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Summary 

 

In this essay I try to explain how the witch-trials happened, and what social 

causes and effects they had. I also briefly try to compare certain aspects of 

the accusations and the trials with phenomenon in our modern society, like 

the occurrence of serious accusations which are based on what often proves 

to be groundless allegations in connection with accusations of Satanic Ritual 

Abuse. Religious and political causes, for instance, are hardly mentioned at 

all because there is too much to be said about these causes, just giving a 

picture of social causes which might have caused the witch-trials is a 

challenge in the restricted room which this essay has. The social effects are 

mentioned, primarily focusing on the examined persons from Dalarna 

during the Swedish witch-trials, since studies on the subject have already 

been made by Marie Lennersand and Linda Oja. To give a certain insight in 

what the witchcraft crimes entailed this is also discussed, to give a better 

understanding of the significance of the accusations and what values the 

accused were thought to have put at risk. Different methods of interrogation 

are also examined, since they help explain why people admitted to 

committing these unrealistic crimes. To easier reach conclusions, or to 

illustrate how other writers on the subject have come to certain conclusions 

regarding social causes behind the witch-trials, and accusations of witchcraft 

in general, I also examine who the accusers and the accused were regarding 

age, sex, and status in society both internationally as well as here in 

Sweden. 

 

My conclusions after writing this essay are that the social causes depended 

on both time and place and that many different elements seem to have 

affected whether there would be an outbreak of witch-trials as well as how 

the trials would run their course. In most places the stereotypical witch, the 

old woman, were the one who suffered the most from accusations, while 

men could suffer more in other areas. Who the accusers were also varied 

greatly, and the large number of child witnesses is something which 

characterizes Sweden during the witch-trials. Reasons for this are suggested, 

but no definitive answers can be offered. The fact that the young accusers 

were too young to be held liable of slander since they hadn’t reached the age 

of criminal responsibility might have contributed to them witnessing more 

often than adults, and their difficult situation might in some cases have 

resulted in the child using the accusations as a way of getting attention and 

also blackmailing people under threat of accusing them of being witches to 

handle their situation better. Finally I assume that the fear of the witch 
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figure will remain, especially now when the accusations are more down to 

earth, but just as terrible. 

 



 3 

Sammanfattning 

I den här uppsatsen försöker jag ge en bild av hur trolldomsprocesserna gick 

till, och vilka sociala orsaker samt följder som de hade. Jag försöker också 

jämföra vissa aspekter av anklagelserna och processerna med företeelser i 

vårt moderna samhälle i korthet, som förekomsten av allvarliga anklagelser 

som bygger på vad som ofta visar sig vara grundlösa påståenden i samband 

med anklagelser om Satanic Ritual Abuse. Exempelvis religiösa och 

politiska orsaker faller i stort sett helt bort då det finns för mycket att säga 

om dem, bara att ge en bild av sociala orsaker som kan ha legat bakom 

processerna är en utmaning på det begränsade utrymmet som uppsatsen har. 

De sociala följderna tas upp, framförallt med utgångspunkt från 

undersökningspersoner i Dalarna under de svenska häxprocesserna, då 

tidigare studier har gjorts i ämnet av Marie Lennersand och Linda Oja. För 

att ge en viss insyn i vad trolldomsbrottet innebar behandlas även det, detta 

för att bättre förstå vad anklagelserna innebar och vilka värderingar som 

man menade att den anklagade hade brutit mot. Olika förhörsmetoder 

behandlas också då det förklarar hur erkännanden om ett 

verklighetsfrämmande brott kunde förekomma. För att lättare kunna dra 

slutsatser, eller åskådliggöra hur andra författare i ämnet har kommit till 

vissa slutsatser avseende sociala orsaker bakom trolldomsprocesserna, och 

trolldomsanklagelser överlag, går jag också igenom vilka anklagade och 

anklagare var avseende ålder, kön, och ställning i samhället såväl 

internationellt som här i Sverige. 

 

Mina slutsatser av arbetet är att de sociala orsakerna var beroende av såväl 

tid som plats och att många faktorer verkar ha påverkat såväl om en 

häxprocess skulle bryta ut som hur den skulle arta sig. På de flesta platser 

drabbades stereotypen av häxan, den gamla kvinnan, hårdast, medan män 

kunde drabbas hårdare i andra områden. Anklagarna varierade också i hög 

grad, och den stora mängden barnvittnen är något som är speciellt för 

Sverige under häxprocesserna. Orsaker till vad detta beror på föreslås, men 

tyvärr kan inga definitiva svar ges. Det faktum att de unga inte straffades för 

förtal då de inte var straffmyndiga kan ha bidragit att de oftare vittnade än 

vuxna, och deras svåra situation kan ha i en del fall ha lett till att de såg det 

som ett sätt att få mer uppmärksamhet och dessutom klara sin utsatta 

situation bättre genom att utpressa folk under hot om att anklaga dem som 

häxor. Till slut antar jag att fruktan för häxgestalten i en eller annan skepnad 

kommer finnas kvar, särskilt nu när anklagelserna som framkommer är mer 

jordnära, men lika fruktansvärda. 
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1 Inledning  

Häxprocesser, eller trolldomsprocesser, är ett begrepp som de flesta är 

bekanta med. Vi föreställer oss kanske en period då ett sjukt djur, en dålig 

skörd eller till och med en oväntad framgång skulle kunna ge upphov till att 

en gammal kvinna åtalas och döms för att vara en häxa och gå i Djävulens 

ledband, med dödsstraff som följd. Bilden som jag målar upp stämmer 

kanske i många fall, men ofta kunde omständigheterna se helt annorlunda 

ut. Trolldomsbrotten var många, varierande och de som anklagades för att 

ha gjort sig skyldiga till dem var inte nödvändigtvis varken gamla eller 

kvinnor. I uppsatsen går jag närmare in på vilka de som anklagades var och 

jag beskriver även brottet som de ansågs ha gjort sig skyldiga till, men 

framförallt fördjupar jag mig i den sociala dimensionen av 

trolldomsprocesserna, en fördjupning som nödvändiggör 

brottsbeskrivningar, en uppfattning om vilka som råkade ut för 

anklagelserna och en inblick i vad som hände med de som på olika sätt 

klarade sig undan dödsstraffet efter att ha stått anklagade för trolldom. 

Grannar kunde dra varandra inför domstol fullt medvetna om de digra 

följderna, vilket också är intressant ur ett socialt perspektiv, åtminstone om 

man antar att anklagelserna har sin grund i en konflikt och att rättsprocessen 

utgör en slags konfliktslösning. Särskilt att man tog trolldomsbrotten på så 

stort allvar då man själv riskerade att dömas för förtal när anklagelserna man 

framförde inte kunde bevisas, och att processerna, även om man framförde 

tillräckliga bevis för att någon hade ägnat sig åt trolldom tog mycket tid och 

kunde vara kostsamt för anklagaren, tyder på att man såg trolldomsbrotten 

som ett riktigt hot.
1
 

 

Den centrala figuren i trolldomsprocesserna, häxan, förekommer eller har 

förekommit i någon form eller skepnad i de flesta samhällen. Det är en 

gestalt som förknippas med förstörelse och olycka för de som levde i häxans 

närhet. I samhällen där man i allmänhet var mer bunden till platsen man 

bodde på och mer beroende av sina grannar kan häxstämplingen lättare ha 

skett mot vissa personer, men frågan är om vi i vårt moderna samhälle 

skulle vara helt fria från gamla tiders häxstämpling. Detta är en fråga som 

bäst skulle besvaras om man har en stor insikt i hur samhället såg ut förr 

jämfört med hur det ser ut nu, en kunskap som jag må sakna, men i min 

analys försöker jag ändå ta upp likheter mellan förr och nu. Förhoppningsvis 

ger en inblick i vår historia en större insikt för företeelser i vår samtid.  

För övrigt är det värt att nämna att häxprocesserna inte bara kan förklaras 

genom sociala orsaker och att orsakerna bakom processerna dessutom har 

                                                 
1
 Oja 1999, s. 129. 
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varierat beroende på tid och plats. Detta har sannolikt inte bara påverkat det 

faktum att häxprocesserna bröt ut utan också att de kunde ta sig olika 

karaktär, exempelvis avseende vilka som drabbades mest av anklagelserna 

och vilka följder anklagelserna hade, beroende på vilka drivkrafter som låg 

bakom desamma. 

 

Undersökningarna för att skriva arbetet är hämtade från litteratur, och de 

siffror eller historiska fakta som tas upp har därmed redan tolkats av andra 

författare innan jag har tagit med dem i mitt arbete och sedan själv tolkat 

dem. Detta har utan tvekan påverkat mina slutsatser i uppsatsen, vilket gör 

det ytterst viktigt att undersöka författarna, för att ge den fakta jag lägger 

fram någon trovärdighet. Ingen av författarna verkar ha ett skamfilat rykte 

eller ha någon anledning att vara särskilt subjektiv i ämnet så vitt jag har 

kunnat utröna. Det faktum att trolldomsprocesserna orsakade både lidande 

och död mot personer som anklagades för brott som de omöjligen kunde ha 

begått är en faktor som kan påverka ens objektivetet i ämnet, vilket ibland 

verkar framgå av ordvalet hos författarna. De hänger dock inte ut några 

syndabockar och det sker så att säga ingen häxjakt på häxjägarna. 

 

Forskningsläget avseende häxprocesserna och trolldomsprocesserna är gott 

och det finns många författare som har skrivit i ämnet. Det är ett spännande 

ämne, men i vissa avseenden saknas material, då det rör sig om processer 

som utspelade sig för länge sedan och mycket av materialet från 

häxprocessernas tid är borta, och i vissa fall lär anteckningarna från fallen 

eller statistik från tiden då trolldomsprocesserna utspelade sig ha varit 

bristfälliga om de existerade alls. 
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2 Trolldomsbrottet 

Trolldomsbrottet kom i flera olika former, och i Sverige fanns det ett flertal 

olika brott som hade koppling till magiutövning och liknande. Jag ska i 

korthet gå igenom dessa, dels för att ge en bild av hur man uppfattade 

trolldomen som fenomen, och dels för att förtydliga termer som jag 

använder i uppsatsen. 

 

Dels fanns den skadegörande magin, som i Sverige gick under 

beteckningarna trolldom och förgörning, den senare har också ansetts 

innefatta förgiftning och efterhand gjordes större och större åtskillnad 

mellan brotten.
2
 I det här arbetet använder jag termen trolldom även när en 

annan form av magibrott åsyftas, nämligen förbund med Djävulen, vilket 

dels beror på att vi i modernt språkbruk typiskt sett inte använder termen för 

att endast beteckna skadegörelse med magi vilket det ursprungligen innebar, 

dels därför att det i termen också fanns ett i vissa fall implicit, i andra fall 

explicit, antagande om ett förbund med Djävulen, som hjälpte häxor att 

skada andra.
3
 Som exempel på den skadegörande magin kan man dels ta upp 

handlingar som skadade folk och fä som tjuvmjölkning av grannens ko med 

hjälp av övernaturliga medel eller att göra någon sjuk, men även handlingar 

som för omgivningen verkade hotfulla. Ett exempel på för omgivningen 

hotfulla handlingar som ansågs utgöra skadlig magi framkommer i 

anklagelser från 1643 från en hustru Karin som påstod att grannhustrun ska 

ha uppträtt väldigt besynnerligt genom att gå ut baklänges, slå och hota kor 

som inte gav mjölk och slänga dryckeskärlet bakom sig, handlingar som 

ansågs som trolldom.
4
 

 

Förbundet med Djävulen kunde ta sig lite olika uttryck. En form som i stort 

sett inte förekom i Sverige var djävulsbesatthet, som däremot förekom 

oftare i Europa med ett uppseendeväckande exempel i Frankrike på 1630-

talet i staden Loudun, där de påstådda offren för djävulsbesatthet var 

nunnor.
5
  De vanligaste fallen i Sverige på förbund med Djävulen bestod för 

det första av överenskommelsen mellan Djävulen och människor, där man 

vanligtvis ville komma över pengar eller olika former av kunskaper och 

färdigheter, för det andra i umgänge med Djävulen, som kunde ta sig uttryck 

i exempelvis de välkända Blåkullafärderna, där man trodde att häxorna 

firade sin häxsabbat genom att ta avstånd från kristendomen, äta, dricka och 

delta i orgier. Dessutom kunde förbundet bestå av sexuella förbindelser med 

                                                 
2
 Oja 1999, s.56 

3
 Oja 1999, s. 61 

4
 Oja 1999, s. 168 

5
 Briggs 1996, s. 131 
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annat otyg som man kopplade till onda makter, som i ett fall där en soldat 

ska ha bekänt att han legat med ett skogsrå. I hovrätten, som inte trodde på 

hans berättelse, befriades mannen ifråga från straff med hänvisning till ett 

pardonsplakat från drottning Kristina.
6
 Slutligen sågs anropandet av onda 

andar som ett sätt att ägna sig åt förbund och umgänge med Djävulen. De 

olika formerna av Djävulsförbund ovan sågs som ett majestätsbrott mot Gud 

och den som man trodde hade ingått ett djävulsförbund sågs som en 

avfälling, syftet med själva förbundet i sig var inte av någon större betydelse 

däremot.
7
 

 

Vidskepelse var en term som ofta användes för att beteckna sådan magi som 

inte nödvändigtvis orsakade någon annan skada, exempelvis att spå 

framtiden, återfinna försvunna föremål och orsaka förälskelse hos andra. 

Syftet i sig av vidskepelserna var knappast något som var straffbart, utan 

snarare själva agerandet i sig. Vidskepelse av olika slag verkade ses som en 

oskadlig form av magi hos allmänheten och det var snarare hos 

myndigheterna som man ville bestraffa beteendet, vilket jag återkommer till 

nedan. Gränsen kunde i vissa fall vara svår att dra mellan skadlig och 

oskadlig magi dock, då man tänkte sig att en del magiska handlingar stal 

lycka från andra människor, den enes bröd den andres död, dessutom kunde 

magin sätta själen i fara då många av de magiska handlingarna var 

förvanskningar av kristna ceremonier som utövaren spred vidare till andra 

vilket ledde till att även andra människors själar sattes i fara. De som ägnade 

sig åt oskadlig magi och tillhandahöll sina tjänster åt andra kunde därför 

dömas för att leda andra i vantro. Under 1700-talet ledde skepsisen mot 

trolldomen till att de som utgav sig för att utöva oskadlig magi istället kunde 

ses som bedragare och lurendrejare.
8
 

 

En av de främsta anledningarna till att tron på trolldom, och synen på det 

som ett brott som vissa gjorde sig skyldiga till, var så ihärdig var med stor 

sannolikhet de erkännanden som de anklagade gav. Därmed kunde det råda 

en i stort sett total avsaknad av bevis, men till följd av omständigheter som 

tortyr eller andra förhörsmetoder lyckades man i många fall få fram 

erkännanden från falskt anklagade häxor. Sverige hade inte en fullt så stor 

tortyrarsenal som man hade på kontinenten, men det förekom varianter av 

tumskruvar som används för att krossa offrets fingrar eller tår, block för att 

uppnå samma effekt på armar och ben och offret hissades ibland upp i bojor 

mot väggen eller i taket. Sverige kompenserade sitt mindre 

tortyrredskapsutbud genom psykiska förhörsmetoder som exempelvis 

sömnberövning av den anklagade, och den långa fängelsevistelsen som 

                                                 
6
 Oja 1999, s. 161 

7
 Oja 1999, s. 67ff.  

8
 Oja 1999, s. 183f. 
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föregick den slutgiltiga rannsakningen kan säkert ha bidragit till att folk 

erkände. Tortyrmetoder brukades även mot minderåriga för att framtvinga 

erkännanden, i ett fall tvingades en 13-årig pojke att ange sin mor, vilket 

han enligt länsman också gjorde efter att ha varit i handklovar i tre dagar.
9
 

En metod som man använde för att lura fram bekännelser var att man genom 

att föra den anklagade till den eventuella avrättningsplatsen och sedan säga 

åt dem att erkänna sitt brott så att de kunde få syndernas förlåtelse och 

komma till himlen efter deras väntande avrättning.
10

 Detta var inledningsvis 

en framgångsrik metod för att framtvinga falska erkännanden i 

trolldomsmålen under de stora processerna, men när det visade sig att de 

som vägrade erkänna inte avrättades så sjönk antalet erkännanden. Att folk 

erkände till trolldomsbrotten kunde även ha andra anledningar, i ett fall från 

1581 i Stockholm rådhusrätt anklagades en finska för trolldom, under hot 

om tortyr om hon inte erkände, varpå hon svarade ”Skall jag lida något, 

skola fler lida med.”. Uttalandet tyder på att erkännandet ibland kunde 

användas för att i sin tur anklaga de som man ville illa i en situation där man 

annars kände sig maktlös, vilket i sin tur kunde leda till nya erkännanden 

och så vidare.
11

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Ankarloo 1984, s 259ff.  

10
 Ankarloo 1984, s. 73f.  

11
 Ankarloo 1984, s. 65 
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3 Sociala aspekter hos 

trolldomsprocesserna 

En omständighet som skulle kunna stärka argumenten för 

trolldomsprocessernas sociala bakgrund är likheterna som de delar med 

judeförföljelserna. Båda förföljelserna nådde sin kulmen samtidigt om än i 

olika delar av Europa, och den judiska befolkningen levde oftast avskild 

från resten av befolkningen. Man bör dock tänka på att det i den här 

jämförelsen finns både religiösa och sociala aspekter, religiösa då 

förföljelsen riktades mot utövare av en annan religion och sociala då 

utanförskapet sannolikt gjorde att anklagelserna lät mer trovärdiga eftersom 

gemene man var mindre bekant med den judiska befolkningen. 

 

Såväl i fallen med judeförföljelser som i trolldomsprocesserna var 

anklagelserna om oegentligheter inledningsvis sporadiska och när någon 

fick anklagelser riktade mot sig var de sällan utförligt motiverade. En 

förändring skedde senare under 1300-talet, när den tidigare skepsisen mot 

trolldomen som framgick av skriften Canon Episcopi luckrades upp, och 

påven började ge sitt stöd till trolldomsprocesserna, tidigare hade man 

enbart gått emot trolldomsskepsisen så länge brottet dessutom kunde bevisas 

ha varit kätterskt men i och med det senare stödet tilläts alla inkvisitionens 

metoder som de brukade använda för att finna kättare.
12

 Mot judarna kunde 

förföljelserna även ta sig uttryck i tvångsomvändelse i vissa delar av 

Europa.
13

  

 

För övrigt finns det likheter i typen av anklagelser som riktades mot judar 

och de trolldomsanklagade, judar anklagades för att förgifta brunnar när 

epidemier slog till medan häxor såg till att folk och fä insjuknade, judarna 

utförde ritualmord av barn och häxorna fördärvade ömsom själar, ömsom 

använde de delar av avlidna barn för att utföra sina häxkonster.
14

 I vissa fall 

ansågs till och med judar vara trollkunniga, så i en del fall har uppfattningen 

om häxor och judar varit väldigt snarlika.
15

 Socialt sett så var 

trolldomsanklagade inte en grupp som var lika enkel att sätta fingret på som 

den judiska befolkningen, då det i det ena fallet rörde sig om utövare av en 

religion medan anklagelserna mot den andra gruppen generellt sett inte hade 

något samband med deras faktiska religionsutövning, bara deras påstådda 

djävulsdyrkan. En möjlig faktor som kunde utmärka de trolldomsanklagade 

                                                 
12

 Trevor-Roper 1969, s. 103 
13

 Trevor-Roper 1969, s. 110 
14

 Briggs 1996, s. 78 
15

 Trevor-Roper 1969, s. 113 
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däremot var uppfattningen om att trolldom rörde sig ner genom släktleden, 

vilket jag kommer beröra senare. 

 

När ryktena om trolldom började sprida sig så utsattes den drabbade för 

särbehandling och misstänksamheten kunde vara ständigt växande då den 

som misstänktes för trolldom, i likhet med den judiska befolkningen, 

utgjorde en ofta använd syndabock för allehanda missöden. I båda fallen kan 

man också se en viss avhumanisering av offren för förföljelsen, de påstådda 

häxorna med deras förbund med Djävulen, vilket gjorde dem till avfällingar, 

och judarna beskylldes i Frankrike under tidigt 1600-tal för att förvandla sig 

till vargar under nätterna.
16

 Förutom den ytterligare misstro det medförde 

mot trolldomsanklagade och judar legitimerade det också de grymma 

handlingar som företogs mot dem. 

 

I Sverige var det andra grupper som kopplades ihop med trolldom, från 

samhällets högre skikt verkade föreställningen vara utbredd att det var något 

som allmogen ägnade sig åt, medan bönderna och hantverkarna ofta 

tillskrev exempelvis samer och zigenare magiska förmågor, grupper som 

man då distanserade sig från.
17

 Detta hindrade dock inte att häxanklagelser 

riktades mot grannar och folk som kom från samma sociala kretsar som 

anklagaren. 

                                                 
16

 Trevor-Roper 1969, s. 113 
17

 Oja 1999, s. 295 
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4 Vem var häxa? 

I följande avsnitt berör jag frågan om vem häxan var. En inblick i vilka som 

anklagades i trolldomsprocesserna kan också ge en inblick i vilka sociala 

sammanhang som anklagelserna uppstod, i nästa avsnitt går jag in på vilka 

som kom med anklagelserna och vittnade mot de trolldomsanklagade. Detta 

för att ett socialt samspel, som i konflikterna det nu rör sig om, förutsätter 

inblandningen av mer än en person. 

 

Från ett internationellt perspektiv kan man avseende könsfördelningen se att 

andelen män som anklagades för trolldom varierade. I England var andelen 

män 7-8% av det totala antalet trolldomsanklagade, medan det i Salem, i 

USA, rörde sig om 28%. De här siffrorna kunde också variera mycket inom 

ett land, i Tyskland var 9% av de anklagade i Köln män, medan det rörde sig 

om 50% i Würzburg. I Sverige hade antalet trolldomsanklagade män innan 

de stora häxprocesserna varit ca 20%, men när de stora häxprocesserna tog 

fart 1668 så var andelen män fram till 1675 14%. Detta varierade förstås 

också lokalt, och i Mora var andelen män som anklagades för trolldom 25% 

1669.
18

 

 

Generellt sett var alltså andelen kvinnor högre än andelen män som 

anklagades för trolldom och totalt sett utgjorde männen ca 25% av de 

trolldomsanklagade i Europa. Anledningen till att kvinnor var de som främst 

anklagades för häxeri kan ha ett flertal orsaker, samhällets patriarkala 

karaktär gjorde kvinnor till en utsatt grupp, och denna utsatthet verkade 

också ha ett samband med huruvida man anklagades för trolldom eller ej, 

vilket jag återkommer till, samt det faktum att Häxhammaren, eller Malleus 

Maleficarum utkom i samband med att påven Innocentius VIII gav sitt stöd 

till häxbränningarna. Verket var synnerligen misogynt, och det gjordes till 

något av en manual och inspirationskälla för såväl protestantiska som 

katolska häxjägare som efterträdde bokens författare, Heinrich Krämer.
19

 

Att bokens idéer, eller bild av häxan, sedan spred sig till allmogen verkar 

inte otroligt. 

 

De kontinentala föreställningarna kring häxor och trolldom verkar ha spridit 

sig till Sverige dels genom en del av den tyska befolkningen och en del av 

de danska metoderna för att avslöja en häxa och olika processformer, där 
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19

 Briggs 1996, s. 259f. 



 12 

man hade lagfäst tortyr i trolldomsmål, verkar också ha påverkat de svenska 

trolldomsprocesserna, framförallt i de sydligare landskapen.
20

 

 

Åldersfördelningen bland de som anklagades för trolldom är en annan 

aspekt som behöver undersökas för att se om det var en viss åldersgrupp 

som var särskilt utsatt för anklagelserna. 

 

 

4.1 Åldersfördelning 

Bland männen som anklagades för trolldom finns det en större 

representation bland yngre män i åldern 15-24 och ju högre upp i åldrarna 

man kommer, desto mindre procentandel anklagades för trolldom bland 

männen. Åldersgruppen 15-24 utgjorde 28% av det totala antalet anklagade 

i hela riket 1750, männen i åldern 25-34 23% och i åldersgruppen 35-44 

19%. Någon större ändring hade inte skett sedan de stora häxprocesserna i 

Sverige, då andelen män såg ungefär likadan ut, i Mora 1669 var 72% av de 

anklagade under 45 år gamla bland männen, i jämförelse med 1750 års 70%. 

Bland de anklagade i åldersgruppen 15-24 var de flesta soldater och ogifta 

drängar. Anledningen till att fördelningen såg ut som den gjorde går kanske 

att finna i de sexuella aspekterna av Blåkullamyten och att de kvinnor som 

anklagades för häxeri i sin tur utpekade de yngre männen som sina partners 

vid de orgier som man föreställde sig ska ha skett på Blåkulla.
21

 

 

I jämförelse med männen var en större andel av kvinnorna äldre, över 45 år 

gamla. I riket 1750 var antalet kvinnor i åldern 15-44 63,9% och 36,1% var 

över 45 år gamla. Tidigare, under de intensivare häxprocesserna så framgår 

det att andelen kvinnor över 45 var större, exempelvis i Mora 1669, då en 

lika stor procentandel var under 45 år gamla som över, och i andra delar av 

landet var det en större andel kvinnor över 45 år som stod anklagade för 

trolldomsbrott under 1600-talets senare hälft.
22

 

 

Anledningen till att en större andel äldre kvinnor anklagades för trolldom 

kan vara det faktum att anklagelserna kunde ha sitt ursprung i en persons 

tidigare rykte om trolldomsutövning, ett rykte som i vissa fall byggdes upp 

under decennier innan det resulterade i att någon anklagades för att vara 

häxa. Framförallt på kontinenten lyser detta igenom när vittnena berättade 

om gamla oförrätter som de trodde att den trolldomsanklagade hade 

företagit mot dem, men som tidigare inte hade lett till någon process. En 
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medelålders person kunde därmed hinna bli gammal innan ryktena 

resulterade i en process, om det överhuvudtaget blev aktuellt med en 

process.
23

 Detta stämde nog innan häxprocesserna verkligen satte igång i ett 

område. Dessa processer verkar snarare ha utmärkts av att personer utan 

tidigare trolldomsrykte anklagades för trolldom. Särskilt med tanke på det 

stora antalet anklagade är det inte särskilt märkligt att många av de 

anklagade inte hade något tidigare rykte av det slaget. 

 

Som tidigare har konstaterats var de flesta av männen yngre och i många fall 

ogifta bland de som var trolldomsanklagade under häxprocesserna i Sverige, 

och jag ska inte vidare fördjupa mig i deras civilståndsstatus utan istället 

fokusera mer på kvinnornas civilstånd. 

 

I Mora 1669 var 41,6% av kvinnorna gifta som anklagades för trolldom, 

21,6% var pigor och 36,6% var änkor. I jämförelse med läget tre år tidigare i 

Mora, innan de stora häxprocesserna bröt ut i Sverige, såg 

civilståndsfördelningen bland kvinnor ut som följer, 44,8% var gifta, 35,7% 

var pigor och 19,5% var änkor. Detta överensstämmer väl med 

åldersstatistiken och tyder på att framförallt äldre kvinnor anklagades för 

trolldom. Att bara 44,8% av kvinnorna var gifta beror sannolikt på bristen 

av män i bygden, ett resultat av framförallt krig som männen rekryterades 

till.
24

 

 

4.2 Familjeförhållanden och anklagelser 

 

En annan faktor som spelade in när man skulle avgöra huruvida någon som 

hade blivit anklagad för trolldom var skyldig var dennes släktskap med 

andra som var misstänkta eller hade dömts för trolldom. Anledningen till att 

släktskap till någon med trolldomsrykte spelade roll var samtidens syn på 

trolldom. Man såg det som en färdighet som kunde läras ut genom år av 

undervisning, och därmed var också en varaktig social relation generellt 

nödvändig för att den anklagade skulle ha lärt sig trolldom.
25

 Detta ledde i 

många fall till att misstankarna kunde gå i arv genom generationerna. Detta 

dåliga rykte ska enligt Robin Briggs i många fall ha lett till en starkare 

familjesammanhållning då man försvarade sig mot anklagelserna, då man 

annars själv kunde befläckas av det dåliga ryktet ens släkt utsattes för, vilket 

i förlängningen skulle kunna leda till att man själv i sin tur anklagades för 

trolldom, även om trolldomsanklagelserna ibland också kunde skada 
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familjerelationerna.
26

 I vissa fall framgår det att detta istället ledde till att en 

del av de som riskerade att utsättas för trolldomsryktena istället tog avstånd 

från sina släktingar eller sin familj, som i ett fall från Rättvik där en kvinna 

vid namn Håll Karin anklagades för att under en längre tid ha ägnat sig åt 

magiutövande, ett beteende som hennes dotter Håll Kerstin beklagar sig 

över.
27

 I fallet med den här släkten så antecknades släktskapet mellan några 

nära släktingar och Håll Karin av kommissionen, däribland Håll Kerstins 

och släktskapet verkar senare ha lett till, eller åtminstone bidragit till, 

anklagelser som resulterade i en villkorlig dödsdom för systern Håll Ingel 

Andersdotter
28

, att sitta två söndagar i stocken för systerdottern Håll Brita 

Persdotter
29

 och till en Guds dom för Håll Kerstin, en dom som innebar att 

det fanns starka indicier men säkra bevis saknades så anklagelserna kunde 

tas upp igen om det dök upp nya omständigheter. Den misstänkte varken 

fälldes eller friades.
30

 Anklagelserna mot Håll Karin själv ledde till en 

villkorlig dödsdom.
31

 För övrigt kunde en sådan faktor som att ens släkt 

tidigare inte hade anklagats för trolldom understrykas under processerna, 

vilket tyder på att ett gott rykte kan ha haft ett högt värde i samband med 

trolldomsprocesserna. Under processernas efterspel då anklagelserna 

började mattas av, anklagades ingen av de som tidigare hade fått goda 

vitsord vid trolldomsprocesserna anklagelser i Rättvik, däremot var två av 

de tolv som anklagades under efterspelet personer som tidigare inte hade 

haft något trolldomsrykte förrän de stora häxprocesserna satte igång. I 

samma grupp var det lika många som hade haft ett trolldomsrykte som 

sträckte sig tillbaka till tiden innan de stora trolldomsprocesserna, vilket 

tyder på att de som hade haft ett långvarigt trolldomsrykte inte blev värre 

ansatta än de vars dåliga rykte var nyligen införskaffat under tiden efter de 

omfattande processerna i Sverige.
32

 

 

Oavsett tendensen med starkare familjesammanhållning så var det inte 

vanligare att trolldomsanklagelserna utmynnade i släktfejder med två släkter 

som anklagar varandra för trolldom än vad det var med anklagelser som 

riktades mot en av samma släkt. Dessa anklagelser hade också till följd av 

släktskapet en större trovärdighet eftersom man förutsatte att släktingarna 

höll av varandra och inte skulle föra fram anklagelser såvida de inte var 

sanna. Såvitt man kan avgöra i efterhand verkar ett antal vittnesmål som 

lades fram av barn ha framkommit utan att rätten blandade sig i, vilket kan 

ha haft sin bakgrund i att deras föräldrar ville bli av med konkurrens i 
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exempelvis testamentsförhållanden varpå barnet fick anklaga den olycklige 

konkurrenten. Detta förklarar dock inte de fall där barn anklagade sina egna 

föräldrar. I de fall där en man direkt eller indirekt anklagade sin hustru för 

trolldom verkar äktenskapliga motsättningar av något slag också ha varit 

motivet till männens agerande, i Mora gifte tre av de män vars hustrur hade 

avrättats genast om sig med yngre kvinnor.
33

 

 

Släktskapet spelade alltså roll under häxprocesserna i Sverige, ett tydligt 

exempel kan man finna i Säbrå där en hel familj bestående av fyra personer 

gick under till följd av anklagelserna. Tendensen att anklaga flera personer 

ur en familj kan dessutom ha jämnat ut åldersfördelningen bland de 

anklagade.
34

   

 

4.3 Samhällsklass 

 

Som jag tidigare har tagit upp tillhörde de flesta som anklagades för 

trolldomsbrotten de lägre samhällskikten. Förutom den sociala aspekten som 

jag redan har berört, att konflikten uppstod mellan folk som kom i kontakt 

med varandra, så fanns det andra anledningar till att fördelningen av 

anklagade såg ut som den gjorde. Bland tiggare och liknande kunde rykten 

om trolldom fungera som ett dubbeleggat svärd, den som fruktade tiggaren 

för att denne skulle kunna drabba en med sjukdom och andra olyckor 

orsakade av trolldom var mer benägen att ge denne allmosor för att slippa 

råka illa ut, men det hände ofta att detta slog tillbaka och tiggaren öppet blev 

anklagad för trolldom.
35

 Statistik från processerna i Essex mellan åren 1560-

1680 pekar på att de anklagade oftare kom från samma eller lägre 

samhällskikt än anklagaren medan anklagelserna i Mora inte verkade följa 

samma trend och de mellersta och övre skikten verkar istället ha varit 

relativt hårt drabbade. Däremot ska häxprocesserna i Härnösand ha haft en 

liknande statistik som Essex, där anklagarna kom från högre samhällsklasser 

än de anklagade. Till skillnad från i Essex så var det dock huvudsakligen 

inte vuxna som anklagade andra vuxna, utan barn från framstående familjer 

som anklagade vuxna.
36

  

 

I samhället som det såg ut under de stora häxprocesserna var 

levnadsstandarden oftast låg bland allmänheten, på de flesta platser var man 

rätt bunden till sin hembygd och när man drabbades av olyckliga 
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omständigheter, exempelvis sjukdom bland boskapen, kunde nästan alla 

utom de rikaste befinna sig i en katastrofalt dålig ekonomisk situation och 

benägenheten att dela ut allmosor kunde ses som en slags försäkring om att 

man själv skulle behandlas väl om olyckan slog till. När man kände sig 

säker på sin egen position rubbades den gamla balansen och benägenheten 

att dela ut allmosor minskade, vilket resulterade i att skuldkänslor kunde 

uppstå. De här skuldkänslorna ledde till att man oftare såg ett motiv hos 

personer från lägre samhällsklasser att vilja hämnas när någon olycka 

skedde som förklarades med trolldom.
37

 Ett exempel från den franske lärde, 

Jean Bodin, verkar ge visst stöd till uppfattningen om att många anklagelser 

hade sin grund i skuldkänslor eller oron för att man hade förargat den man 

vägrade ge allmosor, då han påstod att häxorna inte hade någon makt över 

de personer som var givmilda även om de i övrigt var dåliga personer och 

att de som inte delade ut allmosor kunde råka dubbelt illa ut då man 

dessutom föll ur Guds Nåd.
38

  

 

Även de som inte var tiggare, men som annars ansågs ha en anledning att 

vilja hämnas mot någon, hamnade i kategorin av personer som riskerade att 

anklagas för trolldom, exempelvis de vars söner och döttrar inte togs in för 

att tjäna i andras hushåll respektive de vars barn behandlades illa i tjänst hos 

andra ansågs ha anledning att vilja ta hämnd. En annan specifik grupp som 

riskerade att råka ut för trolldomsanklagelser var de kloka som man 

rådfrågade vid sjukdomar, men i förhållande till deras antal var det ett fåtal 

av dem som anklagades, sannolikt eftersom gemene man oftast inte såg 

deras verksamhet som något skadligt.
39

 Ett exempel på ett fall där en kvinna 

som angav sig för att vara en helare och som försökte sätta sina barn i tjänst 

hos andra råkade illa ut rör damen Claudon Bregeat, som 57 av hennes 

grannar vittnade mot. Ett av vittnena framlade en berättelse om hur hennes 

son hade misskött sig i sin tjänst hos honom, varpå sonen fick stryk av 

mannen som senare framlade vittnesmålet. Modern drog därefter iväg sin 

son varpå vittnets dåvarande hustru som var höggravid sprang efter och 

började bråka med mor Bregeat varpå den gravida hustrun insjuknade 

samma dag som bråket och barnet dog dödfött, tre månader senare var även 

hustrun till vittnet död. Claudon Bregeat gick också ett tragiskt öde till 

mötes då hennes dotter erkände att hon och modern tillsammans hade besökt 

häxsabbaten. Mor Bregeat erkände då att hon för egen del var häxa men att 

dotterns erkännande var ett resultat av ungdomens livliga fantasi varpå hon 

avrättades medan dotterns öde inte är känt.
40
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5 Vilka var anklagarna och 

vittnena? 

De som anklagade andra för trolldom kunde, såväl i Sverige som 

internationellt, komma från olika samhällsklasser, men med få undantag 

rörde det sig framförallt om personer från samma samhällsklass som de 

anklagade. Detta lär ha berott på att de man anklagade för trolldom oftast 

var någon man kände i någon mån, hyste agg mot eller liknande, 

förutsättningar för att en social konflikt ska uppstå. Föreställningen att det 

fanns häxor eller trolldomsutövare i de högre samhällskikten förekom 

visserligen på kontinenten, då det fanns berättelser där en av de saker som 

sällan var omkullkastad från den normala ordningen på de påstådda 

häxsabbaterna var den vanliga hierarkin bland deltagarna. Trots att det fanns 

berättelser där den här skillnaden mellan deltagarna togs upp så anklagades 

som sagt inte personer från de högre samhällskikten i allmänhet, även om 

det kan ha gett upphov till rykten riktade mot mäktiga individer.
41

  

 

I fall från Sverige som rörde oskadlig trolldom verkar folk i gemen inte haft 

något direkt intresse av att anklaga varandra för det, och det togs mest upp 

som ett bihang i fall av skadlig magi. Myndigheterna, såväl domstolar som 

kyrkan, visar tecken på att särskilt poängtera att även den oskadliga magin 

var synnerligen syndig och den sammankopplades ofta med Satan, oftare än 

vad den skadliga magin gjorde. Att den oskadliga magin utmärkte sig på det 

viset som den gjorde, tyder på att den oskadliga magin inte ansågs vara lika 

farlig eller illa ansedd som exempelvis förbund med Djävulen och skadlig 

magi bland folk i allmänhet. Att myndigheterna såg så hårt på det kan 

sannolikt förklaras genom att den oskadliga magin i många fall byggde på 

kristna ceremonier och att ett ökat förtroende för utövarna av den oskadliga 

magin i sin tur minskade förtroendet för såväl prästerskapet som den 

världsliga makten.
42

 

 

Så generellt sett kom anklagarna och de anklagade från samma 

samhällskikt, men kan man ta reda på vilka de typiskt sett var i förhållande 

till varandra?  
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5.1 Grannar och känningar 

Något som framförallt utmärkte Sverige var den stora andelen barn som 

vittnade mot påstådda häxor under de stora häxprocesserna. Att barnvittnena 

hölls samlade i flera fall var sannolikt en faktor som gjorde deras historier 

mer samstämmiga och en del fattiga barn ägnade sig åt en blandning av 

tiggeri och utpressning genom att resa runt och utpeka häxor.
43

 Antalet 

barnvittnen verkar ha varit väldigt stor och under processerna som ägde rum 

i Trönö i Hälsingland avgavs 154 vittnesmål mot fyra trolldomsanklagade 

av 85 barn, vilket innebär att de barn som vittnade på orten avgav i snitt 1,8 

vittnesmål var. Att flera vittnesmål avgavs av en del av barnen hade 

samband med karaktären av de inbillade blåkullabesöken som en 

samlingsplats för häxorna, därför uppgav barnen ofta att de hade sett mer än 

en person när de sade att de hade blivit bortförda. Den här statistiken 

varierade från ort till ort, men barnvittnena var ändå en av de mest 

framträdande anledningarna till de många dödsdomarna.
44

 I de fall som barn 

riktade anklagelser mot sina föräldrar kan man se att den normala 

familjehierarkin blev omkastad, och det hände att föräldrar utlovade 

belöningar till sina barn om de inte riktade några anklagelser mot dem när 

de förhördes.
45

 Bland de som kom med häxanklagelser i Rättvik var 50% 

från åldersgruppen 6-10 år, 20% i åldern 11-14 och 15% var 1-5 år gamla. 

Över 15 års ålder var procentandelen lägre, vilket åtminstone till viss del 

skulle kunna förklaras med att man vid den åldern ansågs straffmyndig och 

att man därmed också löpte en större risk att själv straffas i samband med 

sina anklagelser, även om det förekom att de som var under 15 straffades av 

som i Älvdalen och Mora. De som kom med anklagelser bland de yngre i 

Rättvik var lite oftare pojkar än flickor, men könsfördelningen var ändå 

väldigt jämn bland anklagarna med 55% av anklagarna av manligt kön. 

Vittnenas berättelser såg också ungefär likadana ut oberoende om det var 

pojkar eller flickor som vittnade.
46

  

 

Under de första processerna som ägde rum i Sverige i samband med att de 

stora häxprocesserna inleddes så var barnvittnena inte enbart vittnen, utan 

de kunde också ses som skyldiga till att ha ingått djävulsförbund och kunde 

därmed också få agera som anklagade. Den här inställningen, att vittnena 

också skulle ha agerat brottsligt genom att ha varit på Blåkulla, försvann 

dock tidigt under häxprocesserna i Sverige.
47
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5.2 Präster och de kloka 

I Sverige var ett flertal av de som ansåg sig drabbade av magisk 

skadegörelse från prästerskapet under 1600-talet, en trend som upphörde 

1704. Jämfört med andra grupper från samhällets högre sociala skikt så var 

prästerna de mest framträdande i Sverige.
48

 Prästerna uppfyllde dessutom en 

mängd andra roller i samband med trolldomsprocesserna, de kunde 

exempelvis framlägga vittnesmål om den anklagades katekeskunskaper och 

förhöra och övertala anklagade.
49

 De intog i vissa fall också ett kritisk och 

skeptiskt förhållningssätt till anklagelserna och klagade på oron som 

uppkom i församlingarna till följd av anklagelserna.
50

 Avseende prästerna 

skulle man nog kunna säga att de eventuellt faller inom att utgöra grannar 

och känningar, men deras sociala ställning under häxprocessernas gör att jag 

placerar dem utanför föregående rubrik. 

 

En annan grupp som kunde figurera som anklagare vid 

trolldomsprocesserna, eller som upphov till anklagelserna om trolldom, var 

”de kloka” som till vis del ägnade sig åt att leta upp häxor. Dessa kunde 

själva ägna sig åt verksamhet som skulle falla under beteckningen 

vidskepelse i vissa fall, vilket innebar att de själva emellanåt fick stå till 

svars för anklagelser om trolldom. Till följd av att de själva riskerade att 

anklagas och det faktum att många av dem var reste omkring och erbjöd 

sina tjänster så brukade deras anklagelser om trolldom vara vaga och var 

ofta inte riktade mot en viss person. De blev för det mesta tillfrågade om råd 

när någon blev sjuk eller tappade bort en ägodel, varpå de förklarade den 

aktuella händelsen med trolldom.
51
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6 Efter processen 

I många fall klarade sig de trolldomsanklagade undan med livet i behåll, 

men frågan är hur de allvarliga anklagelserna påverkade livet efter 

processerna, särskilt i de fall som man undkom dödsstraffet utan att 

egentligen frias från brottet man anklagades för, exempelvis när man ansåg 

att det rådde en brist på bevisning. Under häxprocesserna i Salem, New 

England, ägde häxprocesserna rum senare än på många andra platser och det 

finns därför, liksom i Sverige, mer källmaterial att tillgå för att ta reda på 

hur det gick för trolldomsanklagade efter processerna. I Salem verkar det 

som att de som hade anklagats för trolldom innan häxprocesserna kunde 

fortsätta leva som de alltid hade gjort och att barnen till de som hade 

anklagats under själva processerna i många fall blev framgångsrika i vuxen 

ålder, häxprocesserna i Salem verkar därmed inte ha lämnat en alltför 

varaktig social stigmata varken på de anklagade eller dennes släkt.
52

  

I Spanien, där källmaterialet visserligen var mindre och färre personer 

kunde följas upp efter processerna, finns det studier som visar på motsatta 

resultat än studierna från Salem och de spanska häxanklagade som dömdes 

av inkvisitordomstolarna verkar i många fall ha förlorat både ekonomisk 

trygghet och familj.
53

 

 

När man talar om följderna av anklagelserna kan det underlätta att ha en viss 

förståelse för ett abstrakt värde som såväl anklagare som anklagad riskerade 

att skada, antingen genom att bli påkommen med att avge falskt vittnesmål, 

eller genom att dömas för trolldom. Värdet ifråga är personens heder, ett 

värde som kan vara väldigt svårt att definiera, men i det här arbetet används 

begreppet som ett sätt att mäta hur mycket omgivningen litade på personen 

ifråga. Ju mer tilltro man fick från sina medmänniskor, desto fler rättigheter 

kunde man ha. En person med låg heder, någon som var ärelös, kunde inte 

vittna inför rätten, svära en ed eller vara nämndeman, dessutom kunde man 

då bli särbehandlad i kyrkan exempelvis genom att man utestängdes från 

vissa ceremonier eller tilldelades en särskild plats i kyrkan. Att man hade 

låg heder påverkade en även ekonomiskt, genom att man kunde förlora 

rätten att utöva sitt yrke, och socialt genom att andra människor var mindre 

benägna att umgås med den ärelöse, till viss del beroende på att vanhedern 

kunde ”smitta” folk i umgängeskretsen. För männen kunde vanhedern 

dessutom utestänga en från diverse förtroendeuppdrag som kyrkvärd och 

riksdagsman.
54

 Att hedern var av betydelse för trolldomsmål kan motiveras 
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dels med följderna som den låga hedern kunde leda till för den 

trolldomsanklagade, men kanske i åtminstone lika stor mån genom att det i 

vissa fall bör ha fått personer som varit beredda att avlägga falska vittnesmål 

att avstå från detsamma då man riskerade att förlora sin heder genom ett 

sådant agerande. 

 

När man ser till undersökningarna som har gjorts av trolldomsprocesserna i 

Rättvik tyder resultaten i många fall på att de som utsattes för 

häxanklagelserna inte blev särbehandlade i jämförelse med de som undslapp 

anklagelser. Deras tillvaro före och efter processerna skiljde sig inte åt 

nämnvärt i många fall, de stannade ofta i bygden, gifte sig och uppnådde 

ofta en hög ålder. Det faktum att de inte heller brukade dyka upp igen i 

exempelvis domsböcker tyder på att de inte heller behövde försvara sig inför 

rätta igen och att deras heder från det rättsliga perspektivet inte tog skada. 

De anklagade verkar inte heller ha lidit någon skada politiskt sett, då det inte 

egentligen inte skedde några maktförskjutningar i samband med processerna 

och familjemedlemmarna till den anklagade kunde fortfarande tilldelas 

förtroendeuppdrag. Så överlag verkar de anklagade från Rättvik inte ha 

förlorat allt för mycket heder, även om en del misstänksamhet lär ha dröjt 

sig kvar, eftersom de som hade stått anklagade för trolldom sällan valdes till 

faddrar. Med tanke på vad de hade anklagats för så är det mycket möjligt att 

de inte valdes till faddrar eftersom kontakten med de anklagade skulle 

kunna resultera i att de förde trolldomen vidare till barnen och förtappade 

deras själar. De anklagades religiösa heder verkar därmed ha tagit vis skada, 

vilket i sin tur åtminstone i viss mån påverkade deras sociala relationer och 

visade att omgivningen inte alltid tillfullo litade på de som hade anklagats 

tidigare.
55

 

 

Bland de som hade varit villkorligt dödsdömda och överlevt häxprocesserna 

i Rättvik tog även de anhörigas heder skada på alla de punkter som har 

tagits upp ovan. De hamnade i ekonomiska svårigheter, deras anhöriga fick 

inga förtroendeuppdrag, förklarades vara icke-trovärdiga inför rätta och folk 

undvek sociala relationer med dem.
56

 

 

Bland anklagarna kom en stor del från sämre förhållanden än de anklagade 

och nästan alla av de 20 undersökningspersonerna från Rättvik, som valdes 

ut bland dem som hade kommit med utförligast vittnesmål och dessutom 

framförde omständigheter i sina vittnesmål som fick dem själva att framstå i 

dålig dager varpå ett flertal själva straffades, tillhörde den fattigaste 

tredjedelen av sina respektive byar. Anklagarna saknade i drygt hälften av 

fallen antingen båda föräldrarna eller hade bara sin mor i livet, vilket 
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förutom det känslomässiga traumat dessutom innebar att familjerna saknade 

en manlig familjeförsörjare. Många av anklagarna dog i relativt ung ålder 

bland de som hade kommit med de grövsta anklagelserna, faktorer som 

spelar in kan dels vara det faktum att många av anklagarna var pojkar som 

senare tog värvning och dog i krig, det faktum att de ofta kom från en 

ekonomiskt instabil bakgrund, och dåliga tider som medförde svält och 

sjukdomar.
57

  

 

Det faktum att anklagarna i de flesta fall var så unga gör också att det blir 

svårare att jämföra dem med de anklagade i vissa avseenden. Angående den 

religiösa hedern så förutsattes det i Rättvik att den som skulle bli fadder 

själv var gift, vilket uteslöt anklagarna under en ganska lång tid efter 

häxprocesserna.
58

 Ingen studie har gjorts av om de i vuxen ålder valdes som 

faddrar i skrivande stund så vitt jag vet. 

 

Att häxanklagade och anklagare behandlades olika efter häxprocesserna kan 

dels bero på att de som anklagades för att vara häxor nästan i samtliga fall 

nekade till anklagelserna, medan de som påstod att de hade blivit förda till 

Blåkulla erkände att de hade utfört hädiska handlingar. Dessa erkännanden 

hade under häxprocessernas första tid i Sverige också resulterat i att även de 

unga anklagarna i vissa fall avrättades i Älvdalen och Mora, den här 

rättsliga behandlingen av anklagarna ändrades senare och de slapp helt och 

hållet straff i Rättvik.
59

 

 

Den politiska hedern verkar inte ha påverkats i någon större utsträckning 

och det blev varken bättre eller sämre för de anklagade avseende den här 

aspekten av hedern, generellt sett.
60
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7 Analys 

 

Under arbetets gång har det blivit tydligt att trolldomsprocesserna inte alls 

var så homogena som jag först föreställde mig, bakgrunden må ha sett 

ungefär likadan ut var man än befann sig i de kristna samhällena, med 

föreställningen om häxorna som personer som fick kunskap om trolldom i 

utbyte mot att bli Djävulens tjänare, men samtidigt finns det många faktorer 

som har varierat beroende på tid och plats. På vissa platser utbröt aldrig 

några omfattande häxprocesser, på andra var männen i majoritet som 

häxanklagade, de anklagade kunde drabbas av allvarliga följder av 

anklagelserna även om själva straffet som utdömdes i sig inte var så hårt, 

om det utdömdes alls, medan de i andra fall inte verkade ha lidit någon 

större skada i efterhand och istället återintegrerades i samhället där de hade 

ansetts, eller misstänkts, vara Djävulens hantlangare. Att häxprocessernas 

förlopp och karaktär varierar som de gör kan ha många olika orsaker. De 

religiösa orsakerna, kampen mellan protestantism och katolicism som 

präglade Europa och ledde till många konflikter, kan ha präglat synen på 

trolldom och gjort att trolldomen hos den ena inriktningen av kristendomen i 

någon mån förknippades med den uppfattade hädiskheten hos den andra 

inriktningen. Likaså hade fientligheten eller misstron mot vissa grupper en 

religiös bakgrund och kunde resultera i anklagelser om trolldom. Religionen 

är en faktor som är lite lättare att se än diverse andra faktorer som påverkade 

det sociala samspelet i de områden som drabbades av häxprocesser, eller för 

den delen i de flesta fall där någon anklagades för trolldom. Samspelet 

mellan de inblandade var beroende av deras ställning och anseende i 

samhället, vilket i sin tur påverkades av exempelvis deras ekonomi, vilket 

var beroende av yrke och stånd, deras rykte som kunde vara beroende av, 

återigen, deras rykte och stånd men även deras släkt, slumpmässiga 

händelser och sammanträffanden som gav upphov till elaka rykten. Med 

andra ord var de sociala faktorerna som kunde dölja sig bakom en 

trolldomsanklagelse många, men i normalfallet verkar det finnas en tydlig 

tendens till att offer och anklagare överlag hade haft någon form av social 

interaktion med varandra och en trolldomsanklagelse kom sällan från klar 

himmel. Till och med i fall där kringresande ”kloka” anlitades brukade de 

bara antyda eller ge en så vag beskrivning att den som ansåg sig vara offer 

för trolldomen själv drog slutsatsen om vem förövaren var, vilket bör ha 

uteslutit främlingar. Hur det sociala samspelet hade sett ut mellan anklagare 

och anklagad och vad de hade för förhållande är ännu en sak som man inte 

kan säga med säkerhet och som varierade beroende på tid och plats, i 

Lorraine verkar trolldomsanklagelserna ha riktats i första hand mot de som 
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hade det sämre ställt än anklagaren, medan de svenska häxprocesserna hade 

en stor andel unga anklagare, som själva saknade makt och som i många fall 

kom från fattiga familjer, vilka ofta riktade anklagelserna mot vuxna som 

inte nödvändigtvis hade det sämre än de själva. Skillnaden mellan 

projektionen av negativa känslor till de anklagade i fallen från Lorraine och 

fallen i Sverige, som i större mån verkar ha berott på fantasin hos de unga, 

ett visst grupptryck från andra barn i trakten och möjligen önskan om att 

uppmärksammas av folk är stor och fallen i Sverige verkar inte ha varit lika 

beroende av förhållandet mellan anklagare och anklagad som i Lorraine, 

utan snarare av förhållandet mellan anklagarna som tillsammans byggde upp 

de anklagelser och vittnesmål de senare framförde.  

 

Det verkar som om trolldomsmålen i Sverige innan de stora häxprocesserna 

satte igång i landet inte var lika beroende av anklagarnas förhållande till 

varandra heller, även om de som anklagade andra för trolldom säkert 

rådgjorde med andra, eller hörde sig för om andra hade råkat ut för liknande 

händelser, för att undvika att själva straffas för förtal, då de som trodde att 

de hade utsatts för trolldom kunde stödja deras anklagelser. Så även om 

trolldomsanklagelserna inte överensstämde med verkligheten och i någon 

mån berodde på fantasiföreställningar fanns det oftare en 

verklighetsbakgrund i anklagelserna som de vuxna lade fram, en 

familjemedlem hade verkligen blivit sjuk, till skillnad från målen där folk 

beskylldes för att ha fört folk till Blåkulla, ett brott som helt saknade 

verklighetsförankring. Typen av anklagelser, och det stora antalet, som 

framfördes kan också ha varit den faktor som ledde till att de häxanklagade 

under de stora häxprocesserna i Sverige i många fall återintegrerades så väl 

som de gjorde medan situationen kan ha sett annorlunda ut på andra platser 

där effekterna av det de anklagade anklagades för var mer konkreta, som 

exempelvis dåliga skördar vilket direkt skadade och utgjorde ett hot mot 

hela grannskapet, i jämförelse med blåkullafärderna. 

 

I modern tid motsvaras anklagelserna som förekom under häxprocesserna i 

Sverige närmast av de anklagelser om Satanic Ritual Abuse som förekom 

framförallt i engelskspråkiga länder, men även i andra delar av världen. De 

många anklagelserna som framfördes i samband med hysterin kring 80-talet 

har senare undergrävts och idag brukar kritik framföras mot de metoder, 

exempelvis hypnos, som användes för att försöka få de som utgav sig för att 

vara offer att minnas övergreppen. Anklagelserna som framfördes förr och 

nu är lika varandra, kannibalism och sexuella övergrepp som utförs i 

samband med dyrkan av mörka makter. Skillnaden är att förövarna mindre 

ofta anses ha begåvats med magiska förmågor och de vidskepliga inslagen 

är inte lika närvarande, vilket gör att anklagelserna är mer trovärdiga från ett 

modernt perspektiv. Det förekommer fortfarande falska anklagelser om 
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pedofili, men inte i samma hysteriska anda som det tidigare har gjort, men 

att lägga alltför stor vikt vid väldigt unga barns utlåtande kan ha negativa 

följder för såväl barnet som den misstänkte. Samtidigt är det viktigt att följa 

upp misstankar om övergrepp mot barn, vilket gör det till något av en 

avvägning mellan barnets respektive den misstänktes väl.  

 

Följderna som anklagelserna hade för de anklagade var förmodligen större 

förr generellt sett, då man var mer bunden till sin hemtrakt och mer 

beroende av sina grannar än vad man är idag. Samtidigt kan ett dåligt rykte 

med stor sannolikhet vara åtminstone lika svårt att komma undan nu som då 

eftersom vi lever i informationsåldern. 

 

Till sist ska det sägas att vi kanske inte har många motsvarigheter till de 

vanliga trolldomsanklagelserna i vårt moderna industrialiserade samhälle, 

men att häxhysterier fortfarande riskerar att bryta ut. Att hitta gemensamma 

nämnare mellan trolldomsanklagelserna och häxhysterin kan vara lätt, men 

ofta finns det stora skillnader både sinsemellan de sporadiska anklagelserna 

och massanklagelserna under de stora processerna och i olika fall av 

trolldomsprocesser som annars verkar snarlika. Att jämföra de fall från vår 

tid som är snarlika de som förekom under häxprocessernas tid kan jag tänka 

mig är såväl svårare och dessutom farligare, då övergreppen faktiskt sker i 

en hel del fall. Samtidigt kan en jämförelse vara givande för de fall då 

brottet faktiskt inte har skett och någon blir oskyldigt anklagad, om detta 

skulle förhindra att vissa blev oskyldigt anklagade. 

 

Den största likheten mellan alla trolldomsmål där sociala konflikter spelade 

in verkar ha varit bilden av gärningsmannen, någon som utförde avskyvärda 

handlingar, som försökte skada sin omgivning och som bröt mot lagar 

uppställda av både Gud och människor. De kunde ses på med förakt, hat 

eller medlidande p.g.a. den bild de förknippades med och ibland 

återintegrerades de i samhället medan de i andra fall fick fortsätta stå utanför 

gemenskapen. Häxorna fanns, och verkar fortfarande finnas kvar, som en 

del av vår fruktan och misstänksamhet mot vissa människor i vår 

omgivning. Orsakerna till varför någon uppfattas som häxa må variera, men 

att vi kommer fortsätta se dem i vår omgivning lär inte ändras inom en 

överskådlig framtid. 
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