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Abstract  
 
This thesis is a study of the norms and values of political culture during the 15th century.  The 
political culture gives the struggle for power in the Kalmar Union in the 15th century its 
characteristics.  The aim of this study is to identify the political culture and how it contributed to 
the political polarisation and disagreement within the Kalmar Union during the reign of King Karl 
Knutsson (Bonde) 1448-1470 and Regent Sten Sture 1470-1503. The theoretic approach is based 
partly on Eva Österberg’s definition of political culture, but mainly the theory is based on Harald 
Gustafsson’s thoughts and identified eight arguments for legitimising power used in political 
correspondence during the 16th century. These arguments are examples of how someone could 
express themselves to legitimise their power.  

The method used in this study identifies what non-vocal structures and values that are 
expressed in the official material of legal documents including treaties and open letters to or from 
the common people. Firstly, the context of the document is identified and information like who 
wrote it, when and why, secondly the study analyses how the operators’ addresses and use titles to 
one another. Thirdly the study identifies words and phrases that express positive values for 
legitimation. The values that has been found have been analysed in comparison to the law in order 
to identify if the values could be found in the laws as well.  

To conclude the study found that there are differences in how the operators expresses 
themselves and the emotional connection to the situation, although non-vocal structures like norms 
enforce the operators to apply a certain amount of respect. The political culture and the diplomatic 
mission creates the standards used in addressing their opponent. Therefore the choices of words 
are important and the study identifies five larger values that comes to light, they are law and justice, 
unity, assurances, commitments and duties and good characteristics. All of these can be identified 
during the entire research period and supported by the values expressed in the law.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Political Culture, values, norms, law, the medieval time, 1500-century, Karl Knutsson 
(Bonde), Sten Sture the Elder, The Kalmar Union. 
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1.  I ljuset av den politiska kulturen 

Föreställningen om en nordisk union började redan långt innan Kalmarunionen grundades. 

Kalmarunionens tillblivelse är en historia präglad av maktspel delvis grundad i den politiska 

kulturen och det är detta som skall diskuteras i den här uppsatsen. Maktspelet under unionstiden 

var en kamp om legitimitet, kontroll över resurser och förmåga att styra riket väl, oavsett om det 

gällde att styra ett enskilt rike eller hela unionen. Uppsatsen syftar till att undersöka hur den politiska 

kulturens rådande normer och värderingar lade grunden för den politiska polariseringen som 

skedde under den senare delen av 1400-talet. Kalmarunionen hade många inre konflikter som 

påverkade politiken både inom unionen och inom de respektive rikena Sverige, Danmark och 

Norge. Fokus i den här studien ligger på perioden för vilken Karl Knutsson (Bonde) var kung 

1448-1470 i Sverige och Norge, samt den tid då Sten Sture den äldre var riksföreståndare för 

Sverige mellan 1470 och 1503. Att studera perioden för vilka dessa aktörer regerade är intressant 

då det är under en tid av konflikter inom unionen som lett till en politisk interaktion. 

Den här studiens utgångspunkt är att 1400-talets rådande politiska kultur gav upphov till den 

politiska polarisering som skedde främst från 1448 och framåt, studien kommer också fokusera på 

splittringen av unionen som senare blev verklighet. För att kunna diskutera begreppet politisk 

kultur är det av betydelse hur begreppet politik definieras eftersom politiskt agerande är vad den 

politiska kulturens normer och värderingar styr genom att bilda ramverket för det politiska 

handlingsutrymmet. Eldbjørg Haug skriver om politik och politiskt handlingsutrymme i sin 

avhandling om drottning Margrethes maktpolitik i Norge där han diskuterar begreppet politik och 

politisk kultur i relation till varandra. Haug gör det tydligt att det finns flertalet synsätt och 

tolkningar av begreppet, inte på grund av att begreppet politik har förändrat innebörd över tid, 

utan att tolkningen av vad begreppet politik innefattar varierar från olika forskare. Haug lyfter fram 

att politik kan så som Aristoteles sagt vara ett etiskt förhållningsätt att bygga den goda staten på, 

politik kan också vara en strategi för att vinna makt som Machiavelli har hävdat, men enligt 

Bismarcks filosofi är politik ‘möjligheternas konst’, det som gör förändring möjligt. Haugs 

definition av politik är att politik är strävan efter makt genom interaktion, interaktion genom 

verbala medel som förhandlingar och inte genom våld som lönnmord och militära fältslag.1 Det 

betyder inte att våldsaspekten som maktfaktor inte finns med i politiken eller den politiska kulturen. 

Politik är den ideologiska och diplomatiska aspekten av hur makt kan legitimeras, i form av 

normerna som ligger bakom ett politiskt agerande, samt spelet vid förhandlingsbordet. Begreppet 

politik som det används i den här studien är i enlighet med Haug. Politik är de ideologiska 

normerna, strategierna och de interaktioner som görs för att försöka uppnå makt och förändring. 

                                                
1	Haug 1996, s. 11-12.	
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Strävan efter makt kan både vara ett mål i sig eller en ambition till förändring. Den politiska kulturen 

är den sociala dimensionen av politiken så som normer, värderingar och andra faktorer som 

påverkar om något anses legitimt av undersåtarna. Exempelvis delaktighet i lagstiftning och de 

legala och symboliska handlingarna i valet av kung. 

Politisk kultur kan definieras genom de följande kategorierna och dessa är flytande i tid, det vill 

säga gällande för den aktuella undersökningsperioden oavsett tidsepok:    

1. De allmänna värderingarna om vad som är politik 

2. De bestående uppfattningarna om vilka institutioner och mötesplatser som utgör den 

politiska arenan  

3. Vilken form det politiska livet ska te sig för att vinna legitimitet 

4. Mönster för politiskt agerande så som arbetsmetoder för att på traditionellt sätt lösa 

rättsliga- eller sociala problem  

Dessa fyra kategorier är det Eva Österberg2 som utvecklat och definierat, men de är generellt 

accepterade bland övriga forskare som beskriver vad politisk kultur är.3 Det är Österbergs 

kategorier som den här studien kommer att utgå ifrån eftersom dessa kategorier går att tillämpa 

oavsett aktörer, tid eller rum. Det som är centralt för den politiska kulturen är både aktörerna och 

de arenor där de agerar ut sin politiska övertygelse. Det är även som Harald Gustafsson lyfter fram 

gällande de konventioner och åtaganden som inte alltid är uttalade, men som finns där och kan 

orsaka konsekvenser.4 Österbergs punkter tre och fyra gällande legitimitet och traditionella mönster 

kan tillsammans med Gustafssons åtta argument för motivering av legitimitetsanspråk användas 

som en teoretisk grund för studien. Gustafssons argument är: 

1. Något är gammalt och därav bra och värt att försvara  

2. Att lagen och bindande överenskommelser skall respekteras och därför krävs ett visst 

beteende för att efterleva detta 

3. En persons status och position kräver ett visst beteende  

4. Fred skall råda eller eftersträvas att återskapas  

5. Materiell skada skall undvikas och materiella försprång eftersträvas  

6. Varje man borde uppföra sig som en god kristen och arbeta mot det som inte är kristet  

7. Hedern hos en specifik grupp måste alltid bli försvarad  

8. En tillhörighet till en specifik grupp kräver ett för den gruppen lämpligt beteende5 

De argument som presenterats ovan är talande för vad som ingår inom ramen för politisk kultur 

och går att applicera även på 1400-talets retorik. Ett exempel är Margaretha Nordquists användning 

                                                
2	Österberg 1993, s. 126-128. 	
3 Österberg 1993;  Reinholdsson 1998; Cederholm 2007. 
4 Gustafsson 2002, s. 96. 
5 Gustafsson 2002, s. 96.  
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av Gustafssons argument i sin teoribildning och diskussion för sin avhandling om medeltida 

rimkrönikors argumentation om legitimitet. Dessa argument för vad som är gott som redovisats 

går att använda som stöd för tolkningen av materialet och det går att se tendenserna hos sändarna 

av traktaten. Tendenser som huruvida de har respekt för lagen och de förväntningar som ställs på 

olika sociala gruppers beteenden, som de sjunde och åttonde  av Gustafssons argument pekar på 

krävs det att man försvarar hedern för den grupp man tillhör oavsett om gruppen är bönderna i 

Skara, borgarna i Stockholm eller släkten, frälse som ofrälse släkter. Försvara hedern för en 

släktning kan på många sätt upplevas förpliktande, så väl ingifta som de med blodsband.6   

Gustafssons argument som tidigare diskuterats kompletteras väl av Lars Hermanssons studie 

av sociala relationer eftersom dessa är tätt sammankopplat och båda aspekterna är en del av den 

politiska kulturen. Sociala relationer och nätverk är en viktig del av den politiska kulturen och dess 

maktspel under medeltiden, vilket är en del av de förväntningar individer inom visa grupper har på 

sig själva och andra i samma grupp. Ett exempel som Hermansson tar upp är det tidiga frälsets 

behov av kungens favör, utbytet av tjänster dem emellan och att kunna vidmakthålla sin position 

via exempelvis god ekonomi. Samtidigt var frälse på grund av kungens favör  inte den enda 

kategorin av frälse, utan den frälsegrupp som växte sig störst är den som ofta beskrivits som den 

framväxande adeln. Den nya gruppen frälse som har ärvt sina titlar, gods och lojalitet gentemot 

kungen.7 För att i händelse av ett maktvakuum kunna vinna och sedan styra ett rike behövde 

makten över riket tas, men man behövde också kunna försvara det geografiska området mot yttre 

fiender. Det krävdes också att den nye kungen respekterade de legitima lagarna och uppfyllde alla 

konventioner så som de sociala regler som fanns mellan sig och undersåtarna. Undersåtarna krävde 

också en ömsesidig respektfull relation för att samarbeta.8 Återigen spelade den sociala faktorn en 

roll, utan vänner och allianser blev det svårt att väljas till kung.  

1.1. Politisk kultur  

Politisk kultur är komplext fenomen och i det här avsnittet kommer därför en diskussion om den 

historiska forskningen rörande politisk kultur att diskuteras för att öka förståelsen för ämnet. 

Främst kommer forskning om politisk kultur under tidigmodern tid eller medeltiden att diskuteras. 

De flesta forskare är överens om att den politiska kulturen består av flera delar och vilka dessa delar 

är. Forskarna har oftast utgått från samma grund i sin tolkning av politisk kultur med variationer 

av dessa.  

                                                
6 Nordquist 2015, s. 22-23.  
7 Hermansson 2000, s. 25.  
8 Nordquist 2015, s. 17.  
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Politisk kultur har studerats på flera olika sätt och studieobjekten har varierat. Politisk kultur 

kan bland annat vara de normer som styr hur släktningar skall ställa upp för varandra, allmoge 

tilltala kungen eller vad som egentligen är respekt för lagen och familjen. Att som individ uppfylla 

de konventioner som ens grupptillhörighet kräver, om det så är släkten, närmsta familjen eller en 

form av yrkesgrupp. Politisk kultur är normer, värderingar, argumentation för legitimitet och social 

interaktion, det är dessa aspekter som den här studien vill närma sig. Studien gör detta genom att 

undersöka aktörerna Karl Knutsson (Bonde) och Sten Sture den äldre, främst genom tituleringar, 

tilltal, ordval och i förlängningen värderingarna som styr den tidens politik. Den politiska kulturen 

har studerats på flertalet sätt bland annat genom att titta på böndernas politiska roll och hur 

städernas juridiska styre sett ut samt vilken kultur som rymdes där. Studier av aktörsroller har också 

förekommit så som att studera överhetens agerande mot undersåtar eller undersåtars interaktioner 

med överheten, såväl fredliga som rebelliska samt samspelet mellan dessa aktörer och vilken roll 

aktörerna har i det politiska livet. Andra studier som har bedrivits kring politisk kultur är främst 

under modern tid, frihetstiden eller andra perioder av den tidig-moderna eran. 

Genom definitionen av politisk kultur som de normer, värderingar och konventioner som styr 

politiskt agerande såväl lagfästa som outtalade förväntningar kan studien ge en utökad bild och 

kunskap om en komplex tidsperiod. I en tidsperiod som Kalmarunionen där mycket förändrades 

hastigt och ingenting var säkert i politiken har den politiska kulturen en central roll. Maktbalansen 

skiftar och kampen om makten blev en naturlig följd vilket gör att värderingarna uttrycks i 

argumentation och konventioner bryts. Denna kamp om makten är en drivkraft och en viktig sådan 

i den politiska utvecklingen i Norden, som driver en utveckling av föreställningarna kring politik, 

legitimitet och makt. Genom att i studien göra nedslag under Karl Knutsson (Bonde) 1448-1470 

och Sten Sture den äldres 1470-1503 ämbetsperioder syftar studien till att kunna tillföra ny 

förståelse till forskningsstudierna rörande politisk kultur under medeltiden eller tidigmodern tid.  
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1.2. Kronologi 

För att underlätta vidare läsning och förståelse för perioden ges här en kronologisk översikt över 

Kalmarunionen och dess förhistoria fram tills det definitiva avbrottet på 1520-talet.  

• 1320-tal Erik Menved försöker skapa en nordisk union genom äktenskapsmäkleri 

mellan rikenas kungahus.  

• 1350-tal: Magnus Eriksson är kung i både Sverige och Norge samt tar initiativ till 

Sveriges första heltäckande landslag, Magnus Erikssons landslag.  

• 1387: Kung Olof dör och Margrethe blir regerande drottning.  

• 1389: Margrethe får makten i Sverige.  

• 1397: Kalmarunionen bildas och Erik av Pommern blir gemensamt krönt till 

unionskung i Kalmar. 

• 1412: Drottning Margrethe dör. 

• 1440: Kung Erik avsätts och Kristoffer blir vald till kung över unionen. 

• 1448: Kung Kristoffer dör och det blir dubbla kungaval, Karl Knutsson (Bonde) 

i Sverige och Kristian av Oldenburg i Danmark. 

• 1457-1467: Karl Knutsson (Bonde) är i exil och landsflykt, men delvis tillbaka 

under ett par månader över julen 1464-1465. 

• 1467: Karl Knutsson (Bonde) är tillbaka som kung i Sverige. 

• 1470: Karl Knutsson (Bonde) dör och Sten Sture den äldre blir riksföreståndare. 

• 1481: Kung Kristian dör och Hans blir krönt kung i Danmark. 

• 1503: Sten Sture den äldre dör. 

• 1512: Sten Sture den yngre blir riksföreståndare.  

• 1513: Kung Hans dör och Kristian II blir krönt kung i Danmark. 

• 1520: Sten Sture den yngre dör. Kristian II har tillfällig makt i Sverige och utför 

Stockholm Blodbad. 

• 1521: Gustav Eriksson (Vasa) blir riksföreståndare efter att ha jagat ut Kristian II 

ur Sverige.  

• 1523: Gustav Eriksson (Vasa) blir kung i Sverige och det innebär det slutgiltiga 

definitiva avslutet på Kalmarunionen. Kristian II blir också avsatt i Danmark-

Norge.  

Det finns många viktiga årtal och personer i Kalmarunionens historia. De fyra aktuella för 

undersökningen är Karl Knutsson (Bonde) 1448-1470, Sten Sture den äldre 1470-1503, Kristian av 

Oldenburg 1448-1481 och hans son Hans 1481-1513. 
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1.3. Forskningsläge  

Historieskrivningen om Kalmarunionen är övergripande och behandlar ofta hela tidsperioden i 

formen av översiktsverk. Därför finns det redan mycket forskning om olika aspekter av 

Kalmarunionen. Ett tidigt exempel är ifrån Erik Lönnroth är där han konstaterat att ”Unionen har 

i Danmark bedömts som en misslyckad ansats, i Sverige som en nationell olycka”.9 Centralt i detta 

citat är budskapet att Danmark och Sverige hade olika roller i unionen och historieskrivningen har 

därför blivit annorlunda. Enligt Lönnroth var det så att unionen ska ha ”[…] tvangs fram av hårda 

utrikespolitiska realiteter”, så som Albrekt av Mecklenburgs politik, främst gods- och 

handelspolitik, samt att andelen tyska godsinnehavarna ökade. Svenskarna och främst svenska 

frälsemän började ogilla kung Albrekts styre och samtidigt börjar danska och norska riksråden 

känna sig hotade av den tyska utbredningen i Norden.10 Det kan då ha varit en logisk följd att skapa 

en allians eller en union Nordens länder emellan för att stå emot ett starkt inflytande från Tyskland 

och främst de tyska handelsstäderna. Christensen opponerar sig och påstår att detta är en realitet 

som Norden måste förhålla sig till under perioden, men att det i Lönnroths studie förminskat 

betydelsen av de inomnordiska debatterna och realiteterna som också påverkat unionsbildandet, 

till exempel släktskap, maktskiftning, ambitioner hos olika aktörer. Det kan sägas att riksråden i de 

olika länderna hade olika agendor när de undertecknade unionsbrevet. Danmarks riksråd med 

ledning av deras drottning Margrethe tog initiativ till unionen, norrmännen ansåg Margrethe som 

arvsberättigad till den norska tronen medan svenska stormän ville bli av med tysken Albrekt av 

Mecklenburg och såg sin chans att alliera sig med Margrethe.11  Christensen framhåller också att 

idéen om en nordisk union redan hade funnits innan tyskarna inflytande blivit så stort.12 Alltså 

räcker det inte att bara måla upp bilden av ett försvar mot hot utifrån, utan det är en mer 

komplicerad bild.13  

Komplexiteten ligger både i de inrikes maktrelationerna men också i relation till det tyska 

inflytandet. Svenska frälsemän var missnöjda med den tyskfödda kungen Albrekts godspolitik och 

danskarna såg en fara i de tyska handelsmännens inflytande, samtidigt som de såg möjligheter till 

öka inflytande över Östersjön vid en union mellan Nordens länder. Grupperingar från alla de tre 

nordiska rikena med Margrethe i spetsen lyckades tillsammans avsätta Albrekt av Mecklenburg 

1389. Margrethe fick då inflytande i alla tre rikena. Riksråden hade således olika anledningar att 

ingå förbundet och de ville ha en stark roll i den personalunion som skapades i Kalmar 1397. 

Danmarks riksråd såg ett scenario där de kunde ena Norden i en union för att skapa sig makt och 

                                                
9 Lönnroth 1964, s. 88. 
10 Lönnroth 1964, s. 91.  
11 Christensen 1980, ss. 120-121, 125 och 129.  
12 Christensen 1980, s. 120.  
13  Christensen 1980, s. 120; Bøgh 2003, s. 15. 
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kunna hävda sig på den europeiska arenan, som en större samlad makt vilken kunde nå inflytande 

även på kontinenten. Det var även en av Margrethes ambitioner med unionen.14 På grund av den 

rådande situationen blev den gemensamma kröningen en viktig symbol för enigheten kring beslutet 

och att det behövdes en förenad kraft i en regent och i realiteten fortsatte Margrethe vara den 

symbolen till viss mån även efter Erik av Pommerns kröning och de samregerade fram till hennes 

död 1412.  

Den äldre forskningen om Kalmarunionen är gedigen och väl utförd, men den saknar ofta 

större teoretiska och analytiska resonemang.15 Forskningslägets fokus är på den politiska kulturen 

som redan presenterats, men också på aktörs-perspektivet som präglat forskningen. Exempelvis 

Lönnroths historiesyn som utgår ifrån att alla är rationellt handlande individer som i första hand 

reagerar på ekonomisk stimulans har påverkat forskare så väl under hans tid som senare.16 Genom 

att studera politisk kultur och få kunskap om vad den innehåller kan de ramar den omges av träda 

fram och vi förstår de mönster som dessa individer handlade inom och att de inte nödvändigtvis 

var ekonomiskstimuli utan normer eller sammanhang. Det vidgar förståelsen och ger möjlighet för 

en djupare förståelse för aktörernas agerande. Det finns flertalet studier om Norden och 

Kalmarunionen, ofta berör de aktörer och deras handlingsutrymme, makt eller inflytande. Bland 

annat har det skrivits biografier om både Karl Knutsson (Bonde) och Sten Sture den äldre.17 Den 

danska forskningen har undersökt det utrikespolitiska maktspelet ur ett aktörsperspektiv och i den 

forskningen framgår det att det är Danmark som var det mest aktiva landet för vidmakthållandet 

av unionen och initiativtagare till att driva igenom den. Kungen drev de frågor som det danska 

riksrådet ville och framförallt var det danska riksrådet själva som ständigt drev unionsfrågan, då de 

ansåg det vara Danmarks bästa. Även under unionen verkade de tre riksråden i första hand föra 

sitt eget rikes intressen först. Danmarks intressen var att hålla fast vid unionen. Den här studien 

har delvis också ett aktörsperspektiv då det är aktörer och individers ord och handlingar som 

studeras, även om det är ett medel för att komma åt de normer och värderingar som kommer till 

uttryck.  

För att återigen koppla till den danska forskningen och aktörers betydelse så har det spekuleras 

i om den danske kungen Erik Menved försökte skapa en nordisk union redan 1308. Erik Menved 

sägs ha använt äktenskapsmäkleri som politisk strategi för att skapa allians och på sikt förena 

kungahusen i Norden.18 Även folkungarna Magnus Eriksson och hans son Håkan hade haft tankar 

på en union under mitten av 1300-talet. Det ledde inte till en union då, utan det blev senare 

                                                
14 Carlsson 1945, ss. 37-38, 41, 50, 90.  
15 Kumlien 1933; Lönnroth 1934;  Sällström 1951; Enemark 1979; Christensen 1980; Olesen 1980. 
16 Lönnroth 1934; Lönnroth 1964. 
17 Kumlien 1933; Pamle 1950; Harrison 2002. 
18 Christensen 1980, s. 32-33. Antyds även i Olesen 1980.  
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drottning Margrethe som genom äktenskap fick en fot in i Norge och sedan drev igenom 

Kalmarunionen.19 Det blev nyckeln som komma att låsa upp idén om ett förenat Norden och 

gjorde det möjligt att genomföra den, vilket forskningsläget kommer att återkomma till.  

Forskning har även lyft fram allianser skapade via äktenskapsförhandlingar och förening av 

två släkter med makt, vilket praktiserats som ett medel för att uppnå en nordisk union så som vid 

Margrethes giftermål med den norsksvenska Håkan. Om det är ett äktenskap som förenar två riken 

eller två släkter spelar ingen roll. Så väl svensk, dansk eller norsk forskning har kommit till de 

slutsatserna.20 Jens E. Olesen diskuterar detta och en rad andra utrikespolitiska förehavanden som 

det danska riksrådet har haft. Det handlar främst om Erik av Pommerns regeringstid men även om 

Kristoffer av Bayerns tid som regent. Den danska relationen till Nederländerna inför valet av 

Kristoffer som unionskung var enligt Olesen av stor betydelse.21 Studien som Olesen gjort har 

fokus på riksråden, kungarna eller de andra aktörerna och hur de interagerar med varandra, vilken 

makt olika aktörer hade och om det skiftade. Vid tillsättandet av Kristoffer som kung ser Olesen 

att svenskarna motsatte sig Hansastädernas medverkan vid förhandlingarna och att danskarna på 

sitt håll vägrade omförhandla unionsavtalet. Danskarna ville behålla sin maktställning och sitt 

inflytande över kungamakten.22 Det är något som styrker antagandet om att unionen blev till en 

strategi som växt fram för Danmark när omständigheterna utvecklade sig som de gjorde.23 Även 

framöver kom danska representanter på olika sätt vara och se sig själva som unionsförespråkare.   

Politik rör inte bara frälsemännen, prinsessor och kungar, utan Peter Reinholdsson har 

studerat böndernas politiska makt och relation till sina överheter i sin avhandling kring medeltida 

resningar. Reinholdssons ser resningarna som en del av och ett uttryck för den politiska kultur som 

rådde vid den undersökta resningen och tidsperioden där i kring. Han finner skillnader i hur 

bönderna politiskt handlande och deras politiska handlingsutrymme under medeltiden gentemot 

senare under tidig tidigmodern tid. Under medeltiden ingick bönderna ofta i sammanslutningar 

med frälsemän som reste dem mot kungen, under tidig modern tid stod bönderna mer självständigt 

och försökte påverka utan någon ledning av frälsemän. Reinholdsson understryker begreppet 

resning för de som tidigare omnämnts som bondeuppror under medeltiden av den anledningen att 

bönderna restes i revolt av frälsemän och inte självmant gjorde uppror. Reinholdssons främsta 

argument för förändring inom den politiska kulturen är konstaterande att upproren under 1400-

talet är resningar med deltagare från alla samhällsskikt, men att detta förändrades senare till att bli 

rena bondeuppror under 1500-talet.24 Dick Harrisons talar om både Engelbrektsupproret och 

                                                
19 Carlsson 1945, ss. 33, 37-39; Christensen 1980, s. 260.  
20 Carlsson 1945, s. 33; Christensen 1980, s. 32-33; Olesen 1983, s. 6. Hermansson 2000, s. 9.  
21 Olesen 1980, s. 167; Olesen 1983, s.6.  
22 Olesen 1980, ss. 175,  207.  
23 Carlsson 1945, ss. 37-39, 41, 90.  
24 Reinholdsson 1998, ss.16-17, 257, 259. 
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Pukefejden som bondeuppror.25 Vilket visar på en delad syn om resningarnas formering och på 

vad studier av politisk kultur kan bidra med. Vad som är relevant är att se att bönder har en plats i 

det politiska livet, både genom deltagande i resningar, uppror, ekonomin eller krig. Det finns en 

roll för dem att spela i det politiska spelet vilket de också gör.26 Reinholdsson ser att de olika 

socialskikten hade ofta samröre med varandra. De interagerade för gemensamma politiska mål och 

det går att identifiera två principer som de organiserade sig utifrån. Vertikalt eller horisontalt i en 

korporativ anda av samarbete. Antingen så samarbetades det brett inom likartade samhällsskikt 

eller så kunde bönderna samarbeta med sina länsherrar, fogdar eller frälsemän i kungarnas närhet 

för att åstadkomma politisk påtryckning. Alla de olika protesthandlingar som yttrades vilade på 

föreställningen om dess rättfärdighet och skyldigheten att tillsammans sätta nedfoten mot 

oegentligheter.27 Alltså var det inga låsningar som gjorde att dessa korporationer kunde fungera och 

de fanns oskrivna överenskommelser mellan underordnad och överordnad att stötta varandra i de 

stora frågorna. Detta hörde hemma i den politiska kulturen och var ett sätt att kontrollera makt, 

vinna makt, utföra påtryckningar och visa att värderingar och lagar efterlevdes. Följdes inte 

normerna så kunde det få konsekvenser. Det finns ett accepterat sätt att agera och ett icke-

accepterat sätt att agera inom dessa sociala grupper som alla verkar ha behövt ta hänsyn till.  

Sociala relationer, vänskap och släktskap spelar roll för politiken, politiskt inflytande och makt. 

Lars Hermansson resonerar i sin avhandling om sociala relationer och släktskapets betydelse för 

det danska 1100-talets maktspel och maktskapande. Avhandlingen handlar om hur 

tillvägagångssätten för att skapa sig makt förändras, det sociala spelet och den politiska kulturen. 

Hermansson har undersökt hur samhällselitens medlemmar gick tillväga för att skapa och utöka en 

politisk position i en tid och ett samhälle som i mångt och mycket saknade politiska institutioner 

för makt.  Det var inte bara införandet av titlar som ”kung av guds nåd” eller adelns påbörjade 

framväxt med införandet av ärftliga rättigheter och skyldigheter.28  Framväxten av det världsliga 

frälset som kom att bli adelsståndet kan ses genom att titta på den politiska kulturen och dess 

utveckling. De sociala kontakter familjen hade var viktiga, pengar och vasaller/manskap var av 

största vikt. Ett sätt att skapa relationer och ekonomiska tillgångar var via äktenskap och hemgifter 

som medföljde. Att binda samman familjer, resurser och ekonomier via äktenskap var väldigt 

betydande. Alla hade samma skyldigheter gentemot sin svärfar som sin far, vilket gjorde 

äktenskapsallianser ännu mera betydande då släktskapets likställdes.29 Synen på släktskap var en del 

av de normer som styrde det politiska agerandet och gjorde äktenskap till en politisk och inte privat 

                                                
25 Harrison 1997, ss. 49-55.  
26 Harrison 1997, s. 78-79.  
27 Reinholdsson 1998, s. 23.  
28 Hermansson 2000, s. 7. 
29  Carlsson 1945, s. 33; Christensen 1980, s. 32-33; Hermansson 2000, s. 9.  
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angelägenhet. Arrangerade strategiska äktenskap är ett av många exempel på när den sociala 

dimensionen av politiken fyllt utrymmet som institutioner så som domstolar men även kyrkan och 

staten senare kom att ha. Hermansson påpekar att många av medeltidens människor i första hand 

strävade efter fred och efter att lösa konflikter så friktionsfritt som möjligt genom fredliga 

kompromisser med strävan efter att ingen part i konflikten skulle förlora ära eller social status. Den 

främste av medlare brukade vara en släkting eller nära vän som ingav respekt hos båda stridande 

parter.30 Alltså spelar återigen sociala band en stor roll i konflikters lösning. Äktenskapsförbindelser 

skapar allianser som är bra ur många aspekter och har använts flertalet gånger för att uppnå allianser 

eller rikedom hos en släkt bland annat av Karl Knutsson (Bonde).31 I många fall erbjöd 

äktenskapsallianser medeltidens bästa möjligheter till makt, troskap, ekonomisk trygghet och något 

så när trygga allianser. Äktenskapsallianser och vad de åstadkommit spelade en avgörande roll i 

grundandet av Kalmarunionen. Det var bland annat genom en äktenskapsallians som drottning 

Margrethe lyckades vinna makten i de tre rikena. Sedan hade hennes politiska strategi och legitimitet 

given av släktskapet till sin son skapat en brygga in i nordens politik, men även genom att hon som 

förmyndare visat sin duglighet i styret av rikena. Släktskapets pliktkänsla eller andra människor som 

är pliktade att stödja en tronpretendent är aspekter av den politiska kulturen som både har 

identifierats som centrala men också bestående. Äktenskapsallianser återkommer frekvent i 

historien som en del av politiken, en del av maktbasen för en kung eller rebell.  

Kalmarunionens grundare Margrethe Valdemarsdotters resa mot unionsbildandet börjande 

redan tidigare som prinsessa och dotter till den danska kungen Valdemar Atterdag. För att skapa 

allians med Norge arrangeras äktenskap enligt ovanstående normer mellan Margrethe och Norges 

unga kung Håkan som var son till svenske kungen Magnus Eriksson så som redan nämnts. Alltså 

har Margarethe uppgiften att gifta sig för att skapa en allians. Som Hermansson påpekat gav även 

släktskap genom äktenskap upphov till starka lojalitetsband. Den här äktenskapsalliansen hade 

potential att grunda ett förenat kungahus över hela Norden. Som änkedrottning, och kungamoder 

kom Margrethes makt att växa då hon de facto blir regent i Danmark och Norge under större delen 

av 1370- och 1380-talen. När sedan den unge kungen Olof dör 1387 spelar Margrethe det politiska 

spelet väl och blir vald till regerande drottning i sitt eget namn. Vid det tillfället har drottning 

Margrethe adopterat en ny arvinge i henne systerson Bogislav av Pommern, som döptes om till 

Erik, för att säkra och trygga en säker tronföljd. Även om Sverige och Danmark var valriken och 

kungen skulle väljas och riksråden hade rätten att välja vem de ansåg lämpligast så var det oftast 

norm att välja den tidigare kungens äldste son. Som den närmsta manliga arvingen till Valdemar 

Atterdag och som adoptivson till Margrethe blev Erik av Pommern den kandidaten. Det dröjde till 

                                                
30 Hermansson 2000, s. 33.  
31 Olesen 1983, s. 222; Harrison 2002. 
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1397 innan den nordiska unionen blev stadgad i unionsbrevet och manifesterades i Erik av 

Pommerns kröning i Kalmar. Alla dessa tidigare nämnda aspekter av legitimitet och politik gjorde 

det möjligt att skapa unionen eftersom det fanns en kandidat med legitim rätt till tronerna och att 

det politiska läget föll sig så att rikena stod utan kung samtidigt. Indikationen att långt tidigare 

danska kungar talat om en önskan om nordisk union stärker påståendena om att danskarna haft 

unionsbildandet som en utrikespolitisk önskan, som sedan vid ett perfekt men delvis slumpartat 

tillfälle plockades fram igen och genomdrevs med ledning av Margrethe Valdemarsdotter, 

änkedrottning, kungamoder och husbonde. Tack vare hennes vilja och släktrelationer var det 

möjligt att förena ländernas riksråd och skapa Kalmarunionen. 

Drottning Margrethes livsverk Kalmarunionen blev bräcklig efter hennes frånfälle 1412 och 

det skapade en situation där politiska positioner började flyttas runt i ett politiskt maktspel. 

Drottningen hade varit den centrala och förenande gestalten. Kung Erik hade inte samma förmåga 

att handskas med framförallt svenskarna, vilket visar på hur makten kunde vara väldigt knuten till 

individen och lojaliteten mot den individen och inte ämbetet. Kung Erik blev avsatt då han ansågs 

missbruka sin makt år 1440. Det följande kungavalet 1440 blev problematiskt eftersom Erik inte 

hade en självklar arvinge. De tre rikena kom till sist överens om att välja Kristofer av Bayern till 

kung. Så dog Kung Kristoffer efter bara åtta år också han utan arvingar. Situationen från förra 

kungavalet återupprepade sig och det fanns flera som ville bli kung med stöd från olika 

grupperingar. Främst handlade det om kandidaterna Karl Knutsson (Bonde) den svenska 

riksföreståndaren som fått stöd av unionströtta svenskar och Kristian av Oldenburg en avlägsen 

släkting till den gamla kungasläkten med stöd av Danmarks riksråd. Så tog kampen om makten om 

unionen sin början när Karl valdes till kung i Sverige och Kristian valdes till kung i Danmark, en 

strid som inte kom att dö med dem utan fortsatte århundradet ut. Det politiska livet, maktbalansen 

och de underliggande värderingarna förändras med denna konfliktfyllda period, vilket också den 

här studien vill visa på  

Legitimitet var en viktig del av detta maktspel och kan som redan påvisats hävdas på olika sätt, 

både genom släktskap och genom maktställning. Främst frälset men även de flesta undersåtars 

värderingar och förväntningar på en kungs agerande var avgörande. Som Margarethe Nordqvist 

påpekar ”Virtues were instrumental in defining political power in the middle ages. The notion that 

the authority of princes was based largely on their personal qualities and conduct was 

commonplace.”32  Furstarnas auktoritet och respekt kommer ifrån att de förtjänade det genom 

exempelvis goda sedvanor, respekt för lagen och att vara rättvis. Den man som skulle väljas till 

kung måste visa sig duglig att leda och hålla sig inom ramen för den politiska kulturen.  

                                                
32 Nordquist 2015, s. 119.   
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Legitimitet och laglig rätt hänger ihop på flera sätt. Fredrik Charpentier Ljungqvist har skrivit 

en avhandling där han diskuterar makt och lag i relation till varandra, i första hand kungens makt 

och hur den stadfästs i lagen allt eftersom lagstiftningen utvecklas genom medeltiden. Syftet med 

avhandlingen var att genom en komparativ studie av de nordiska länderna se hur kungamakten 

ökar i lagtexten på bekostnad av regionala representanter.33  Charpentiers avhandling uttrycker att 

det viktigaste uttrycksmedlet för kungamakt under hela medeltiden är genom skipning av rättvisa 

enligt lag. Lagen var väldigt central för den medeltida samhällsuppfattningen och kommer tydligast 

till utryck genom talesättet från de nordiska lagtexterna, ”land skall med lag byggas”. 

Lagstiftningsprocessen går att se som ett uttryck för en institutionalisering av redan rådande praxis, 

oavsett kategori eller maktförhållanden.34 Den praxis som ger grund för lagstiftning kan ses som 

ett uttryck av politisk kultur och styr konventionerna om politik, makt och legitimitet. Makten 

flyttas mellan individer och ibland definieras den av lagtext, men ibland bara av förmågan att 

vidmakthålla inflytande. Makt kan komma från flera håll, både som Hermansson visat genom 

släktskap, troskap eller ekonomiska förutsättningar.  

Från 1434 och framåt var Karl Knutsson (Bonde) en maktfaktor i Sverige då han var marsk i 

Sverige och således var han även en maktfaktor i hela Norden. Karl Knutsson (Bonde) blev vald 

till riksföreståndare över Sverige efter att en allians med de svenska biskoparna skapats 1438. Där 

skulle de båda parterna hjälpa till att värna varandras politiska intressen och ambitioner.35 1448 års 

dubbla kungaval är startskotten för en längre period av politisk turbulens i Norden eftersom 

Kristian av Oldenburg valdes till kung av Danmark samtidigt som Karl Knutsson (Bonde) valdes i 

Sverige.36 Det blev en naturligt stormig period i och med valet av både Karl och Kristian som kung, 

men i varsin del av unionen. Gustafsson opponerar sig mot äldre forskning som ofta enkelt 

förklarat det som ett krig mellan Danmark och Sverige, medan han hävdar att det snarare rör sig 

om ett inbördeskrig i Sverige där en gruppering tar stöd hos unionskungen. Gustafsson diskuterar 

frågan om Kalmarunionens upplösning och maktspel som en intern konflikt i första hand och inte 

ett krig, eller som starkt påverkat av utrikespolitik.37 Det kan vara en av flera troliga förklaringar till 

mekanismerna som pågick under perioden, men Gustafsson pekar på viktiga aspekter. Politik är 

ofta svårare att studera längre tillbaka i tiden och därav svårt att veta exakt. I stället kan olika 

aktörers agerande och ordval tolkas olika i bristen på klarspråkliga källor. Bland annat på det sätt 

som Nordquist gjort i sin studie av två svenska rimkrönikor, där värderingar, normer och 

                                                
33 Charpentier 2014, s. 15.  
34 Charpentier 2014, ss. 45-47.  
35 Kumlien 1933, s. 134-135.  
36 Gustafsson 2006, s. 208.  
37 Gustafsson 2006, s. 209-210.  
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framställningen av aktörerna studeras. Även Nordquist lyfter fram betydelsen av politiska 

strukturer och unionens existens som orsaker eller förklaringar till det maktspel som ges utrymme.  

The realm was unquestionably the fundamental political entity in comparison with other 
conceivable political structures, such as the Kalmar Union between Denmark, Norway and 
Sweden, instituted by Queen Margaret in the late fourteenth century, in spite of the fact that the 
union provided opportunities for monarchs and councillors, prelates and magnets to pursue 
power, influence and other interest on a level above the realm.38  

Alltså menar Nordquist att även om Unionen hade goda förutsättningar för makt, så gav den 

politiska strukturen utrymme för maktkampen och den politiska turbulensen.  

Den här uppsatsens studie ger bidrag till forskningen genom att göra nedslag inte bara i 

Nordens historia, utan även i Kalmarunionens tid där tanken om en nordisk union var högst 

levande och påverkade den politiska kulturen. Genom att i studiens analyser ta avstamp i den tidiga 

svenska forskningen för att tillsammans med den nyare nordiska forskningens bredd se 

sammanhangen och med nya ögon hitta en ny djupare förståelse för Kalmarunionen, öppnas 

många nya möjligheter för forskning. Avsikten med den här studien är att komplettera och bredda 

en redan påbörjad bild av den politiska stämningen och den politiska kulturen i Norden.  

 1.4. Disposition  

Undersökningen kommer att bestå av tre huvuddelar, en rörande Karl Knutsson (Bonde) 1448-

1470 samt två rörande Sten Sture den äldre uppdelad i två tidsperioder, en tidigare period 1470-

1481 och en senare period 1481-1503. Sten Stures den äldres tidperioder är indelade efter bytet av 

dansk kung 1481 då det innebär en ny aktör på den politiska arenan. Dessa tre delar kommer sedan 

ytterligare att delas upp för att tydliggöra undersökningens tillvägagångsätt och resultat. De 

kommer att delas upp i framför allt två delar bestående av tituleringar och tilltal samt ord och fraser 

eftersom det är det som är fokus för studien. Ord och fraser delas sedan presentationsmässigt in 

efter de värderingskategorier som identifierats bland dem och förklaras närmare i metodavsnittet 

på sidorna 18 till 20. Därefter lyfts resultaten fram ytterligare och sammanfattas i en slutdiskussion.  

  

                                                
38 Nordquist 2015, s. 111-112. 
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2.  Material och Metod  

2.1. Källor och material  

På Carolina Rediviva, Uppsalas universitets huvudbibliotek, finns det en rad källmaterial från 

medeltiden både bland specialläsesalens handskrifter och i modernare kopior tryckta i inbundna 

böcker. Det finns så väl diplomatarium, traktatsamlingar och andra brevsamlingar i varierat omfång 

från alla Nordens länder. Bland dessa finns Sveriges Traktater med främmande magter (ST) som studeras 

i den här studien då de innehåller traktat angående berörda personer och händelser under den 

avsedda tidsperioden. Dessa tillsammans med Magnus Erikssons landslag ligger till grund för 

undersökningen. ST:s traktat omfattar officiellt material med originalhänvisningar såväl från 

svenska som från danska arkiv och de är utformade så att datum, ort och avsändare framkommer. 

Det finns således traktat från danska kungar till Sverige, från svenska kungar till Danmark och från 

Sverige till danska kungar så det officiella förloppet går att följa från båda sidor vilket är av betydelse 

i undersökningen. I den tryckta version som här används är det noga fotnoterat och markerat var 

originalen som används för sammanställningen finns i den mån originalen inte försvunnit eller gått 

sönder sedan kopian gjordes vilket i så fall antecknats i fotnot.  

Traktat som text och källa är ett dokument i brev, protokoll eller avtalsform som innehåller 

officiella handlingar. Det kan handla om avtal mellan länder, mellan kung och riksråd och det kan 

också vara protokoll från ett förhandlingsmöte med tillhörande fullmakter att förhandla och även 

hyllningsbrev till en nykrönt kung eller den nykrönte kungens öppna brev där denne förklarar och 

lovar sitt folk att vara en god kung och följa rikets lag. De traktat som berör den här studien har en 

varierad kategori av avsändare, så som kungar men oftast är det ombud för kungar så som riksråd 

men även allmogen förekommer. I flertalet fall förekommer avtal där både det danska och det 

svenska riksråden står som avsändare för traktatet tillsammans. Dessa är främst avtal och 

överenskommelser där riksråden i egenskap av ombud förhandlat fram exempelvis ett fredsavtal 

och sedan följer bifogade fullmakter och ratificeringar skrivna på gammal svenska, danska och 

norska som mera liknar ett gammalt nordisk språk då skillnaderna mellan de tre språket är små. 

Samlingarna i ST-serien har blivit frekvent använda i historisk forskning om såväl politik och 

ideologi som biografiskrivning om kungar, drottningar och andra stormän. ST Volym 3 som berör 

åren 1409-1520 är den för studien aktuella volymen i samlingen och den sammanställdes av Oscar 

Simon Rydberg som under 1890-talet tryckte den för forskningens gagn liksom de tidigare 

volymerna 1 och 2. Rydberg reserverar sig i ett förord för tolkningar eller liknande som kan inträffat 

i mötet med källornas urkunder. Som forskare är Rydberg inte fri från förförståelse, men han 

motiverar själv källornas användbarhet genom att de inte censurerats och att det finns flera 

dithörande dokument så som fullmakter, ratificeringar eller dokument från båda parter. Denna 
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volym innehåller större delen av Kalmarunionens epok, nästan ända till den slutgiltiga 

upplösningen 1523. Som tidigare omnämnts har traktaten olika karaktär, vissa är öppna brev, andra 

är fredsavtal, hyllningsbrev eller mer protokoll-liknande dokument från ett möte med förhandlingar 

inför avtal. Alla traktat som på något sätt berörs av något av de nordiska länderna eller de med 

interaktioner emellan de nordiska länderna under de två tidperioder som angivits har använts.  

Magnus Erikssons Landslag (MEL) kommer även den ligga till grund för undersökningen. Det 

är lagen som blev Sveriges första rikstäckande lag och var en sammanslagning av de tidigare 

landskapslagar som funnits. Under 1300-talets första hälft började Magnus Eriksson med arbetet 

och lagboken skrevs. Många av lagarna hade varit i bruk länge ute i landskapen, några skrevs om 

och några nya kom till.  MEL kom att gälla fram till att 1734 års lagbok trädde i kraft 1736, med 

undantagen att några få justeringar, tillägg och renskrivningar som gjorts, till exempel Gustav Vasas 

införande av arvrike istället för valrike. Alltså finns det där en tydlig ram för livet under så väl 

medeltiden som tidigmodern tid som speglar tidens värderingar. I studien används Åke Holmbäcks 

och Elias Wesséns nysvenska tryckta tolkning av lagen från 196239. Den har kommentarer där det 

kan förekomma frågetecken, men i stort har de endast korrigerat stavning på orden och inte bytt 

ut ord eller liknande. Den ger en stor inblick i den moral och värderingsram som existerade under 

större delen av medeltiden. Den ram som politiken och den sociala interaktionen finns inom. Alla 

måste på något sätt förhålla sig till lagarna. De ger ramverken för hur samhällslivet skall se ut och 

är en styrning åt vilket håll kungen och riksråden vill att samhället skall sträva. Det speglar främst 

en bild av den aktuella tidens normer kring rätt och fel. Vad bör man ha rätt att göra, eller vad får 

man inte göra, samt åsikter kring rimliga straffskalor för olika straff. Alltså kan lagboken ses som 

en spegling över medeltidens normer.  

2.1.1. Källkritisk diskussion 

Traktat är tidsdokument över historien, händelsen det berör och de avtal som bevarats. I den här 

studien har inte original använts, utan den tryckta versionen från Rydberg. Den tryckta versionen 

har använts eftersom att de är lättare att läsa och tolka, men det finns risk för att något fallit bort 

mellan raderna eller att en stavning förenklats. Detta är viktiga faktorer att ha med sig in i studien 

av dessa dokument. Styrkorna hos dessa traktat är att de har en tydlig avsändare och mottagare. 

Vilka dessa är har stor betydelse för dess utformning och innehåll. Avsändarens syfte och agenda 

genomsyrar oftast texten vilken också är viktigt att ha i åtanke även om tidens normer och 

värderingar finns med. Att det handlar om officiella dokument är också en viktigt variabel i 

förståelsen av innehållet i traktaten och detta på grund av hänsyn till normer och värderingar. 

                                                
39 Angiven som MEL i listan över tryckta källor.  
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Eftersom faktorer som avsändare, mottagare, ort, datum och originalets befinnande tydligt 

framkommer för varje traktat är informationen tillräckligt tillförlitlig för studiens ambitioner och 

syften. Det finns inga anledningar att misstro dess innehåll på grund av att det är en tryckt version 

eller att transkribenten skulle ha förvanskat dem. Original har inte använts på grund av att 

bedömningen gjorts att den tryckta versionen är god nog för att uppfylla studiens syfte.  

Den version av Magnus Erikssons Landslag som används är det inte originalversionen eller 

handskrifter som läses, utan en tryckt omarbetad utgåva av lagboken. Det är inte oproblematiskt 

att läsa en tolkad och renskriven version av en text. Eftersom lagtexten inte är i original blir det en 

annans forskares tolkade version av lagen som används, det finns alltså ytterligare en tolkare med 

600 års distans till tiden då lagen först författades som återberättar den, presenterar den och därav 

i viss mån tolkar den. De värderingar och samhällsanalys som gjordes då kan vara en helt annan än 

den moderna vilket skulle kunna ge en skev betoning av viktiga saker. Därför kan man inte vidare 

spekulera i lagarnas tillkomst eller motiv i det här fallet, men att fokusera på ord och formuleringar 

i ett relevant sammanhang är inte heller oproblematiskt. Däremot går det att försöka tolka 

lagtextens andemening och konkreta innehåll, där exakta formuleringar inte har stor betydelse utan 

lagens innehåll och konsekvens. Studien använder sig av citat i sin redovisning och i den mening 

har ordval betydelse, men de relevantaste är värderingen som uttrycks genom orden då den bör 

vara oförändrad. Exempelvis kan man inte säga att en lagstiftning mot stöld innebar att det var hög 

stöldbenägenhet hos generellt hos undersåtarna, däremot kan man säga att stöld var något som 

ogillades och därför bestraffades. 

2.2. Metod 

De metoder som används vid studien är en textstudie av det innehållsmässiga, genom att studera 

vad som sägs i traktaten samt en kontextualisering av innehållet och en komparativ del mellan de 

två svenska huvudpersonerna för tidsperioden Karl Knutsson (Bonde) och Sten Sture den äldre. 

Denna komparativa del blir även en komparation över tid, då personerna hade regeringsmakten 

vid olika tillfällen om än direkt efter varandra. Intresset av komparationen ligger huvudsakligen vid 

syftet att upptäcka politikens attityd och riktning, samt om det finns skillnader mellan de två 

aktörerna och deras samtid.   

Studien är inspirerad av innehållsanalysen som den är presenterad av Göran Bergström och 

Kristina Boréus som har uppfattningen att innehållsanalys är ett bra sätt att undersöka förändringar 

i hållning eller attityd till något, samt ett sätt att komma åt allmän värdering.40 Innehållsanalysen 

infattar en närmare studie av ordval för att legitimera något eller någon. Förekomsten av orden och 

                                                
40 Bergström & Boréus 2012, s. 53.  
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artighetsfrasernas betydelser kommer sedan att analyseras. För att genomföra en sådan textstudie 

har traktaten blivit noga genomlästa och placerade i kontext av tid, rum, avsändare, mottagare och 

till viss del syfte.  

Tituleringar har också studerats med samma metod, det vill säga med frågorna, ”vem titulerar 

vem”, ”när då” och ”hur då?” Det är viktigt att beakta aspekten avsändare och mottagare då det 

har en stor betydelse för traktatens utformning och syfte, även deras ton. Alla dessa variabler som 

omnämnts ovan har skrivits upp i listor och det har markerats ut hur ofta orden, fraserna, 

tituleringarna etc. förekommer i texten, både allmänt och beroende på avsändare och mottagare. 

Ordvalen som lagh, ’med fullmakt’ och loffue är exempel på ord som uttrycker legitimitet. Exempelvis 

markeras det vad för titel som Karl Knutsson (Bonde) titulerat Kristian av Oldenburg med. Efter 

att kontextualiserandet gjorts har de ord och fraser som har en positiv- klang eller framtoning, 

kontext eller uttrycker beröm lyfts fram med avsikten att se attityderna hos avsändarna och 

motiveringar till legitimitet. 

Efter detta första steg av datainhämtning ska den komparativa studien göras och presenteras i 

en resultatdiskussion, där det jämförs över tid och mellan dessa två utvalda individer Karl Knutsson 

(Bonde) och Sten Sture den äldre. Inte bara attityderna visade mot och mellan Karl Knutsson 

(Bonde) och Kristian av Oldenburg, utan även mellan Sten Sture den äldre och Kristian samt 

mellan Sten Sture den äldre och kung Hans. Fokus för studien kommer i första hand att ligga på 

Karl Knutsson (Bonde)s och Sten Sture den äldres i relation till Kristian av Oldenburg. Tidsramen 

som är mellan valet av Karl Knutsson (Bonde) till svensk kung 1448 och Sten Sture den äldres död 

1503 ger ett tidsspann på mer än femtio år där politiken förändras. Syftet med jämförelserna är att 

hitta attityder och ordval i politiken, retoriken och på det sättet den politiska kulturen. Den politiska 

kulturen kan sägas vara de gemensamma nämnarna, medan den personliga prägeln är det som 

avviker. Alltså går det att urskilja genom att se likheter och skillnader. Likheterna har högre tendens 

att vara styrd av den politiska kulturen trögrörda värderingar.  

För att underlätta komparationer som inte bara är över tid i undersökningen och i 

presentation av resultaten kommer orden och fraserna som analyseras kategoriseras i fem 

värderingskategorier. Dessa värderingskategorier är baserade på orden eller frasernas 

användningsområden och konnotationer, samt med stöd från Gustafssons artikel som beskriver 

åtta argument som kan användas för att motivera legitimitet. Andemeningen av Gustafssons 

argument och speciellt argumenten ett, tre, sex, sju och åtta ligger till grund för valet av 

värderingskategorier för den här studien även om fynden i materialet varit avgörande.41 Materialet 

rymmer naturligtvis fler värderingar än dessa fem större värderingar som gått att identifiera, men 

de kommer inte beröras i undersökningen på grund av platsbrist hörande till uppsatsens omfång 

                                                
41 Gustafsson 2002, s. 96.  
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och tidsbegränsning och för att de värderingar som lyfts fram är de tydligaste med flest belägg. De 

värderingskategorier som används i undersökningen är: 

1. Lag och rätt. Utryck i texten som visar på för respekt för lagen, andra typer av  hänvisningar till 

lagen eller att någonting lagligen har utfört. Ex: att kungavalet var utfört enligt lagens stadgar.  

2. Enighet. Ord som syftar på enighet i form av samtycke, men också de ord som syftar till enighet i 

form av gruppgemenskap eller sammanslutning.  

3. Löften. Ord som på olika sätt utrycker löften eller eder som ex: Lofwe, sowrit, eed och kongslige eed 

är olika sätt att uttrycka ett löfte på.  

4. Förpliktelser. Så som utlovade privilegier och rättigheter samt outtalade så väl som uttalade 

skyldigheter med mera.   

5. Goda egenskaper. Värderingar av beteenden, så som rättfärdig, ärlig och värdig. Att en individ är 

värdig att väljas till kung, eller att en individs ärlighet gör dem lämplig som sändebud.   

Dessa kommer på olika sätt att forma presentationen av undersökningen och fungera som 

sammanfattande samlingsbegrepp vid analyser eller sammanfattning. Det kommer att finnas ord, 

fraser och begrepp vars vida innebörd gör att de skulle kunna höra hemma i flera av 

värderingsgrupperna som tillämpas i undersökningen. Dessa blir situationsförklarade efter behov 

och motiverade genom diskussionen som förs.  

Beträffande urval ur källmaterialet bör nämnas att alla de traktat under angiven tidsperiod 1448-

1503 har lästs och de traktat av dessa som på något sätt berör politiken mellan och inom Nordens 

länder har använts. Studien har använt sig av ett urval där dessa ovan givna variabler som tid och 

rum, aktörer och handling skall uppfyllas för att traktatet skall följa med in i undersökningen.  
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3. Undersökning 

Undersökningen presenteras kronologiskt i tre delar. Del 3.1. behandlar Karl Knutsson (Bonde)s 

tid som regent mellan 1448 och 1470, del 3.2. behandlar den första tiden som Sten Sture den äldre 

var riksföreståndare mellan 1470 och 1481 och den tredje delen 3.3. behandlar Sten Stures den 

äldres senare period som riksföreståndare mellan 1481 och 1503. Under Sten Stures period som 

regent över Sverige är det på den danska sidan två kungar som det interageras med i olika period 

och därav uppdelningen i tidigare och senare period. Utöver detta delas respektive regim-period in 

i två delar under undersökningen, en första del som berör tilltal och tituleringar samt en andra del 

rörande ord och fraser.  

3.1. Karl Knutsson (Bonde)s tid 1448-1470 

Karl Knutsson (Bonde) som härefter kallas Karl efterträdde Kung Kristoffer av Bayern i Sverige 

1448 samtidigt som hertigen Kristian från Oldenburg valdes till kung av danskarna kort där efter. 

Perioden innehåller ett antal konflikter mellan Karls sida och de i Sverige som stödjer Kristian i 

Danmark. Dessa konflikter är både om Gotlands tillhörighet till Danmark eller Sverige och 

kapplöpningen mellan Karl och Kristian om den norska kronan. Det finns även en period på 

ungefär ett decennium som Karl lever i landsflykt i Danzig efter konflikter i Sverige mellan 

unionsanhängare och unionskritiker, men Karl lyckas återfå makten i Sverige innan sin död.  

3.1.1. Tituleringar och tilltal 

Det första traktatet är 488b från 4 januari 1449 är en försäkran från inbyggare på Gotland att de 

vill ha Karl till konung på sin ö. 

För allom dandes mänischiom, lärdom och olärdom, badhe thom som nu ära och i tillkommandes 
tiima warda kunno, kännomps wii proasta, domara och allmognas menigheit i gotlande […] thet at 
bemanna ok til Swerikes crone ath winna, äpter thy swa som waer naduge herra konung Karl thom 
befalt hafde…42  

Gotlänningarna väljer att titulera Karl ”waer naduge herra konung Karl”43 vilket inte är Karls 
fullständiga titel som han själv använder sig av vilket är ”wy Karl, mäd guds nade Swerges ok Gotes 
konung” och framkommer i hans ratifikation av ett fredsavtal från 10 juni 1450.44 I samma period 
som gotlänningarnas skriver detta så väljer svenska sändebud att titulera Karl ”hochboren forstes 

                                                
42 ST d:3. 488b, s. 216.  
43 ST d:3. 488b, s. 216.  
44 ST d:3. 488d, s. 221.   
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wor nathige herris konung Karl” i ovan nämnda fredsavtal skrivet 13 maj 1450.45 Här finns 
skillnader även om de inte är stora. Att tillägga högboren förste i titeln ger mer positiv klang, det 
tyder på ett starkare stöd på fastlandet än vad som finns på Gotland. Däremot skulle man kunna 
argumentera för att det beror på författaren av traktatet och att det därför inte är någon betydande 
skillnad överhuvudtaget. Tittar man på de danska sändebudens tituleringar av Karl så finner man 
att det är en skillnad. Danskar skriver i en konvention angående Gotland från 18 juli 1449 ”pa 
hogborn herris oc forstes weghe konung Christierns kiärlige meth gudh” och ”po konungh Karls 
wegnä”46. Svenska sändebud använder också i en något senare upplaga av konventionen från 31 
juli 1449 ”vpa wor nathuge herres weghne, koning Karl och hans riker”47 vilket indikera en 
inställning hos svenskarna mer likställd den inställning som danskarna har till Kristian än männen 
på Gotland uttryckt. Alltså finns det ett mellanläge mellan väldigt artig och de fraser som erkänner 
överhet och respekterar titlar men inte gör sig till, som exemplet på Gotland.  Titlarna är på flera 
sätt viktiga ställningstaganden och värdemätare åt vilket håll vinden vänder. Noggrannhet och 
artighet stiger i och med dignitet samt respekt för den tilltalade individen som tituleras.  

Under tidsperioden som följer direkt på 1448 års kungaval är kampen om Norge central. Både 

Karl och Kristian vill bli kung i Norge och därigenom få övertaget i kampen om en återförenad 

union. Olika män från olika delar av den norska allmogen uttalar sig vid flertalet tillfällen under 

den här fejden, bland annat när de från flera håll svär trohet till Karl, Sveriges kung. Exempel från 

hösten 1449 är formuleringarna ”…ware wort vphaff ok tröt allom godhom Norges mannom nu 

ok allan tiidh, till alla godha lutrhär. Ok mether thesso vphafue görom wii menige almogen aa 

Hedhmarkenne ok Vplandom witterliget…” vilket klargör vilka som skriver, ”Högborin herra ok 

firsta konung Karl, medh Gudz nadh konung ower Swerige…” där de tydligt erkänner Karl som 

kung i Sverige, ”Werdugh högboren forste ok herre, war käre nadege herre konung Karl i Swerige” 

och så erkänner de honom som kung i Norge med orden ”fornämpda högboen förste konung karl 

till war fulmächtogh konung i Norge”.48 Här framgår det tydligt att norrmännen gärna ser Karl som 

sin kung och att de anser honom värdig och erkänner honom som kung i Sverige samt som tilltänkt 

kung i Norge. Alltså tilltalar de inte Karl som om han vore en usurpator och att svenska kronan 

borde vara den danska konungen Kristians.  Kristian kan anses som rättmätig unionskung och det 

skulle innebära att Karl i så fall bryter mot den stadgade unionen, vilket han till viss del gör 

tillsammans med de svenska stormän som väljer honom till kung. Att Karl skulle vara en usurpator 

och förrädare hade kunnat vara en möjlig åsikt i det här läget, men det märks inte av i traktaten. 

Alltså bör Karls tillträde till så väl svenska som norska tronen rimligen ligga inom ramen för den 

politiska kulturen. Det vill säga att det skulle gå att föra den debatten kring legitimitet, laglighet och 

                                                
45 ST d:3. 490, s. 237. 
46 ST d:3. 488c, s. 217. 
47 ST d:3. 488d, s. 219.  
48 ST d:3. 489c, s. 224 och 489d, s. 226-227.  
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opponering mot den rådande situationen i unionen genom att välja en alternativ kung. Karl kan 

därför till viss del både ses som befriare från danskt inflytande i Sverige av unionskritikerna och 

som rebell mot unionsbreven av de unionstrogna. Efter en inte allt för lång tid efter Karls kröning 

i Norge skriver norrmän 24 november 1449 ”Ider högborne och wärduge furste och herre, her 

Christiern, medh Gudz miskundh Danmarks konunger, helsom wii almogen, badhe nordan fielss 

och sunnan i Norige, ewinnerliga medh Gudhi, Eder Nade kunnigt görande…”49 Norrmännen 

visar då lika mycket vördnad för den danska konungen, som de tidigare gjort för Karl även då Karl 

är deras kung, även då Karl blivit krönt i Trondheim så blir även Kristian senare krönt kung av 

Norge. 

Vid ett stilleståndsavtal 28 januari 1453 dikterar Karl själv texten med sina löften och titulerar 

sig ”wy Karl, meth gudz naad sueriges, noriges oc gota konung” och erkänner Kristian som 

”hogboren forste konung Cristiern aff Danmark”.50 Vid detta stillestånd finns det även ett tillägg 

från danska sändebud ledd av marsken Clawes Ronnow som skriver ”min nadige herre konge 

Christierns…” och ”Herr Karl medh guds nadhe sweriges etc konungh…”51 Dessa ovan nämnda 

tilltal indikerar att de båda kungarna erkänner varandra som kungar även om de är i konflikt, för 

de är enkelt sagt båda krönta kungar i minst ett rike var, även om ambitionerna kan påstås vara 

större. I utvecklingen av denna ambition är det intressant att Kristian i den medföljande 

ratifikationen av stilleståndet skrivet 17 mars 1453 titulerar sig själv ”wii Christiern, medh gudz 

nadhe Danmark, Norges, Wendes och Götes konung, greve i Oldenborgh oc Delmenhorst”. Här 

har nu båda sagt sig ha varit kungar både över Norge och Göte, vilket tydliggör legitimitetsdebatten 

och vilka anspråk de båda kungarna gör. Kristian erkänner Karl som krönt kung genom att när han 

nämner honom i texten och titulerar honom ”konung Karl”.52 För även om Kristian på lång sikt 

själv vill vara kung över Sverige och en återuppstånden union, så erkänner han ändå efter konstens 

alla regler att Karl lagligen är kung i Sverige för stunden i och med att han tilltalar honom som 

kung. Detta kan ha varit av flera anledningar, så som respekt för det ämbetet, den politiska 

kulturens minimikrav eller kanske rent av för att undvika att förolämpa Karl. Det kan vara ett sätt 

att inte göra situationen värre. Kristian talar inte om en värdig vän, en kung av guds nåd eller 

högboren herre, så som det gjorts av andra, vilket innebär att han hållit sig kort och inte använt 

onödiga tilltal. Karl visar samma aktning eller respekt för Kristian genom att titulera honom på 

liknande sätt som kung ”Konung Christiern”.53 Även om Karl tidigare har använt sig av tituleringen 

högboren förste konung i Danmark när han tilltalat Kristian, så gör han det inte vid detta tillfälle. 

                                                
49 ST d:3. 489g, s. 233. 
50 ST d:3. 492a, s. 247.  
51 ST d:3. 492b, s. 248-249. 
52 ST d:3. 492 Kristians ratifikation, s. 250.  
53 ST d:3. 492 Karls försäkran, s. 251.    
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Detta visar på två saker, det första att titlarna ofta kan vara situationsanpassade och för det andra 

att det indikerar en minimigräns för hur en kung skall tituleras från ett annat rike utan att orsaka en 

krigsförklaring. Intressant här är att i nästkommande traktat titulerar Karl sig själv som ”wy Karl, 

medh gudz nad Swerigis, Norgis och Gota konung.”54 Alltså måste det finnas utrymme att göra 

detta inom vissa gränser som den politiska kulturens handlingsutrymme ger.  Ett land kan inte ha 

två kungar, de är i konflikt med varandra och båda har vid tillfälle blivit krönta kungar i landet. 

Därför har de båda rätt att kalla sig kung så länge ingen av dem erkänt nederlag och drar tillbaka 

sina anspråk. 

Traktatet nr 496 skrivet i Stockholm 16 juli 1457 behandlar löften kring när Kristian blir 

stadfäst konung även i Sverige då Karl blivit borttvingad från tronen efter missnöje och konflikter 

inom riket. Då omnämner Kristian sig själv som både ”wy Christiern, meth gutz nathe Swerighis, 

Danmarks, Norgihis, Wendes och Gotes konung, Greve i Oldenborgh och Delmenhortst” och 

”fuldmectige konung i Swerige”55. Mer anmärkningsvärt är dock att han fortsatt tilltalar Karl som 

konung.56 Detta antagligen därför att Karl anses som kung då han en gång varit krönt kung, men 

han är inte kung över något land eller område längre eftersom det tagits ifrån honom. Några år 

senare återkommer Karl till Stockholm ifrån sin exil. Det har bildats en ny stark opinion mot 

Kristian i hjärtat av det svenska riksrådet. I Stockholms stads kapitulationsakt utfärdad av Kristians 

befälhavare på Stockholms slott 23 augusti 1464 förekommer tituleringarna ”wor nadugä herres 

koningh Christierns wegnä” och ”hugborne furste konung Karl.”57  Vilket är till synes väldigt lika 

benämningar med skillnaden liggandes på punkten vår nådige herre och den högborne fursten. 

Detta indikerar två saker, den första att Kristian fortfarande har makten i Stockholm och Sverige, 

och den andra att Karl är hedrad, möjligen omtyckt och önskad till staden. Det andra att 

Stockholms kapitulation inför Karl är relativt frivillig och välkomnande mot den återvändande 

kungen. Det är återigen sådant läge att vilket alternativ som än är riktigt tituleras ändå Karl med 

respekt och vördnad som kung. För Karl är återigen en sedan tidigare krönt kung med värdighet. 

Att Karl sedan förlorat sitt territorium och inte har makten där är en annan sak.    

Karl är inte kung länge innan Kristian åter försöker få makten i Sverige och det tillkommer 

öppna brev och fördrag som skall tala för en unionsförening efter de nuvarande kungarnas död, då 

båda tronerna borde gå till Kristians son Hans. I dessa traktat förekommer Karl mindre ofta än 

Kristian. Orsaken till detta är oklart, men kan indikera att Kristian för initiativet och att riksråden 

är de som förhandlar i frågan. I dessa traktat om förlikning och framtida förening från vintern 

1465-1466 titulerar Kristian sig själv ”wii, Christiern, meth gudz nadhe Danmark, Swerige, Norges, 

                                                
54 ST d:3. 493, s. 253.   
55 ST d:3. 496, s. 263.  
56 ST d:3. 496, s. 263.   
57 ST d:3. 508, s. 283.  
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Wendes och Gotes koning, hertug i Sleswiig, greffue i Holsten, Stormaren, Oldenborg oc 

Delmenhorst” och sedan riksråden, ”hogboren forsta konung Christiern” och ”hogborene forste 

wor nadige herre koning christiern.”58 Fortsättningsvis uppstår konflikter mellan kungarna och vid 

ett tillfälle ska åter stillestånd slutas hösten 1468 och Karl väljer att kalla sig ”wy Karl, medh gudz 

nad Sweriges, norigis oc gothes konungh.”59 Den bilden som målas upp kan lätt tolkas på flera sätt 

eller ses som motsägelsefull. Den rådande politiska kulturens värderingar och ramar ger utrymme 

för detta genom tradition och konflikt. Karl kallar sig återigen kung av Norge fast att han inte 

återfått makten där.  Troligt är att eftersom att han är de facto krönt kung i Norge då känner sig ha 

rätten att kalla sig detta, även om han för närvarande inte har makten i det riket. Så som tidigare 

konstaterats kan titlar på varierade sätt ses som separerade från det ofta tillhörande territoriet och 

medföljande makt.  

  

                                                
58 ST d:3. 509, s. 285; 510a, s. 288; 510b, s. 289. 
59 ST d:3. 513b, s. 299 
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3.1.2. Ord och fraser  

Ord och fraser har betydelse i diplomati, så som i förhandlingar eller kungörelser, de betonar 

värderingar och normer genom retorisk uttrycksätt.  

”Land ska med lag byggas”60 är ett talesätt som använts redan under medeltiden. Har man 

lagen på sin sida är det rätt och legitimt, annars betydligt svårare att hävda sin rätt. Många av orden 

rörande den första värderingskategorin lag och rätt används legitimerande eller som hänvisningar 

till lagen eller till vad som är rätt. Här nedan redovisas för de viktigaste orden inom 

värderingskategorin och hur ofta de använts och av vem. 

 

Ord eller fras  Karl Kristian  Övriga  Totalt  

’Gore alle witterligt’ 6 6 13 25 

Stadfästa 6 6 6 18 

Fulla makt 1 1 14 16 

Lag, Lagen 1 3 10 14 

Fullmäktig 1 1 11 13 

Fullmäktiga sändebud 2 1 8 11 

Fullborda  2 4 2 8 

Beskriven lag 0 3 2 5 
Tabell 1: Lag och rätt. Karls tidsperiod.  

 

Riksråd eller allmoge omnämner lagen oftare än vad kungarna Karl och Kristian gör. Ett exempel 

är från ett gemensamt traktat från svenska och danska riksråden,”…thoc swo at om nogher 

forbryder segh, at thet bødhes effter loghen, ther thet gørs.”61 Citatet syftar till att man ska dömas 

till böter i det rike man begått brottet i, vilket är en del av den överenskommelse som skrivits. 

Tolkningen här kan vara antingen att kungarna anser lagen så självklar att de inte behöver hänvisa 

till lagen, samtidigt som riksråden eller allmogen vill hävda sin lagliga rätt eller att tillfälligheterna 

inte gjort det nödvändigt för kungarna att hänvisa till lagen. Norrmännen skriver till kung Kristian 

att de valt Karl till sin konung och hänvisar till lagen så här ”[…]Konung Karl til wann nadige herre 

och konungh ofwer alt Norigis riike, vpa then stadh, som war beskrefwen lagh vthwiisa, som 

rättwiiser konunger bör at wälies och cronas, som är i Troendhem.”62 Här används till och med 

den mer noggrannare hänvisningen beskrefwen lagh som hänvisar direkt till instruktioner i den norska 

lagen. De vill visa för Kristian att Karl är legitim kung i Norge nu enligt lagen. Det är ett sätt att 
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använda lagen i argumentation som är användbart. Det finns möjligheten att traktatens teman eller 

slumpen avgjort att kungarna inte hänvisat till lagen, men det är troligare att kungarna inte ansett 

det lika motiverat utan mer självklart.  

Orden fullborde och stadfästom, att stadfästa och bekräfta en överenskommelse förekommer ofta 

tillsammans, som ett exempelvis i kung Kristians försäkran 1457 ”Oc samthyckiom wii, fullbordom 

oc stadfästom medh thetta wort breff alla the godha kärliga bebindilsse, som mellom thenna riiken 

tilforenne giordhe ära, eptir thy bebindningabrefwin ther vpa giord oc gifwen vdhwisa.”63 vilket 

visar på dess användning som legitimering för avtal som sluts, genom att förtydliga deras giltighet. 

Karl använder ordet stadfästa i sin ratifikation av överenskommelsen med danskarna i Halmstad 

1450, ” tha stadhfästa wy nw mäd thetta wort wpna breeff the dagtingan, som wort forscriffna 

älskeligha radh paa then tiidh ther om gjorde…”64 det vill säga de saker som hans älskade riksråd 

förhandlat fram med de danska sändebuden.   

Fullmäktigh används på lite olika sätt, men ett exempel ur traktat 489d trakterat av menigheten 

i Hedmarken och Upplandet i Norge är ”förnämpda högboren förste konungh Karl till war 

fulmächtogh konung i Norye, ok gifuit honum wara fulmächtige röst til then äre at hafua konunga 

nampn ok crono at bära öfuer Norgis rike,”65 där det framgår tydligt att de gärna ser Karl som sin 

konung och ger honom fullmakt att tala för dem så som deras konung bör kunna göra. Det talas 

också om fulla makt, här ett exempel från svenska riksrådet i samband med diskussionerna om 

Gotlands tillhörighet ”loffuet och bebreffuet aer, bliffue wth sin fuld macht och her medt i aenge 

made forkraencht.” Karl tilltalar sig själv dessutom som ”hoghboren forstes koniung Karls i 

Svertighe rad och fuldmechtige sendebudh…”66, vilket är ett av de vanligare sätten som 

benämningen fullmäktig sändebud används på. Alla dessa tre hänger starkt ihop men betonar olika 

saker. De visar både hur fullmakt användes, både som i form av delegerande av uppgifter men 

också för att retoriskt vinna legitimitetspoäng. Här är ett exempel från Karl skrivet 28 januari 1453 

om att hålla ett möte med danska sändebud för att förhandla fred:  

Framdelis vilia wy oc saenda aff wort elskelige raad til Halmstade, sa at the aere ther om midfasto 
sondag nestkomonde, som fulmectoge skule wara på wara venghna, til at forhandla oc stadfaeste 
om endragt oc frid mellan oss konung Kristian ok begges wara rikes inbyggiara.67  

Karl använder här lite andra ord som ’fullmäktig skall vara’ och inte ’vara vårt fullmäktigt sändebud’ 
för att beskriva sina ombuds fullmakt att förhandla och skapa avtal åt honom. Han skriver också 
vid ett annat tillfälle ”Oc skola wy haffua wort elskelige rad hoc fulmektiga sendebud i Rotnaby 
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oppa eth wenligt mothe vtan alt argt…”68 Fullmakt eller fullmäktig är ord som styrker legitimitet 
och makten att juridiskt kunna agera i annan persons ställe. 

Studerar man den svenska lagen för medeltiden så talar de om laglighet och lagstiftning 
exempelvis så här:  

…utan att skada kronans rätt, och hålla, styrka och värja all gammal Sveriges lag, som allmogen har 

av fri vilja och med samtycke antagit och som är stadfäst av förutvarande kungar, och deras 

kungliga makt, så att ingen olag går över rätt lag; särskilt att ingen utländsk rätt drages in i riket 

allmogen till lag och rätt, icke heller någon sådan lag gives allmogen, utan deras ja och samtycke.69  

Allmogens centrala roll i den här lagtexten ger både stöd och tyngd åt lagarnas innehåll. Allmogen 

och representanter från nästan alla samhällsskikt har godkänt lagarna och det ger dem mycket större 

legitimitet. De är inte påtvingade uppifrån kungen ned till undersåtarna, utan kanske snarare den 

andra vägen från undersåtar till kungen, till lagen. Om kungen skulle missbruka lagen skulle 

allmogen också ha desto större anledning att försvara den med en resning eller uppror som 

Reinholdsson påpekat att de ofta kunnat göra.70 Den ovan citerade lagtexten talar också om 

samtycke, medgivande och fri vilja, ord som flyter in i nästkommande värderingskategori enighet.  

Enighet innehåller ord och fraser som på ett eller annat sätt betonas enighet genom orden 

som samtycke, endräkt, eniga, enhetligt, förbindelse eller samhörighet. De visar juridiska såväl som 

känslomässiga förbindelser mellan rikena.  

 

Ord och fraser Karl Kristian  Övriga  Totalt  

Samtycke 4 1 19 24 

Endräkt  4 1 14 19 

Bebindelse/förbindelse  2 5 10 17 

Kärleksfull förbindelse  0 2 1 3 

Tabell 2: Enighet. Karls tidsperiod.  

 

Samtycke är intressant i den här kategorin och under den undersökta tidsperioden. Det är intressant 

att samtycke anses vara så viktigt av de övriga avsändarna så som riksråden eller olika ombud.  

Samtycke är det mest använda ordet i den här kategorin och med stor övervikt i kategorin för de 

övriga avsändarna. Detta kan vara ett tecken på sändebudens hävd, att de måste ge sitt samtycke 

för att något skall vinna laga kraft eller vill i avtalen som oftast författas av dem markera att det 

skett under samtycke. Här är ett exempel från norska allmogen i samband med Karls kröning: ”… 
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och radde allom almoganom högelige til, at wii jw skuldom samtyckia konung Karl til wann konung, 

och ingen annen”71 som klart och tydligt uttrycker deras samtycke till Karl som kung. Kristian 

skriver i en försäkran till svenskarna att ”Oc samthyckiom wii, fulbordom oc stadfäsrom medh 

thetta wort breff…”72 där han skall intyga att han både samtycker, fullbordar och stadfäster allt han 

lovat tidigare i traktatet. I de traktat som är författade av riksråd eller allmoge kan de formulera sig 

så här:”[…] at han (Aslack, ärkebiskop i Trondheim) ingen tydzskan eller danskan skulle samtyckia 

i Norigis riike til konungh”73 så som norrmännen inför valet av Karl gör angående samtycke eller 

som de båda riksråden gör inför ett avtal om att välja en gemensam kung i framtiden och återskapa 

unionen på sikt. ”Thoc skal koning eller noghet righe aengen macht haffue noget orloff vppa slaa 

vden meth thet annets righens, som the hielp aff begaere, radh, wilghe och samthycke.”74 Här är 

även intressant att utländska kandidater blir uteslutna från att välja, i alla fall i ett första skede. 

Biskopen skall lova att inte stödja en utomstående kandidat. 

Endrachteliga är en annat betydande ord, endräkt syftar på enhällighet och enhälligt fattade 

beslut, men även samförstånd. I ett traktat skrivet av sändebud med tanke på en framtida förening 

av rikena skrivs det ”Oc warom wi saw endrachteliga ower ense meth them och them meth oss…”75 

vilket visar att de nått samförstånd och är enhälligt överens om avtalet. Kristian skriver ”…til at 

ther med them forhandla oc owerwäga vm frid. Kerlech, endracht och bestand meällem thenna try 

fornämpda riike.”76 där han hoppas de ska uppnå samförstånd och enighet i förhandlingarna.  

Andra viktiga ord för enighet är förbindelse. Ordet bebindelse; bebinde eller sambindning används 

för att tala om rikenas förening under en konung. Ett exempel från Kristian är ur en ratifikation 

från våren 1453 angående stillestånd ”…vpa konung Karls flock, land eller vndersathe, innen 

forscrefne tiidh, tha bebinde oc forplichte wii oss swodan skadhe vp at rätte oc igen at gifue oc 

rätte som wedherbör ower them, ther skadhen gjiorde.”77 Här talar Kristian om att han bundit sig 

att skippa rättvisa när felaktigheter begåtts mellan rikenas olika undersåtar. De båda riksråden 

författar en gemensam överenskommelse och skriver ”…som ower een forraedher, och vden alle 

nadhe, righens sambindelser vforkraenkt”78 vilket handlar om situationer i fall någon kränker dessa 

rikens sammanbindning.  Det är inte konstigt att det talas mycket om rikenas samhörighet då de 

tre rikena svävar mellan att vara i union och att inte vara det.  Frasen kerlige bebyndelsse förekommer 

också som tidigare angivits, men inte lika frekvent som det enklare bebindelse eller sambindning. 

Här är exempel från Kristian juni 1457, ”ath Swerikis riikes inbyggiara haffua til oss, och for then 
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kerlighe bebyndelsse imellom riiken giordh aer, menom wii och wilia med liiff oc gooz 

affwaira…”79 Detta torde vara på grund av att förbindelsen, eller förbundet mellan de tre rikena 

inte kändes så kärleksfullt för allmoge eller de i maktposition som motsatte sig en union.  

Undersökning av lagtexten visar att ingen kung vinner legitimitet utan stöd och samtycke från 

de män som valt honom. Stormännen, riksråden och alla övriga undersåtarna måste vara eniga i 

valet av sin konung.  

Nu skall till konungariket Sverige konung väljas, och det skall ej ärvas, om de hava mist sin kung 

på följande sätt: förut nämnda lagmän skola, envar från sin lagsaga, med samtycke av alla dem, 

som i lagsagan boende äro, taga tolv kloka och raska män och med dem på utsatt dag och i rätt tid 

komma till Mora ting för att välja kung.80 

Citatet kan ses som ett exempel på hur samtycke och enighet värderas i samhället generellt, så 

väl i lag som praktiserande. Stycket som ovan citerats uttrycker också respekt för lagen, värdering 

av att männen har heder, ära och är kloka i sin rådgivning. Den ger riktlinjer för hur kungavalet 

skall gå till, ett val som annars skulle vara en möjlig tvistefråga och därför får ramar som ger styrka 

och legitimitet. Dessa ramar innehöll bland annat vilka symboler som var viktiga och skänkte 

legitimitet till regimen vid ett val eller en kröning. Kungabalken IV § 1 förtydligar dessutom att 

”Den av inrikes födda män – och helst av konungasöner, om sådana finns – som blir tagen till 

konung[…]”81 vilket enligt lagen gör Sverige till ett valrike men där det anses fördelaktigt att välja 

en av förra kungens söner. Sällström lyfter i sin bok att släktskapet är viktigt och vid bildandet av 

Kalmarunionen 1397 är det ett av Margrethes argument.82 Margrethe lyfter fram sin sons blodsband 

till den gamla svenska kungaätten samt sin egen kungliga börd som dotter till kung Valdemar 

Atterdag. Släktskap värderas här i lagen och praktiserandet, likaså talar Hermanssons forskning för 

att släktskap värderas högt på olika sätt, såväl släktskap via äktenskap, som via blodet.83 Dessa är 

avgörande faktorer och är normen för val av konung. En annan norm vid valen av kung är löftena 

eller ederna som skall sväras. Både inför valet av kungen och vid kröningen skall ed sväras. Såväl 

av den blivande kungen, som av stormännen som valt honom till sin kung. Tillsynes betungande 

löften måste ges av så väl kung som frälsemän, klerker och allmoge. Det går att finna i lagboken, 

såväl som i traktaten. Ett exempel är just att upprätthålla lag och rätt. 

Lofuom det vill säga löften, är nästa värderingskategori. I den här kategorin återfinns 

löftesformuleringar och delvis deras innehåll och betoningen av löftet. Lofue eller Lofuom är ett ord 

som klart och explicit anspelar på löften mellan personer eller grupp, precis som andra ord så som 
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sworit. Det innebär löften som måste hållas och inte får brytas utan någon konsekvens. Detta 

antyder en ömsesidig förståelse för detta från alla aktörer och parter, som en del av spelreglerna 

och där med den politiska kulturen, men det innebär inte att löften aldrig brutits.  

 

Ord eller fraser Karl Kristian Övriga Totalt  

Lova 9 10 24 43 

Obrutet hålla 9 8 8 25 

Svära  2 0 3 5 

Ed 1 0 2 3 
Tabell 3. Löften. Karls tidsperiod.  

 

Exempel som går att finna på en löftesformulering är från en överenskommelse författad 

gemensamt av riksråden sommaren 1450 om att förenas under en och samma blivande kung, 

Kristians son Hans, efter det att de båda nuvarande kungarnas dött en naturlig död.  

Til ydermere forwarning och wessen at alle thesse forscreffne article och stycke och hwar there 

weth segt skule so fast och vbodelight holdes, i alle made fuldraghes, fuldkommes och bliffue, som 

forscreffuet staar till ewiigh[tiid], thet loffue wy alle fornaempde, hwer meth sin koning och herre, 

for oss och for allt righens radh…84 

”Lovar vi alla”, skriver riksråden och de inkluderar alla dem som undertecknat traktatet.  

Andra ord som anspelar på löften eller avtal är de som exempelvis orbrotligh halla och eed. Orden 

och fraserna har varierande betydelse. Både i den unika meningens syfte men också därför att de 

fyller flera funktioner. Karl skriver om stillestånd med Danmark 31 maj 1453 ”Alla thesse 

forscrefna articla haffua wy loffuat medh hand oc mwn oc sworen eedh staduga fasta och obroteliga 

holla wid aera sanind oc goda thro.”85 Vilket inkluderar fyra viktiga löftesmarkörer; lovat, svuren, 

ed och inte bryta det. Kristian skriver i ett öppet brev efter Karls återtagande av Stockholm i 

oktober 1465 ”Alla thenne forakreffne article loffue wii fast oc obrotlige holde, vtan alt argt ellir 

hielperaedhae i nokre madhe, wedh wore kristeligae troo, konungxligae aere oc sannend.”86. Det är 

ett stycke som visar på hans vilja att skapa fred och att han vill lova utan att svika sitt löfte på både 

sin tro och ära. Det är inte alla gånger det är så utbroderat, även om det förekommer mer än en 

gång, så tyder det på att han vill markera sina goda intentioner. Sworin eller svär förekommer inte 

så många gånger under perioden, men ett ytterligare exempel då det har använts är från menigheten 
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i Voss utanför Bergen i Norge september 1449. ”...ath swerige ok Norge hafwa warit sworin ok 

bebundin aff menigh riikesens radh vppa badhe siidher…”87 vilket talar om att länderna nu blivit 

svurna och bundna till varandra.  

I Konungabalken V stå det ”Detta är konungens ed: först han skall älska gud och den heliga kyrkan; 

och han skall svärja sin ed på bok och reliker”88 vilket talar om de löften som kungen måste lova att hålla. 

Det finns ytterligare paragrafer om svurna eder. Konungsbalken VI berör lagmännens och landets 

män ed till konungen i gengäld89. Att eder lagstadgas ger både tyngd till dess betydelse och innehåll 

men att bryta dem blir också en allvarligare försummelse. Precis som Gustafsson antyder med sina 

punkter av argument skall lag och överenskommelser respekteras och hedras av flera orsaker, både 

konkret utpekat, men också indirekt genom flera av punkterna som berör beteenden, heder och 

fred. 90 Detta kan ses som förpliktelser, saker man är förpliktigad att göra av den ena eller andra 

orsaken. Förpliktelser kan vara både att hålla löften samt att uppfylla rättigheter och privilegier.  

Alla individer i samhället kan ha förpliktelser av olika slag. Är det inte konkreta löften är det 

saker som lojaliteten till familjen eller möjligheter till friheter som lagen gör gällande. Detta är den 

fjärde värderingskategorin.  

 

Ord och fraser Karl Kristian Övriga Totalt 

Frid, Fred 12 6 16 34 

Sanning  4 7 12 23 

Hjälpa 2 5 15 23 

Bästa och bestånd 2 1 8 11 

Rättigheter 2 2 4 8 

Privilegier 1 2 4 7 

Frihet 0 2 4 6 

Troskap 0 0 2 2 
Tabell 4: Förpliktelser. Karls tidsperiod.  

 

Orden som hielpa, reattigheter, och privilegia går att finna i traktaten och dessa ord speglar plikten att 

hjälpa, värna rättigheter och som kung värna allmogens nytta också. Exempel där Hjelpa har använts 

är från när menigheten i Voss i Norge ber Karl om hjälp i september 1449. Det står ”Ok ärom nu 

stadde i storan wande, uthan Idhra Nadhe wil oss behielpogh wara, förty at summä aff riokesens 
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raadh willia, at wii skulom samtyckia then Danska konungin…”91 vilket kort kan sägas visa flera 

saker, dels att de boende i Voss vill ha Karl som kung.  De boende i Voss ville också ha hans hjälp 

att stå emot de danska påtryckningarna som nu även kommit från det norska riksrådet. Ett annat 

lite annorlunda exempel är där Kristian skriver om Karl med anledning av att han vill väljas till 

kung i stället för Karl sommaren 1457. ”[…]och konung Karl laat gaa saa eth ryktae, ath han wilde 

medh hans hielp aff Paalen gora skadha paa Swerikis riike.”92 Här används ordet inte på det sättet 

att Kristian vill hjälpa, istället påstår att Karl anlitar hjälp, vilket vid detta tillfälle används för att 

smutskasta Karl.  

Kristian påtalar privilegier och friheter i ett brev där han vill hjälpa Sverige genom att bli vald 

till deras konung under Sveriges kris då de kastar ut Karl för en period. Detta exempel är skrivet i 

mars 1457.  

…tha lofwom wii pa wora äre, sannend oc christerliga thro, at wi wille oc schole halda alla 
sweriges riikes inbyggiere, andeliga oc werdzliga, enga vndantagna, swo wel ofödda som födda, 
widh alle therees gode gambla sidwänior, beschfrefwen lagh och alle the privilegia oc friheter …93  

Privilegia och Rettigheter förekommer ofta i sammanhang av löften eller avtal, där det ska försäkras 

om att dessa uppfylls. De förekommer oftast tillsammans och i de sammanhang där antingen 

kungen lovar att respektera dem, eller där riksråd eller allmoge vill bli försäkrade om att de 

respekteras av kungen. Vad som också belyses som förpliktelser är att se till rikets beste och bestand. 

Exempelvis skriver delar av norska riksrådet inför valet av Karl som kung 1449 att ”Ths kunne wii 

ey rättare känna äller märkia Noriges riike bästa ok bestandh, effter then eed, dom wii Noriges riike 

ok alle then inbyggiara plichtoge äre, än att wii hafwe konung meth Swerige…”94 vilket visar att de 

tror att det bästa för Norge är deras skyldighet, och att det är att ha gemensam kung med Sverige 

och inte med Danmark i det läget. Det är ett vanligt sätt att uttrycka det på.  

Sålunda blir kungen förpliktigad att hedra sina eder, lagen och rättvisan som är undersåtarnas 

rättigheter. Så väl allmogen som frälseman får känslans av att vilja försvara de friheterna man har 

och känner sig skyldig eller förpliktigad att göra det, som bland annat Reinholdsson diskuterar 

angående böndernas orsaker att resa sig mot kungen tillsammans med frälsemän.95 Det kan också 

vara saker som att vittna vid ett brott under rättegång eller betala skatt till kungen. Kungar har 

möjligen fler förpliktelser än de vanliga undersåtarna, men förpliktelser gäller för alla.  

Förpliktelser och rättigheter går att se på flertalet sätt, bara genom innehållet av löftena i 

kungaeden eller den efterkommande eden från lagmännen förpliktar dessa eder dem att uppfylla 
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dessa löften som i sin tur kan se som rättigheter givna folket. Här är ett exempel från lag XVIII 

”Blir en man tagen till fånga i konungens tjänst, då skall konungen lösa honom och återgälda 

honom hans häst och hans vapen och göra honom skadelös.”96 Rättigheter och förpliktelser går 

lite hand i hand, så väl som skyldigheter, ageranden och förväntningar, uttalade eller outtalade.  

Goda egenskaper är den sista värderingskategorin. Goda egenskaper kan beskrivas som 

konsten att bete sig inom ramen för rådande normer och givna värderingar. Dessa egenskaper är 

av betydelse om man ska bli en god ledare, eller bli visad respekt av en större massa. Avvikande 

beteenden eller beteenden som bryter mot normer kan leda till bristande respekt och att 

makthavare kan tappa i legitimitet, makt och därefter bli ifrågasatt och utmanövrerad av en person 

med starkare legitimitet. 

 

Ord och fraser Karl Kristian Övriga Totalt  

Vilja 12 7 31 50 

Ära 3 8 8 19 

God tro 3 7 7 17 

Rättvis 4 1 7 12 

Värdighet 1 1 10 12 

Ärlig 1 0 8 9 
Tabell 5: Goda egenskaper. Karls tidsperiod.  

 

I traktaten för Karls tid vid makten så förekommer det inte så många hänvisningar till goda 

egenskaper. De förekommer i form av ord som rettwiis, samwait samt werdughet och ära.  Ett tillfälle 

när tro och ära framkommer är exempel från Kristian vid en förlikning med svenskarna oktober 

1465 ”wedh wore kristeligae troo, konungxligae aere oc sannhed.”97  där dessa egenskaper skall ge 

honom ökad trovärdighet i det han skriver eller lovar. Rättvisa är också viktigt, som här är kort 

citerat från tidigare citat om valet av Karl till konung i Norge ”[…]som rättwiiser konunger bör at 

wälies och cronas.”98 Konungen bör alltså vara rättvis. I kungabalkens kungaed omnämns också 

rättvisa som ingår i artikel två ”…att han skall styrka, älska och vårda all rättvisa vid sin kungliga 

makt.”99 Kungens makt i egenskap av kung är viktig, men också att han använder den värdigt och 

som sig bör enligt normerna. Det är också viktigt att kungen är ärlig, talar sanning och är en god 

kristen. Ärlighet förekommer ofta närliggande till tituleringar av olika personer. Det svenska 

riksrådet skriver i en förlikning med Danmark 1466 ”… nw utsende til mote meth Danmarks och 

                                                
96 MEL – Konungsbalken XVIII, s. 11.  
97 ST d:3. 509, s. 286.  
98 ST d:3. 489g, s. 235 
99 MEL – Konungsbalken V §2, s. 4.  
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Noriges erligha radh meth fulle macht aff verdug fader meth Gud…”100 ger ett erkännande både 

att de förväntas vara ärliga i de kommande förhandlingarna, men också att de har varit det förut. 

I dessa traktat blir det tydligt när det används för att bekräfta att man av egen vilja eller med 

vilja ingår ett avtal eller liknande. Menigheten i Hedemarken och Uplanden i Norge skriver ”… 

effter Noriges laghom, ok thy williom wii honum huldner ok trooner almoge bör siinom rätta herra 

ok konunge at göra effter laghom.”101 vilket visar en vilja från allmogen att hålla kungen vid hans 

löften. Som Gustafssons tredje argument vill påstå måste man agera i enlighet med vad som 

förväntas från ens börd och position i samhället.102 Det räcker inte att enbart bli vald och sedan 

känna sig säker, man måste även ha förmågan att behålla makten genom att uppfylla de 

förväntningar som den politiska kulturen och därigenom folket kräver.  I tidigare forskning som 

Lönnroths och Kumliens med flera som tydligt beskriver ett aktörsperspektiv med initiativet hos 

individen och så väl även ansvaret hos den individuella aktören blir goda egenskaper betydande 

karaktärsdrag.103 Goda egenskaper är både att passa in i förväntningarna, men också att uppfylla 

det som lovats, att vara rättvis och inte missbruka makten. Den färskaste svenska forskningen 

rörande värderingar under medeltiden kommer från Nordqvist och hon är tydlig i sin bedömning 

att kungarnas eller furstarnas auktoritet under medeltiden var mycket starkt förknippad med deras 

personliga egenskaper och leverne.104  

  

                                                
100 ST d:3. 510, s. 288.  
101 ST d:3. 489d, s. 227.   
102 Gustafsson 2002, s. 96.  
103 Kumlien 1933, Lönnroth 1934,  Palme 1950; Lönnroth 1964, Olesen 1980. 
104 Nordqvist 2015, s. 119. 
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3.2. Sten Sture den äldres tidiga period 1470-1481 

Sten Sture den äldre tar över makten i Sverige efter att kung Karl Knutsson (Bonde) dör 1470. 

Eftersom Sten Sture inte hade blodsband med Karl så blir han inte vald till riksföreståndare, med 

alla de befogenheter en regent skall ha. Han blev således regent och rikets försvarare till dess att 

någon kunde väljas till kung på goda grunder. Resultatet av detta är att det inte är två kungar som 

tilltalar varandra vid dessa tillfällen utan det är två regenter. Samma befogenheter, men olika titlar 

och dignitet. Perioderna bestäms efter bytet av kung i Danmark som ger brytpunkt vid Kristians 

död 1481, vilket också är det år Hans efterträder sin fader. 

3.2.1. Tituleringar och tilltal 

Vid det första traktatet som berör den här perioden, traktat 514, är det främst tre ombud 

tillsammans med Sten Sture som är avsändare och mottagaren är Kristian. Detta traktat finns i flera 

delar och är ett stilleståndsfördrag. Den svenska delegationen öppnar sitt traktat med att skriva 

”Wy, Sten Sture etc., Niels Sture, Godstaff Olson ok Karll Benktson, aa vapn gorom vitherlighit, 

ath wy nw her i konungxsaethers prestegard i Mark…”105 Dessa män tilltalar Kristian på tre sätt, 

det första ”konung Cristiern, Danmark, oc Norgis”, det andra ”fornaempde konung Kristian” och 

det tredje ”konung Cristiern til fulmektig herre oc konung i swerge igen.”106 Alla tre är talande för 

hur han tituleras av svenskarna under ledningen av Sten Sture. Det danska riksrådet ger en egen 

kopia av fördraget där de undertecknar med att kalla sig själva ”war nadoghis herres rad”, i traktatet 

tilltalas Kristian för ”war nadoghe herre konung Christiern, Danmark oc Norgis oc alla hands nadis 

land…” samt ”war nadoge herre och hans nadis raad aff Danmark oc Norge”. De omtalar även 

Sten Sture personligen som ”Her Sten Sture”107 eftersom att Sten Sture inte är en kung eller har 

några speciella titlar av annat slag vid tillfället så faller sig Herr som det artiga valet. Danskarna vill 

möjligen i detta läge, när Kristian eventuellt har möjlighet att flytta fram sina positioner i Sverige 

igen måla upp bilden av honom som nådig, rättfärdig och god kung, precis som att de som är hans 

råd är väldigt nådiga och rättfärdiga. Att de titulerar Sten Sture med Herr Sten Sture är en 

hedersbetygelse och visar på att han inte är en vanlig undersåte utan en med makt, och dessutom 

från en förmögen frälsesläkt med betydande makt. Kristian ratificerar sedan stilleståndsfördraget 

och öppnar med ”Wy, Christiern, meth Gudz nathe Danmarcks, Sweriges, Norges, Wendes oc 

Gotes koning, hertwgh udi Sleszwigh, Grewe i Holsten, Stormaren, Oldenborgh oc delmenhorst, 

gore alle witerligt…”, men fortsätter med att tilltala sitt råd ”wor elskelige radz radh” och Sten 

                                                
105 ST d:3. 514a, s. 302.  
106 ST d:3. 514a, s. 302-303.  
107 ST d:3. 514b, s. 304.  
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Sture som ”Herr Sten Sture”108 som går i linje med vad som tidigare omnämnts. Kristian fortsätter 

sedan i stort rakt igenom tilltulera sig själv i ingresser som konung i alla tre riken och hertig eller 

greve i sina hertig- och grevedömen. 

Vidare i fredsfördraget från 2 juni 1472 så inleds det som de flesta på ett standardiserat vis 

med ”wy, Henrich i Lindchopingh, Gudmwndh i Wexio, med gudz nade biscope…” Detta är 

typiskt för de traktat författade av riksråden, eller av olika konstellationer av sändebud. I det här 

fallet biskopar som man kan se även använder föga förvånande termerna med guds nåd, så som 

även kungar börjat tilltalas delvis under medeltiden.  Vidare i fördraget så finner man flertalet ställen 

där Kristian tituleras ”hogboren forste koning Christien” och ”fulmegtig herre och koning i 

Sverige”. Även hans fru drottningen Dorothea omnämns i detta traktat på likande sätt ”till 

hogboren forstinnes drotning dorothees oc sueriges hand…”109 Att Dorothea omnämns är ovanligt 

och är ett av få tillfällen under dessa tre perioden som undersökningen motsvarar som en drottning 

nämns. Detta varken förstorar Dorotheas roll som drottning eller förminskar någon annans utan 

handlar om tillfälligheter, eftersom drottningar förekommer vid relevanta traktat både före och 

efter. Drottningarna förekommer där det är relevant och kan därför vara i olika situationer. Senare 

i samma fördrag omtalas även Sten Sture ”Sten Sthwre, Suergies forstandere…”110 som kort och 

koncist preciserar vem de talar om, utan onödiga artigheter eller hederstitlar som nådig eller värdig 

skulle vara indikationer på.  

17 augusti 1473 är det ytterligare ett fredsfördrag mellan Sverige och den dansk-norska sidan 

med kung Kristian i spetsen. Den börjar på liknade sätt som förra med de två biskoparna och är 

mer eller mindre identisk. Senare i traktatet tilltalas Sten Sture ”herre Sten Sture, Swerigis 

forstendere, medh sit eghet oc Swerigis incighle…” och Kristian omtalas som ”hogboren forste 

konung Christiern med hans maiestatis” och åter igen som ”wor naduge herris konung Christiern”, 

men även ”hogboren forste konung Christiern”111 som också känns igen sedan tidigare. 

Intressantare kan nu vara att titta på den fullmakt som de svenska biskoparna haft med sig till 

förhandlingarna från Sten Sture där han titulerar och presenterar sig själv. Det är den första gången 

som Sten är ensam avsändare för ett traktat. Sten Sture skriver ”Jac Sten Stwre i Gripsholm, riddare, 

Swerigis forstandere, gor alla witerlicht…” han titulerar Kristian med korrekthet ”hogboren forstis 

koning Christiern.”112  I det traktat och fördrag som följer på detta från 1474 omtalas Sten Sture 

”aff erligh oc welbordig man herre Sten Stwre, Swerigis forstendare…”113 Helt plötsligt är Sten 

Sture både ärlig och från hög börd vilket ger honom mer värdighet.  

                                                
108 ST d:3. 514c, s. 305.  
109 ST d:3. 516, s. 318-320.  
110 ST d:3. 516, s. 323.  
111 ST d:3. 518, s. 328.  
112 ST d:3. 518a, s. 329.  
113 ST d:3. 519, s. 331.  
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3.2.2. Ord och fraser 

Lag och rätt innehåller fler ord än någon av de andra kategorierna. Detta kan dels bero på att det 

är ord som ofta används i dessa offentliga sammanhang, men också att på att lag och rätt värderas 

högst och blir kraftfullast att använda vid motivering och legitimering av åsikter eller händelser.  

 

Ord och fraser Sten Sture Kristian Övriga Totalt  

Fullmäktig  4 5 24 33 

Stadfästa 3 2 26 31 

Fullborda 5 3 19 27 

Fulla makt 9 1 15 25 

’gore alle witterligt’ 6 5 12 23 

Fullmäktigt sändebud 0 0 20 20 

Lagen 0 9 5 14 

Beskrivna lag 0 4 0 4 

Tabell 6: Lag och rätt. Sten Stures tidiga period.  

 

En intressant fras är ”beskrefne lagh, friiheter, privilegiis oc gothe gamble sedthwaner”114 främst använd av 

Kristian. Här finns två olika tillvägagångssätt för att legitimera sitt agerande. Goda gamla sedvanor 

är det som i grunden skapat de lagar som råder vilket ger dem sin folkliga styrka.115 Sten hävdar att 

det han gjort är med sanktion av hans ämbete som ger honom full myndighet och makt att agera 

samtidigt som Kristian istället trycker på att han skall respektera de gamla lagar och sedvanor som 

finns. Detta för att gardera sig mot kritik och vinna legitimitet. Kristian använder frasen vid ett 

tillfälle och detta är i samband med att han vill väljas till kung i Sverige, när kungen Karl dött. 

Sverige har då en riksföreståndare och ingen krönt konung som ett konungarike bör ha. Alltså blir 

Kristian åter pretendent på den svenska tronen. Kristian har använt liknande formuleringar innan 

i ett tidigt skede så som under konflikterna med Karl under 1440- och 1450-talen då han velat 

erbjuda sina tjänster som konung, samt försöka att få dem att i förtid erkänna och godta hans son 

Hans som rättmätig arvinge till tronen. Det går att återigen koppla till det tidigare citatet från 

lagboken rörande lag och rätt från konungabalkens femte del om konungens ed, samt hela 

lagtexternas existens, men framför allt även att det finns lagar som pekar ut brott och konsekvenser 

om vederbörande blir dömd för brott.116   

                                                
114 ST d:3. 522b, s. 344.  
115 Charpentier 2014, ss. 45-47.  
116 MEL - Konungsbalken V §7, s. 5; samt konungabalken XXVIII, s. 15 och förekomsten av edsöresbalken, 
giftermålsbalken, rättegångsbalken och tjuvabalken.  
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Ett annat mycket frekvent använt ord i kategorin är stadfestes eller stadfest, en tydlig markör och 

indikation på att något ska bli lagligt bundet. Det förekommer oftast vid de avtal som författas på 

uppdrag av kungarna men skrivs och förhandlas utav riksråden eller andra fullmäktiga sändebud. 

Dem rådande ordningen var oftast att sändebud först förhandlade avtalen och sedan godkände 

kungarna avtalen. Exempelvis i traktat 516, som är ett fredsfördrag från 2 juli 1472 talas det om 

både stadfästa och andra ord som diskuteras efter citatet.   

… tha hawe wi her nw alle endregtelige forrammet, begrepet oc stadfest en ewigh fred och kierlige 
bebindning mellom fornempde hogboren forste och alle thesse fornempde try righe och alles 
therres inbyggere oc wndersate, i swo matte, at thenne forrorde fred och bebindning skall nw strax 
vppa gaa och obrodelige holles och standende bliffwe til ewigh tiid, swo at naget eller nagre aff 
thesse forscreffne rige skulle aldrig her epter nager thiid forae orlog eller kriigh mod naget eller 
nagre aff them eller drage sek fra hwart annet medh nagre twedraegt eller besyndren.117   

Citatet anspelar och förtydligar det avtal som lagligen stadsfests, men fler viktiga biståndsdelar för 

legitimitet som studien visar på finns med i citatet och det är ord så som endregtelige och obroderlige 

holles. Dessa ord finns med i kategorierna enighet och löften, så de diskuteras vidare där. Andra 

viktiga termer för laglighet och styrkande av legitimitet är att hävda fullmakt. Så som att uttrycka 

sig fulmaechtige eller hänvisa till att man är ett fulmagtige sendebudh som har rätten att tala och fatta 

mycket viktiga beslut. Under den här perioden förekommer utöver dessa också formuleringen fulle 

macht vilket har liknande syfte och mening. Fullmakt eller att vara fullmäktig är en markör för att 

man har befogenhet att förhandla och binda de avtal som är tilltänkta. I det redan nämnda 

fredsfördraget 516 skriver ombuden om sig själva som ”…forscreffne hogboren forstes ok 

Danmarchs rad och hans mades Danmarchs och Norges rigene och alle fornempde Danmarchs 

och Norges rigene radz och inbyggere fulmegtige sendebud…”118 vilket är en markering för att de 

har fullmakt att fatta och avtala de viktiga besluten.  

Enighet har mer än ett symboliskt värde. Som tidigare omnämnts i så väl lag som tidigare i 

uppsatsen är det en grundpelare i den politiska kulturen. Rätt personer skall vara eniga och 

samtycka om rätt saker, då skapas och ökas legitimiteten, främst vid tillfällen så som vid kungaval 

eller fredsfördrag som sluts rikena emellan.  

Ord och fraser Sten Sture Kristian Övriga Totalt  

Samtycke 2 5 12 19 

Kärleksfull sammanbindning 0 0 17 17 

Endräkt 2 3 8 13 

Sammanbindning 1 2 6 9 

Tabell 7: Enighet. Sten Stures tidiga period.  

                                                
117 ST d:3. 516, s. 318.  
118 ST d:3. 516, s. 319.  
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Under den här perioden verkar Kristian vara övertygad om eller medveten om att samtycke 

var av betydelse, han ville ha deras samtycke för att bli kung. Situationen lär ha varit den att Sten 

Sture oftast vid avtalens skrivelse blev representerad av fullmäktiga sändebud eller ibland var en 

del av riksrådsgruppen som är avsändare och därför inte använder orden lika mycket. Ett tillfälle 

där samthycke används är från bland andra biskopen i Skara med flera som fullmäktiga sändebud 

från Sverige är; 

Thoc wordh thet loffwet oc sagt meth swodane forordh, om vi kwnne eness oc fordrages meth 
forkreffne hoyboren forste om nogre article, som ey wordhe i Calmarn beslwttedhe, hwilke 
forscreffne article wii haffue nw meth godh wilghe oc samtycke deygtinget och giordh til een 
fwldkomelighe aendhe, som thet breff the om oc vppa giordh ydermere vtwiser.119  

De ger sitt godkännande och samtycke till de nya artiklar som tillkommit, vilket på flera sätt är 

viktigt. Det finns exempel från konungabalken X som reglerar saker rörande om en krönt kung 

ingår äktenskap. Konungen skall ge en morgongåva till sin blivande hustru, men eftersom han har 

bestämmanderätt över rikets kronogods som inte är hans personliga utan kronans så måste 

riksrådet samtycka till de län som ges. ”Sådan morgongåva skall givas med samtycke av hans 

rådgivare och med råd både av biskopar, riddare och svenner, som är i hans råd och icke annorlunda 

hur stor den skall vara.”120 Samtycke är på flera ställen uttalade i lagtexter som betydande och 

avgörande för att något skall vinna lagakraft. När det både talas om lagen, hänvisas till lagen och 

sedan tydligt står formulerat i lagtext blir det tydligt att det har betydelse.  

Något annat som figurerar i traktaten under den här perioden är uttrycken kerklige bebindning 

och bebindnge som redan påtalats, vilka syftar till en förening av rikena och ett återuppstånden enad 

union. Som citatet berörande stadfästelsen i traktat 516 ovan har visat används ofta ordet 

förbindelse eller bebindelse för att tala om de artiklar eller avtalsformuleringar som beskriver 

unionsförbindelserna, exempelvis ”… tha hawe wi her nw alle endregtelige forrammet, begrepet 

oc stadfest en ewigh fred och kierlige bebindning mellom fornempde hogboren forste och alle 

thesse fornempde try righe och alles therres inbyggere oc wndersate…”121 Det finns också exempel 

från norska riksrådets sändebuds förbundsfördrag med svenska sändebud från 1482, ”…tha hafue 

wii giort oc medh thette wort nerwarendes breff göre en kerligh ock wenligh bebindelsä mellom 

thesse tw riger…”122  

Ett annat väl använt ord är endraechtelige alltså i enhetligt samförstånd. Att uttrycka både 

samtycke som tidigare omnämnts och samförstånd ger ökad enighet och tyngd till de avtal som 

                                                
119 ST d:3. 522c, s. 389-390. 
120 MEL – Konungsbalken X, s. 8. 
121 ST d:3. 516, s. 218.  
122 ST d:3. 526, s. 363.  
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sluts eller löften som ges. Om beslut tas i enhetligt samförstånd och med samtycke av berörda 

parter finns det inte många anledningar utöver brott mot avtalet som kan motivera en kränkning 

eller avslut på det. Endräkt förekommer i de ovan givna citatet angående stadfästelse, men också 

vid andra tillfällen som av Kristian ”… Gudh till off, oss oc alle thesse try righe til eendragt, gledhe 

oc kerlighedh.”123  Ett annat exempel från ett fördrag 1482 är ”ok aera ok nw i Gudz nampn alle 

endregtelige offuer eens wordne, at thesse try rike skolo bliffua ok wara vnder een herre ok konung 

til ewig tiid…”124 Enhälligt är de överens om att det nu framöver bara skall finnas en kung. Här är 

det tydligt att i endräkt eller att i gemenskap vara överens betonas positivt och att gemenskap är 

den del av det som kan ge glädje, sämja och kärlek mellan dessa tre riken.  

Nästa värderingskategori är löften, och löften ges i olika former hela tiden, små som stora, 

bindande antingen av lag eller av moral styrd av värderingarna i samhället 

  

Ord och fraser Sten Sture Kristian Övriga Totalt  

Lovar 0 10 16 26 

Obrutet hålla 6 6 11 23 

Svär  0 1 5 6 

Lovar fast 0 2 2 4 

Kungliga ed 0 2 0 2 

Tabell 8: Löften. Sten Stures tidiga period.  

 

Ett exempel på användning av orden kommer från en grupp av ombud är som det skrivs i ett öppet 

brev till Kristian 30 augusti 1476 ”Thoc wordh thet loffwet oc sagt meth swodane forordh, om wi 

kwnne eness oc fordrages meth forskreffne hoyboren forste…”125 vilket är ett av de vanligare 

sammanhangen där löfte uttrycks explicit i texten och inte bara är underförstått.  

Formuleringen obroderlige holles är viktig för att markera att man har goda intentioner och inte 

tänker bryta löftet, vilket detta citat från en fullmakt skriven av Sten Sture i februari 1474 för att 

hans sändebud ska förhandla med Danska sändebud under sommaren 1474 kan visa ”… tht wil 

jak medh Swerigis radh, ridderskap och vndersathae fullbordhae, stadfestae och obrodelig hallae i 

alle matte…”126 Meningar med innebörden att obrutet hålla något i alla avseenden måste ändå ses 

som en stark indikation på löfte. Detta tyder på att löften är viktiga och att aktörerna aktivt lovar 

där det behövs och går att göra. Anledningen till att orden löfte eller lovar inte förekommer hos 

Sten Sture torde vara som tidigare nämnt att han är avsändare tillsammans med riksrådet och då 

                                                
123 ST d:3. 522d, s. 352.  
124 ST d:3. 527, s. 367.  
125 ST d:3. 522c, s. 349.   
126 ST d:3. 519 fullmakt från Sten Sture, s. 334.  
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har de tillfällena hamnat under de övriga traktaten. Sworit är ett annat ord som förekommer 

regelbundet i traktaten. Ett exempel på att svära löften finns i traktat 519 från augusti 1474, som är 

det tidigare nämnda fördraget skrivet i Kalmar som Sten Sture gav fullmakt till sändebuden att 

förhandla. Kalmar fortsätter vara en central plats att förhandla och hålla möte på.  

…tha haffua wii nw alle endrechtelige i thes helghe trefallughaetz nampn, vpa then fulla macht oss 
aer medgiffuit vpa badha sidhor, fulbordat oc stadfestat then ewige friid oc kerlige bebindning, 
som tilforena i thenne tw nest forlidna aar format, begripit, stadfestat, loffuat, sworit, bebreffuit oc 
besighelt aer.127 

I citatet har de som författat verkligen hävdat avtalets giltighet, genom att inte bara lova och svära, 

utan dessutom plocka in att det skett i endräkt och blivit både stadfäst, nedskrivet och beseglat 

med sigill. I lagtexten finns också exempel på att svära löften, där formuleringen används som ett 

mellanting mellan löfte och gå i ed. ”Den som konungen väljer till lagman, han ska svärja detta:”128 

Kristian använder formuleringen koningzlighe eedh vid ett tillfälle där han vill betona att han på den 

eden han svor vid sin kröning skall hålla det han lovat. Detta är väldigt starkt då eder inte får brytas 

och om han skulle missbrukar det skulle han förlora sin heder. De blir förpliktande att utföra precis 

som nästa stycke ska diskutera, löftenas innehåll exempelvis uttalade privilegier och rättigheter.  

Förpliktelser som fjärde kategorin behandlar vad som lovas och vad som är värt att stå upp 

för och försvara. 

Ord och fraser Sten Sture Kristian Övriga Totalt 

Hjälpa 5 4 8 17 

Troskap 0 4 7 11 

Friheter 0 4 3 7 

Privilegier 0 5 1 6 

Evigt bästa 0 0 5 5 

Bästa och bestånd 0 0 2 2 

Rättigheter  0 1 0 1 

Tabell 9: Förpliktelser. Sten Stures tidiga period.  

 

Förpliktelser av de olika saker som frihede oc privilegia, eller beste och bestand förekommer naturligt inte 

lika ofta som många andra ord. Detta är för att vid olika tillfällen svärs eller lovas olika saker och 

det är inte samma repetition som det annars kan vara. Det är ingenting som gör de mindre viktiga 

på något sätt, men som förklarar att de oftast inte når upp i lika stort antal som andra. Ett exempel 

på en situation där dessa förpliktelser förtydligas och kommer fram i traktaten är när kung Kristian 

                                                
127 ST d:3. 519, s. 332 
128 MEL – Rättegångsbalken I, s. 160.  
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vill ge en försäkran till svenskarna om han får tillbaka sin fulla kungliga myndighet efter dispyter 

1476.  

…at wii meth eendrecht oc mene Sweigis righis inbyggeris gothe wilghe oc samthycke igen 
inkomme i Swerighe fore een fuldmechtigh herre och koning, tha wele wii oc schule holde 
Swerigis krone oc righe oc alle Sweriges righis inbyggere wedh alle theres beskrefne lagh, friiheter, 
privilegiis oc gothe gamle sedthwaner.129  

I citatet förkommer friheter och privilegier som förpliktande. Konungen i detta fall skall 

respektera och vidmakthålla den lag och sedvana som finns, samt inte röra frälsets friheter och 

privilegier.  Alltså blir den förpliktigande för kungen nu när den är lovad, samtidigt som den också 

på varierat sätt innebär skyldigheter för svenskarna.  

Flera av lagarna i konungabalken berör ämnen som troskap och förpliktelser. Där står det 

skrivet lagar för att reglera vilka som får tillhöra frälse, vad det innebär för förpliktelser för att få 

sina gods skattebefriade.130 De är exempel på förpliktelser vilket är mer specifika instruktioner än 

vad andra nödvändigtvis är. ”Alla frälsemän skola komma till vapensyn, och var man, var sig han 

är riddare eller sven, skall själv hava sina vapen på sig och själv sitta på sin stridshäst och hava både 

vapen och häst, så som förut är sagt”131 Förpliktelser är dock viktiga, de är på flera sätt övergripande 

mellan samhällsskicken, men samtidigt finns det dessa som är mer specificerade. Dock anspelar de 

på en relation byggd på förpliktelser mot varandra, så som det ofta förekom på flera sätt under hela 

medeltiden.132 

Andra begrepp eller ord som förekommer mer sällan även om de har betydelse för politiska 

kulturen uttryck i handling är de goda egenskaperna som individer väntas ha. 

 

Ord och fraser Sten Sture Kristian  Övriga Totalt  

Värdighet 7 10 13 30 

Vilja 2 15 11 28 

Ära 5 10 12 27 

God tro 5 7 12 24 

Ärliga 5 3 8 16 

Rättvis 0 1 5 6 

Kunglig ära 0 5 0 5 

 Tabell 10: Goda egenskaper. Sten Sture tidiga period.  

 

                                                
129 ST d:3. 522, s. 344.  
130 MEL – Konungsbalken XI, XII, XIII, XIV, XV och XVI.  
131 MEL – Konungsbalken XI § 3, s. 9.  
132 Hermansson 2000, s. 24-25.  
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Att man är ärlig, värdig och har en vilja, en fri och god vilja när det preciseras. Ett exempel finns i 

traktat 522c skrivet av svenska sändebud ”…were hans nadhe hwlde, troo oc theinstachtighe, 

lydughe oc vnderdanighe, effthir thet som them aff aere oc reatte oc vdi Sweriges lagh yderlighe 

vttryckes”133  som lyfter fram ära viket är väldigt betydande för exempelvis en kung, men också ord 

som tjänstgöra, lydighet och underdånighet mot övermakt vilka också är egenskaper, men som inte 

haft samma utrymme i materialet. De är dock intressanta och visar på maktrelationen mellan 

undersåtar och överhet. Det är ingenting som givit stort utrymme i den bemärkelsen, men är ändå 

tecken på de egenskaper som värderas hos den här grupperingen det vill säga undersåtar, vasaller 

och även i viss mån riksråd. Riksråden är inte explicit undantagna, även om de stormän med 

betydande maktställning kan ses med andra ögon och som Gustafsson påpekat agera efter sin egen 

positions förväntade reaktion.134 Ett intressant exempel är när Kristian i sitt brev försöker vinna 

tillbaka förtroende i Sverige och skriver ”…tha wilde wii rette oss ther vdi oc göra effthir Sweriges 

righes rad hoc inbyggeres godhe thycke oc vnderwiselse.”135  Detta antyder att även kungar kunde 

ta anvisningar från rådgivare. Möjligen var det en motvillig underkastelse, men som lagen tydligt 

sagt på flertalet ställen skall konungen lyssna till sina rådgivare. Det står till och med i konungaeden 

specificerat att rådgivarna skall vara inhemska män och ej utländska.136 Sten Sture är sparsammare 

än Kristian gällande att uttrycka egenskaper. Däremot motiverar Sten Sture vid två tillfällen de män 

han valt till representanter med fullmakt som erlige oc welborne för att visa på att de är lojala, ärliga 

och kan utföra uppdraget. Werduge oc erlige förekommer vid ett tillfälle av Kristian. Aere oc werdughet 

förekommer vid ett tillfälle av riksråden. Dessa är varierade formuleringar som tillsammans lyfter 

fram betydelsen av ärlighet och värdighet som är återkommande under alla tre tidsperioderna.  

 

 

 

  

                                                
133 ST d:3. 522c, s. 350.   
134 Gustafsson 2000, s. 25.  
135 ST d:3. 522d, s. 352.  
136 MEL – Konungsbalken V §4, s. 5.  
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3.3. Sten Sture den äldre, den senare perioden 1481-1503 

Sten Sture den äldres senare period som riksföreståndare rör tiden efter 1481 och tar vid då konung 
Hans krönts. Perioden skiljer sig inte avsevärt från Stens tidiga period, men det är relevant att dela 
upp den på grund av bytet av konung i Danmark. Det är aktören den danska kungen som Sten 
Sture ska interagera med och den individen som innehar ämbetet kan påverka väldigt mycket. Så 
därför behövs uppdelningen, i denna del från 1481 och framåt är Hans kung i Danmark.  

3.3.1. Tituleringar och tilltal 

Den 3 februari 1483 i Halmstad skriver den nyblivne kungen Hans ett öppet brev till sina tre nyligen 

förvärvade riken om dessa tre rikens fortsatta enighet.  ”Wii Hans, medh Gudz nade Danmarcks, 

Norges, Wendes oc Gothes koning, vdwald koning i Swerige, hertug vdi Sleswiig oc Holsten, 

Stormarn oc Dithmerschen Hertug, grefwe i Oldeborg oc Delmenhorst, göre alle witherlight,”137 

alltså många titlar som han har ärvt av sin fader. Exempelvis gick norska kronan i arv, samt de tyska 

hertig- och grevedömen som han gör anspråk på. Det intressanta i denna titulering är att han säger 

sig vara utvald kung i Sverige. Detta beror troligen på att han vid den här tiden inte är krönt konung 

i Sverige än, men att han i de kommande förhandlingarna ville påpeka att han blivit lovad den 

svenska kronan. I det traktat som följer direkt efter detta från de svenska sändebuden öppnar de 

med ”Wii, Henrich medh Gudz nadh biscop i Lyncopungh, Sten Stwre i Gripsholm, Swerikis rikes 

föresandare Iwar Axelsson…”138 och så fortsätter det några personer till ur gruppen utan speciella 

titlar. Här finnes Sten Sture med och hänvisas till som riksföreståndare, däremot räknar jag inte 

detta traktat som skrivet av Sten Sture, utan det är sändebud från Sverige som är avsändare. Sådana 

exempel finns det flera av även i Sten Stures tidiga period som riksföreståndare. Det bör i detta 

förhandlingsläge vara viktigt för svenskarna att påpeka att de har en riksföreståndare. Det är 

dessutom Sten Stures titel och därav bör den användas. Hans tituleras exempelvis ”förnämpde 

högboren försthe konung Hans”, även hans mor änkedrottningen och hans ena broder omnämns 

”högborens förstynnas drotningh Dortheas och hans käre brodhers hertogh Frideriks insigle.”139 

Här överdrivs inga titlar, men de finns där och de används på det respektabla sätt som kan anses 

förutsättas av avsändarna. På två ytterligare ställen i detta traktat omnämns Dorothea och Fredrik. 

En bit in i traktatet blir Hans plötsligt användaren och han skriver om sin familj så här ”war käre 

frw modher drotningh Dorothea och war käre brodher hertough Frederik och war barn…” samt 

”högboren förstynne drotningh Dorothea, war käre frw modher, äller war käre brodher hertogh 

                                                
137 ST d:3. 528, s. 369.  
138 ST d:3. 529, s. 371.  
139 ST d:3. 528, s. 372-373. 
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Frederik hafua makt ath kräffuia…”140 vilket på olika sätt skall markera deras ställning, men det är 

också i sammanhang av att definiera vem som har rätt att ärva Hans eller utöva makt i hans ställe 

som regleras vid detta tillfälle. Här tituleras även Sten Sture i samma traktat som diskuterar 

änkedrottning Dorotheas rätt till sina morgongåvor. Sten Sture tituleras först ”Her Sten Sweriges 

rikes förstandare” och sedan ”Herr Sten”141 utan familjenamn eller riksföreståndartiteln. Det finns 

en trolig anledning till detta, att Sten Sture redan presenterats som riksföreståndare och att man 

därefter legitimt kan korta ned titeln till Herr Sten. En annan möjlig tolkning är att Hans inte ville 

göra för stort väsen av Sten Sture.  

Fortsatta traktat följer tidigare mönster med exempelvis ”Wii Henric, meth Gwdz nadh biscop 

i Lyncköping, Sten Sture i Gripsholm, Sweriges rikes forstandherae, Ywer Axelsson, Gostaff 

Karlsson, lagman i vpland…” och Hans tituleras också som tidigare kungar ”hogboren forstes 

konungh Hanses”142 så som de tidigare kungarna gjorts. 1494 skrivs i en konvention om att hålla 

ett möte 1495 för att följa recessen som gjordes 1493, bland annat om hur Hans har hållit sina 

löften. Ingressen av traktatet följer vanligaste mönstret av ”Vi, Brynolph, med Gudz nad biscop i 

Skara, Arwid Trolle, Niels Clawson…”, kungen Hans tituleras som sig bör ”högborin förstes kwng 

Hanses…” och Sten Sture ”welbördug man her Sten Stwres, Swirges riges forstandere.”143 Traktat 

544 som detta handlar om har flera medföljande texter som fullmakter i vilka Sten Sture titulerar 

sig själv ”Jack Sten Stwre i Gripsholm, riddere, Sweriges riges forstandere for alle viderligit…”144 

sedan följer ett danskt exemplar av det första dokumentet som på inget sätt motsätter sig det första, 

men som givetvis innehåller andra namn. Där lyfts Hans fram igen som ” paa högboren förstes, 

konung Hanses oc thesse tre riigenes inbyggeres wegne”145 vilket inte är någon utstickande 

titulering, utan den standard som förut påtalats. Standardformuleringar kan verka tråkiga, men det 

är också de i detta fall som blir intressanta i och med att det är normerna och värderingarnas 

ramverk undersökningen eftersträvar att finna.  Svenska riksrådets stadfästelse av konventionen är 

uppbyggd på samma vis, med samma jargong och standard gällande titlar. Så även i de med följande 

dokument som svenskarna också skriver i ämnet där riksrådet församlas och stadfäster löftena. Där 

är det åter formuleringen ”högboren förste, konungh Hanes will oss halla thet han oss ok sweriges 

riche lofuat”146 I denna akt är Sten Sture inte omnämnd. Han lämnar dock senare en egen försäkran, 

där han motvilligt går med på riksrådens linje att acceptera konventionen. Sten Sture öppnar sitt 

öppna brev ”Jag Sten Sture, ridder, Sweriges riikes förstandare, kännes och för alla giör 

                                                
140 ST d:3. 528, s. 375.  
141 ST d:3. 528, s. 375.  
142 ST d:3. 531a, s. 389-390.  
143 ST d:3. 544, s. 426-427.  
144 ST d:3. 544 fullmakt, s. 427.  
145 ST d:3. 544 danskt exemplar, s. 428.  
146 ST d:3. 544 svenska riksrådens stadfästelse,  s. 432.  
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witterligt.”147 sedan talar han om Hans som ”höborne förste, konungh Hans wil Sweriges riike och 

thes inbyggere holla och fulgöra…” och ”förskrefne konung Hans sweriges riike fult göre thet 

honom bör, som förskrifuit staar…”148 vilket på olika sätt blir i kontexten av saker som förväntas 

av Hans.  

1497 års förhandlingar och många traktat visar någonting nytt. Några av de berör konflikten 

som uppstått mellan svenska riksrådet och Sten Sture, andra berör hyllning och erkännande av 

Hans som fullvärdig konung i Sverige. Det tecknas ett stilleståndsfördrag i mars månad där de 

tilltalar Sten Sture så här: ”war kiere medbroder her Sten Stwre” och ”her Sten” vilket är något 

annorlunda.149 Vår kära medbroder kan tolkas på flera sätt, men det torde vara så att riksrådet ser 

Sten Sture som en ursprunglig del av det och att de är lättade över att konflikten kan få ett avslut. 

Det som är intressant är att de inte omnämner honom som riksföreståndare, vilket de kanske borde 

ha gjort. Detta kan bero på att de är uppretade på Sten Sture eller de inte anser det behövas i 

konfliktens hetta. Sten Sture författar ett eget exemplar av stilleståndsfördraget för att markera sina 

löften. Där skriver han ”Jack Sten Stwre, ridder, Suerigis riiges forstandare” och vill fortfarande 

kalla sig riksföreståndare, vilket möjligen tyder på att riksrådet också borde gjort det eller att han 

envisas vid att hålla kvar vi den position han anser sig ha. Även om han är i kollision med riksrådet, 

så är han inte avsatt eller ersatt som riksföreståndare.  När han ska börjar titulera sin motpart skriver 

han ”… som the werdugstae, weduge fedre her erchebiscop Jacob vdi vbsallae, Henrick i 

Linckoping, Bronolff i Skare, Kort i Strengenes, Oleff i Westeraarss, meth samma enade biscoper 

[…] sueriges riiges raad och men.”150 vilket kan tolkas som att Sten Sture försöker blidka dem 

genom att vara överdrivet artig mot dem genom att betona deras värdighet och att han på så vis 

ändå visar respekt för dem som personer och deras ämbeten, även om de inte längre håller med i 

sakfrågorna.  Konflikten består över sommaren 1497 men avslutas genom att Hans vinner makt 

och inflytande i Sverige, som kommande avsnitt kommer att redogöras för.   

Traktat 553 skrives i Stockholm 18 oktober 1497 är ett från i första hand Sveriges riksråd 

tillsammans med ett antal andra stormän och är ett hyllningsbrev till Hans.  

Wi, Jacob, med gudz nad erchebiscop i Vpsala, Cort i Strengenes, Oloff i Westerars, med sama nad 
biscopa, Sten Stwre, riddere, Arffuit Trolle, Knwt Esskilsson, Suante Nielsson, Niels Klauesson 
[…] Sweriges riches raad, borgmaestare, raad oc gantzska menighetin i Stocholm stad, gore alle 
witerligit…151  

                                                
147 ST d:3. 544 Sten Stures öppna brev, s. 436.  
148 ST d:3. 544 Sten Stures öppna brev, s. 437.  
149 ST d:3. 550, s. 454-455.  
150 ST d:3. 550b, s. 456.  
151 ST d:3. 553, s. 461.  
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Här är återigen Sten Sture en del av grupperingen i riksrådet och står med som avsändare i 

hyllningen. Detta bör vara ett tecken på att han fått ge vika för andra krafter än sin egen och därför 

väljer att åter gå på riksrådets linje. För de skriver ”…Samtycko haffua nw edrechteliga oc lagliga 

anammat hogboren forste herre Hanes, Danmarckes, Norgies etc. konung waar kaeriste naduge 

herre for fullmechtig herra ok konung ower Sueriges ricke…”152 Här framläggs flera viktiga 

aspekter så som samtycke, i enhet och lagligen anammat kungen vilket studien vidare skall diskutera 

under delen ord och fraser. Det som dock är intressant i tituleringen av Hans här är att det blir 

formuleringar som vår käraste nådigaste herre och att han nu är fullmäktig konung i Sverige. Det 

här är viktiga betoningar som gör Hans status som kung i Sverige kommer att bli omöjlig att förneka 

för en tid framöver. Allt har gjorts i samtycke och enligt lagen, samt att han blivit given fullmäktig 

makt.  

I slutet av november 1497 skriver Sten Sture ett öppet brev där han på olika sätt gör eftergifter 

till Hans, medvilligt eller motvilligt är något svårt att från enbart traktatet avgöra. Sten Sture skriver 

”Jach Sten Sture, Riddere, gor alle vetherligith”153 och har därmed slutat använda sig av eller tilltala 

sig själv som riksföreståndare i ett första skede. Detta beroende på maktskiftningar som sker till 

fördel för Hans. Sten Sture fortsätter däremot att omnämnas och figurerar som en mycket 

betydande person i politiken. Sten Sture omtalar Hans ”hogboren forste kong Hans, Swerigis, 

Danmarkis, Norigis koning etc., min kaereste nadighe herre…” och ”Hans etc., min kereste nadige 

herre[…]theris fwlmectig herre och koning i Swerige”154 vilket på flera sätt kan ses 

anmärkningsvärt, då de bara några månader tidigare var i stor konflikt med varandra. Detta skulle 

troligen kunna tyda på att Sten Sture är tvingad att göra eftergifter och att det inte handlar om att 

han tycker om Hans. Det handlar snarare om att de nya vindar som blåser gör att han måste hålla 

sig vän med Hans och visa hur han ångrar sin tidigare kritik. Samtidigt kan titlarna indikera en 

skillnad på en erkänd konung och en inte erkänd konung.  När Hans blivit erkänd kräver därmed 

normerna att en viss aktning och titulering tillkommer. Däremot som tidigare tituleringar visat är 

inte käraste nådige herre något sådant standardtilltal utan är något nytt som inte skett tidigare i det 

här sammanhanget. Alltså är det av en viss betydelse. Inte som tecken på politisk kultur i sig, men 

som ett tecken på att Sten Sture måste foga sig efter den nya ordningen och gottgöra sina tidigare 

hårda ton mot Hans och riksrådet. I viss mån kan det även vara tecken på försök till förödmjukelse 

av Sten Sture då han verkligen måste visa sin vördnad för en kung han egentligen inte stödjer samt 

då han tappat i dignitet och rang då han inte längre är riksföreståndare.  
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I december 1497 utkommer ett traktat där Sveriges riksråd avtalar att de tre rikena åter är och 

skall vara förenade, samt att Hans son den framtida Kristian II skall väljas till kung efter Hans. 

Ingressen är standarden ”Wii, Jacob, met gudz nadae erchebiscop i Vpsalla, […] Sten Sturae, 

Arffuid Trollae […] hogboren forstes koningh Hansses etc., wor kereste nadige herres, oc sueriges 

riiges raad, giorae witterligt allae…”155 även Sten Sture är med i detta, men det är också intressant 

att se hur de som riksråd presenterar sig själva som deras kära nådiga herres och Sveriges rikes råd. 

De gör en klar och tydlig markering för Hans ställning som konung och att han har den makten 

och positionen nu, samtidigt som det förut inte förkommit så tidigt som i ingressen av ett traktat. 

De omtalar även den framtida tilltänkta kungen ”forscreffne wor kerestae nadigae herres koningh 

Hans elztae son her Cristiern etc forae herrae och koning ower alth Sueriges riigae efftir froscreffne 

hanss nades kaerae herrae faders dodh.”156 Det förekommer några varianter på detta, men 

innebörden och andemeningen blir densamma. De erkänner Kristian som framtida kung, detta 

genom samma kärleksfullhet som tidigare. Vilket är lite nytt, även om käraste nådige herre 

förekommit i tidigare sammanhang några gånger är det inte samma standard som enbart nådige 

herre exempelvis är.  

10 december 1497 skriver Hans ett manifest och kungaförsäkran för sin installation som kung 

och inför sin kröning. ”Wii Hans, meth Gudz nadä Sueriges, Danmarkz, Noriges, Wendis och 

Gottes koning, hertug i Slesuig, Holsten, Stormarn oc vdi Dytmersken, grefuä vdi Oldenborg oc 

Delmenhorst, giöre allä witterligt…”157 vilket det här är det första tillfälle som Hans ändrar sin 

formulering utvald kung av Sverige till kung av Sverige, samt att det omnämns tillsammans med 

hans andra kungadömen som tidigare har skett.  Det är en markering att nu är han kung, tidigare 

gjorde han anspråk på att ha rätten till att vara kung i Sverige. Det är en skillnad som markerats 

och här justerats eftersom det politiska läget förändrats. Hans talar om sina svenska rådgivare på 

följande sätt ”werdugstä, werdugä feders, her Sten Stwres oc allä andreä Sweriges riges radsz oc 

thess inbyggeres fuldbyrd oc samtyckä…”158 Detta gör han i samma ton och jargong genom resten 

av det traktatet. Det är inget överväldigande i det hela, men det är ändå en från honom visad respekt 

att i dubbel bemärkelse kalla alla de i riksrådet inklusive att utmärka Sten Sture för värdiga män. 

Att Sten Sture är den enda från riksrådet som plockas ut, kan ses som speciellt, orsakerna till detta 

bör ha med hans unika roll som riksföreståndare.  

Sten Sture hamnar åter i konflikt och en förlikning skrivs i februari 1499 mellan honom och 

det svenska riksrådet. Sten Sture skriver i sin ingress så här: 
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Jach Sten Stwre, riiddere, aff Reffsnaes, gor witherligit md thette mith opne breff, ath jach i dagh 

her i Stocholm var till eth veligit mothe med werdigiste, werdige fedhere, herraer och gode men, 

som aere, her Jacob, med Gudz nadhe erchebiscop i Vpsala […] Swerigis riichis raadh och 

men…159 

Detta talar för ett vänskapligt möte där de kommit överens om någonting. Sten Sture tilltalar 

medlemmarna av riksrådet på detsamma vis som Hans gjort, det vill säga med dubbel värdighet 

genom att kalla dem värdigaste värdiga gode män. Återigen tilltalar han Hans som ”min keriste 

nadige herre koning Hans och hans nadhe tha av sin godhet millelige tilloth…”160 Studien kommer 

att återkomma till Hans goda egenskaper i delen om ord och fraser, vad som här är intressant är 

att återigen två år efter omdaningen i maktbalansen tilltalar Sten Sture Hans med min kära nådiga 

herre. Detta kan komma sig av att Hans fortfarande har tagit sig en mycket strak ställning och att 

den rådande stämningen kräver detta av Sten Sture. Det är inte per automatik ett uttryck för 

personliga känslor, det är snarare den politiska kulturens vokabulär för att illustrera maktrelationer. 

Vilket är en tolkning som Gustafssons argument stödjer genom individernas agerande i relation till 

status i samhället och grupptillhörighet.161 Även Nordqvist framhäver möjligheterna till att 

maktskiftningar och andra större mål kunde överstiga andra. På det sättet visas att maktrelationerna 

fort kunde förändras om förutsättningarna förändrades.162 

I den dit hörande stadfästelsen från avtalet mellan Sten Sture och hos männen i riksråden 

finner man tituleringarna ”Hogboren forste her hans, konungk i Swerighe, Danmarck ock Norge 

[…] haer Sten Sture warith haffuer […] wor keristhe nadege herre konyngk Hans eller hans elszta 

son…”163 vilket uttrycker stöd för Hans. Sten Sture får i detta traktat inte tituleringen herr eller 

riddare som annars har förekommit även från kungarna och riksråden. Detta visar på en svängning 

i lojalitet, Hans får alltså ökat stöd igen, medan Sten Sture tappar. Att de väljer att inte använda 

titlar för Sten Sture kan ses som tappad lojalitet och makt, men behöver inte göra det, utan det kan 

finnas andra orsaker till bortfallet.  

1502 skriver svenskarna en konvention som visar på politikens rörlighet under perioden.  

Wii, Matthes, medh Gudz nadh biscop i Stregnes, Hemmyngh Gadh, aff Gudz forsyn electus i 

Lyndkopingh, Sten Sture, Sweriges rikes forstandere, Swante Nielsson, marks, Knwt Eskilsson, 

Nyels Clauesson […] Sweriges rikes raadh och men, borgamestara, raadh och menichet i Stocholm 

gore vitterligit…164 

                                                
159 ST d:3. 561, s. 476.  
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163 ST d:3. 561 stadfästelsen, s. 479.  
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I citatet ovan omtalas Sten Sture som en av avsändarna sig själv som riksföreståndare igen. Detta 

tyder på framflyttade positioner och en utmaning mot konungen. Det händer alltså saker i 

realpolitiken och styret av Sverige de här åren. Vad som är avviker från tidigare är det senare 

tillägget i ingressen om vilka som närvarade och det är att ”hogboren forstinnes drotning Cristines 

och alle andre riddere och swenes, rike och fatige, pa wor och cronones slot Stoholm…”165 Alltså 

närvarade drottningen Kristina som en av flera delegater från kungens sida, något som tidigare 

under perioden inte skett. Detta är något anmärkningsvärt och tyder på drottningens inflytande 

och makt.  Senare i samma text tilltalas Sten Sture som ”wor kera herre och hoffuitzman her Sten 

Sture och Swante hiit komme…”166 Den omnämningen framställer honom som en betydande 

person. Dels har titeln herr kommit tillbaka, men också formuleringen kära herre och hövitsman. 

Hövitsman kan ibland ha använts som synonym till riksföreståndare eller för en ställföreträdande 

regent. Sten Sture har alltså på så vis tagit tillbaka makten över Stockholm. Alltså svänger politiken 

kring makten mycket under Sten Stures senare period. Han börjar starkt, och avslutar starkt med 

en till synes stor dal i mellan åren där han får ge vika för kungen Hans.  
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3.3.2. Ord och fraser  

Sten Stures senare period innehåller många fler traktat än den tidigare perioden i och med 
tidsomfånget av antalet år som berörs. Första värderingskategorin att analysera är lag och rätt. 
Denna kategoris ord och fraser är på flera sätt avgörande för politiken, argumentationen och 
legitimiteten i det som skrivs, sägs och görs. Så som Charpentier konstaterat kan lagen tydligt ses 
som en institutionalisering av den redan rådande praxisen och värderingarna hos undersåtarna.167 
Samtidigt behövs en medvetenhet om att lagen inte alltid är allt och att vissa normer kan väga 
tyngre i speciella situationer.  
 

Ord och fraser Sten Sture Hans Övriga Totalt  

Fullborda 1 6 35 42 

Stadfästa 1 9 29 39 

’gore alle witterligt’ 4 9 22 35 

Lagen 1 5 16 22 

Fulla makt  2 5 14 21 

Fullmäktig 3 5 12 20 

Fullmäktiga sändebud 0 2 6 8 

Beskriven lag 0 2 2 4 
Tabell 11: Lag och rätt. Sten Stures senare period.  

 
Återkopplar vi då till de frekvent använda orden fuldbordhe och stadfesthae så finner vi att fuldbordhe 
inte ofta nämnts Sten Sture. Orsakerna till det är att vid flertalet tillfällen är Sten Sture inräknad i 
grupperingen av riksråd i och med att han tillhör dem, så i realiteten har han uttryckt det fler gånger. 
Men också att det oftast är riksråden som förhandlar fram avtal och där av använder denna typ av 
formuleringar vid flera tillfällen. Stadfesthae har liknande fördelning mellan aktörerna bortsett från 
att Sten Sture aldrig i ensamt bruk använder ordet.  

…högboren försthe konung Hans skal samtykke, stadfestha och fullgöra alla the articulos och 
puncta, som han hafwer sworith lofwat och beseglat Swerikes, Danmarks oc Norges rike och alla 
theras inbyggiare i Halmstad. Hwilke articulus wii samtykke och fulbordha i alla syna puncta medh 
nakre förbätringh…168 

I detta citat ingår även flera ord som hör hemma i denna värderingkategori och dessa återkommer 

studien till vid berörd kategori. Här kan ordet fullgöra möjligen tolkas som fullborda, men det är 

ändå en skillnad i betoning, även om innebörden är väldigt lika. Ordet lagh eller lagen som används 

                                                
167 Charpentier 2014, ss. 45-47. 
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i de flesta fall, men Hans använder den något starkare formuleringen rikes beskrifna lagh vid två 

tillfällen vilket markerar att han vill följa lagen mer bokstavligt.  Återigen så kan det se ut som att 

Sten Sture inte vill hänvisa till lagen även om den kan vara till hans fördel, men det är som tidigare 

nämnt också så att han ofta, men inte alltid ingår i den svenska riksrådsgruppen. För att återge 

ordens användning citeras Hans: ”Item sculu wi styra radha och regera alla thesse III rike, sloth, 

städher, land oc län, äpther hwart rikes beskrifna lagh, handfestningh, statuta, friiheter, privilegier 

och goda gambla sedwäniar, som war konungslega eedh wtuisar och her äpther scrifwat star.”169 

som framhäver bruket av lag samt uttrycket varje lands beskrivna lag som kan anses som en starkare 

hänvisning till lagen. 

Formuleringar som skapar laglighet är varierande och lagligheten ger sig till känna oftast av 

sammanhanget.  Ett betydande ord som fwldmektoge ger en laglig tyngd så väl som formuleringen 

fulmektoge sendabudh som ofta används för att ge extra legitimitet och laglig kraft till sändebuden. Ett 

exempel finnes i traktat 531a ”… Sweriges radh, fwldmektoge på alles wora kaere methbroddra 

och alle Sweriges rikes indbyggere wegne…”170  som just betonar ombudens fullmakt att agera, här 

i citatet påpekas väldigt noga med vilkas fullmakt de har rätt att agera, vilket är vanligt. Som i tidigare 

återgivet citat kan ordet förekomma även för att markera kungen fullmakt.  ”…theris fwlmectig 

herre och koning i Swerige”171  Vilket är en viktig betoning på kungen makt och befogenheter. Att 

kungen var fullmäktig eller att sändebuden hade fullmakt var centralt för att legitimera avtalen och 

de förhandlingar som skett, men också betona kungens fulla rätt som kung. Intressant är även att 

man i traktat 563 från 22 juni 1499 skrivet av svenska rådsmän angående Hans tillträde som kung 

i Sverige med fullmakt finner en direkt referens till en paragraf i lagboken som stödjer de påstående 

som hävdas.  

…swa at thesse try rike skolet il ewig tiid bliffua wnder en herre och en koning, fore swadana saker 
skuld, som forscriffuit staar; ty effter forscreffne bebindinger, swa oc fore thet at sueriges lag 
wtvisa i konungabalken i tridie capitil, at om konings soner aere till, tha aere the naest, som the oc 
haffua giort i Danmark oc Norrige…172 

Att Hans bör och kommer att väljas till kung eftersom att seden och lagen rekommenderar den 

förre kungens son, så väl i svensk lag som det praktiserat i de andra två rikena.  

Värderingskategori två berör ord, begrepp och fraser som uttrycker enighet och samtycke 

vilket också är avgörande och på många sätt ger legitimitet och styrkan i avtalen.  

 

 

                                                
169 ST d:3. 529, s. 373.  
170 ST d:3. 531a, s. 389.  
171 ST d:3. 555, s. 467.  
172 ST d:3. 563, s. 484-485.  
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Ord och fraser Sten Sture Hans Övriga Totalt  

Samtycke  3 7 27 37 

Endräkt 3 3 24 30 

Bebindelse  2 1 20 23 

Kärleksfull bebindelse  1 4 15 20 
Tabell 12: Enighet. Sten Sture senare period.  

 

Ett tidigare citat omnämner exempelvis ”Hwilke articulus wii samtykke och fulbordha i alla 

syna puncta medh nakre förbätringh…”173 som markerar ett samtycke till avtalets punkter. Alltså 

är ordet och samtycke väldigt viktigt.  Detta är även dikterat i lagen. ”…särskilt att ingen utländsk 

rätt drages in i riket allmogen till lag och rätt, icke heller någon sådan lag gives allmogen, utan deras 

ja och samtycke.”174  vilket även poängterar allmogens roll och samtycke i stiftandet och bruket av 

lagarna. Både allmogen i sig och deras samtycke har en mycket betydande roll för legitimiteten av 

lagar och makt. Ett betydande ord inom definitionen av enighet är endrechtelliga som tidigare 

förklarat innebär att man i gemenskap är överens om något, i stil med det moderna ordet enhälligt. 

Ordet innebär att man skall i en grupp vara överens om det som därefter skrivs vilket inte 

förekommer i lika utsträckning i dokument författade av en aktör i stället för flera, däremot 

förekommer det även hos dessa men då i hänvisningar till andra aktörer eller andra dokument där 

något enhälligt har beslutats. Så som innan citerats ”…samtycko haffua nw edrechteliga oc lagliga 

anammat…”175 visar här på just en enighet och ett enhälligt beslut, där både samtycke och 

enhälligheten återfinns än en gång tillsammans. Detta gör de inte alltid, men ofta och poängen med 

detta torde vara att det är viktigt att man enhälligt i riksrådet eller allmoge samtycker till större 

politiska beslut, så som val av konung eller förändringar av lagen.  Två andra fraser eller ord som 

under den här perioden är viktiga är bebindelse och kerlighe bebyndelse som på flertalet sätt rör debatten 

under perioden. Skillnaderna är i sig inte stora mellan dem, men det är en skillnad som på flertalet 

vis gör sig märkbar. Dels för att en formulering om en kärleksfull sammanslutning av länderna 

konnoterar något annat än att enbart skriva om att sammanbindas. Exempel på ordens användning 

från en riksrådsgruppering är: ”…ok fulbordom then ewige frid, kerlige bebinning oc bröderskap, 

som sworin, loffwet oc besegld aer…”176  vilket är ett vanligt sammanhang för frasen att befinna 

sig i. Ett annat exempel från svenska riksrådet är ”ath nager kwnne then finnas aff oss, som gafue 

sigh fran oss, mothe thenna bebindningh ok beseglingh, tha skal han blifua en meenedare och 
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drawelsman…”177 Där används ordet bebindningh och omtalar inte själva sammanslutningen utan 

syftar snarare på annat, bland annat att det kan finnas motsättningar mot denna sammanslutning 

av rikena ibland individerna i riksrådet och att den då går ifrån deras huvudlinje och bryter sin ed. 

Alltså betonas återigen enighet och samtycke som viktiga element. Ett exempel som berör frågan 

om att bryta enighet, eller att agera utan samtycke är ur lagboken är från giftermålsbalken ”Om en 

mö tager man mot faders eller moders vilja, vare sig hon tager honom till laggift man eller i 

lönskaläge, har hon förverkat sitt fädernearv och sitt mödernearv, men intet annat arv.”178 Som 

poängterar konsekvenser att agera utan godkännande och samtycke, som kan ge konsekvenser.  

Löften är en av de mest konkreta värdekategorierna, samtidigt som även enighet och laglighet 

också har sina givna markörer. I denna period under av slutet av 1400-talet sker många löften, 

löftesbrott och det är en politisk turbulens som tidigare redogjorts för.  

 

Ord och fraser Sten Sture Hans Övriga Totalt 

Lovar 7 8 32 47 

Obrutet hålla 5 7 20 32 

Svurit 1 2 15 18 

Lovar stadigt fast 2 1 8 11 

Kungliga ed 0 5 1 6 

Ed 0 2 3 5 
Tabell 13: Löften. Sten Sture senare period.  

 

 Exempel där flera av dessa ord från tabellen förekommer är. ”… som han haufer oss lofuath och 

sworith, tha schal thet Gudh wetha, ath thet skal wara oss högeliga i mothe.” och ”Til thes yttermera 

wisso, bätre forwaringh ok stadfästilse, ath thetta obrotsliga hallas skal, tha latha wii alle witerliga 

hänga waart secrete…”179 Ett annat exempel från riksråden är ”thet loffue wii fast, sadicth och 

obrotiligt holle fore oss och wore epterkomende wedh wore aere, saningh och gode troo.”180 Att 

sätta in löften i formuleringar som ”lovar vi stadigt fast att aldrig bryta” så ger det känslan av 

betydande löften, men också att det är starkare betonat och svårare att bryta än om man enbart 

lovat.  
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Ur konungabalken VI § 5 finner man textraderna:  

…med uppräckt hand lova Gud och sin konung på heder och tro att hålla sin ed. Och med denna 
ed och detta trohetslöfte, som lagman och allmoge har svurit och lovat sin konung, binds både ung 
och gammal, ofödd och född, okär som kär, frånvarande såväl som de som där voro och svuro ed 
och lovade trohet.181 

Detta visar på många sätt löftens betydelse, som många gånger redan visats i studien. Den politiska 

kulturen kräver detta av dem som är makthavare, men även av allmoge. Något som i sin tur kan 

anses som förpliktad lojalitet. Lowet och även formuleringen loffwae fast förekommer ofta. Att lova 

fast och stadigt är något starkare betonat än ett enkelt lova, men är i egentligen inte någon väldigt 

stor skillnad. Sworit är ett annat mycket förkommande ord i dessa situationer för att förstärka löftet 

eller för att svära trohet. Eder är ett ytterligare starkare löfte och även i viss mån lagstadgade 

löftesformuleringar om plikter. Ordet eed och Konglige eedh markerar att en ed har svurits, eder är ett 

mycket hårdare knutet löfte, än enbart löften. Framför allt om det är en av de lagstadgade ederna 

som svurits.  

Förpliktelser förekommer på flertalet vis i argumentationen för att skapa så väl laglighet som 

legitimitet hos berörda aktörer. Det är i många fall essensen av löftena, det som lagstiftas eller det 

fragment av icke uttalade normer som styr ageranden.  

 

Ord och fraser Sten Sture Hans Övriga Totalt 

Fred 2 4 22 28 

Hjälp 2 8 11 21 

Bästa och bestånd 1 4 10 15 

Privilegier 1 8 5 14 

Troskap 3 4 6 13 

Friheter 1 4 6 11 

Rättigheter 0 1 1 2 
Tabell 14: Förpliktelser. Sten Sture senare period.  

 

Den förpliktelse som under denna period förekommer vid flest tillfällen är formuleringen besta oc 

bestand. Detta torde bero på argumentationen och att det är väldigt många viljor för vad som är bäst 

för landets bestående. Ett exempel är från konventionen 1494 ”at förhandla ok owerwaege thesse 

III rigene bestand oc besta ok fultgöre Kalmarna degttingen…”182 vilket är en typisk användning 

av den frasen, även om orden kommer i annan ordning än i tidigare exempel. Det ger den samma 
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mening och betydelse som tidigare angivits.  Hans använder det i följande exempel riktat till 

svenskarna ”tha skwllae i fyndae oss wellwylligae tiil ethert beste oc bestandt…”183 Citatet visar på 

ett av flera sätt att argumentera för godhet och välvilja. Vad som mer ligger i toppen av förpliktelser 

är dem som ofta kan synes vara skyldigheter eller kräver skyldigheter. 

Ett tillfälle där Sten Sture talar om friheter talar han även om andra ord och värderingar ur 

förpliktelsekategorin. ”som Gud forbiwde, at jach swa giorde med forscreffne opredning, tha scall 

jach hafwe forgiort ther med aere och redhelighet och forbroted friiheter, fraelser, privilegier och 

nader, som jach hafwer aff koninger, herraer oc kronen.”184 Här framgår det ganska klart att Sten 

Sture anser sig mista eller förbruka sina friheter och privilegier om han inte gör som lovat, vilket i 

det här fallet är att hedra kungen Hans och sedan hylla hans son Kristian som kung efter honom. 

År 1483 under de första förhandlingar om Hans befästelse som kung i Sverige äger rum skriver 

han ”Försth at wii willia och skullu elska gudh öfuer al och alla theras privilegia, friiheer, statuta, 

handfestningher och goda gambla sedhwäniar, som the friiasth nwtith hafwa aff then heliga 

romerska kirkia…”185 Där lovar han hålla vid de friheter och privilegier som redan finns i Sverige. 

I stycket under på samma sida skriver Hans likande om sina tre riken i stort rörande respekten för 

de friheter, privilegier och goda sedvanor som redan finns i rikena.  

Den sista värderingskategorin är de goda egenskaperna som individer och aktörer bör följa 

för att agera korrekt enligt normen.  

 

Ord och fraser Sten Sture Hans Övriga Totalt 

Värdighet 21 17 26 64 

Vilja 6 12 19 37 
Ära 3 6 24 33 

Goda tro 2 3 22 27 

Ärlig 3 2 13 18 

Rättvis 0 1 0 1 
Tabell 15: Goda egenskaper. Sten Sture senare period.  

 
 En fras som ofta används är ära, sanning och gode troo som på flera ställen antagits. Exempel 

”…haengia wore secret ok incigle for thetta breff ok loffua wiid wore aerae, sanningh ok gode troo 

thet forrorde orotligid ath holda i alle mate…”186 Detta är det vanligaste sättet det förekommer, 

bortsett från formuleringen kring sigill. Alltså att i sammanhang av löften och formulera sig med 
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frasen obrutet hållas på ens ära, sanningen och den goda tron. Exempelvis är aere i sin 

självständighet den vanligaste anmärkningen på god egenskap, alla värnar sin ära. Ofta markerar 

med frii williae ut som både en egenskap att ha och utöva, förstärkning av ens samtycke eller 

liknande. Något som också talas mycket om är värdighet. Ordet wedugheyt talas det om både i tilltal 

och i omtal, exempel som tidigare citerats från Sten Sture ”… som the werdugstae, weduge fedre 

her erchebiscop Jacob vdi vbsallae…”187 används mer. Värdighet och heder är viktiga egenskaper 

och normer som ger legitimitet, eller som kan skada ens anspråk på makten. Om man inte som 

Gustafsson hävdar agerar enligt normerna för ens sociala rang och status kan man anses inte bete 

sig med den värdighet man bör och det kan i sin tur skada ens heder som är viktig för 

maktanspråk.188   

Lagen talar även den om olika egenskaper eller goda beteenden, som i detta avsnitt rörande 

valet av lagman. 

Den som kungen väljer till lagman, han skall svärja detta: så beder jag Gud hjälpa mig, och de 
heliga ting som jag håller på, att jag skall emot fattiga och rika i hela min lagsaga i alla domar följa 
det rätta och aldrig det orätta emot mitt samvete och lagen, och aldrig vränga lag eller styrka orätt 
för räddhågas skulle, av väld eller penningbegär, ej heller av avund eller illvilja, ej heller för 
frändskap, eller vänskap.189 

Citatet visar på flera goda egenskaper som att behandla människor, rika som fattiga lika in för lagen, 
eller att stå på rättvisans sida, inte ha begär efter pengar och förgöra sitt arbete enligt lagen och inte 
döma vänner annorlunda än främlingar. Lagen, rättvisan och det goda samvetet är viktigt.   

                                                
187 ST d:3. 550b, s. 456. 
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189 MEL – Rättegångsbalken I, s. 160. 
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4. Resultatdiskussion  

De viktigaste resultaten finner man i så väl likheter som olikheter mellan och inom perioderna. I 

ett första skede ska nu användandet av titlar och tilltal ytterligare analyseras och jämföras, sedan 

kommer orden och frasernas värderingsgrupper jämföras mellan perioderna.  

4.1. Titlar och tilltal  

Titlarna som används varierar både för olika individer men också beroende på sammanhang och 

tid. Att tituleringar eller tilltal är situationsanpassande gör det viktigt att se sammanhang på det vis 

som redovisats i undersökningen.  

De mest använda och mer standardiserade tituleringarna av kungarna av andra än dem 

själva är följande: 

• Högboren herre och förste kung (i några variationer) 

• Vår nådige herre konung 

• Värdige högboren förste och herre  

• Konung eller kung 

Kungarna titulerar sig själva: 

• Vi Karl med guds nåd Sveriges, Norge och Götars konung 

• Vi Kristian med guds nåd Sverige, Danmark, Norge, Vendernas och Götarnas konung, 

Greve i Oldenburg och Delmenhorst 

• Vi Kristian med guds nåd Danmark, Sverige, Norges, Venders och Götars konung, 

hertig i Slesvig, greve i Holsten, Stormaren, Oldenburg och Delmenhorst  

• Vi Hans med guds nåd Danmark, Norge, Vender och Götars konung, utvald kung i 

Sverige, Hertig i Slesvig, Holsten, Stormaren, Ditmarschen och Greve i Oldenburg 

och Delmenhorst.  

• Vi Hans med guds nåd Sverige, Danmark, Norge, Vender och Götars konung, Hertig 

i Slesvig, Holsten, Stormaren, Ditmarschen och Greve i Oldenburg och Delmenhorst.  

Riksföreståndaren Sten tituleras både av andra och sig själv.  

• Sten Sture 

• Herr Sten Sture 

• Herr Sten Sture, riddare i Gripsholm och Sveriges rikes föreståndare  

• Herr Sten Sture, riddare och Sveriges föreståndare  
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Alla dessa tituleringar ger en klar bild över hur de används, vad som anses rimligt och accepterat. 

Exempelvis att skriva enbart Kristian om kungen är inte acceptabelt i traktaten, utan de måste 

skriva kung Kristian eller nådige herre. I varierad mån används även ytterligare hedersbetygelser så 

som högboren herre, värdige herre och förste som exemplen i undersökningen visat. Vilket visar 

på mer artighet än vad som alltid krävs.  

Några av de främsta resultaten som studien funnit är två företeelser angående de tre kungarna 

som sticker ut. Det första är att Karl använder sig av titeln kung av Norge även då han kan ha 

ansetts förlorat den rätten då Kristian blev vald till norsk kung i maj 1450. Karl använder den 

norska titeln flera gånger efter det att han blivit återinstallerad som kung i Sverige 1467. Det andra 

resultatet är att Hans mycket länge titulerar sig själv som utvald kung av Sverige och inte kung av 

Sverige då det formella valet och kröningen inte ägt rum. Angående Karls situation bör det vara 

inom det handlingsutrymme som den politiska kulturen tillåter att behålla titeln eftersom han varit 

krönt kung av Norge. I det läget sågs titlar och territorium separat från varandra, vilket annars 

brukar kunna vara tätt sammanbundna. Alltså om en person en gång blivit krönt kung, är han alltid 

kung, oavsett om man har förlorat sitt rike. Beträffande Hans ovan nämnda försiktighet så tyder 

detta på att han respekterar seder och det faktum att han formellt inte är vald kung i Sverige, men 

att han bestämt vill hävda sitt anspråk. Hans går inte för långt i sina anspråk, men han gör tydligt 

för alla sina intentioner, men också sin respekt för lagen, som tydligt skriver att kungen skall väljas 

och önskvärt vore att den valdes bland förre kungens söner, men det är inte ett krav.190 Vad som 

också är en önskan i den lagtexten är inrikes födda, om Hans skall räknas som sådan är svår att 

säga då han i första hand i ursprung är dansk och dessutom har tyska föräldrar, alltså har han det 

som talar emot honom och kan ha bidragit till försiktigheten. Vad som däremot talar för honom 

är släktskapet med sin fader den tidigare kungen Kristian. Lagen i detta fall går att tyda på två sätt, 

antingen för eller mot, samma sak gör Hermanssons påståenden om släktskap, arv och lojalitet.191 

De båda grupperingarna av frälse antingen ärver sin position med resurserna som tillhör, eller tar 

sig fram på egna meriter. Under perioden figurerar de båda i varierad utsträckning vilket gör att 

både tanken på att ärva allt efter sina föräldrar och att göra sig erkänd på egna meriter. Båda vägarna 

till makten sågs legitima som sätt att ta sig fram på. Här bör det vara lagtexten som skapar tvivlet, 

men också genom att den svenska riksrådsgruppen och främst Sten Sture var skeptisk mot en union 

med Danmark igen, och ville i så fall förhandla om avtalen. 

De största skillnaderna finner man om man jämför hur exempelvis den danske kungen titulerat 

sina svenska motparter kungen Karl och riksföreståndaren Sten Sture. Karl som en krönt konung 

får sina tituleringar likställd den danska kungen medan Sten Sture inte alls blir visad samma 
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värdighet, respekt eller tituleringar. Detta beror på att Sten Sture inte är krönt kung, även om han 

har regentskapet. Det är en tydlig skillnad på riksföreståndare och kungar i den bemärkelsen. Vad 

mer gällande Karl så visar de norska traktaten att de såg välkomnade på honom som kung, och inte 

som någon inkräktare eller usurpator. Något som man hade kunnat göra om man ansåg Kristian 

av Oldenburg ha det större anspråket på tronerna. Däremot dröjer det inte många traktat eller 

månader innan de visar samma artighet till kung Kristian, oavsett om de vill se honom som kung, 

eller inte. De betyder ändå att det har respekt för honom, de ser likvärdigt på kungarna och vill inte 

göra sig ovän med någon av dem. 

Det gotländska exemplet från 1448-1449 som tidigare nämnts uppvisar ett mellanläge gällande 

tituleringar av kungar. Det visar på att man kan vara artig, trevlig och allmänt välmenande, utan att 

överdriva sin hövlighet. Annars blir det lätt att man antingen är väldigt kortfattad eller broderar ut 

med alla möjliga hederstitlar. Exempelvis jämförelsen kung Karl med värdige och högboren förste 

och herre konung Karl, så är det andra mer hedersbetygande. Något liknande sker för Sten Sture, 

under en period av konflikt blir Sten Sture nästa helt utan titlar överhuvudtaget. Det tolkas som ett 

tecken på att Sten Sture hamnat i onåd, främst då Sten Sture dessutom börjar använda sig av väldiga 

hedersbetygelser gentemot Hans. Utöver standardtituleringar så lägger Sten Sture på mer krut med 

bland annat vår käraste nådigaste herre konung, vilket antyder ännu mer artighet och som han inte 

gjort tidigare. Detta tyder också på att det finns ett mellanläge mellan miniminivån av artighet och 

den väldigt hedersbetygande som är en mer vardaglig allmängiltig tituleringen. Det är möjligt att 

som Gustafssons argument skulle indikera att skillnaden i rang mellan Sten Sture och Hans ger 

utrymme för detta, så väl som den politiska kulturens normer, men också att det kan krävas av Sten 

Sture på grund av hans sociala rang och grupptillhörighet.192 Under en kort period är Kristian kung 

i Sverige innan Karls bortgång och Sten Stures tillträde som riksföreståndare. Den situationen gör 

att Kristian anser sig ha rätten att fortsätta kalla sig kung av Sverige ibland alla sina andra riken och 

hertigdömen. Detta kan på ett sätt användas för att underminera Sten Stures auktoritet i 

storpolitiken, men också för att visa på det som redan nämnts, att man ser det som en gång kung, 

alltid kung. Danska sändebud skriver väldigt gott om Kristian, de ger honom ofta den där lilla extra 

titeln om nådig eller värdig herre, möjligen för att försöka sälja in honom till de svenska sändebuden 

de förhandlar med. Det danska riksrådet vill återfå Sverige in i unionen igen och en union under 

styrning av deras danska kung.  

En nyhet i tituleringarna för senmedeltiden är motiveringen med guds nåd som hjälper 

argumentationen att kungens makt är den viktigaste och den är sanktionerad av gud. Kungens roll 

är sanktionerad av gud och därför får den varken missbrukas, eller utan goda grunder 
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undermineras.193 Det var en trygghet för kungen, men också en trygghet för undersåtarna inom 

kungens rike som visste vad som gällde och hade möjligheter till att protestera mot felaktigheter, 

en maktbalans. 

4.2. Ord och fraser 

De tydligaste resultaten från undersökningen rörande vilka värderingar och normer som uttrycks 

genom ord och fraser är de värderingskategorier som använts i presentationen av undersökningen. 

Det är alltså de värderingar som kommit till uttryck genom dessa ordval och som således blivit till 

de följande kategorierna som använts genom hela presentationen av undersökningen enligt 

angivelsen i metodkapitelet. Att 1400-talets nordiska samhällen värderar lag och rätt, värdesätter 

enighet och samtycke, tycker det är viktigt att hålla sina löften, anta och sköta de förpliktelser man 

har och kunna agera enligt sitt sociala sammanhang och därigenom visa på goda egenskaper.  

Den första värderingsgruppen är lag och rätt, där förekommer både ord som har direkt 

koppling till lagen, men också de som implicit antyder laglighet. Vissa ord förekommer oftare än 

andra, vilket redan förtydligats i undersökningen. Här är det tydligt att ämnet är viktigt, men att 

orden som fullmäktig, fullborda och stadfästa är viktigare än att hänvisa direkt till lagen. Det som 

också går att observera i undersökningen är att ordet fullmäktig förekommer flest gånger under 

Sten Stures tidiga ämbetsperiod, det skall inte tolkas som att fullmakter eller fullmäktighet tappar i 

värde, utan de som tidigare omnämnts är snarare tecken på situationsanpassning. Det som gör den 

rättsliga aspekten intressant är inte bara referenser till lagbindande formuleringar, eller lagtexternas 

innehåll, utan att de ger uttryck för de normer och värderingar som redan finns i samhället när de 

blir lagstadgade.194  Dessutom som konungabalken skriver ”…utan att skada kronans rätt, och hålla, 

styrka och värja alla gammal Sveriges lag, som allmogen har av fri vilja och med samtycke antagit 

som stadfäst av förutvarande kungar…”195 så har allmogen en viktig roll i lagstiftande, vilket också 

stärker teorin om att lagen stiftats utefter de normer och värderingar som finns i samhället.  

Enighet är en annan viktig del av den politiska kulturen eftersom de går i linje med 

värderingarna som samtycke och ger legitim tyngd att besluts fattats i enighet. Tolkningen av ordet 

bebindning kan ske på flertalet vis, främst om man ska se det som uttryck för en värdering. Det 

handlar främst i traktaten om en förbindelse eller förbund mellan de nordiska rikena. Det kan också 

som en värdering ses som uttryck för politiska grupperingar eller äktenskapsallianser. Precis som 

ovanstående lagtext syftar till har samtycket en mycket central roll i flera delar av den politiska 

kulturen. Så har även endräkten, vilket vid flertalet tillfällen blivit citerat, motiverat och använt. Vad 
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som skiljer sig något mellan perioderna är att orden förekommer mer sällan i under Karls period 

och det tillsynes utan större anledning. Vad som här bör tilläggas som intressant är att varken Karl 

eller Sten Sture någonsin använder sig av frasen kärleksfull bebindelse, även om dem använder sig 

av bebindelse vid fåtalet tillfällen. Detta visar polariseringen för eller mot unionens varande. Det 

finns alltså tydligt större stöd hos riksråden, främst det danska samt de Danska kungarna Kristian 

och Hans. Det är alltså en del av deras politiska agenda. 

Löften och hur löften skall hanteras är en annan viktig del av värderingarna under 1400-talet 

och säkerligen hela medeltiden.  Som kung, riksråd eller allmoge skall du hålla dina löften och dina 

svurna eder. Formuleringarna utan dessa löften kan variera och de kan också göra att strängheten 

i dem varierar. Löfte väger tungt, men ett svuret löfte, eller en svuren ed väger tyngre och inger 

mer respekt, men kan också få större konsekvenser vid än vid löftesbrott. Det lovas mycket, vid 

flertalet tillfällen, och även på varierade sätt, det har undersökningen visat med flera citat. Eder före 

kommer mer sällan än löften vilket ger sin naturliga orsak i att det oftast endast kungar som svär 

eder, men också att det enbart sker vid speciella tillfällen så som vid kröningar. Sedan som 

undersökningen visade kan kungarna sedan hänvisa till den kungliga eden man tidigare svurit. Både 

berörande löften och nästa två värderingskategorier av förpliktelser och goda egenskaper diskuterar 

Gustafsson tydligt individens betydelse. Både för att man som en del av grupp måste bete sig på 

ett visst sätt, men också beroende på rang, status och börd.196 Både personliga ageranden, 

egenskaper och lojalitet till en som individ spelar en stor roll. De sociala nätverk som bygg omkring 

en och de underliggande, outtalade, förpliktelser dessa kan bära med dig är ofta centralt styrande 

för lojalitet och grupperingar vid exempelvis konflikter.197 En aktörs pålitlighet vid löften och eder, 

men också övriga förpliktelser den tagit på sig, både dem som är uttalade, i citat, eller dem som är 

outtalade spelade roll för legitimiteten.  

Det förekommer att man lovar saker som antingen förpliktigar eller som är en förpliktelse att 

lova. Avgörande på flera ställen är de personliga egenskaperna hos en ledare, tronpretendent eller 

kung.  Den som tidigare ofta talat om förpliktelser eller känsla av plikt för att säga ifrån när något 

är fel, eller kräva sina rättigheter är Reinholdssons avhandling som diskuterar detta. 198 Det handlar 

även om maktrelationer, det ömsesidiga beroende som även lagarna talat om och det som förpliktar 

en som så väl präst, frälse eller bonde att ställa upp när någonting kallar. Då talar jag naturligtvis 

om dessa resningar som gjorts, eller andra markeringar mot överheter som kungen eller fogdar. En 

sak som man kunnat resa sig mot är inte bara hög skatt eller orättvisa straff, utan att fogden eller 

kungen betett sig dåligt på annat sätt. Som Nordquist skrivit att kungens makt och auktoritet kunde 
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hänga ihop väldigt mycket med deras personliga kvaliteter och uppförande.199 De goda 

egenskaperna har betydelse, så väl som uppförande, heder och börd. Goda egenskaper och gott 

uppförande gäller även för allmoge, klerker eller frälse. Beskrivningarna av goda egenskaper är 

komplex, och materialet inte det bästa för den kategorin. Vad som däremot är tydligt är att de spelar 

roll, egenskaperna är viktiga. Så väl att ha, som bruka en fri vilja, eller att framstå med värdighet 

och ära, vara ärlig och rättvis. Flertalet ordaval, samt tituleringar tyder på att dessa är de viktigaste 

och mest betydande egenskaperna på något sätt under perioden. Dessa fem värderingsgrupper som 

figurerat i undersökningen är huvuddragen av de värderingar som uttrycks i traktaten och de ger 

en god antydan till den politiska kulturens innehåll. Att värna lag och rätt, att vara eniga och 

samtycka, att hålla sina löften, att ta an sina förpliktelser och uppföra sig med goda egenskaper som 

sig bör.  

4.3. Avslutande diskussion om politisk kultur  

Syftet med den här studien är att säga något om de normer och värderingar som fanns i den 

politiska kulturen under 1400-talet samt att undersöka hur den politiska kulturen lade grunden för 

den polarisering som pågick under hela den studerade tidsperioden. Österberg talar om sina fyra 

kategorier för vad politisk kultur kan vara vilket är värderingar om vad politik är, bestående 

uppfattningar om den politiska arenan, vad som ger politisk legitimitet och vilka mönster som 

traditionellt följs för att lösa olika politiska problem.200 Österbergs kategorier tillsammans med 

Gustafssons argument om identitet och legitimitet ligger till grund de fem värderingskategorierna 

som använts.201 Tillexempel att värderingarna som lag och rätt, enighet, löften, förpliktelser och 

goda egenskaper har en central plats. Under senmedeltiden är den politiska arenan i första hand 

förhandlingsbordet och en diskussion om legitimitet. Vilket ses så väl i ordval som de beskrivningar 

av goda egenskaper som går att se i samband med tituleringarna. För att vinna legitimitet måste 

man uppfylla vissa krav, det blir tydligt både av Gustafssons argument, men också av händelser 

under 1400-talet illustrerat genom tituleringarna, lagtexterna och retorik. Hermanssons studie om 

släktskap visar sig också här ha en relevans om man ser till Hans argumentation för att bli kung av 

Sverige och Kristians försök att få svenska riksrådet att i förväg avtala att välja Hans till nästa kung. 
202 Traditionella mönster går också att delvis tyda då det i det stora hela genom studiens tidsperiod 

inte förekommer några större förändringar. Det finns skillnader i ords förekomst och det finns 

skillnader i tituleringar, men det går att situationsförklara sig till en rimlig anledning. Vad man 
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däremot kan se är argumentationen för att skapa sin legitimitet som makthavare eller legitimitet för 

de avtal som sluts under perioden. Där är det ordvalen, tituleringarna och argumentationen som 

blir avgörande för legitimiteten. Detta beror dels på att det är den genren av texter som studerats 

och övriga mönster som skulle kunna gå att identifiera för problemlösning förblir dolda för oss 

eller skulle möjligen kunna gå att finna i annat medeltida källmaterial.  

Jag kan nu säga efter att värderingarna inom 1400-talets politiska kultur identifierats utifrån de 

för studien använda källmaterialet och diskuterats i relation till den tidigare forskningen att den 

politiska kulturen haft en stor betydelse för händelseutvecklingen. Den politiska kulturen finns där 

som en större underliggande djupare struktur och påverkande kraft än vad tidigare forskning av 

tidsperioden av exempelvis Lönnroth, Kumlien, Palme, Christensen och Olesen har visat på. 

Forskning som ibland verkar ha tagit förgivet att ekonomisk stimuli är det största drivkraften för 

politisk agerande eller tillskrivit individerna en större betydelse genom att inte se eller belysa dessa 

strukturen som i den här forskningen identifierats. Därför har denna studie av den politiska 

kulturen möjliggjort en ny komplexare syn på Kalmarunionens polarisering. Behovet av att 

legitimera och argumentera för sin ställning och maktposition uppkommer i kontexten av ett 

plötsligt maktvakuum, där den rådande praxisen inte går att genomföra genom att välja en av 

kungen söner. Vid kungavalet 1448 går det inte att enligt lagen och normerna välja den förre 

kungens son till kung, det finns ingen son. Då uppstår detta maktvakuum som både den svenska 

frälsemannen Karl Knutsson (Bonde) och de danskar som förespråkade Kristian av Oldenburg 

utnyttjar för egen vinning. De försöka alla pressa fram sina positioner och hävdar på sina nationella 

lagar att de genomför korrekta kungaval och så vidare. Situationen blev därefter ansträngd och 

regionen led av instabilitet, vilket också ledde till en fortsatt instabilitet och ett ständigt dragande 

fram och tillbaka. Den politiska kulturen och de politiska överenskommelserna gjorde detta möjligt, 

hade den politiska kulturen varit annorlunda hade argumentationen varit annorlunda, men också 

legitimitetsanspråken. För det som skapar legitimitet är vad den politiska kulturens normer påstår 

att det är, även Gustafssons argument är inne på samma spår med strävan efter materiell vinst, 

betydelsen av individers och aktörers handlande, heder, tillhörighet och status. Det finns de gränser 

som inte får passeras utan att förlora heder, trovärdighet och således allierade att grunda sin 

maktställning på. Varje del och skärva av Kalmarunionen försöker och vill legitimera sin egen 

existens, makt och agenda för att annars riskerar dem att slukas av de andra delarna.    
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