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Abstract 

 

The thesis aims at understanding, from a world-system analytical perspective, the economic 

and social structures behind the Swedish territorial expansion in the 17th century, given the 

economic backwardness of the country in a Western European comparison. Through a study 

of the works of Eli F. Heckscher and Immanuel Wallerstein among others, the thesis 

investigates the internal dynamics of the Swedish society at the time, as well as the role 

played by the Swedish state in the European world-economy, in order to understand the 

internal and external logic of the expansion. It is argued that the territorial expansion was in 

the interest of the feudal nobility that, due to the relative strength of the peasant class, found 

itself obligated to find sources of surplus revenue other than the Swedish soil. Moreover, the 

amount of available wood used as cheap fuel made it possible to produce and export iron and 

copper in order to finance the expansion. The exportation of iron and copper was highly 

profitable in an era of high demand in the European world-market, due to the financial strains 

of the Spanish Empire and the Thirty Years’ War. Moreover, it is concluded that a process of 

initial modernization of the class relations took place – articulated by a fusion of the interests 

of the state, the upper nobility and foreign investors -, which favored Swedish capital 

accumulation, albeit the economy was still too weak in the 17
th
 century for Sweden to become 

a core country of the world-system. 

 

 

Nyckelord: Sverige; stormaktstiden; tidigmodern tid; det moderna världssystemet; kapitalism 
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1. Inledning 

 

Den här uppsatsen är resultatet av två skilda mål: å ena sidan en önskan att förstå den svenska 

historiens longue durée, å andra sidan en nyfikenhet på världssystemanalysen som akademiskt 

verktyg för att förstå världen. Sedan jag började studera ekonomisk historia har jag noterat 

hur förklaringar av Sveriges ekonomiska framgång på 1900-talet tenderar att använda 1800-

talet som bas för sin historiska analys. Jag har funnit detta analytiska grepp otillfredsställande 

och velat förstå uppkomsten av de karaktäristika som redan på 1800-talet skilde den 

ekonomiska utvecklingen i Sverige från exempelvis östra och södra Europa. Parallellt med 

lusten att försöka förstå den svenska historiens långa vågor har jag också närt ett växande 

intresse för den teoribildning inom den marxistiska idétraditionen som bland annat 

representeras av André Gunder Frank och Immanuel Wallerstein. I mina sociologistudier har 

jag haft anledning att använda mig av samhällsvetenskapliga teorier som utifrån ett 

latinamerikanskt perspektiv bygger vidare på Wallersteins tankegångar, i syfte att förstå 

konflikter och motsättningar inom de sociala förändringsprocesser som idag präglar den 

latinamerikanska kontinenten. En vistelse i Anderna i slutet av 2011 sporrade min lust att vilja 

applicera ett liknande teoretiskt ramverk på den svenska historiens utveckling, i hopp om att 

genom studiet av historiens långa vågor lyckas nå en större förståelse av de samtida konflikter 

och motsättningar som präglar vår del av Europa.  

Medan sociologin är den vetenskapliga disciplin som har moderniteten som sitt 

analysobjekt och jag i mina sociologistudier har kommit att bli mer och mer intresserad av 

den tidigmoderna tiden, fann jag 1600-talet – som på många sätt markerar inledningen av 

moderniseringsprocessen i Sverige - som ett lämpligt fokusområde för min uppsats i 

ekonomisk historia. 1600-talet var en tid då Sverige fortfarande släpade efter andra 

västeuropeiska länder i ekonomiskt hänseende: graden av monetarisering av ekonomin var 

låg, den svenska urbaniseringsnivån var jämförbar med Polens, jordbruket var lågproduktivt 

och först i slutet av 1500-talet hade hanseaternas makt över den svenska utrikeshandeln 

släppt. Ändå var det under denna period som svenska staten uppnådde sin största territoriella 

utbredning någonsin och till och med lyckades bedriva kolonialäventyr - om än kortvariga – i 

Amerika och Västafrika. Hur förklara denna synbara paradox? Står inte ekonomisk 

efterblivenhet och militär expansionspolitik i motsättning till varandra? Eller var den senare 

ett resultat av den förra? I så fall, hur? Dessa frågor ledde fram till att formulera följande 

frågeställning: 
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Hur förklara Sveriges territoriella expansion under 1600-talet mot bakgrund av landets 

ekonomiska efterblivenhet? 

 

Genom att söka besvara frågeställningen syftar uppsatsen till att försöka identifiera den 

svenska statens rörliga position i den europeiska världsekonomin på 1600-talet och söka 

förstå den interna och externa logiken bakom stormaktsexpansionen ur ett 

världssystemanalytiskt perspektiv. På ett övergripande plan syftar uppsatsen också till att 

undersöka på vilket sätt världssystemanalysen kan användas som akademiskt verktyg för att 

förstå en enskild stats historiska utveckling inom ramen för det mellanstatliga systemet.  

 Efter denna inledande presentation av uppsatsens bakgrund, frågeställning och 

syfte kommer vi nu gå vidare till en diskussion om Immanuel Wallersteins 

världssystemanalytiska perspektiv som utgör uppsatsens teoretiska ramverk, vilken följs av ett 

avsnitt om uppsatsens metodologi. Uppsatsens empiriska stomme inleds därefter med en 

diskussion om den svenska jordbruksutvecklingen under senmedeltid och tidigmodern tid, 

följt av en diskussion om den tidiga svenska metallproduktionen för den europeiska 

världsmarknaden. Därpå följer ett avsnitt som behandlar statsapparatens omvandling under 

1600-talet och hur denna kan förstås mot bakgrund av vår diskussion om jordbruket och 

industriutvecklingen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion om de resultat 

som framkommit. 
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2. Teoretiskt ramverk 

 

Det världssystemanalytiska perspektivet 

Genom publiceringen 1974 av den första volymen av The Modern World-System presenterade 

den nordamerikanske sociologen Immanuel Wallerstein ett förslag på ett nytt analytiskt 

ramverk för att undersöka och förstå den moderna världens historiska utveckling. Wallersteins 

verk var en kritik mot den rådande fokuseringen på den enskilda staten som självklar 

analysenhet för samhällsvetenskaplig forskning och debatt. Wallerstein menade att de 

moderna staternas olika utvecklingsvägar var meningsfulla att studera först utifrån ett 

analytiskt perspektiv som omfattar hela det sociala system som de är en del av. I förordet till 

den första volymen av sitt verk redogjorde Wallerstein för sin avsikt, i den franske historikern 

Fernand Braudels anda, att kombinera olika vetenskapliga discipliner – ekonomisk historia, 

sociologi, historia, ekonomi, statsvetenskap, kulturvetenskap – för att därigenom i någon mån 

kunna analysera det sociala systemets totalhistoria (Wallerstein 1974, s 11). 

Wallerstein menar att detta sociala system – det moderna världssystemet – 

uppstod i Europa i slutet av 1400-talet och i början av 1500-talet. Genom successiva faser av 

expansion och kontraktion har systemet växt för att i slutet av 1800-talet omfatta hela 

planeten. Med begreppet ”världssystem” önskar Wallerstein markera att det sociala systemet 

är att betrakta som en värld i sig – en världsekonomi - med en enda geografisk arbetsdelning. 

Världssystemet är kapitalistiskt eftersom dess bärande princip är den ändlösa jakten efter 

kapitalackumulation, en princip under vilken samtliga politiska enheter (staterna) inom 

systemet finner sig underordnade (Wallerstein 2005, s 48-49). 

Centralt för Wallersteins analys är att arbetsdelningen inom det moderna 

världssystemet är hierarkiskt ordnad; olika produktionsprocesser är mer eller mindre 

profitskapande beroende på deras relativa grad av monopolisering. Denna hierarkiska ordning 

gör att olika produktionsprocesser kan kategoriseras som centrala respektive perifera för 

systemet, där processer med hög grad av monopolisering - och som därmed generar hög profit 

- är de centrala. Wallerstein menar att de olika mycket profitskapande produktionsprocesserna 

tenderar att koncentrera sig i olika geografiska områden, vilket gör att olika stater kan uppta 

positionen som central eller perifer i systemet. Dessutom menar Wallerstein att det finns stater 

som intar en semiperifer roll i världssystemet, i det att dessa stater är rum för såväl centrala 

som perifera produktionsprocesser (Wallerstein 2005, s 55). 

Staternas relativa position i världssystemet är trögrörlig, men kan under olika 

omständigheter förändras över tid. Perifera stater kan klättra till en semiperifer position, 
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medan systems kärnstater kan falla ned till en semiperifer position. Stater som i ett historiskt 

läge intar en semiperifer position relativt andra stater kan både klättra och falla. Wallerstein 

menar att för att systemet ska kunna behålla en inre stabilitet tenderar en handfull stater att 

under olika tidsperioder utgöra en hegemonisk makt i systemet, på så sätt att den 

hegemoniska statens intressen upplevs representera hela systemets intressen, varför andra 

stater i mer eller mindre utsträckning tenderar att underordna sig den hegemoniska makten. 

Under världssystemets historia har den hegemoniska makten successivt flyttats från de 

norditalienska stadsstaterna, över Holland (Förenade Provinserna) och England till USA, 

menar Wallerstein (Wallerstein 2005, s 94-95). 

 

Kritik av världssystemanalysen 

Kritiken mot Wallersteins världssystemanalytiska angreppssätt och teoretiska utgångspunkter 

har varit omfattande, inte minst i den inommarxistiska debatten.1 Den nordamerikanske 

sociologen Stanley Aronowitz’ artikel ”A Metatheoretical Critique of Immanuel Wallerstein’s 

’The Modern World System’” (1981) kan tjäna som exempel. Aronowitz kritiserar 

Wallersteins framställning av övergången från feodalism till kapitalism i Europa, bland annat 

menar han att Wallerstein lägger för lite vikt vid det feodala systemets interna motsättningar - 

såsom produktionsförhållandena - och istället fokuserar överdrivet mycket på externa faktorer 

för kapitalismens uppkomst, så som klimatologiska. Aronowitz kritiserar också Wallerstein 

för att han inte alls diskuterar varuformen – då i synnerhet kommodifierat arbete – som en för 

kapitalismen specifik företeelse, vilket den ortodoxa marxismen alltid har gjort. Detta menar 

Aronowitz leder Wallersteins syn på det moderna världssystemets arbetsdelning till att bli 

överdrivet geografisk-teknisk och förlora fokus från kapitalismens sociala arbetsdelning, det 

vill säga den mellan borgare och proletär.  

 Trots Aronowitz och andras kritik mot Wallersteins verk tjänar det 

världssystemanalytiska perspektiv den här uppsatsen väl, då detta teoretiska ramverk 

möjliggör en analys av den svenska statens utveckling som en integrerad del av en europeisk 

världsekonomi. Dessutom, vilket vi kommer att se i uppsatsen, behöver inte en analys av det 

som Aronowitz kallar för det moderna världssystemets tekniska arbetsdelning heller utesluta 

en analys av arbetsdelningens sociala karaktär – tvärtom kan dessa båda analysverktyg stärka 

varandra ömsesidigt. Förhoppningsvis leder en analys av den svenska historiens utveckling i 

                                                        
1 För en överblick av den marxistiska debatten om feodalismens kollaps och kapitalismens födelse, se 

Hilton (red.) (1980). 
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ett världssystemanalytiskt perspektiv till en fördjupad förståelse av de inhemska sociala 

strukturerna i Sverige när dessa kopplas till de förändringar som det moderna världssystemet 

som helhet upplever. 
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3. Metodologisk diskussion 

 

Tidigare forskning 

En diskussion om tidigare forskning om den svenska stormaktsexpansionen ur ett 

världssystemanalytiskt perspektiv innebär en översikt över kunskapsläget å ena sidan om 

denna specifika period i Sveriges historia, å andra sidan om världssystemanalysen som 

analytiskt verktyg för att förstå tidsperioden. Medan den ekonomisk-historiska forskningen 

om Sverige brukar ta avstamp i 1800-talet, är den forskning som har bedrivits om svenskt 

1600-tal mager. De ackumulerade kunskaperna om den tidsperiod som den här uppsatsen 

intresserar sig för kan därför betraktas som relativt knapra. Grundpelaren i forskningen om 

Sveriges ekonomiska historia från senmedeltiden fram till 1800-talet av Eli Heckschers 

klassiska verk Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa som gavs ut på 1930-talet. 

Senare ekonomisk-historisk forskning om tiden före 1800-talet har tenderat att utgå från 

Heckscher. Verkets andra del - Hushållningen under internationell påverkan 1600-1720 

(1936) - diskuterar den tidsperiod som utgör den här uppsatsens huvudsakliga fokus. 

Heckschers analyserar i sitt verk den svenska ekonomiska historiens inre förutsättningar och 

utveckling mycket detaljerat och det är därför hans verk intar en sådan viktig plats i studiet av 

Sverige under den tidigmoderna tiden. Det är emellertid överflödigt att konstatera att 

Heckscher – i likhet med de andra svenska ekonomhistoriker vers verk uppsatsen utgår ifrån – 

inte gör sina analyser utan det världssystemanalytiska ramverk som Wallerstein i presenterade 

på 1970-talet. 

 Inom den världssystemanalytiska skolbildningen har forskning rörande det 

moderna världssystemets tidiga historia fokuserats på de uppstigande kärnländerna i 

nordvästra Europa, de semiperifera länderna i Sydeuropa liksom den periferiseringsprocess 

som Östeuropas genomlevde. I Latinamerika har en åtskillig mängd forskning ägnats åt den 

amerikanska kontinentens inkorporering i den europeiska världsekonomin.2 Även om 

Wallerstein själv i såväl den första som den andra volymen av The Modern World-System ger 

en kort, översiktlig bild av den svenska historiska utvecklingen, intar de skandinaviska 

länderna en mycket marginell plats i hans intresse och analys.  

 Ett exempel på hur ett världssystemanalytiskt perspektiv kan användas för att 

tolka Sveriges ekonomiska utveckling är konferenspapret Sweden’s Ascent in the World-

System: A Historical Case Study av den nordamerikanske sociologen Christopher Leckband 

                                                        
2 Se exempelvis Quijano och Wallerstein (1992). 
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(2008). Papret diskuterar Sveriges uppstigande från en semiperifer till central position i det 

moderna världssystemet under 1930- och 1940-talen. Forskning som systematiskt fokuserar 

på den svenska statens position i världssystemet under den tidigmoderna tiden tycks det 

emellertid vara mycket ont om.  

 

En litteraturstudie 

För att besvara uppsatsens frågeställning faller det sig naturligt att använda tidigare 

samhällsvetenskaplig forskning om såväl Sveriges ekonomiska historia under 1600-talet som 

om det moderna världssystemets generella utveckling under dess första expansionsfas. Den 

nordamerikanske samhällsvetaren Alan Bryman lyfter fram vikten av att förankra aktuell 

forskning i tidigare publicerad litteratur för att därigenom skänka djup och relevans åt 

forskningsfrågan (Bryman 2008, s 97 ff). I vårt fall har emellertid genomgången av tidigare 

forskning tvingats till begränsningar på grund av den ringa kunskapsanhopningen om vårt 

ämnesval. De delar av Heckschers Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa (1935; 

1936) som är relevanta för uppsatsens fokus har studerats, liksom Lars Magnussons bok 

Sveriges ekonomiska historia (2002). För en analys av den svenska jordbruksutvecklingen har 

Janken Myrdals kapitel om det svenska jordbruket under perioden 1000-1700 i boken An 

Agrarian History of Sweden – From 4000 bc to ad 2000 (Myrdal och Morell 2011) använts.  

Vad gäller det teoretiska ramverket utgör de två första volymerna av Immanuel 

Wallersteins The Modern World-System (1974; 1980) en självklar bas. I syfte att få en 

fördjupad förståelse för den marxistiska debatten om den moderna tidens början– i vilken 

Wallersteins verk bör ses som ett inlägg - har även den nordamerikanske historikern Perry 

Andersons bok Den absoluta statens utveckling (1980) använts. Också den nordamerikanske 

sociologen och världssystemanalytikern Giovanni Arrighis bok Det långa 1900-talet – Om 

makt, pengar och kapitalets globalisering (1996) har studerats för att få en fördjupad 

förståelse för den holländska hegemonins utveckling under 1600-talet. 

Uppsatsen strävar efter att applicera ett världssystemanalytiskt perspektiv på den 

litteratur som specifikt behandlar den svenska 1600-talsutvecklingen. I praktiken innebär 

detta att de olika avsnitten i uppsatsens stomme inleds med en allmän översikt och diskussion 

om Sveriges jordbruksutveckling, metallproduktion och statsbyggande, varefter den svenska 

utvecklingen placeras i en europeisk kontext och problematiseras utifrån det 

världssystemanalytiska ramverket. I det avslutande avsnittet sammanfattas uppsatsens 

resultat. 
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Begränsningar i tid, rum och teman 

Uppsatsens fokuserar på Sveriges stormaktsexpansion under 1600-talet, vilket i praktiken 

innebär perioden från det trettioåriga krigets inledning 1618 fram till freden i Roskilde 1658 

då den svenska staten uppnådde sin största territoriella utbredning. Då uppsatsen försöker 

fånga in de långa vågorna i sin förståelse och analys av stormaktsexpansionens strukturella 

orsaker, har det emellertid fallit sig naturligt att också översiktligt analysera tiden innan 1600-

talet. När det gäller jordbruksutvecklingen har det varit nödvändigt att anlägga ett perspektiv 

från senmedeltiden och vad bergsnäringen ankommer har det varit likaledes varit naturligt att 

diskutera brukspolitiken under Gustav Vasa. För diskussionen om en allians mellan högadel 

och statsmakt har Karl IX:s regentperiod utgjort en naturlig tidsmässig början. Att diskutera 

tidsperioden som föregår den epok som utgör uppsatsens huvudsakliga intresse innebär inte 

att fokus suddas ut, tvärtom syftar detta angreppssätt till att stärka uppsatsens analytiska 

skärpa.  

 Vad de rumsliga begräsningarna beträffar intresserar sig uppsatsen för den 

svenska staten såsom dess gränser definierades under den undersökta tidsperioden. Detta 

inkluderar således Finland men exkluderar de nuvarande sydsvenska länen fram till dess att 

dessa erövrades genom freden i Roskilde 1658. Eftersom det moderna världssystemet utgör 

den analysenhet ur vilken den svenska statens utveckling tolkas, görs det uppsatsen igenom 

åtskilliga referenser till den paneuropeiska utvecklingen under 1500- och 1600-talen.  

 Vad gäller de teman som uppsatsen diskuterar har dessa begränsats till jordbruk, 

industrialisering och statsapparatens modernisering. Att en uppsats i ekonomisk historia som 

diskuterar det svenska 1600-talet väver in jordbruksutvecklingen i diskussionen torde inte 

röna någon större förvåning, inte heller den begynnande industrialiseringsprocess som ägde 

rum under seklet – främst koncentrerad till metallproduktionen i Bergslagen. Diskussionen 

om statsapparatens modernisering beror på att statsbyggnadsprocesser intar en central plats i 

Wallersteins teoretiska verk och blir dessutom naturlig i en uppsats som behandlar en stats 

territoriella expansion. I diskussionen om industriproduktion och statsbyggande vävs också 

den svenska utrikeshandeln in. 
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4. Jordbrukets betydelse för stormaktsexpansionen 

Det här avsnittet försöker ge en översiktlig bild av den svenska jordbruksutvecklingens 

betydelse för stormaktexpansionen under 1600-talet. Avsnittet inleds med en diskussion om 

några grundläggande drag hos det svenska jordbruket från senmedeltiden fram till 1500-talet. 

Detta följs av en del som behandlar specifikt jordbruksutvecklingen under 1600-talet och 

försöker se möjliga kopplingar mellan jordbruket och Sveriges militära äventyr. Avsnittet 

avslutas med att det svenska jordbruket placeras in i en allmän europeisk jordbruksutveckling, 

för att därmed söka förstå den svenska statens position i det moderna världssystemet i hopp 

om att därmed tillföra en dimension i förklaringen av stormaktsexpansionen. 

 

Jordbrukets senmedeltida klasstruktur 

I boken The Agrarian History of Sweden – from 4000 bc to ad 2000 (2011) diskuterar de 

svenska ekonomhistorikerna Janken Myrdal och Mats Morell jordbrukets utveckling i Sverige 

under de senaste 6000 åren. I bokens tredje kapitel redogör Myrdal för jordbruksutvecklingen 

under perioden 1000-1700, det vill säga från vikingatidens slut fram till den svenska 

jordbruksomvandlingens inledning på 1700-talet. En central roll i Myrdals analys av 

jordbruksutvecklingen från senmedeltiden och framåt intas av Digerdöden. Myrdal menar att 

Digerdödens demografiska effekter på jordbruksbefolkningen innebar en djupgående social 

omvälvning av de sociala relationerna inom den svenska jordbruksekonomin – effekter som 

kom att sträcka sig långt in i tidigmodern tid. Myrdal beskriver hur Digerdöden bragde en 

halv generation om livet i Sverige under 1300-talet. En veritabel befolkningsimplosion ägde 

rum och den arbetsföra landsbygdsbefolkningens numerär minskade kraftigt. I ett Sverige där 

en överväldigande del av befolkningen levde på landsbygden – landet hade under 

senmedeltiden knappast alls några stora städer – innebar det en förändring av den sociala 

strukturen på landsbygden då många gårdar lämnades övergivna som ett resultat av 

massdöden. Även om det främst torde ha varit de fattigare skikten i befolkningen som 

drabbades av pestens framfart - dessas sämre näringsintag gjorde dem mindre 

motståndskraftiga mot sjukdomar - innebar den demografiska katastrofen också att den 

svenska adelns sociala position påverkades (Myrdal 2011, s 96-100). 

När digerdöden medförde att den arbetsföra befolkningen på landsbygden 

minskade, ledde detta i sin tur till att det fanns färre människor som kunde konkurrera om att 

bruka samma mängd odlingsbar jord som förut. Myrdal menar att detta gjorde det svårare för 

den svenska adeln att kontrollera arbetskraften. Träldomens formella avskaffande på 1300-

talet kan ses som ett resultat av detta, menar Myrdal. Men även på ett mer generellt plan 
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menar Myrdal, i enlighet med Ricardos jordränteteori, att det blev svårare för den jordägande 

adeln att utvinna mervärde ut jordbruksproduktionen. Då många gårdar hade övergivits till 

följd av digerdöden kunde de överlevande jordbrukarna förhållandevis lätt hitta nya marker 

att bruka jorden på, om de upplevde de feodala plikterna från adeln som alltför betungande. 

Om bönderna upplevde att det kostnaderna – antingen i form av dagsverken eller betalning in 

natura – för att bruka adelsjorden var alltför stora kunde de etablera sig på andra, övergivna 

jordar som självägande bönder. Böndernas förhandlingsposition gentemot adelns stärktes 

därmed under senmedeltiden och maktförhållandet mellan den jordägande adeln och den 

jordbrukande befolkningen förändrades därmed till den förres nackdel, menar Myrdal. Myrdal 

beskriver hur Sverige under perioden 1350-1450 också präglades av många stora 

bondeuppror. Det är rimligt att se de många bondeupproren som ett politiskt uttryck för 

böndernas stärkta ekonomiska förhandlingsrelation gentemot adeln. Även inrättandet av 

bondeståndet i riksdagen – det är ett välkänt faktum att det svenska fyrståndssystemet skiljer 

sig från de övriga europeiska treståndsriksdagarna – bör ses mot bakgrund av böndernas 

relativa styrka från senmedeltiden och framåt (Ibid.).  

Den nordamerikanske historikern Perry Anderson menar i sin bok Den absoluta 

statens utveckling att reduceringen av den jordägande adelns möjligheter att utvinna mervärde 

ur jordbruksproduktionen – en effekt av den stärkta bondeklassen – sporrade den svenska 

adeln att söka finna mervärde inom andra ekonomiska sfärer, så som plundring av främmande 

jordbruksområden och protoindustrialisering. För att detta skulle vara möjligt krävdes 

emellertid en stärkt centralmakt med tillräckliga ekonomiska och militära resurser. I detta 

förhållande, menar Anderson, står att finna en av grundorsakerna till den svenska adelns stöd 

till 1500- och 1600-talens Vasadynasti och början till uppbyggandet av den moderna svenska 

staten (Anderson 1980, s 190-194). 

 

En utebliven jordbruksomvandling 

1500-talet målas upp av Myrdal som en period av jordbruksexpansion i Sverige, med reella 

produktionsökningar. Under 1500-talet uppmuntrade statsmakten aktivt till intern 

kolonisering av delar av Svealand, genom att uppmana till invandring från Finland. De finska 

invandrarna tilldelades skogsmarker som de omvandlade till odlingsbara jordbruksmarker 

genom att hugga ned skogen, vilket ledde till ökad total jordbruksproduktion. Myrdal ställer 

1500-talets jordbruksexpansion i kontrast mot den stagnation han menar ägde rum under 

1600-talet inom samma sektor. Enligt Myrdal levde visserligen en majoritet av befolkningen 

ovanför svältgränsen – utom under de år som präglades av dåliga skördar – men på det hela 
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taget avstannade den produktivitetshöjning av jordbruket som 1500-talet hade inneburit. Även 

den tekniska utvecklingen inom jordbrukssektorn stagnerade, menar Myrdal. Under 1600-

talet ökade emellertid den svenska befolkningen och när inte jordbruksproduktionen klarade 

av att öka i samma takt innebar detta att per capita-produktionen minskade (Myrdal 2011, s 

102-104). 

De svenska ekonomhistorikerna Olle Krantz och Lennart Schön noterar hur 

Myrdals tolkning av 1600-talet som en för Sverige stagnerande era tycks stå i motsättning till 

Heckschers uppfattning om att 1600-talet skulle ha utgjort en period av ekonomisk expansion 

för Sverige. Krantz och Schön menar att även om det svenska jordbruket hade en gammaldags 

prägel och att det skulle dröja fram till 1700-talet innan en moderniserande omvandling av 

jordbruksproduktionen tog form, så torde den industrialiseringsprocess som ägde rum i 

bergsnäringen under början av 1600-talet ha fått positiva spillover-effekter även för 

jordbruksproduktionen. Krantz och Schön menar att när priset på järn sjönk under 1600-talet 

som en effekt av den kraftigt ökade järnproduktionen – något vi kommer att behandla mer i 

detalj i nästa kapitel – så torde detta ha medfört en ökad användning av järnredskap i 

jordbruket. Att ersätta redskap av trä med dito av järn torde ha haft produktivitetshöjande 

effekter, vilket enligt resonemanget borde ha ökat den samlade jordbruksproduktionen 

(Krantz och Schön, ej publicerad artikel). 

Medan vi kan konstatera att det i forskningen råder delade uppfattningar om den 

svenska jordbruksproduktionen under 1600-talet kvarstår emellertid det faktum att adeln 

under föregående sekler hade sett sina inkomstutsikter inom jordbruket pressas ned. Det tycks 

därför följdriktigt att adeln hade incitament att investera i andra sektorer som kunde ge 

ekonomiskt gynnsamma resultat. Vid Gustav Vasas död 1550 ägdes hälften av den 

odlingsbara jorden i Sverige av fria bönder, enligt Heckscher (1935, s 299-302). Myrdal 

påtalar att Sverige vid skiftet mellan 1500- och 1600-tal hade få städer och en låg 

urbaniseringsgrad. Bondeklassens relativa styrka i förhållande till adeln i kombination med 

avsaknaden av en stark, inhemsk urban borgarklass med intresse av att omvandla jordbruket i 

modern, kapitalistisk riktning för avsalu på världsmarknaden tycks tillsammans kunna ge en 

allmän bakgrund till jordbrukets stagnation under 1600-talet som Myrdal påtalar. Myrdal 

påpekar att delar av seklet också präglades av dåliga klimatförhållanden, vilket resulterade i 

skördar med litet eller inget överskott för avsalu. Avsaknaden av en produktivitetshöjning 

inom jordbruket kan rimligen också ses som en förklaring till Sveriges försenade urbanisering 

och landets lågt utvecklade urbana industri (Myrdal 2011, s 102-104). 
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 Istället för produktivitetshöjande åtgärder ägnades den statliga 

jordbrukspolitiken under 1600-talet främst till det som Heckscher har definierat som en 

förmögenhetsförflyttning från bönder och stat till adeln. Den så kallade donationspolitik som 

fördes under Kristina och Karl X Gustav innebar att statligt ägd jord avsöndrades och gavs 

bort till adeln i utbyte mot de militära insatser adeln bidrog med i krigen. Till denna 

avsöndring kom också de jordar som skänktes till adeln i de områden som erövrades av 

Sverige under 30-åriga kriget. Vid tiden för Karl XI:s Stora reduktion 1680 hade adeln ökat 

sitt jordinnehav till att omfatta två tredjedelar av all odlingsbar jord i Sverige (Heckscher 

1936 s 303-318). Det verkar rimligt att anta att adelns allt större jordinnehav knappast 

uppmuntrade till en intensifiering av jordbruksproduktionen på adelsjorden, då adeln såg sina 

rikedomar växa utan att den behövde höja produktiviteten i näringen.   

 

Den svenska jordbruksutvecklingen i en europeisk kontext  

I den första volymen av The Modern World-System (1974) redogör sociologen Immanuel 

Wallerstein för hur skillnaderna i ekonomisk utveckling mellan Väst- och Östeuropa uppkom 

och växte sig djupare under den tidsperiod som den franske historikern Fernand Braudel har 

valt att kalla ”det långa 1500-talet”. Med detta begrepp avses en period som sträcker sig 

någon gång från mitten av 1400-talet till mitten av 1600-talet och som för Wallerstein utgör 

epoken för det moderna – kapitalistiska - världssystemets uppkomst.  

I The Modern World-System ses de olika utvecklingsvägarna för Öst- och 

Västeuropa från 1500-talet och framåt som en integrerad faktor bakom världssystemets 

uppkomst, då Wallerstein menar att en världsekonomi som sträcker sig över olika politiska 

enheter (stater) fordrar en arbetsdelning mellan olika geografiska zoner. Medan områdena i 

nordvästra Europa (Nederländerna, norra Frankrike, delar av södra England) började inta en 

kärnposition i det moderna världssystemet, blev områdena öster om floden Elbe, så som 

Polen, perifera. Områdena i södra Europa (Iberiska halvön, södra Frankrike, de norditalienska 

stadsstaterna) - det vill säga de områden som hade varit ekonomiskt centrala under 

senmedeltiden – föll ned till en position som semiperifera stater (Wallerstein 1974, s 86-86). 

 Uppdelningen i Europa under det långa 1500-talet materialiserades tydligt i 

jordbruksproduktionen. Länderna i östra Europa upplevde vad historikerna har kommit att 

kalla ”den andra träldomen” (the second serfdom), det vill säga ett hårdare adelsförtryck mot 

den jordbrukande befolkningen och en försämring i livsvillkoren för de östeuropeiska 

jordbrukarna. Samtidigt förändrades inriktningen på den östeuropeiska 

jordbruksproduktionen. En allt större del av jordbruket ägnades åt att producera spannmål för 
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den västeuropeiska marknaden - spannmål som exporterades via Polens Östersjöhamnar – till 

skillnad från den mer regionala konsumtion som hade varit det östeuropeiska jordbrukets 

inriktning under perioden som föregick det långa 1500-talet. På det politiska planet innebar 

samma ekonomiska process att statsmakterna i Östeuropa försvagades relativt de regionala 

maktstrukturerna som dominerades av den jordägande adeln (Wallerstein 1974, s 90-97). 

 I nordvästra Europa kom jordbruket däremot att vandra längs en annan 

utvecklingsväg. I den här delen av kontinenten medförde det långa 1500-talet bland annat att 

adeln avsöndrade delar av sin jord till relativt välbeställda självägande bönder, samtidigt som 

en privatisering av allmänningarna ägde rum, vilket möjliggjorde en utökad produktion av ull 

för export på den europeiska världsmarknaden. Parallellt med detta – och som en konsekvens 

av jordbruksomvandlingen – pågick en migrationsrörelse från landsbygd till stad, en 

begynnande industrialisering i städerna och proletarisering av arbetskraften. Det kanske mest 

anmärkningsvärda är uppkomsten av ett samhällsskikt av kapitalistiskt sinnade jordägare – i 

fallet England pratar man omväxlande om yeomen och gentry - som återinvesterar sin vinst i 

produktionen. Till skillnad från Östeuropa medförde utvecklingen i de västeuropeiska 

länderna under 1500-talet att de politiska centralmakterna stärktes på bekostnad av de 

regionala maktstrukturerna (Wallerstein 1974, s 224 ff). 

 Anderson konstaterar hur Sverige på 1500-talet flera sätt liknade länderna i 

Östeuropa: landet hade en liten befolkning, befolkningstätheten var låg och en mycket knapp 

andel av befolkningen bodde i städer. I likhet med Östeuropa tycks det i Sverige också ha 

saknats en stark borgarklass i städerna. Vidare präglades den svenska ekonomin av en låg 

grad av monetarisering. De agrara klassrelationerna i Sverige med sina senmedeltida rötter – 

det vill säga böndernas relativt starka förhandlingsposition – tycks emellertid ha omöjliggjort 

en utveckling av det svenska jordbruket i östeuropeisk riktning. Någon intensifiering av 

adelns förtryck av bönderna tycks inte ha ägt rum under 1500-talet och jordbruksproduktionen 

ändrade inte inriktning till ökad västeuropeisk export, utan behöll väsentligen sin karaktär av 

produktion riktad mot regional konsumtion. Wallerstein menar att det är också rimligt att 

tänka sig att den svenska jordens karaktär omöjliggjorde samma höga jordbruksproduktion 

som i exempelvis Polen – det landskap som senare skulle komma utgöra Sveriges kornbod, 

Skåne, inkorporerades i riket först 1658 (Anderson 1980, s 191; Wallerstein 1980, s 204). 

Sammanfattningsvis innebar de svenska jordbruksförhållandena med en relativt 

stark bondeklass, som resultat av den demografiska katastrof som Digerdöden innebar för 

landsbygdsbefolkningen, att Sverige – trots många synbara likheter med Östeuropa - aldrig 

periferiserades in i det moderna världssystemet på samma sätt som östra Europa under 1500-
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talet. När Sverige först i slutet av 1500-talet integrerades på allvar i den europeiska 

världsekonomin skedde det via export inte av spannmål utan av metall, vilket nästkommande 

kapitel ska behandla. Frånvaron av en ekonomisk utveckling av östeuropeisk karaktär 

medförde också att statsmakten inte heller underordnades feodaladelns intresse, tvärtom 

innebar den övergripande politiska utvecklingen under 1500- och 1600-talen att statsmakten 

successivt stärktes utan uppror från adeln.  
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5. Industriproduktionens roll i expansionen 

Efter att ha diskuterat den svenska jordbruksutvecklingen under senmedeltiden och den 

tidigmoderna tiden samt jämfört det svenska jordbruket med Öst- och Västeuropa, vänder vi 

oss nu mot 1600-talets industriutveckling. I det här kapitlet ska vi diskutera i vilken mån den 

industrialiseringsprocess som ägde rum inom bergsnäringen kan ha påverkat den svenska 

expansionspolitiken. Avsnittet inleds med en redogörelse för bergsnäringens historiska 

ursprung och ekonomiska betydelse under 1600-talet, vilket följs av en diskussion om statens 

roll i industriutvecklingen. Avsnittet avslutas med att den svenska metallindustrins roll på den 

europeiska världsmarknaden särskådas. 

 

Bergshanteringens rötter och utblomning 

Heckscher slår fast att produktionen och exporten av järn i slutet av 1500-talet markerade 

Sveriges inträde i kapitalismen. Järnproduktionen var en del av en begynnande 

industrialiseringsprocess som skulle komma att få mycket stor ekonomisk vikt under 1600-

talet, inte minst genom de skatteintäkter som järnet skänkte staten. Exporten av järn innebar 

att en allt större del av Sveriges totalexport riktades västerut, mot Nederländerna och England, 

istället för mot Hansa-städerna som hade dominerat den svenska utrikeshandeln under 

medeltiden (Heckscher 1985 [1941], s 81). 

Den svenska bergsnäringen går tillbaka till tidig medeltid. Produktionen under 

medeltiden såg dock väsentligen annorlunda ut än den karaktär som bergsnäringen fick från 

början av 1600-talet. Under medeltiden fram till 1600-talets början handhades 

malmutvinningen av så kallade ”fria bergsmän”, som ofta var självägande bönder som 

kombinerade sitt jordbruksarbete med malmutvinning. I den här förmoderna 

produktionsstrukturen hade bergsmännen själva stor kontroll över produktionsprocessen. 

Fram till slutet av 1500-talet bröts järnmalm ur vilken man tillverkade osmundjärn.3 

Osmundjärnet såldes i flera led och transporterades via vattenleder österut mot Stockholm. 

Heckscher redogör för hur Gustav Vasa i sitt statsbyggnadsprojekt blev varse möjligheterna 

för staten att öka sina inkomster genom järnproduktionen, varför han aktivt uppmuntrade till 

export av osmundsjärn, som pålades exportskatt. Finninvandringen och den inhemska 

koloniseringen av framförallt Svealand, som vi diskuterade i föregående avsnitt, kan också ses 

                                                        
3 Exakt vad osmundjärn var verkar oklart. Heckscher berättar att uttrycket osmund användes om järn ”i 
stycken av en viss storlek och förmodligen också av en viss form, s.k. osmundar, av vilka ett visst antal 
skulle gå till lispundet och lästen och som – inom parentes sagt – därför även i stor utsträckning och länge 
kunde tjäna som allmänt betalningsmedel.” (Heckscher 1935, s 146) 
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som ett led i att öka malmproduktionen genom att förse den med ökad arbetskraft (Heckscher 

1935, s 145-155). 

Under andra hälften av 1500-talet övergick järnproduktionen successivt från 

osmundjärn till det mer moderna och högkvalitativa stångjärnet. Den internationella 

efterfrågan på stångjärnet var stor och produktionsskiftet från osmundjärn till stångjärn blev 

mer inkomstbringande för den svenska ekonomin och staten. Det svenska stångjärnet rönte 

stor framgång på den europeiska marknaden. Enligt Heckscher stod Sveriges järnproduktion 

för omkring 35 procent av världens stångjärnsproduktion under 1600-talet och 

produktionsmängden ökade rejält under första halvan av seklet. Exporten koncentreras 

framför allt till England (Heckscher 1936, s 473-477; 1985 [1941] s 110). 

Sverige var inte ensamt i Europa med att ha rika järnmalmsfyndigheter. Hur 

kommer det sig då att just det svenska järnet lyckades uppnå en kvasimonopolistisk position 

på den europeiska världsmarknaden? Heckscher förklarar den svenska exportsuccén med tre 

faktorer. Vid sidan av vad Heckscher definierar som ”de svenska malmernas renhet” 

framträder den rika tillgången på billigt trä som en avgörande faktor för expansionen av den 

svenska järnproduktionen. På 1600-talet utgjorde trä det huvudsakliga bränslet vid 

järnproduktionen. Då många europeiska länder under 1500-talets ekonomiska expansion hade 

avverkat stora delar av sina skogar för bland annat just järnproduktion, hade Sverige som ju 

inkorporerades i den moderna världsekonomin först i slutet av 1500-talet - fortfarande mycket 

stora mängder orörd skog. Detta gav den svenska järnproduktionen en mycket viktig 

komparativ fördel gentemot andra europeiska länders produktion. Heckscher lägger också stor 

vikt vid den svenska teknikutvecklingen och den ”metallurgiska insikten” vid malmbruken, 

ett faktum vi kommer att ha anledning att återkomma till längre fram (Heckscher 1985 

[1941], s 112-113). 

Parallellt med järnproduktionen bedrevs också, om än i något mindre skala, 

utvinning av kopparmalm i Sverige. Som ett led i statens allt större roll i malmproduktionen, 

och av skattepolitiska skäl, hade redan Gustav Vasa under sin regentperiod ökat statens 

anspråk på koppargruvan i Falun. Heckscher uppskattar att kopparexporten under 1600-talet 

utgjorde 30 procent av Sveriges totalexport, medan järnet stod för omkring 50 procent. Den 

svenske ekonomhistorikern Lars Magnusson å sin sida menar att kopparns inverkan på den 

svenska ekonomin var större än järnets, eftersom priset per viktenhet på koppar var högre än 

priset på järn. Det högre priset på koppar per viktenhet medförde också att kopparen var 

enklare att transportera än järnet. Heckscher tillmäter kopparproduktionen stor betydelse för 

den svenska historiska utvecklingen, och kallar den bland annat det ”enda fasta ankaret för 
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Sveriges krigsfinansiering”, då han menar att kopparen bekostade såväl Älvsborgs andra lösen 

i början av 1610-talet som Sveriges deltagande i trettioåriga kriget (Heckscher 1985 [1941], s 

102; Magnusson 2002, s 142). 

Toppnoteringen för den svenska kopparproduktionen under 1600-talet var 1650, 

då omkring 3000 ton koppar producerades under ett år. Heckscher beräknar att den 

genomsnittliga kopparproduktionen i Sverige under stora delar av 1600-talet uppgick till 

omkring 2000 ton per år, vilket Heckscher uppskattar motsvarar omkring 50 procent av hela 

den europeiska kopparförbrukningen. Även på denna mycket inkomstbringande metall 

innehade Sverige därmed praktiskt taget monopolställning (Heckscher 1936, s 444, 448-449). 

Heckscher rapporterar hur det ur kopparproduktionen också sprang en viss 

svensk mässingsindustri som hade påbörjats på 1500-talet. Från England importerade Sverige 

zinkmalm som genom en legering med koppar blev mässing. Den färdiga mässingen 

exporterades till stor del tillbaka till England (Heckscher 1985 [1941], s109). I förbifarten kan 

också nämnas att Sveriges tredje största exportvara under 1600-talet, vid sidan av järnet och 

kopparen, utgjordes av tjära, som Heckscher beräknar stod för mellan sex och åtta procent av 

totalexporten. Tjäran var viktig för skeppsbyggnaden och även på denna marknad menar 

Heckscher att Sverige-Finland befann sig i monopolställning (Heckscher 1985 [1941], s 118-

119). 

 

Statens roll i den ekonomiska utvecklingen 

I beskrivningarna av Sveriges industriella utveckling under 1600-talet intar statens aktiva 

ekonomiska politik en framträdande roll, varför detta tillägnas en egen del i uppsatsen i syfte 

att systematiskt se vilken roll staten spelade för den begynnande svenska 

industrialiseringsprocessen under denna tid.  

Som vi redan har sett började den statliga kontrollen av metallproduktionen i 

Sverige under Gustav Vasa. Förutom att aktivt uppmuntra till utökad järnproduktion 

förstatligade Gustav Vasa silverbrytningen i Sala (Magnusson 2002, s 136). En politik i 

liknande anda fördes under Gustav II Adolfs tid på tronen (1611-1632), då ett statligt 

kopparkompani bildades, samtidigt som staten reglerade järnproduktionen allt hårdare. 

Heckscher rapporterar att syftet med detta var att öka den statliga kontrollen över 

metallproduktionen och garantera en stadig bas för statlig skatteindrivning, samt att hålla upp 

priserna på metallexport. Även övergången till kopparmyntfot 1624 syftade till att garantera 

en avsättning för kopparen och hålla priset uppe. Eftersom Sverige under första hälften av 

1600-talet innehade en kvasimonopolistisk ställning på de europeiska järn- och 



 19  
 

19 

kopparmarknaderna, hade den svenska statsmakten intresse av att kontrollera exportpriserna 

på metall. Skatter på metallexport garanterade staten stora intäkter.  Omkring 1650 bildades 

även tjärukompanier med liknande syfte (Heckscher 1936, s 451). 

Förutom export var utvinningen av järn och koppar mycket viktig för Sveriges 

produktion av krigsmateriel. En inhemsk produktion av krigsmateriel innebar att 

krigsföringen blev billigare och bidrog till statens förmåga att föra lyckosamma fälttåg under 

1600-talet. Heckscher berättar att den svenska vapenproduktionen också fick ett uppsving 

under 30-åriga kriget 1618-1648 då efterfrågan på vapen av järn och koppar ökade i stora 

delar av Europa. 1600-talets tekniska utveckling inom vapenindustrin innebar bland annat att 

man började tillverka kopparkanoner som blev mycket viktiga i fältslagen. På så sätt blev 

Sverige exportör inte bara av metall utan också av vapen tillverkade i järn- och 

kopparmanufakturer. Den begynnande svenska industrialiseringen fördjupades därmed 

(Heckscher 1936, s 501-503; Magnusson 2002 145-148). 

Som vi nämnde i föregående stycke krävde den stora metallproduktionen stora 

investeringar av så väl kapital som tekniskt kunnande. För att lyckas med detta uppmanade 

staten holländska entreprenörer att invandra till Sverige och investera i bergsnäringen. Flera 

av dessa entreprenörer adlades, den mest namnkunnige av dessa var Louis de Geer, som med 

tiden blev 1600-talets rikaste svensk (Heckscher 1936, s 465). Genom uppmaningen till 

invandring av ett skikt av utländska entreprenörer och genom adlandet av dessa lyckades den 

svenska staten i någon mån nationalisera utländsk teknisk kunskap och kapital. Wallerstein 

menar att 1600-talet var en tid då en process av etnisk homogenisering av borgarklassen ägde 

rum i nordvästra Europa. I Östeuropa däremot bestod handelsmännen till stor del av utländska 

borgare (Wallerstein 1974, s 147). Sveriges nationalisering av holländska borgare bör 

rimligen sättas in i det perspektivet. Även om Sverige vid den här tidpunkten befann sig i en 

underordnad ställning i förhållande till Förenade Provinserna - Heckscher menar att Göteborg 

under 1600-talet närmast var att betrakta som en ”holländsk koloni” (citerad i Magnusson 

2002, s 142) - tycks det finnas en avgörande skillnad mellan Sverige och de östeuropeiska 

staterna. Den svenska staten var på 1600-talet tillräckligt stark för att inte bara locka 

utländska köpmän till Sverige, utan också att få dessa att stanna kvar i landet. På så sätt 

framträder en bild av ett Sverige som står i en mer gynnsam position än de östeuropeiska 

länderna, samtidigt som Sverige fortfarande släpade efter länderna i nordvästra Europa som 

redan hade en mäktig inhemsk entreprenöriell borgarklass.  
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Sverige på den europeiska världsmarknaden 

Den nordamerikanske sociologen Giovanni Arrighi redogör i sin bok Det långa 1900-talet för 

det kapitalistiska världssystemets cykler av hegemoni, det vill säga perioder då en politisk 

enhet i systemet utövar ett hegemoniskt inflytande över hela det mellanstatliga systemet. Den 

period som föreligger oss i den här uppsatsen ryms inom det som Arrighi definierar som ”den 

holländska systemcykeln”, en tid då Förenade Provinserna och i synnerhet Holland 

dominerade den kapitalistiska världsekonomin.  

Den holländska självständighetskampen från det spanska imperiet började på 

1550-talet och höll på ända till det 30-åriga krigets slut. Under tiden självständighetskriget 

pågick lyckades de blivande Förenade Provinserna segla upp som världsledande nation på den 

europeiska världsmarknaden inom tre centrala ekonomiska områden: industriproduktion (i 

synnerhet skeppsbyggnad), handel och finans. Holländarna själva konstaterade att Östersjön 

utgjorde Hollands moeder commercie - moderhandeln eller basen för holländsk kommersiella 

expansion. Arrighi skriver att den holländska framgången inom Östersjöhandeln utgjorde en 

grundförutsättning för Hollands omvandling på 1600-talet till centrum för världshandeln. 

Under medeltiden hade Östersjön dominerats av tyska Hansastäder, men under 1500-talet 

började de holländska köpmännen få allt större inflytande över Östersjöhandeln. I slutet av 

seklet kontrollerade Holland 70 procent av Östersjöhandeln (Arrighi 1996, s 166). Magnusson 

redogör också för hur den svenska utrikeshandeln konstant ökade under 1500- och 1600-talen. 

Under perioden från 1600 till 1650 tredubblades Stockholms totalimport. Sveriges totala 

handel ökade med både norra Tyskland och England, men dominerades av Amsterdam 

(Magnusson 2002, s 131). 

Det mäktigaste riket under det europeiska 1500-talet var det spansk-habsburgska 

imperiet som såg sina glansdagar, med betydande territoriell dominans i Europa och 

kolonisering av Amerika, under Karl V. Från mitten av 1500-talet försämrades emellertid den 

ekonomiska situationen för Spanien. Hög inflation rådde som effekt av den betydande 

silverimporten från de amerikanska kolonierna. 1557, året efter att Karl V hade abdikerat, 

förklarades Spanien bankrutt av Filip II. De finansiella svårigheterna skulle fortsätta under 

resten av seklet (Wallerstein 1974, s 165 ff). I slutet av 1500-talet beslutade greven av Lerma, 

regeringschef under Filip III, att Spanien skulle övergå till kopparmyntfot i syfte att hejda 

prisinflationen. Detta ledde till att efterfrågan på koppar steg på hela den europeiska 

världsmarknaden och Sverige med sina rika kopparfyndigheter stod plötsligt i en mycket 

gynnsam ekonomisk position som innehavare av ett kvasimonopol på koppar på den 

europeiska marknaden. Det hela ledde till ett uppsving för den svenska kopparproduktionen. 
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Axel Oxenstiernas skatter på kopparexporten försåg därmed också statskassan med ökade 

inkomster. Även om Spanien på 1620-talet övergav kopparmyntfoten, gynnades Sverige av 

det exceptionella konjunkturella läge som uppstod som en konsekvens av det spanska 

imperiets finansiella svårigheter, vilket bidrog till att förbättra den svenska ekonomiska 

utvecklingen och stärka den svenska staten (Anderson 1980, s 195). 

Sverige gynnades under 1600-talet av sin geografiska position mellan de båda 

utvecklingsvägarna för Europa väst respektive öst om Elbe. Genom sin territoriella expansion 

under 1600-talet över Östersjöområdet lyckades Sverige dra nytta av den östeuropeiska 

spannmålsexporten till nordvästra Europa. Genom kontroll över Östersjöns hamnar och hårda 

spannmålstullar försågs staten med rikliga inkomster (Wallerstein 1980, s 207). Dessutom 

fick den svenska statskassan ett stadigt inflöde av inkomster genom subsidier från den franska 

staten som i Sverige såg en strategisk allierad under 30-åriga kriget (Anderson 1980, s 195; 

Wallerstein 1980, s 214). Återigen lyckades Sverige placera sig – den här gången bokstavligt 

– mellan Öst och Väst.  

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att stormaktsexpansionen finansiellt 

möjliggjordes genom produktionen av järn och koppar. Tack vare en sen inkorporering i det 

moderna världssystemet hade stora delar av Sveriges skogar lämnats orörda, till skillnad från 

många områden på den europeiska kontinenten. De rikliga mängderna trä – som användes 

som bränsle i metallframställningen – möjliggjorde, i kombination med rika 

metallfyndigheter, en växande produktion av järn och koppar och Sverige lyckades skapa en 

monopolställning åt sig själv på dessa marknader. Exporten av metall blev synnerligen 

inkomstbringande tack vara en ökad efterfrågan på koppar sedan Spanien övergått till 

kopparmyntfot. Vidare krävde det 30-åriga kriget en ökad produktion av krigsmateriel, i 

vilken både koppar och järn användes. Den rikliga malmtillgången gjorde det också möjligt 

för den svenska staten att genom inhemsk produktion tillfredsställa sitt eget behov av 

krigsmateriel, vilket sänkte kostnaderna för krigsföringen. 
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6. Statsapparatens modernisering 

I det här kapitlet ska vi länka samman vår diskussion om Sveriges utveckling inom jordbruk 

och industriproduktion och undersöka hur dessa kan kopplas till den territoriella expansion 

som den svenska staten genomförde under 1600-talets första hälft. Först ska vi diskutera 

adelns ekonomiska intressen av en territoriell expansion. Därefter försöker vi undersöka 

relationen mellan det svenska samhällets övre skikt och statsapparaten under 1600-talet. 

Avsnittet avslutas med en diskussion om stormaktsexpansionens begränsningar inom ramen 

för det moderna världssystemet.  

 

Den adliga logiken 

Vi har sett hur den senmedeltida agrara klasstrukturen, det vill säga en bondeklass som var 

förhållandevis stark gentemot adeln, resulterade i en frånvaro av kapitalistisk 

jordbruksomvandling under 1500-talet i Sverige, till skillnad från Västeuropa, och likaledes i 

en frånvaro av den process av ”andra träldom” som ägde rum i Östeuropa. Adeln hade inte 

möjlighet att pressa ut ett ökat mervärde ur jordbruksproduktionen, varken genom att försöka 

forcera produktivitetshöjningar eller utkräva höjda jordräntor. Anderson menar att för att 

kunna bibehålla sin levnadsstandard - och i slutändan sin samhälleliga maktposition - såg sig 

adeln därmed tvungen att söka inkomster på annat håll: genom plundring och erövring av 

andra jordar i andra delar av området runt Östersjön (Anderson 1980, s 189-194).   

För detta militära företag krävdes en stark stat med militär och ekonomisk 

kapacitet. Wallerstein visar hur en av skillnaderna i utvecklingsländerna för Väst- respektive 

Östeuropa var just statens styrka. I kölvattnet på de ekonomiska förändringar som ägde rum i 

Östeuropa under 1500-talet hade adels regionala makt stärkts på den centrala statsmaktens 

bekostnad. I Västeuropa stärktes tvärtom statsmakten under 1500-talet parallellt med den 

framväxande borgarklassens uppgång. Anderson och Wallerstein är samstämmiga i att i fallet 

Sverige, som saknade en stark borgarklass i 1600-talets inledning, blev det adelns eget 

intresse att stärka staten. Om detta till synes paradoxala förhållande skriver Wallerstein, 

apropå uppkomsten av de absoluta monarkierna i Västeuropa generellt:  

 

[L]ords of the manor then would never welcome the strengthening of the central 

machinery if they were not in a weakened position in which they found it more 

difficult to resist the claims of the central authority and more ready to welcome the 

benefits of imposed order. Such a situation was that posed by the economic 

difficulties of the fourteenth and fifteenth centuries, and the decline of seigniorial 

revenue. (Wallerstein 1974, s. 28) 
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I ovanstående citat menar Wallerstein att den kris som feodalismen upplevde generellt i 

Europa under senmedeltiden, i Västeuropa genererade en stärkt centralmakt som stöddes av 

adeln. I Sverige, som på många sätt liknade Östeuropa (låg befolkningstäthet, låg grad av 

monetarisering, industrialisering och urbanisering, frånvaro av stark borgarklass) fick adeln 

på 1500- och 1600-talet samma intresse av en stärkt centralmakt som i Västeuropa, i dess iver 

att använda sig av statsmakten för att finna nya källor till ökat mervärde när jorden i Sverige 

inte tycktes ge dem denna möjlighet. 

Adelns stöd till den stärkta statsmakten resulterade, med arv från Gustav Vasa, i 

uppbyggandet av en modern byråkrati – både civil och militär - under Axel Oxenstiernas 

ledning för riksrådet. De betydande militära framgångarna i 30-åriga kriget krävde många 

soldater, vilka i sin tur krävde både en betydande militär organisation och finansiering. Även 

om andelen legosoldater på de svenska fälttågen i Tyskland var betydande, menar Wallerstein 

att det i sammanhanget bör uppmärksammas att andelen legosoldater var lägre än i tidigare 

krig som Sverige hade utkämpat. Uppbyggnaden av den militära byråkratin möjliggjorde en 

effektiv inskrivning av unga män till soldater. Enligt Magnusson utskrevs 375 000 man i 

Sverige under perioden 1620-1680. I Finland beräknar Magnusson att i snitt 6000 soldater 

skrevs ut per år. Den likväl stora andelen legosoldater innebar stora utgifter för staten 

(Wallerstein 1980, s 207-208; Magnusson 2002, s 169). 

 

Klassrelationernas modernisering 

Den första delen av 1600-talet tycks på det hela taget vara en period då staten stärkte sitt 

grepp om en allt större del av ekonomin. Heckscher redogör för hur en modern byråkrati 

byggdes upp under Axel Oxienstiernas ledning för riksrådet. Skatterna utökades och 

skatteuttaget effektiviserades. Bland annat förbjöds det så kallade ”landköpet”, det vill säga 

försäljning av varor på landsbygden. Istället var varuförsäljning tvungen att ske i städerna och 

handelsmännen pålades den så kallade ”lilla tullen”, en skatt för in- och utförsel av varor till 

och från städer. Åtgärden ökade den statliga skattebasen vilket i syn tur ytterligare stärkte det 

statliga byråkratin.  Under samma period grundades många nya städer i Sverige, så som 

Göteborg, Umeå och Sundsvall. Samtidigt skedde en uppdelning av svenska städer i 

stapelstäder och uppstäder, där endast de förra hade rätt att bedriva handel med utlandet och 

de senare var begränsade till att handla med landsbygden (Magnusson 2002, s 160-164). 

Magnusson menar att inslaget av denna ”stadspolitiska” linje i den svenska ekonomiska 

politiken syftade till att stärka den sektor i samhället som var länkad till det internationella 
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handelskapitalet. Förbudet av lantköp kan ses som en åtgärd av staten för att – förutom den 

uppenbara skattepolitiska fördel det innebar för staten - koncentrera kapital till städerna och 

uppmuntra uppkomsten av en nationell, urban borgarklass, av den sort som redan hade 

uppkommit i andra västeuropeiska länder under slutet av 1400-talet och 1500-talet. Förbudet 

mot landköpt, liksom införandet av ”lilla tullen”, innebar att denna moderniserande politik 

infördes på en förmodern handelsstrukturs bekostnad (Magnusson 2002, s 160-164). 

Anderson konstaterar att Sverige under stormaktstiden – liksom påföljande decennier - 

präglades av påfallande inhemsk politisk stabilitet. Från det att hertig Karl, sedermera Karl 

IX, avsatte Sigismund som kung över Sverige 1599 fram till skottet på Gustav III:s 

maskeradbal 1792 tycks statsmaktens kontinuitet ha garanterats av en allians mellan regenter 

och härskande klass, trots att andra europeiska stater under samma period led av kraftiga 

interna stridigheter, vilka revolutionerna i England 1640-1660 och 1688, liksom det 

nederländska frihetskriget, är exempel på (Anderson 1980, s 196-197). 

Magnusson menar att Oxenstiernas moderna byråkrati framför kom att allt 

gynna högadeln. Under hans administrativa ledning för staten återgavs högadeln rätten till 

förtur vid utnämningar av offentliga ämbeten, Riddarhuset upprättades och adelsfamiljerna 

delades upp i olika kategorier med olika mycket rösttyngd. Oxenstierna såg också till att en 

regeringsform etablerades 1634. En länsindelning gjordes och landshövdingeämbetet 

moderniserades 1635. I början av 1620 hade även en reformering av skråväsendet ägt rum, 

vilket ökade statens kontroll över densamma (Magnusson 2002, s 160-164, 177-178). 

Anderson rapporterar också hur adeln under Gustav II Adolfs förmyndarregering fick förtur 

vid utnämningar inom den statliga byråkratin och att byråkraternas löner fixerades och 

trygghet skapades i ämbetena. Även ett modernt utbildningssystem för att kunna rekrytera 

kompetent personal till byråkratin inrättades. Som tidigare har nämnts bestod den statliga 

jordbrukspolitiken av frikostig avsöndring av jord – och även av statliga bruk – till högadeln. 

(Anderson 1980, s 198) Magnusson redogör också för hur den militära organisationen 

moderniserades under Oxenstierna. Utländska officerare köptes in i den svenska armén i syfte 

att professionalisera det militära ledarskapet och mängden meniga soldater, i form av både 

bönder och legosoldater (Magnusson 2002, s 164-170). 

Samtidigt som den svenska statens ekonomiska politik aktivt gynnade adelns 

högsta skikt, menar Wallerstein att det i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet pågick 

en process av förborgerligande av den västeuropeiska överklassen (Wallerstein 1980, s 121-

125). Låt oss titta på följande citat:  
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It means we must do away with the ahistorical idea that the bourgeoisie and the 

aristocracy were two radically different groups, particularly in this period of time. 

They were two heavily overlapping groups that took on somewhat different 

contours depending on whether one defined the dominant stratum in terms of 

social status or in terms of social class. It made a lot of difference which definition 

was used. The social and political struggles were real, but they were internal to 

the ruling strata. (Wallerstein 1980, s 120) 

 

I ovanstående citat gör Wallerstein ett inlägg i den marxistiska diskussionen om den 

härskande klasens karaktär under 1500- 1600-talen, det vill säga under den tidsepok som 

brukar benämnas som tiden för de ”absoluta monarkierna”. Medan den ortodoxa marxistiska 

traditionen har tenderat att se de absoluta monarkierna som en historisk övergångsperiod 

mellan två olika produktionssystem där feodaladel och borgarklass sinsemellan stred om 

statsmakten, menar Wallerstein istället att det kapitalistiska systemet – förstått som ett socialt 

system med en geografisk arbetsdelning – hade etablerats redan i slutet av 1400-talet och att 

de allvarliga politiska konflikter som pågick under epoken för de absoluta monarkierna, 

såsom revolutionerna i 1600-talets England, bör förstås som icke-antagonistiska 

intressespänningar inom den härskande klassen. Under perioden skedde en successiv 

förändring där den härskande klassen kom att bli allt mer intresserad av profitskapande 

aktiviteter med band till den europeiska världsmarknaden. 

Denna process av förborgerligande av den härskande klassen kan också skönjas 

i den svenska utvecklingen. I fallet Sverige konstaterar Magnusson att under 1600-talet så 

började adeln i allt högre grad investera i bergsnäringen. Samtidigt valde staten att adla de 

entreprenörer – både svenska och utländska (framför allt holländska, så som Louis de Geer) - 

som investerade i svensk industriproduktion. Magnusson tolkar det som att en ny samhällselit, 

som bestod av både adlad borgarklass och förborgerligad adel, uppstod i Sverige vid den här 

tiden. Denna kapitalistklass hade genom metallexporten starka band till den europeiska 

världsmarknaden. Framkomsten av denna begynnande moderna kapitalistklass ägde rum 

under statligt överinseende. Det aktiva gynnandet av industriproduktionen, förbudet av 

lantköp, pådrivningen av urbaniseringsprocessen, liksom införandet av ”lilla” tullen kan ses 

som exempel på hur den allt starkare staten aktivt gynnade uppkomsten av en modern 

kapitalistklass (Magnusson 2002, s 177-178).  

Parallellt med överklassens förborgerligande pågick i industrialiseringens 

kölvatten också en viss proletariseringsprocess i Sverige. Under 1600-talet fortskred den 

omvandling av metallproduktionens medeltida karaktär som hade inletts under Gustav Vasa 

och hans söner. Magnusson beskriver hur bergshanteringen fram till dess hade handhavts av 
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så kallade ”fria bergsmännen” som kontrollerade produktionen och försäljningen av det 

färdiga järnet. Dessa kombinerade ofta sitt arbete i bergshanteringen med eget jordbruk.  

Dessa förmoderna produktionsförhållanden försvann under 1600-talet och de fria 

bergsmännen ersattes med anställda lönearbetare (Magnusson 2002, s 136). 

 

Expansionens interna och externa begränsningar 

När Sverige vid freden i Roskilde 1658 införlivar den skandinaviska halvöns sydliga 

provinser står Sverige på toppen av sin stormaktsexpansion. Därefter skedde en stabilisering 

av Sveriges territoriella utbredning, fram till Karl XII:s militära nederlag vid slaget i Poltava 

1709 som markerade den svenska stormaktstidens definitiva slut. 

Vi har sett hur en av faktorerna bakom uppkomsten av den moderna byråkratin 

och statsmaktens styrka i Sverige är bondeklassens relativa styrka, vilket bland annat är ett 

resultat av den låga befolkningstätheten som tvingade adeln att finna söka mervärde på annat 

håll än i jordbruket. Det som möjliggjorde Sveriges uppsving tycks också utgöra dess 

begränsningar. Som sett var den avgörande förutsättningen för stormaktsexpansionen en stark 

bondeklass, ett resultat av bland annat beroende en låg befolkningstäthet, eller snarare en hög 

andel jord per befolkningsantal. Det verkar rimligt att anta att den låga befolkningstätheten 

innebar en alltför liten ekonomisk bas för att hålla uppe ett stormaktsvälde under längre tid. 

Den svenska expansionspolitiken och statens generösa donationspolitik gentemot adeln tycks 

inte ha varit långsiktigt hållbar. Anderson rapporterar hur det under Karl XI:s tid på tronen 

uppstod splittringar inom adeln där lågadeln – i allians med bondeståndet – kritiserade de 

privilegier och den jordkoncentration som högadeln åtnjöt (Anderson 1980, s 199-201). 

Från omkring 1640 påbörjades en recession i den europeiska världsekonomin 

(Wallerstein 1980), som så småningom också drabbade den svenska ekonomin. Den svenska 

järnproduktionen steg mycket kraftigt under början av 1600-talet fram till mitten av seklet, då 

den stabiliserades på en för den tiden historiskt hög nivå. Även kopparproduktionen slutade 

öka och stabiliserades i mitten av 1600-talet. En omvandling av jordbruket i mer modern, 

kapitalistisk riktning uteblev emellertid. Wallerstein menar att freden i Roskilde 1658 också 

delvis innebar ett nederlag för Sverige, i det att Sverige inte lyckades erövra Danmark. 

Wallerstein menar att världssystemets kärnländer vid den här tiden – Holland, England och 

Frankrike - inte tillät en alltför stor svensk expansion, eftersom det skulle har inneburit ett 

ekonomiskt och politiskt hot mot dem själva (Wallerstein 1980, s 223). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 1600-talet utgjorde en epok när flera 

viktiga steg i en modernisering av statsapparaten ägde rum, kanske framför allt under Axel 
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Oxenstiernas tid vid statens ledning. Parallellt med statens modernisering pågick också en 

modernisering av klassrelationerna, under aktiv uppbackning av staten. Även om en 

kapitalistisk omvandling av jordbruket skulle dröja, skedde en urbaniseringsprocess under 

1600-talets första hälft och arbetskraften i Bergslagen proletariserades. Samtidigt tycks det 

också ha ägt rum en process av förborgerligande av den svenska adeln, så många adelsmän 

valde att investera i metallproduktionen och utländska investerare adlades av statsmakten. Vi 

konstaterar också trots att delar av den svenska ekonomin moderniserades på ett betydande 

sätt under 1600-talet var lejonparten av ekonomin fortfarande eftersläpande, vilket resulterade 

i en frånvaro av en solid ekonomisk grund för att under längre tid upprätthålla det svenska 

stormaktsväldet. Ett bestående drag tycks dock ha varit att stormaktstiden innebar att en 

relativt stark statsapparat byggdes upp, vilket hindrade Sverige från att falla ned till en perifer 

position i det moderna världssystemet. 
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7. Avslutande diskussion 

Vi har sett hur den svenska stormaktsexpansionen under 1600-talet var möjlig att genomföra 

tack vara en relativ stark statsapparat som byggde upp en för tiden modern civil och militär 

byråkrati. Trots många andra likheter med länderna i Östeuropa kom den svenska 

statsapparaten att mer likna mönstret för statsbildningarna i nordvästra Europa än den gängse 

östeuropeiska utvecklingen. Vi har förklarat den svenska statsapparaten styrka med att adeln i 

Sverige – till skillnad från adeln i Östeuropa – såg ett ekonomiskt intresse av en stark 

centralmakt, bland annat på grund av bondeklassens relativa styrka som gjorde det svårt för 

adeln att öka sitt mervärde ut jordbruksproduktionen. Därför vände sig adeln mot andra 

ekonomiska sfärer för att vinna mervärde: å ena sidan plundring och erövring av områdena 

runt Östersjön, å andra sidan en protoindustrialisering fokuserad på metallproduktion. Båda 

dessa fordrade en stark statsapparat. 

Vi har sett hur produktionen och exporten av framför allt järn och koppar 

utgjorde den ekonomiska grundbulten för att finansiera den svenska stormaktsexpansionen. 

Denna produktion och export tycks i sin tur ha varit resultatet av tre grundläggande faktorer: 

1) en relativt stark stat med förmåga att attrahera utländska investerare och bilda statliga 

kompanier, 2) den svenska naturen med riklig mängd skog som kunde användas som billigt 

bränsle i produktionen, 3) ett exceptionellt läge på den europeiska världsmarknaden där å 

enda sidan det spanska imperiets bankrutt gjorde att efterfrågan på koppar steg och å andra 

sidan det 30-åriga kriget medförde en stor internationell efterfrågan på järn och koppar för 

produktion av krigsmateriel. 

Vi har också sett hur stormaktstiden innebar att en grundläggande modernisering 

av de sociala relationerna påbörjades i Sverige. Medan jordbruket med sin senmedeltida 

karaktär tycks ha stagnerat flyttades drivkraften för den svenska ekonomin till andra sfärer. 

En urbaniseringsprocess ägde rum och den statliga politiken gjorde att arbetskraften vid 

bruken i Bergslagen – som tidigare hade bestått av ”fria bergsmän” – proletariserades. Vidare 

ägde en intim sammanbindningsprocess rum mellan statsmakten, högadeln och utländska 

entreprenörer. Detta tycks ha gynnat den svenska kapitalackumulationen vilket i sin tur gjorde 

det möjligt för den svenska staten att flytta fram sin position i det moderna världssystemet och 

bli garanterad en semiperifer roll, på betryggande avstånd från den östeuropeiska 

utvecklingen. Samtidigt medförde den svenska ekonomins i andra delar väsentligen 

eftersläpande karaktär att Sverige på 1600-talet aldrig lyckades nå en plats i världssystemets 

kärna. När världsekonomin vände nedåt i mitten av 1600-talet innebar den svenska 

metallproduktionens stagnation – om än på en för tiden historiskt hög nivå-, början på slutet 
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av den svenska stormaktstiden. Samtidigt innebar förborgerligandet av överklassen att en 

grund lades för att steg mot en ytterligare modernisering av ekonomin skulle kunna tas under 

nästföljande sekel.  

I uppsatsens teoriavsnitt såg vi hur Aronowitz riktade kritik mot det 

världssystemanalytiska perspektivet för dess bristande fokusering på kapitalismens sociala 

arbetsdelning, till förmån för dess geografiska-tekniska. I den här uppsatsen har vi emellertid 

sett hur en aspekt av den sociala arbetsdelningen – klassrelationerna mellan jordbrukare och 

adel – kom att påverka Sveriges roll i världssystemets geografisk- tekniska arbetsdelning, 

vilket i någon mån tycks ha säkrat den svenska staten en semiperifer position i världssystemet 

under 1600-talet. Vidare tycks faktorer som Sveriges natur och världsmarknadens 

exceptionella konjunkturläge ha påverkat de sociala relationernas utveckling internt i Sverige. 

Denna framställning problematiserar i sin tur den ortodoxa marxismens syn på den moderna 

statsapparaten som, med Marx och Engels berömda ord, ” blott ett utskott, som förvaltar hela 

borgarklassens gemensamma affärer”  (Marx och Engels 2004 [1848], s 32). Ett vidare 

studium av den svenska historien utifrån ett världssystemanalytiskt perspektiv skulle möjligen 

kunna resultera i en större förståelse för de långa vågorna i den svenska statsapparatens 

samhälleliga karaktär, vilket säkert skulle kunna fördjupa våra analyser av den svenska 

statens roll – såväl i Sverige som i den globala arbetsdelningen - ända in i senmoderniteten. 
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