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Dokumentation av källunderlag, 
databasen Gender and Work 

 
Dokumentationen fastställd 2016-02-29 av Rosemarie Fiebranz 
 
Källunderlag 
Beteckning som används i databasen, vid 
administration, uttag m.m. 

Samling av våldtäktsfall, 1600–1800 

Projektsammanfattning 
Kort sammanfattning av projektet: 
vetenskaplig grund, varför detta material 
registreras. 

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har 
delprojektet "Pigors arbete och arbetsvillkor i det 
tidigmoderna Sverige" (forskare Karin Hassan Jansson) 
analyserat och registrerat försörjningsaktiviteter i rättsfall 
gällande våldtäktsbrott som involverar pigor.  

Period 
Den kronologiska period projektets 
källmaterial omfattar. 

1636–1800 

Geografiskt område 
Det geografiska område projektets 
källmaterial berör. 

Hela landet. 

Projektansvarig 
Forskare som planerat och ansvarat för 
registreringsprojektet. 

Karin Hassan Jansson 

Registrerare 
Person(-er) som har arbetat med 
registrering i projektet. 

Karin Hassan Jansson 

Registreringsperiod 
Registreringens start- och slutdatum. 2012-09-07 – 2014-03-28 

Moderator 
Person som modererat och godkänt 
registrerade fall. 

Jonas Lindström 
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Urvalsprincip 
Beskrivning av den metodiska grunden 
för urvalet av projektets källmaterial. 
Varför har källserien valts? Om inte hel 
källserie har registrerats anges hur 
avgränsning har gjorts och hur 
omfattande de valda delarna är. 

Materialet är valt från Karin Hassan Janssons excerpter av 
rättsmaterial från olika orter och olika rättsliga nivåer 1636–
1800, för avhandlingen "Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och 
konstruktionen av kön i Sverige 1600–1800" (Uppsala 
2002). 

Registreringsprinciper 
Specifika registreringsprinciper för 
projektet (utöver de generella för 
databasen), t.ex. hur noga olika variabler, 
som ’hushåll’ eller ’rumslig kontext’, har 
beaktats. 

Ur excerptsamlingen har ett urval av fall gjorts för att de 
innefattat uppgifter om pigors arbete eller arbetsuppgifter 
som i tidigare forskning ofta identifierats som pigarbete. 
Från dessa fall har alla aktiviteter registrerats som med en 
vid och inkluderande definition kan beskrivas som 
aktiviteter syftande till försörjning. 
Rättsliga aktiviteter – åtala, anklaga, kära, etc. – har i regel 
inte registrerats. 

Typ av aktiviteter översiktligt, 
Vilka typer av aktiviteter projektet har 
genererat. 

Vanligaste kategorier är Övrigt specificerat arbete, 
Administration, rättsskipning och myndighetsutövning, 
Arbetsledning. 

Antal aktiviteter 
Antalet registrerade aktiviteter i projektet. 681 

Antal fall 
Antalet registrerade fall i projektet. 42 

Registrerad mängd källtext 
Ungefärligt antal registrerade källtrogna 
ord i genomsnitt per fall. 

1180 

Volymuppdelning 
Principen för uppdelning av källunderlaget 
inför registrering. 

Ett tingsställe, ett år 

Falldefinition 
Principen för avgränsning av fall inom det 
använda källmaterialet. 

Ett domstolsärende 
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Källor: arkiv 
Källmaterialets placering: arkivinstitution, 
arkivnamn, serie. 

• Riksarkivet, Svea hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, 
serie E XI e (häradsrätters renoverade domböcker) 
SE/RA/420422/02/E XI e 

• Riksarkivet, Svea hovrätt, Huvudarkivet, serie B 
III b 1 (utslag och resolutioner) 
SE/RA/420422/01/B III b 1 

• Riksarkivet, Nedre justitierevisionen. Högsta 
domstolen (utslagshandlingar) 
SE/RA/1311 

• Riksarkivet, Riksarkivets ämnessamlingar. 
Juridica, serie I B 
SE/RA/753/I B 

• Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala. Häradsrätters 
domböcker (Askers, Edsbergs, Film och 
Dannemora, Kopparbergs och Näsgårds samt 
Säters och Tuna tingslags, Olands, Rasbo, 
Skinnskattebergs bergslags, Söderbärke tingslags, 
Ulleråkers, Vaksala, Åker, Österrekarne); 
Enköpings rådhusrätt och magistrat; samt 
Länsstyrelserna i Kopparbertgs län, 
Södermanlands län, Uppsala län. (NAD-kod och 
serie framgår av källfliken vid respektive fall.) 

• Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena, Göta 
hovrätt, Huvudarkivet, serie 01/B II a 
(brottmålsutslag); 01/E V ac (handlingar i 
underställda brottmål); 01/E V aa (Criminalia). 
SE/VaLA/03825 

• Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena. 
Häradsrätters domböcker (Göstrings, Södra möre, 
Åkerbo). (NAD-kod och serie framgår av 
källfliken vid respektive fall.) 

• Stockholms stadsarkiv, Stockholms magistrat och 
rådhusrätt, serie A 1 a 
SE/SSA/0138/A 1 a 

Källor: genomgången mängd 
Antal volymer och om de helt eller delvis 
genomgåtts.  

35 volymer, delvis. 

Källor: tillgänglighet 
Tryckta källor, reproduktioner (digitala, 
filmade) hos RA eller på annat håll, 
befintliga transkriptioner eller fotografier. 

Excerpter i Karin Hassan Janssons ägo, Historiska 
institutionen, Uppsala universitet. 

Lagrat bildmaterial 
Digitala fotografier lagrade i databasen 
(anges med Ja, eller Nej), samt 
uppskattning av mängden fotografier. 

Nej 
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Källmaterial, beskrivning 
Vilka år och volymer som registrering 
skett från. Om originalet inte är tillgängligt 
ska det anges hur källmaterialet är 
tillgängligt. Källmaterialets beskaffenhet 
(bundet, lösa ark, fragment, etc.). 

• Från häradsrätternas renoverade domböcker (Svea 
hovrätt, serie 02/E XI e) har registrering skett från 
volymerna 656 (Uppsala län, 1660), 1802 (Örebro 
och Södermanlands län, 1670), 2297 
(Västmanlands län, 1696), 3977 (Västerbottens 
län, 1710). 
Renoverade domböcker finns tillgängliga på 
mikrokort. Särskilt tillstånd krävs för att få ta del 
av originalhandlingarna t.o.m. år 1700. 

• Från utslag och resolutioner (Svea hovrätt, serie 
01/B III b 1) har registrering skett från volym 21 
(1788) 

• Från utslagshandlingar (Nedre justitierevisionen) 
har fall från åren 1707, 1711, 1767 registrerats 
(arkivet är oförtecknat, men det finns ämnesordnat 
sakregister). 

• Från Riksarkivets ämnessamlingar. Juridica, serie 
I B, har fall ur volym 7 registrerats (åren 1618–
1619). (Volymen är från 1680-talet, har register, 
och består av avskrivna domar i Svea hovrätt.) 

• Från handlingar i Landsarkivet i Uppsala har fall 
från åren 1636-1791 registrerats (uppgifter om 
volym framgår av källfliken vid respektive fall). 

• Från Göta hovrätts handlingar i Landsarkivet i 
Vadstena har fall i brottmålsutslag (serie 01/B II 
a) registrerats ur volymerna 8 (1698), 13 (1703), 
23 (1713), 34 (1730), 37 (1733), 38 (1734), fall ur 
handlingar i underställda brottmål (serie 01/E V 
ac) registrerats ur volymerna 1 (1724), 65 (1788), 
123 (1796), 200 (1800), samt fall ur handlingar i 
Criminalia (serie 01/E V aa) registrerats ur volym 
63 (1681). 

• Från häradsrätters domböcker i Landsarkivet i 
Vadstena har fall från åren 1753, 1781, 1791 
registrerats (uppgifter om volym framgår av 
källfliken vid respektive fall). 

• Från Stockholms magistrat och rådhusrätt (serie A 
1 a) har fall från volym 9 (1649) registrerats. 

Källkritiska kommentarer  
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Transkriberingsprinciper 
Beskrivning av principerna för 
transkribering av källmaterialet. 

Transkriberingen av källtexter och källtrogna variabler är 
ordagrann men inte bokstavstrogen. 

Referenser 
Litteraturreferenser eller hänvisningar till 
forskare eller projekt som behandlat 
källmaterialet. 

Karin Hassan Jansson, Kvinnofrid: synen på våldtäkt och 
konstruktionen av kön i Sverige 1600–1800, Acta 
Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2002 

Kommentarer 
Övriga kommentarer och upplysningar. 

Observera att källtexterna som lagts in i databasen är 
utdrag ur rannsakningar och inte utgör det fullständiga 
materialet i det aktuella våldtäktsärendet.  

 
 


