förändringen i människornas beteende och 
förmåga till affektkontroll. Vid hovet tvingades man avhålla sig från våldsdåd 

 1  Norbert Elias, Från svärdet till plikten. Samhällets förvandlingar, Del II av Norbert Elias civili-
sationsteori, Stockholm 1991, s. 292 f.

 2  Elias 1991, s. 293.
 3  Bruce Lenman & Geoffrey Parker, ”The State, the Community and the Criminal Law in 

Early Modern Europe”, i V.A.C. Gatrell, Bruce Lenman, Geoffrey Parker (eds.), Crime & the 
Law. The Social History of Crime in Western Europe since 1500, London 1980, s. 11–48. 
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men även riddaren vid hovet var länge i första hand fortfarande en krigare 
och hans liv var en nästan ”obruten kedja av krig, fejder och våldsdåd.”4 Elias 
framhåller också i sin skiss över utvecklingen att vanliga människor avväpna-
des och fråntogs rätten att bära vapen i samband med våldsmonopolets upp-
komst. Denna utveckling är dock inte tydlig i Sverige. Istället illustrerar Has-
san Janssons text hur till synes vanliga män – gemene man – förde väpnade 
strider mot varandra med inslag av hemgång eller begränsad fejd och privat-
hämnd. Det brott som Hassan Jansson beskriver tolkades i sin tid som brott 
mot edsöreslagstiftningen, den fridslagstiftning kungen borgade för och som 
kan ha tillkommit som spelregler för rikets stormäns fejder. Hassan Janssons 
forskning, och andras, visar att även andra samhällsskikt än stormän agerade 
utifrån en sådan fejdkultur, och – vilket framstår som väsentligt – att denna 
äldre rättskipningskultur var mer långlivad än vad som tidigare antagits.

Den rättsliga utvecklingen har emanerat från tinget som arena för kon-
fliktlösning, men ett ting som varit öppet för självhämnd och väpnad kamp 
mellan parterna. Här har tingets ”dom” ursprungligen utgjort ett förslag till 
förlikning. Den som antog tingets förslag om förlikning kunde inte betraktas 
som feg. Med tiden framstod hämnden som mindre legitim än förlikningen. 
Vid edsöresbrotten, där kungen garanterade friden, hade målsägaren fortfa-
rande en stark ställning. Straffet för den som bröt edsöret var fredlöshet och 
för att benådas av kungen krävdes att målsägaren anhöll om kungens nåd 
för gärningsmannen. En försoning mellan parterna var således en förutsätt-
ning för den kungliga nåden. Förbönen var tecknet på att parterna försonats 
och att friden kunde återställas i lokalsamhället. Kungen intog en central roll 
i edsöreslagstiftningen men det gjorde således även målsägaren. Grova brott 
som mord kom dock i Magnus Erikssons landslag att benämnas urbota brott, 
vilket innebar att de inte kunde sonas med böter. Målsägarens rätt nedtonades 
till förmån för straffaspekten. Med statsmaktens allt fastare grepp om rätt-
skipningen försvann slutligen målsägarens rätt att fälla avgörandet om liv och 
död, och domstolen fick monopol på avgörandet. En sista rest av målsägarens 
inverkan på domslutet återfinns i domböckernas formuleringar ”målsägaren 
beder för” och mer uttunnat ”församlingen beder för”. Målsägarens rätt hade 
därmed försvagats dithän att den formulerades som en bön till den dömande 
(stats)makten.

 4  Elias 1991, s. 321.
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I det av Hassan Jansson refererade rättsfallet från sent 1500-tal tycks måls-
ägaren och senare hemfridsstöraren Mats Larsson fortfarande omfatta tanken 
att målsägarens rätt var synnerligen stark vid dråp. Målsägaren uppfattade 
det som sin rätt att kräva liv för liv och visade en tydlig motvilja mot att 
ta pengar som förlikning, alternativt ett missnöje med den erbjudna botens 
storlek. Så länge målsägaren undandrog sig att mottaga förlikningssumman 
som häradsnämnden fastställt tycks han ha förbehållit sig rätten att hämnas. 
En från nutida perspektiv arkaisk rättsuppfattning tycks ha levt kvar i form av 
en alternativ konfliktlösningskultur. Hassan Jansson har valt att benämna den 
semirättslig. Jag vill här trycka på att det handlar om en konfliktlösningskultur 
som reserverade en stark ställning för målsägaren och som inte identifierade 
det rättskipande våldet som statsmaktens monopol, utan interagerade med 
domstolen. Det är en intressant iakttagelse att antalet rättsfall med hemgång 
fortfarande var stort under perioden 1550–1650 som vittnar om att befolk-
ningen inte var generellt pacificerad utan att vapenföra män på eget initiativ 
kunde tänkas skipa rätt enligt en äldre eller alternativ konfliktlösningsmodell. 
Dagens ståndpunkt, där målsägaren inte önskar smutsa sina händer med gär-
ningsmannens blod, och inte heller har den rätten, har gått segrande fram 
och utplånat minnet av andra hållningar till rättskipning.5 Ur ett modernt 
perspektiv ser statsmaktens straffande verksamhet så självklar och naturlig ut 
att målsägaren blivit passiv och oviktig i rättsprocessen. I ett sista led har han 
omvandlats från målsägare – ägare av målet – till brottsoffer. Begreppet of-
fer väcker associationer till någon som är svag och i behov av hjälp och stöd, 

 5  Inte bara i tvistemål utan även i straffrättsliga processer hade målsäganden ett omfattande 
ansvar långt fram i tiden. I slutet av 1500-talet kunde det ankomma på målsäganden att 
anmäla brottet till domstol, att delge gärningsmannen stämningen, att skaffa fram bevis och 
presentera bevisningen i rätten samt att plädera. Dessutom ålåg det målsägaren att svara för 
gärningsmannens uppehälle under tiden i arresten samt att vid fällande dom bära kostna-
derna för straffets verkställande. Först om målsägaren var oförmögen att fullgöra sin plikt 
och brottet var av mer allvarligt slag trädde statsmakten in och ombesörjde rättskipningen. 
Se Marie Lindstedt Cronberg, ”Från målsägare till brottsoffer”, i Eva Bergenlöv & Marie 
Lindstedt Cronberg & Eva Österberg (red.), Offer för brott. Våldtäkt, incest och barnamord i 
Sveriges historia från reformationen till nutid, Lund 2002, s. 25–56. 
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snarare än till någon som kräver hämnd och upprättelse. Men den moderna 
ståndpunkten var förstås okänd på 1500-talet.6

Ett ociviliserat våldsmonopol?

Är våldsmonopolet ett led i en civiliseringsprocess som Elias menar – när civi-
liserades i så fall statsmaktens egen våldsanvändning inom dess monopol?

Om krigarna skriver Elias att de ”hotas i sin tillvaro mera beständigt och 
direkt av våldsdåd, och därför lever de, om man jämför med livet i fredade 
områden, i en värld som präglas av ytterligheter. Detta samhälle erbjuder 
krigaren möjligheten att utomordentligt fritt […] ge uttryck åt sina känslor 
och lidelser, att ägna sig åt vilda nöjen, att hämningslöst tillfredsställa begäret 
efter kvinnor eller att ge utlopp för hat genom att förstöra och plåga alla som 
är fiender och allt som tillhör fienden. Men i sin värld hotas på samma gång 
också krigaren, om han besegras, av att i utomordentligt hög grad vara utläm-
nad åt andras våld och lidelser och han hotas av radikal förslavning”.7

Christopher Collstedts text handlar om den svenska krigsrätten under 
1600-talets förra hälft och de europeiska staternas önskan att få bukt med 
krigens förödande följder för de områden och de befolkningar där kriget 
drog fram. Behovet av gemensamma rättsregler medförde att en folkrätt bör-
jade utvecklas och att stater runt om i Västeuropa författade nya krigslagar. 
I Sverige innebar det att vi fick Gustav II Adolfs krigsartiklar 1621 och Karls 
XI:s krigsartiklar 1683. Statsmakten skärpte kontrollen och regleringen av det 
militära våldet inom sitt våldsmonopol. Men 1600-talets krigsberättelser syn-
liggör ofta Elias bild av krigaren – han som ger utlopp för sitt hat genom att 
förgöra och plåga alla som utgör fiender, inklusive kvinnor och barn, och 
som roffar åt sig av allt som tillhör fienden – och så framtonar krigaren även 

 6  Om målsäganderättens utveckling från reformationen och framåt, se Lindstedt Cronberg 
2002. I ett där återgivet horsmål från 1597, dvs. samma tid som Hassan Janssons rättsfall, får 
hustrun ”som högste målsägare” avgöra om hennes otrogne make skall benådas eller avrättas, 
en avrättning som hennes fader stiger fram och betalar. Beträffande målsäganden som ägare 
av målet, se Nils Christie, ”Konflikt som eiendom”, Tidskrift för rettsvitenskap, 1977.

 7  Elias 1991, s. 293 f.
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i Sjöbergs och Collstedts texter.8 I 1600-talets krigsartiklar framkommer dock 
en annan syn på hur krig skall bedrivas och vilka moraliska och religiösa nor-
mer som skall gälla. För den svenske soldat som Collstedt skriver om, som var 
placerad i den forna fiendeprovinsen Skåne och som en kväll hörde danska 
sånger från mans-, kvinno- och barnaröster, vällde krigarens besinningslösa 
hat fram, ett hat som han antagligen var vand att ge fritt utlopp när han iden-
tifierade en fiende. För honom var dansken fortfarande fienden och någon 
grundläggande åtskillnad mellan militär och civil befolkning gjorde han inte. 
Två hantverkare i hemmiljö fick inta rollen som fienden och stacks ihjäl.

Hur har gränsen dragits mellan legitimt och illegitimt våld och vilken var 
militärdomstolens roll i detta, undrar Collstedt. Om fridslagarna var regler 
för stormännens strider på 1200-talet krävde 1600-talets militära strider regler 
på högre nivå. De nya krigslagarna för militären var strängare än de civila och 
skulle tygla manskapet. Statsmakten krävde således en förstärkt affektkontroll 
av våldsmonopolets utövare. Det oprovocerade dödliga våld soldaten i Coll-
stedts exempel förövat mot två värnlösa tidigare danska hantverkare uppfat-
tades rätt och slätt som mord. Generalauditören dömde soldaten till döden:

Emedan han så mordiskt tvenne mördat och ödelagt, dråp och edsöre begånget ty skall 
honom huvudet först med yxan avslås och på en påle sättas och kroppen skärdelas och 
på stegel och hjul läggas.

När statsmakten anbefaller sina medborgare att inte bruka våld mot varand-
ra och reserverar det straffande våldet åt sina egna institutioner, påverkas 
kraven på det våld som statsmakten utövar. Det bör inte verka förråande och 
avtrubbande beträffande just våld utan vara välavvägt och utstråla behärsk-
ning och distans. Men domen i Collstedts fall synliggör något väsentligt om 
våldsmonopolet vid mitten av 1600-talet. Det våld som då exekverades i den 
militära rättskipningen uppfyllde inte dessa kriterier. Det utgjorde en över-

 8  Denna bild av krigaren/soldaten framträder även exempelvis i den skånske prästen Stehn 
Jacobsens krönika om skånska kriget. Om slaget vid Halmstad berättar Stehn Jacobssen hur 
en rasande soldat högg en havande kvinna i stycken så att hennes fullgångna tvillingfoster föll 
ur hennes livmoder och kastas tillsamman med modern bland döda människor och hästar. 
Se Christopher Collstedt, ”Kyrkoherden och krigskrönikören. Synen på militärt våld under 
1600-talet”, i Catharina Stenqvist & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Förmoderna livshåll-
ningar. Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen, Lund 2008.
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gångsfas. Det var inte civiliserat utan uttryckte statsmaktens egen brist på 
civilisering och affektkontroll.

Krigets civila karaktär

Maria Sjöbergs text behandlar samma tidsepok och samma krigsvåld som 
Collstedts. Kvinnornas deltagande i det militära blir en markör för att uppdel-
ningen mellan civilt och militärt fortfarande saknas. Den obefintliga skiljelin-
jen mellan militärt och civilt syns i skicket att kvinnor släpas med i krigstågen 
där de följer sina makar, för att precis som hustrun i hemmet sköta om sin 
man, tvätta, laga mat, föda och amma barnen, bedriva handel för att förse 
familjen med förnödenheter, och så vidare. Militärens inkvartering hos den 
”civila” befolkningen, både ute i krig och i hemlandet medförde att soldaterna 
blev en integrerad kategori och att gränsen mellan civil befolkning och militär 
befolkning blev otydlig eller inte uppstod. Brott mot det vi idag benämner 
civilbefolkning förekom inte minst under 30-åriga kriget. Kriget riktades mot 
den civila befolkning som råkade befinna sig på den plats där härar drog fram. 
Och kvinnor i civilbefolkningen liksom privata ägodelar blev härens rov. Var 
detta en följd av att man inte förmådde sortera befolkningar utifrån begreppen 
civil och militär, att ordet civilbefolkning inte var uppfunnet? Sjöbergs svar är 
viktigt för vår förståelse av det tidigmoderna kriget – hon menar att avsakna-
den av ordet civilbefolkning återspeglar krigens civila karaktär vid denna tid. 
En tanke som framstår som klarsynt. En viss strukturering i civil och militär 
befolkning återfinns dock i 1600-talets svenska krigslagstiftning som exempel-
vis stadgade generellt dödsstraff för våldtäkt även om kvinnan tillhörde fiende-
befolkningen och krigslagarna förbjöd svenska soldater att bränna städer och 
byar liksom att fördärva hus och bönders redskap.9 Här skymtar således tanken 
att kriget inte skulle drabba det vi idag benämner civilbefolkning. Samtidigt 

 9  Se Karl XI:s krigsartiklar 1683. T.ex. stadgade art. 88 dödsstraff för våldtäkt vare sig det skedde 
uti ”Vänne- eller Fiendeland”. Likaså var det enligt art. 99 vid dödsstraff förbjudet att sätta 
eld på städer, byar, kyrkor, hospital, skolor osv. eller att fördärva hus och bönders redskap. 
Och enligt art. 101 var det strängt förbjudet att tilltvinga sig eller röva bort något från någon 
människa. Förbuden i art. 99 och 101 gällde såvida inte manskapet fått order om att det var 
tillåtet att bränna och plundra. Enligt samma krigsartiklar passerade borgare den bräckliga 
gränsen mellan skyddad icke-militär befolkning och militär om de barrikaderade sig och 
försvarade sig mot anfallarna.
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kunde förbudet mot bränning och plundring upphävas av order och en fien-
debild kunde lätt projiceras på den icke-militära befolkningen. Den befolk-
ning som inte mottog fienden med öppna armar, som försökte freda sig och 
sina tillhörigheter mot anfallaren kunde definieras som fiender. Det våld som 
återspeglas i Sjöbergs text är krigarens besinningslösa övervåld, slakt av kvin-
nor, gamla och barn, krigsvåldtäkter, utplundring. Det är ett arkaiskt våld, till 
synes affektstyrt. Elias beskrivning av den affektutlevande krigaren passar väl 
in – han som hämningslöst tillfredsställer begäret efter kvinnor eller ger utlopp 
för hat genom att plåga alla som är fiender och förstöra allt som tillhör fien-
den. Samtidigt riskerade krigaren att själv utsättas för precis samma behand-
ling när krigslyckan vände. Livet som ”krigare” och kriget som tillstånd tycks 
generera en tillbakagång i civiliseringsprocessen. Men de krigslagar som växte 
fram under 1600-talet runt om i Europas stater utgjorde ett motdrag. Det har 
handlat om att tukta det våldsdådiga manskapet. Att införa klara gränser för 
i vilka situationer affektkontroll förväntas och affektutlevelse bestraffas. Den 
nödvändiga diskussion kring det militära våldet som uppstod utifrån samti-
dens behov har Collstedt även berört i annat sammanhang där han betonat 
att medeltiden och tidigmodern tid medförde ökade ansatser att bemästra och 
begränsa det militära våldet och till etiska samtal kring detsamma.10

Någonting hände med människan och hennes attityd till våld under se-
klens gång sedan statsmakten upprättat sitt våldsmonopol. Elias benämner 
det en civiliseringsprocess. Civiliseringsprocessen innebar att det mänskliga 
beteendet och känslolivet förändrades i en helt bestämd riktning. Men civili-
seringen är ingenting förnuftigt eller rationellt, inte heller något irrationellt, 
säger Elias. Den fördes framåt i blindo av egen dynamik som uppstod när 
människor levde i nätverk av relationer som successivt ökade i komplexitet. 
Beroendebanden mellan människorna stärktes och sammanflätningarna blev 
längre och mer komplicerade.11 De komplexa sammanflätade relationerna 
ställde krav på individen att utveckla affektkontroll och styra sitt beteende. 
De tvära kasten mellan tygellös utlevnad med åtföljande risk för kommande 

10  Christopher Collstedt, ”Kyrkoherden och krigskrönikören. Synen på militärt våld under 
1600-talet”, i Catharina Stenqvist & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Förmoderna livshåll-
ningar. Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen, Lund 2008, s. 185, 190, 
194.

11  Elias 1991, s. 288.



159

nederlag, förnedring och smärta ersattes av ett annat tillstånd där det gällde 
att bedöma de komplicerade konsekvenserna av handlingar i förväg. Genom 
den ökade inflätningen blev individen mer beroende av andras reaktioner på 
det han gjorde. Det blev värdefullt att utöva självkontroll eller självtukt. Att 
fördöma bristande affektkontroll började kännas som en egenskap som ema-
nerade från det egna jaget istället för ett inlärt beteende och tröskeln för att 
känna skam och obehag blev lägre. Denna nya känslighet utvecklades enligt 
Elias under 1500-, 1600- och 1700-talen.

Även den norske kulturhistorikern Erling Sandmo har försökt fånga den 
förändring i attityd till våld som tycks äga rum. I en analys av våldet i Sha-
kespeares dramer iakttar han en förändring över tid.12 I ett av Shakespeares 
tidigaste dramer, Titus Andronicus, som var en bejublad publikframgång i sin 
samtid, framträder ett våld som inte längre framstår som underhållande och 
kittlande utan enbart som motbjudande, främmande och obscent. För Sand-
mo blir detta våld arkaiskt, det tillhör ett förgånget, en del av vår historia som 
vi tappat kontakten med och som vi inte längre har tillgång till – kanske som 
en pendang till den medeltida burleska humorn – i Shakespeares tappning 
med avhuggna händer och huvuden på scenen. Stycket är morbitt, makabert, 
smak- och hjärtlöst, skriver Sandmo. Shakespeares senare dramer framtonar 
däremot som moderna på ett helt annat sätt och det är som om han här pas-
serat gränsen från ett arkaiskt främmande till något historiskt talande, säger 
Sandmo. Någonting tycks hända med vårt sätt att uppfatta våld, ett emotio-
nellt språng vari vi tappar kontakten med en äldre världs våldskultur.

Våldsmonopolets professionalisering

Mats Berglund visar i sitt antologibidrag om gatuvåld och kravaller i 1700- 
och 1800-talets Stockholm att statsmaktens våldsmonopol i varje givet ögon-
blick inte varit starkt utan bräckligt. Dels respekterades statsmaktens militära 
och polisiära styrkor inte generellt som fredade från våld och angrepp och 
dels framtonar de inte själva som professionella tjänsteutövare. Upprätthål-
larna och utövarna av statsmaktens våldsmonopol marscherade inte taktfast 

12  Erling Sandmo, ”Volden i hvitøyet. Drapets estetikk og betydning hos Shakespeare, Callot 
og Goya”, i Eva Österberg & Marie Lindstedt Cronberg (red.), Våldets mening. Makt, minne, 
myt, Lund 2004.
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i statsmaktens ledband. Manskap av olika slag uppvisade problem med att 
skilja mellan våld som de utövade inom sina tjänsteuppdrag utifrån bestämda 
regelverk och ett våldsutlevande utifrån privata grunder. Dessutom förmådde 
manskapet inte alltid distansera sig från våld privat, på sin lediga tid. För-
utom en bristfällig professionalisering framträder även avsaknaden av en med 
arbetsgivaren gemensam värdegrund.

Statsmaktens våldsmonopol, kontrollen över de militära styrkorna liksom 
över de rättskipande institutionerna ledde successivt till en allt mer diversifie-
rad och omfångsrik organisation. Detta har medfört krav på en professionali-
sering av de organ som ska förverkliga statsmaktens ambitioner. En sådan pro-
fessionalisering har tagit århundraden att uppnå men Elias har pekat på några 
betydelsefulla aspekter i denna utveckling. Innehavarna av de högsta posterna 
har professionaliserats först och gjort statsmaktens ambition till sin egen. De 
lägsta posterna har professionaliserats sist och internaliserat statsmaktens pro-
jekt långsamt. Berglunds text synliggör ett sådant mönster. Professionalise-
ringen och disciplineringen av de egna försvarsstyrkorna har gått långsamt och 
Mats Berglund illustrerar långsamheten i dessa processer genom att peka på 
att det var först en bit in på 1800-talet som militären professionaliserades i den 
bemärkelsen att den fick egna inkvarteringar åtskilda från civilbefolkningen 
och först sent internaliserades statsmaktens lagar så att dessa även omfattade 
tiden utom tjänst. Sakteligen blir upprätthållandet av lag och ordning i sam-
hället en mentalitet för militära och polisiära ämbetsmän som medför en inre 
spärr mot att delta i exempelvis upplopp på fritiden. Berglund belägger att 
grupper ur militären och ordningsmakten försvinner ur massan vid upplopp 
och kravaller nästan häpnadsväckande sent. Från en nutida utkikspunkt där 
statsmaktens ordning framträder genom dess representanter i militär, polisiär 
och rättskipande organisation ter sig historien spektakulär. Hur uppfattade 
slottsvakten sin uppgift när man slogs med stadens brandvakt? Eller militära 
befäl som slogs i flock med stadens borgare? Vår förväntningshorisont på 
våldsmonopolet är en annan. Länken till förståelse har brutits.

När integrerades statsmaktens våldsmonopol och agenda i dess upp-
rätthållares medvetande? Elias menar att den självtukt som individen blev 
tvungen att lära sig varierade med vilken funktion, vilken position, den en-
skilde hade i detta nätverk.13 Tanken är, som nämnts, att de högsta posterna 

13  Elias 1991, s. 291. 
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professionaliserades först. Berglund pekar på en sådan utveckling. De högre 
tjänstemännen, de som implementerat regelverken, såg till att rättskipningen 
fick sin gång och att de som skulle straffas vid exempelvis upplopp verkligen 
fick sitt straff även i svårbemästrade situationer där omedelbara insatser inte 
var möjliga av taktiska skäl eller på grund av numerärt underläge. Våldsmo-
nopolets reaktion infann sig men med viss fördröjning.

Är det ett ofullständigt våldsmonopols effekter som synliggörs när mono-
polets utövare i specifika sammanhang utanför tjänst eller till och med inom 
tjänstgöringen bryter mot våldsmonopolet och utövar ett illegitimt våld i op-
position mot statsmaktens instruktioner och lagar? Ett stabilt våldsmonopol 
förutsätter viss professionalitet och lojalitet hos utövarna men framför allt att 
normbrott hos de egna utövarna i slutänden leder till sanktioner.

Både Maria Sjöberg och Mats Berglund lyfter fram att den militära organi-
sationen inte varit separerad från samhällets civila verksamhet utan integrerad 
i denna. Sjöberg betonar att uppdelningen mellan civilt och militärt kommer 
sent och egentligen hör det moderna samhället till, en process som tog fart 
under 1800-talet och blev uttalad i 1900-talet. Att man separerar det militära 
från det civila och att detta framstår som önskvärt och naturligt kan också 
ses som en följd av ett avståndstagande från våld, liksom att man för bort 
det straffande våldet från den civila befolkningens ögon. Bestraffningar som 
tidigare ansetts nyttiga att utföra offentligt började ske avskilt utom synhåll. 
Samtidigt avtog våldsamheten i bestraffningarna och en aversion mot det fy-
siska våldet blir tydlig. Gustav III och upplysta i hans samtid representerade en 
ny hållning till våld, som manifesterades i ett avståndstagande från tortyr och 
dödsstraff. Och under 1800-talet kom föregående tiders straffrätt att uppfattas 
som barbarisk, förråad. Den nya maktgrupp som under 1800-talet konkurre-
rade ut det gamla krigarståndet – borgerligheten – skapade en ny självbild vars 
kardinalsmärke blev just självbehärskning och förmågan att utöva auktoritet 
utan våld. I denna kontext blev våld ett tecken på karaktärsbrist och bristande 
självkontroll, en svaghet som tillskrevs underklassens män.14 Affektkontrollen 
blev själva essensen i den nya borgerlighetens mansideal som gick segrande 
fram. Inställningen till våldet förändrades. I förlängningen blev det logiskt att 
de som hanterade krigets våld skiljdes ut från den övriga befolkningen och att 

14  David Tjeder, The Power of Character. Middle-class Masculinities, 1800–1900, Stockholm 
2003.
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verksamheten blev en undantagsverksamhet, något att bruka som en sista ut-
väg. Även det straffande våldet skiljdes ut och hanterades avskilt från samhället 
i särskilda byggnader. ”Våldsdådet har kasernerats” säger Elias, ”och från sina 
förråd, från sin kasern, griper det bara i nödfall, bara under krig eller revolter, 
in i den enskildes liv. Eftersom det är ett monopol för specialiserade grupper 
håller det sig vanligtvis borta från andras liv, och de som är specialiserade, 
våldsdådets hela monopolorganisation, håller nu bara vakt vid den samhäl-
leliga vardagens rand som ett organ för kontroll av den enskildes beteende.”15 

Det militära våldet och det straffande våldets utveckling löper parallellt och 
avspeglar kulturens förändrade hållning till båda våldskategorierna.

I det moderna samhället har statsmakten ett absolut våldsmonopol. Brott 
mot våldsmonopolet bestraffas, men med ett våld som inte längre är fysiskt. 
Samhällets aversion mot våld genomsyrar även dess eget våldsmonopol. I för-
längningen framställs våld som äger rum ute i samhället som onormalt, irra-
tionellt, meningslöst och kaotiskt – som motsatsen till social ordning och civi-
lisation, framhåller historieantropologen Anton Blok. Eftersom statsmaktens 
våldsmonopol framstår som stabilt har samhället i stort kunnat pacificeras.16

Är våldet då föränderligt över tid? Eller bara synen på våldet och kategori-
seringarna av det? I takt med att människor ”civiliseras” omgärdade av stats-
maktens våldsmonopol ändras även våldet i en civiliserande riktning. Det 
tillåtna våldet återfinns i fiktionen, i böckernas värld, filmens och kampspor-
ternas – och det bedöms utifrån etiska, konstnärliga eller sportsliga kriterier. 
Det brutala våldet, det som lemlästar och slår sönder tillvaron existerar, men 
har tappat all legitimitet. Det har marginaliserats till kriminella gäng eller 
patologiserats som vansinneshandlingar.17 Avhuggna händer, näsor, öron eller 
huvuden tillhör en förfluten världs tankar om hämnd, rättvisa och rättskip-
ning. Det väcker avsmak och avståndstagande. Våldet i samhället har föränd-
rats i takt med våra förändrade värderingar och kanske leder det inte helt fel 
att påstå att vi har civiliserats i den mening som Elias lägger i ordet.

15  Elias 1991, s. 296.
16  Anton Blok, Honor and Violence, Cambridge 2001, s. 103.
17  I min forskning kring mäns våld mot kvinnor i ett historiskt perspektiv konfronteras jag med 

den moderna ståndpunkten att män som förövat dödligt våld mot kvinna i nära relation till 
80 procent är psykiskt sjuka eller psykiskt störda, en patologisering av våldsdådet som säger 
något substantiellt om vår tids kulturella hållning till våld. Se Dödligt våld mot kvinnor i nära 
relationer. BRÅ-rapport 2001:11.




