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Sverige som europeisk makt: två perspektiv 
 
Svensk historia är väl genomlyst genom många ingående undersökningar av avgränsade 
ämnen. När kunskapen från undersökningar om olika ämnen ska sättas samman till 
helhetsbilder uppstår emellertid problemet att finna relevanta perspektiv, sammanhang, och 
orsaksförklaringar. Hur hänger historiens olika delar ihop, vilka proportioner har delarna i ett 
större sammanhang och hur kan likheter och skillnader mellan Sverige och jämförbara länder 
bidra till syntes och förklaring? Frågorna blir särskilt påträngande när man vill jämföra olika 
länders historia om internationella relationer, krig och inrikespolitikens hanterande av militära 
rustningar. Inom dessa områden finns både starka traditioner och betydande inslag av 
emotioner i synen på olika länders historia. Det gäller även att definiera vad som ska 
jämföras. Begrepp som rike, nation, stat och imperium är starkt emotionellt laddade och måste 
skärskådas innan de används i historiska tolkningar.1 
 
Sveriges tidigmoderna historia saknar inte tolkningar. Inom politisk historia har den svenska 
statsmaktens och det svenska Östersjöimperiets framväxt varit ett favorittema. Äldre 
tolkningar knöt an till de stora religionskrigen eller Sveriges ställning som en makt mellan 
Öst- och Västeuropa. Sverige kunde här ges rollen som förkämpe för protestantismen eller 
den västliga civilisationen. I senare tid finns inflytelserika tolkningar som syftar till att 
förklara delar av händelseförloppet från ekonomiska utgångspunkter eller med analys av 
politisk kultur. Där finns främst Artur Attmans syn att kontroll av rysk export västerut var 
drivkraften bakom Sveriges imperiebygge i öster och Eva Österbergs syn på den vardagliga 
interaktionen mellan stat och lokalsamhälle som ett strävt samförstånd mellan parter som 
sökte lösa problem med förhandlingar.2 Ingen av dessa forskningsinriktningar syftar dock till 
heltäckande förklaringar av statsbildning och imperiebygge även om de betonar särdrag i 
svensk geografi, social struktur och politisk kultur som har sin plats i sådana förklaringar. 
 
I svenskt och europeiskt historiemedvetande finns därför två olika helhetsperspektiv på 
Sveriges politiska och militära utveckling från Kalmarunionens sammanbrott på 1520-talet till 
det svenska Östersjöimperiets undergång två århundraden senare. Det ena ger bilden av det 
aggressiva och expansionistiska Sverige som under ett århundrade av krig bygger upp ett 
imperium och som sedan håller en extremt stark krigsmakt för att försvara imperiet. I detta 
perspektiv lyckas kungamakt och en begränsad samhällselit driva det svenska folket till 
enorma uppoffringar för att själva kunna tillskansa sig ära, makt och rikedomar. Rikedomarna 
kom från beskattning av svenska bönder, plundring i krigsområden, jord i de erövrade 
provinserna samt tullar på handeln genom Östersjöområdet.3 I ett kontinentalt, främst polskt 
och tyskt perspektiv, finns även en bild av hur adel och bondesoldater från ett fattigt land i 
norr söker sig till kontinenten för att plundra dess rikedomar. 
 
                                                
1 En tidigare syntes med organisation som tema är Glete 2000a. 
2 Attman 1944, Österberg 1989, samt flera artiklar av Eva Österberg på samma tema. 
3 Nilsson 1990, Lindegren 1998a och 1998b, Lindegren 2001. 
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Det andra perspektivet är det hotade Sverige, ett land omringat av mäktiga grannar som ända 
in på 1600-talet t o m hotade landets självständighet. Danmark, Ryssland och Polen framstår 
det senare som aggressiva makter som var från sitt håll aktivt sökte komma åt Sverige. 
Danmark ville återupprätta Kalmarunionen, Polen ville återinsätta den katolska Vasadynastin 
på Sveriges tron och Ryssland ville tränga västerut. Även från Tyskland fanns hot, först från 
Lübeck, senare från huset Habsburg, Europas mäktigaste dynasti, och slutligen från 
Brandenburg-Preussen och Sachsen. I detta perspektiv brukar Sverige (före 1600-talets 
erövringar) även framställas som ett land med ett påfallande ogynnsamt geostrategiskt läge. 
Stormaktstiden blir då resultatet av en bred mobilisering av det svenska samhällets alla krafter 
mot dessa yttre hot. Detta möjliggör offensiva försvarskrig som ger Sverige naturliga gränser 
samt provinser på andra sidan Östersjön som kan tjäna som förmurar mot anfall. Till sist 
misslyckas dock denna politik och imperiet går under i kamp mot de fientliga grannarna.4 
 
Det första perspektivet utgår således från inrikes konflikter medan det senare utgår från 
internationella konflikter, en inte ovanlig åsiktsbrytning i studier av imperialism. Det finns 
emellertid problem med båda perspektivens förmåga att förklara centrala delar av vad som 
hände i norra Europa från 1500-tal till tidigt 1700-tal. Det perspektiv som betonar de svenska 
uppoffringarna och aristokratins förmåga att under ett sekel få avsevärda delar av Sveriges 
manliga befolkning att ofrivilligt gå ut mot en sannolik död har problem med att förklara 
varför det var möjligt just i Sverige. Det fanns ärelystna kungar och vinningslystna elitgrupper 
i hela Europa men knappast någon annan stat förmådde mobilisera lika stor andel av den egna 
befolkningen för krig, framför allt inte kontinuerligt under så lång tid. Det blir ännu mer 
egendomligt genom att bönderna i just Sverige faktiskt hade formell politisk makt på central 
nivå, en ovanlighet i det tidigmodern Europa. I ett jämförande perspektiv måste frågan ställas 
varför svenskarna i så extremt hög grad faktiskt fogade sig efter överhetens vilja. 
 
Det perspektiv som betonar att Sverige var omgivet, rentav inringat, av mäktiga och 
aggressiva grannar och att Sverige hade en militärt ogynnsam geografi har svårigheter med att 
förklara varför dessa grannar så länge totalt misslyckades i sina ambitioner. Om de var 
militärt starka, hade ett bättre geostrategiskt läge och medvetet och oprovocerat drev en mot 
Sverige fientlig linje borde deras ambitioner rimligen ha knäckt detta land eller tvingat det att 
bli en klientstat till någon mäktigare stat för att få skydd. Detta inträffade inte, inte ens under 
perioder då Sverige förde krig med två eller tre av dessa grannar samtidigt (1563-70, 1611-13, 
1643-45, 1656-60). Varför blev grannarna fram till 1660 tvärtom en efter en berövade 
värdefulla territorier av just Sverige? Och varför förlorade Sverige så småningom många av 
dessa territorier när landet genom erövringarna fått markant större resurser och, enligt 
"hotperspektivets" syn, lättförsvarade gränser. 
 
Under senare årtionden har forskning om stormaktstiden främst gällt studier av hur manskap 
och skatter mobiliserades för krig och vilka effekter detta fick för aristokrati och bönder. 
Forskningen är koncentrerad till 1600-tal och tidigt 1700-tal och har givit mycket ny kunskap 
om hur resursmobiliseringen för de stora krigen förändrade Sverige. Bilden av en stark 
militärstat, främst utformad för att föra krig, har fått både konturer och innehåll. Inom det 
militärhistoriska området har vi fått mycket ny kunskap om manskapsrekrytering och hur 
krigsmakternas proviantförsörjning påverkade krigföringen.5 Fokuseringen på krigens 
återverkningar inom landet har gjort att internationella relationer och deras roll som drivkraft 
bakom krigen kommit i bakgrunden. För äldre generationer av svenska historiker var 
                                                
4 Synsättet är vanligt i äldre svensk historiesyn och är ännu livskraftigt utomlands, Roberts 1979, s 1-43, 
Lockhart 2004, s 13-17. 
5 Lindegren 1980, Lindgren 2001, Villstrand 1992, Kuvaja 1999, Linde 2000. 
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stormaktstidens utrikespolitik ett centralt tema och ämnet har framstått som utforskat. Det 
finns dock skäl att föra ihop nya och äldre kunskaper om resursmobilisering och 
internationella ambitioner för att se hur de hänger ihop. 
 
Sedan 1940-talet har vi genom en rad studier om olika områden fått nya perspektiv på 1500-
talets svenska historia. Vi vet att Sverige hade en stat som administrativt och politiskt lyckats 
penetrera lokalsamhället, att statens agerande för att få fram resurser präglades av 
förhandlingar med bönderna och denna stat växte fram först under Kalmarunionens 
sammanbrott då de tre nordiska rikena snabbt fick nya politiska och administrativ strukturer 
uppbyggda från två centra: Vasastaten och Oldenburgstaten. Vi vet också att 
"naturahushållning" inte var ett tecken på primitivitet utan på statens aktiva ingripande som 
företagare i omvandlingen av skatter till militära maktmedel samt att Sverige var en aktiv och 
påträngande maktspelare i östersjöområdet ända från Gustav Vasas dagar.6 Någon etablerad 
syn på hur stat, samhälle och krig hängde ihop i 1500-talets Sverige har dock inte växt fram. 
Hur kunde en ny dynasti snabbt kunde etablera effektiv kontroll över ett samhälle där olika 
maktgrupper (aristokrati, kyrka och bondemenigheter) tidigare kontrollerat samhället genom 
politiska och sociala allianser och där kungamakten under lång tid varit satt ur spel. Vilken 
roll hade nya militära maktmedel för att göra denna vändning från en ytterlighet till en annan 
möjlig och vad betydde det för Sveriges internationella ställning att landet under resten av den 
tidigmoderna epoken undgick andra inre väpnade konflikter än uppgörelserna inom 
Vasadynastin (1563, 1568, 1597-99)? 
 
Det är också påfallande att svensk 1500- och 1600-talsforskning arbetat fristående från 
varandra och att en långsiktig bild av stat, samhälle och krig under dessa två århundraden inte 
slagit igenom i medvetandet. Läsare av svensk historia kan lätt få för sig att den svenska 
staten grundats två gånger; först av Gustav Vasa och därefter av Axel Oxenstierna, assisterad 
av Gustav II Adolf. 1500-talets Sverige framstår i ett internationellt perspektiv som marginellt 
och outvecklat medan 1600-talets Sverige aktivt deltar i den europeiska moderniseringen. 
Dessa bilder är främst hämtade från handel och industri samt kultur och teoretisk utbildning, 
områden där det skedde en spridning av kunskaper från kontinenten till Sverige under 1600-
talets första hälft. Bilden kan bli annorlunda om det tidigmoderna Sveriges utvecklingsnivå 
mäts på områdena politisk kultur, samhällets öppenhet för innovationer, militär och civil 
organisation och det politiska systemets förmåga att penetrera lokalsamhället för att 
centralisera och organisera resurser. 1500-talets Sverige kan då i ett europeiskt perspektiv 
framstå som väl så dynamiskt, omvandlingsinriktat och pionjärartat som 1600-talets stormakt. 
Eftersom ett vanligt kriterium på modernitet är statens utvecklingsnivå kan det finnas skäl att 
se på den svenska statsbildningsprocessen i ett europeiskt perspektiv. 
 
Tidigmodern europeisk statsbildning 
 
Det har blivit vanligt att se perioden från ca 1500 till 1750/1800 som den tidigmoderna 
epoken i Europas historia. Ett av denna epoks kännetecken är framväxten av stater som 
ingriper i samhällenas liv och samtidigt företräder samhällena i den internationella politiken. 
Det finns dock ingen konsensus inom forskningen kring tidigmodern politisk, administrativ 

                                                
6 Attman 1944, Nilsson 1947, Hammarström 1956, Lundkvist 1960, Odén 1966, Österberg 1971, Gustafsson 
2000, Hallenberg 2001. 
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och militär historia om vad som kan anses "modernt" och var olika stater och samhällen står i 
relation till dessa kriterier.7 
 
Det råder inte ens enighet om vad som menas med en stat. En syn utgår från att staten är en 
organisation som har administrativa och militära resurser för att upprätthålla ett legitimt 
monopol på våld inom ett territorium. Här står således suveränitet gentemot andra stater och 
möjlighet att kontrollera undersåtarna i centrum för statsbegreppet. En annan syn utgår från 
att stater kännetecknas av en systematiskt uppbyggd byråkrati med en hierarkisk kader av 
professionella ämbetsmän (inklusive officerare) som kan utöva makt utan att vara beroende av 
det omgivande samhällets maktförhållanden samtidigt som de inte är personliga tjänare till en 
furste. Det är med dessa två synsätt som svensk historia ofta har skrivits som om "staten" 
grundlagts två gånger. 
 
Den mest allmängiltiga definitionen är otvivelaktigt att staten är något som har ett reellt 
monopol på legitimt våld och utövar suverän makt över ett territorium där den förmår att ta 
upp skatt. Med den definitionen är det inget tvivel om att något avgörande hände i Sverige 
under tidigt 1500-tal. Den svenska statens organisatoriska utveckling i två faser med ett 
språng under tidigt 1600-tal belyser dock ett viktigt drag i europeisk statsbildning. Staterna 
växte ofta fram som resultat av att furstemakter byggde upp organisationer för att kunna 
kontrollera och beskydda samhällena. De fick dock en egen dynamik genom att 
organisationerna behövde ledare som hade auktoritet och legitimitet gentemot samhället. 
Befattningarna som civila och militära ledare inom de statliga organisationer kunde ge 
upphov till en ny samhällselit som konkurrerade med äldre eliter, främst den jordägande 
adeln. Men dessa befattningar kunde även intressera de äldre eliterna som kunde utnyttja sin 
maktställning för att göra anspråk på delaktighet i statens administration. Här fanns olika 
strategier för både ambitiösa furstar och äldre och nyare eliter, något som den svenska 
utvecklingen illustrerar. 
 
Ett återkommande tema i de senare årtiondenas forskning om tidigmoderna stater är "staternas 
svaghet". I reaktion mot en äldre syn på "absolutistiska" och "byråkratiska" staters 
allomfattande förmåga att kontrollera samhällen brukar historiker numera framhäva att 
staterna åtminstone fram till senare delen av 1600-talet ofta inte ens drev in skatter och 
administrerade större operativa militära styrkor på egen hand. Centralmakterna var politiskt 
och administrativt beroende av två (delvis sammanfallande) grupper som ofta återkommer i 
förklaringarna: lokala eliter och privata entreprenörer.8 Aristokrati, köpmän och privata 
företagare i branschen militär organisation och logistik spelade stor roll för att driva in tullar 
och skatter samt för att rekrytera militära förband och administrera deras avlöning, utrustning 
och proviantering. De fick ofta detta att fungera genom att bevilja staterna krediter. Den 
svenska statens historia under 1500- och 1600-talen uppvisar emellertid en helt annan bild 
utan att detta brukar problematiseras i tolkningar av svensk historia. Här finns således 
möjlighet att ge nya perspektiv både på europeisk statsbildning och på den svenska staten. 
 
Frågor om olika intressegruppers länkningar till staten hör till de klassiska stridsfrågorna i 
synen på stat och samhälle. Vems intressen tjänade den tidigmoderna staten och vad betydde 
dess tillväxt för makten i samhället? Ett numera vanligt sätt att analysera 

                                                
7 Denna artikel bygger delvis på Glete 2002 och där anförd litteratur. Bland viktiga verk om tidigmodern 
statsbildning kan nämnas Bonney 1990, Rogers 1995, Bonney 1995, Reinhard 1996, Blickle 1997, Ertman 1997, 
Bonney 1999 och Contamine 2000. 
8 Tilly 1990, i sht s 29, 53, Henshall 1992, Asch & Durchhardt 1996. Tre studier om lokala eliter och 
entreprenörer i olika länder är Redlich 1964-65, Thompson 1976 och Hart 1994. 
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statsbildningsprocessen (slagkraftigt lanserat av historiesociologen Charles Tilly) är att se den 
som ett resultat av förhandlingar mellan centralmakt och resurskontrollerande elitgrupper i 
samhället. Statens infrastruktur och intressena bakom den blir då starkt influerad av vilka 
dessa eliter var. I Tillys generella modell är de jordägare med makt att ge skydd och bedriva 
repression i lokalsamhället eller kapitalstarka köpmän eller någon kombination av dessa två 
grupper. Förhandlingarnas syfte var att staterna skulle få fram resurser för krig.9 
 
Detta angreppssätt är på flera sätt fruktbart. Om statsbildning bygger på förhandlingar sätts 
fokus på att det är en politisk process med möjlighet till variationer i resultat beroende på hur 
olika parter agerar. Förhandlingarna gäller resurser för våldsanvändning, vilket knyter an till 
definitionen av stater som organisationer som utövar (eller söker utöva) monopol på våld. Vad 
som kan diskuteras är om det är befogat att generellt kalla de tidigmoderna centralmakternas 
förhandlingspartner eliter med våldsmedel eller kapital. Stater kan även ha anledning att 
förhandla med grupper som har tillgång till någon form av socialt kapital eller som har kraft 
att förhandla genom kollektiv sammanhållning. I det svenska fallet är det uppenbart att 
statsbildningen bedrevs under flitigt förhandlande mellan centralmakt och breda grupper i 
samhället samt dessutom ofta med elitgrupper i länder där den svenska krigsmakten 
opererade. Den svenska furstestaten var villig att förhandla med snart sagt vem som helst, 
bara det främjade dess verksamhet. 
 
Användande av ordet "krig" i Tillys modell kan leda till slutsatsen att främst internationella 
konflikter driver fram statsbildning, trots att Tilly egentligen inte ser det på det sättet. 
Statsbildning handlar även om att finna former för att kontrollera våldsanvändning inom ett 
visst territorium, d v s den syftar till att upprätta en ordning där politiska, sociala och 
ekonomiska konflikter inom territoriet inte löstes med väpnade fejder. Medeltida konflikter 
runt om i Europa såg ofta ut på det sättet. Olika intressegrupper hävdade sin rätt med 
våldsmedel och politiska allianser mellan sådana grupper gick ofta över "rikenas" gränser. I 
östersjöområdet bildade Hansastädernas köpmän förbund för att skydda inbördes handel 
medan aristokratiska grupper förde krig inom rikena och allierade sig med varandra över 
gränserna. Bönderna gjorde uppror landskapsvis, avtalade om bondefreder tvärs över 
riksgränserna eller slöt sig till lokala adelsmän som beskyddade dem mot andra maktkrävare. 
Den katolska kyrkan uppträdde som internationell makthavare och biskopar och religiösa 
riddarordnar använde våldsmedel. Svenska biskopar hade borgar och väpnade följen. 
 
Tidigmodern statsbildning i Europa var i mycket en fråga om uppbyggande av suveräna stater 
med tydligt avgränsade territorier inom vilka intressegrupperna accepterat tanken att interna 
konflikter ska lösas med andra medel än våld. Även denna sida av statsbildningen kan med 
fördel ses som ett resultat av förhandlingar men dessa gällde då inte enbart behovet av 
resurser för krig mot grannstater. De gällde även olika samhällsgruppers inbördes relationer 
och deras möjlighet att påverka den växande centralmakt som hade ambitionen att utöva makt 
över territoriet och dess relationer till andra territorier. Den vara som en stat kunde lämna i 
utbyte mot resurser var i grunden inte förmågan att föra krig utan förmågan att ge 
förhandlingsparterna skydd mot inre och yttre våld och hot om våld. Vad som var inre och 
yttre hot var inte avgjort innan suveräna stater med tydliga gränser och kompetenser blivit den 
normala europeiska statsformen. Om förhandlingarna gällde skydd kan stater med ekonomisk 
teori analyseras som försäljare av varan skydd, och stater kan betraktas som suveräna när de 
genom förhandlingar med kunderna nått ställningen som monopolist inom ett territorium. 
 

                                                
9 Tilly 1990, i sht s 20-28, 99-103. 



 6 

I praktiken måste staten utveckla någon form av organisation för att effektivt kunde hantera 
våldsmakt och ta betalt för detta. Om tidigmoderna stater främst ses som organisationer för att 
utöva och kontrollera våld i syfte att ge skattebetalarna skydd så blir ett sätt att mäta deras 
effektivitet och "modernitet" att studera krigsmakterna och staternas militära operationer. En 
stats effektivitet kan dels mätas i hur stora militära styrkor den förmådde ställa upp i 
proportion till befolkningen, dels i förmågan att lösa militära uppgifter. Storleken på 
krigsmakten avspeglar statens förmåga att få fram resurser (skatter, krediter, tvångsuttagna 
soldater) ur samhället medan förmågan att genomföra militära operationer visar dess 
effektivitet i att organisera resurserna. 
 
I det svenska fallet blir det då återigen uppenbart att något avgörande ägde rum under tidigt 
1500-tal. Den svenska staten byggde upp en permanent armé och flotta som snabbt blev av 
stor omfattning i jämförelse med andra europeiska länder. Vasastaten blev även från sin 
begynnelse en maktspelare i hela Östersjöområdet med förmåga att utöva militär makt i 
konfrontation med samtliga övriga makthavare i regionen. Offensiva operationer i olika 
riktningar blev en praktisk möjlighet, vilket i politiska sammanhang kunde fungera både som 
avskräckning och påtryckning. Orsakerna till detta ska inte enbart sökas i den militära 
organisationen under 1500-talet, även om den förtjänar betydligt mer forskning än den fått när 
den hamnat i skuggan av 1600-talets stormaktsarmé. Det var den svenska staten som förde 
krig och utövade makt och den gjorde det genom en kombination av militära satsningar, 
effektiv organisation för att mobilisera knappa resurser samt en politisk verksamhet som 
syftade till att vända svensk benägenhet att använda våld utåt i stället för inåt. 
 
En trebent stat 
 
Vad skulle k(onungens) i Polen eller någon annan potentats makt vara till att frukta, när Sveriges män äro ense, 
sin överhet lydige och alla beflita sig därom, det riket må försvarat bliva, alldenstund enighet haver ofta 
uppehållit ringa land, och äro genom enighet små och föraktlige städer tida emot store konungmakter vordne 
försvarade. 
Gustav II Adolfs tal till riksdagen i Örebro 28/1 161710 
 
Den tidigmoderna staten kan således identifieras som en organisation som främst 
tillhandahåller skydd mot yttre och inre våld och kontroll av våldsmaktens användning i 
utbyte mot att de som blir beskyddade betalar för det. Att skydda mot betalning var 
naturligtvis inget nytt. Feodalherrar hade gjort det sedan länge och en inte särskilt cynisk 
tolkning av Europas tidigmedeltida politiska historia är att se den som en process där män 
med särskild kompetens att använda våld successivt övergick från att plundra bönder till att ta 
betalt för att inom ett visst område skydda bönderna från andra plundrare.11 De tidigmoderna 
staterna var emellertid inte primitiva plundrare och beskyddare på lokal nivå. De var växande 
och alltmer komplexa organisationer som byggde upp professionell administration och 
operativa resurser för att ta upp betalningen (skatter) och leverera varan (skydd). De gjorde 
detta på ett alltmer effektivt sätt och med ambition att nå monopol på våld inom allt större 
territorier. Den fasta och permanent finansierade organisationen för användning och kontroll 
av våld gav nya möjligheter att använda resurser genom att den fungerade som en "social 
behållare" för utveckling av professionell kompetens (t ex avancerad taktik) och för 
investeringar i kapitaltung utrustning (artilleri, örlogsfartyg).12 
 

                                                
10 Hallendorf 1915, s 44. 
11 Lane 1979. 
12 Glete 2002, i sht s 42-66. 
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Från 1500 till 1700 omvandlades européernas möjlighet att använda våld som maktmedel 
genom att våldsmedlen koncentrerades till staterna och deras permanenta och professionella 
militära organisationer. Organisationer uppkommer inte spontant även om de kan vara resultat 
av förändringar i marknader, strukturer och nya upptäckter. Marknader, strukturer och 
upptäckter framträder som problem och möjligheter för individer vilka kan reagera på detta 
genom att kombinera resurser på ett nytt sätt så att en organisation bildas och växer. Endast 
individer eller grupper av individer som har särskilt goda förutsättningar (kompetens, kapital, 
kontaktnät) att genomföra detta lyckas bygga upp framgångsrika organisationer. Studiet av 
hur individer och grupper beter sig när de kombinerar resurser på nytt sätt är central för 
forskning om entreprenörer. I ekonomisk teori inriktad på omvandling är det entreprenörer 
som praktiskt genomför innovationer (nya kombinationer) när de grundar eller omvandlar 
företag.13 
 
Kan entreprenörsperspektivet bidra till förståelsen av de tidigmoderna staterna? För att dra 
nytta av detta perspektiv måste man först frigöra sig från vissa invanda föreställningar. I 
moderna och stabila stats- och samhällsbildningar ser vi "staten" som "nationens" naturliga 
politiska och organisatoriska centrum för innevånare som har lika ställning gentemot denna 
stat. Tanken att staten är något som vi kan förhandla med eller välja bort och ersätta med en 
annan organisation eller någon slags kooperativ verksamhet för en så grundläggande funktion 
som skydd mot våld är främmande även för ideologier som vill ha minimala stater. 
Tidigmoderna stater verkade emellertid i ett Europa där lokala territorier, städer och 
korporationer var vana vid att skydda sig själva, där suveräniteten över många områden var 
delad eller omstridd och där tanken att en viss organisation skulle ha legalt monopol på våld 
inte var allmänt accepterad. Till sjöss var frågan länge öppen om stat eller privata intressen 
skulle skydda handel och sjöfart. Furstar och olika slags politiska ledare agerade ofta i 
konkurrens med varandra i statsbildningsprocessen. De måste kompromissa med lokala 
makthavare för att vinna stöd och olika territorier sammanfogades därför på olika villkor med 
centrala statsmakter. I många fall övertog furstar rollen som härskare över territorier och 
städer över vilka de tidigare inte haft kontroll eller enbart en nominell roll som den formelle 
suveränen. I andra fall bröt territorier och städer existerande band till sina furstar genom 
revolter eller genom att mer eller mindre frivilligt acceptera en erövrare. 
 
Denna process betydde att innevånarnas relationer till staten blev olika beroende på hur det 
område de bodde inom fogades till statsbildningen. Ekonomiskt kan det tolkas så att stater 
som företag slöt olika avtal med olika skyddsköpare, beroende på marknadsförhållandena för 
varan skydd. Utbud och efterfrågan på denna vara var inte konstant. Nya kombinationer av 
territorier kunde uppkomma därför att ny militär organisation och ny teknik skapade nya 
förutsättningar för att optimera försvar, främst genom att rörliga styrkor blev mer 
betydelsefulla än befästningar. Det Ottomanska imperiet och det Habsburg-spanska väldet 
delade under 1500-talet upp Medelhavsområdet i två sfärer och införlivade en rad 
självständiga stater i dessa imperier. Stater kunde å andra sidan brytas sönder därför att de 
misslyckades med att skapa politiska intresseallianser bakom nya organisationer för skydd. 
Det Tysk-Romerska riket och Polen är utmärkta exempel även om processerna tog olika form. 
Tyskland delades upp mellan medelstora och små företagare (furstar) i skyddsbranschen 
medan Polen delades av sina grannstater som blivit storföretagare i samma bransch. Den 
kortlivade stormakten Sverige kom att spela en ödesdiger roll i båda dessa 

                                                
13 Entreprenörer och innovationer: Schumpeter 1994, Casson 2003, Shane 2003. Tilly 1985 prövade 
entreprenörbegreppet och skyddsförsäljning som utgångspunkt för analys av statsbildning men Tilly lämnade 
sedan denna ansats. Jag har använt den i flera arbeten, främst Glete 1993 och Glete 2002. 
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upplösningsprocesser. I Norden föll Kalmarunionen sönder varefter Sverige byggde upp ett 
Östersjöimperium som i sin tur bröts sönder av yttre krafter. 
 
I denna värld av växande nya kombinationer och sönderfallande gamla kombinationer var det 
snarare regel än undantag att olika delar av de nya staternas territorier hade olika högt 
resursuttag och att lokala privilegier bevakades noggrant. Starka krafter stödde även de 
traditionella lösningar på skyddsproblemet, där feodalherrar, bondemenigheter och städernas 
borgerskap själva organiserat väpnade militära förband i stället för att betala skatt till en furste 
som levererade skydd. Skillnaden mellan stat och imperium är i detta perspektiv inte 
avgörande. Tidigmoderna stater kan ses som säljare av skydd till ett spektrum av olika slags 
lokala samhällen som definierade sin relation till skyddssäljaren på olika sätt. Typiskt för 
tiden var de långa furstetitulaturerna där en och samma person kunde vara kung, furste, hertig, 
greve, biskop eller "herre" över olika områden. Det var inte bara ett sätt att markera makt utan 
visade även att olika områden faktiskt hade olika relationer till en härskare som de dock 
gemensamt såg som beskyddare. 
 
De tidigmoderna staterna har i olika historietraditioner och på olika språk kallats 
nationalstater, nya monarkier, dynastiska stater, skattestater, maktstater, militärstater och 
territorialstater.14 Skattestat betonar att stater byggde på behovet och förmågan att ta upp skatt 
för gemensamma ändamål, militärstat att en stor del av staternas verksamhet var militär 
medan territorialstat betonar att statsbildning i mycket handlade om att territorier på ett mer 
entydigt kom att behärskas av en centralmakt, med monopol på våld. Om man vill betona att 
staterna främst var organisationer som genom ett skattesystem centraliserade resurser för att 
kontrollera våld och ge skydd kan termen skattemilitär stat (fiscal-military state) vara lämplig. 
 
Uttrycket kan även göra det tydligare att en av de nya europeiska staternas kännetecken var att 
skatteindrivning sköttes genom en hierarki medan militärt våld utövades genom en annan 
hierarki. De båda hierarkierna knöts enbart ihop på statens högsta nivå, den politiska 
ledningen och de kunde därifrån kontrolleras genom direktiv och resurskontroll ända ned till 
lägsta nivå. Det var denna tvådelade hierarkiska organisation som gav den nya typen av stat 
möjlighet att undvika de för tidigare statsbildningarna vanliga fenomenet att lokalt indrivna 
resurser gick till lokal våldsanvändning och att den verkliga politiska makten därmed 
koncentrerades på lokalplanet. Sverige stod, bör det redan här påpekas, för en tidig 
tillämpning av denna tvådelade hierarki och vi har här en av nycklarna till förståelsen av den 
svenska skattemilitära statens tidiga försprång gentemot andra statsbildningar. 
 
Statens politiska ledning måste även förse de båda organisationerna med legitimitet gentemot 
undersåtarna för att verksamheten skulle fungera. Stater stod, förenklar uttryckt, på två 
organisatoriska ben; en skatteorganisation och en militär organisation samt på ett politiskt ben 
- förmåga att genom allianser med intressegrupper och effektiv propaganda (marknadsföring) 
skapa legitimitet för statens maktutövning. Legitimitet blir i detta sammanhang en fråga om 
att indrivningen av resurser ska kräva mindre våld än staten kan leverera i form av skydd till 
dem som ställer upp med resurserna. Legitimiteten upphör när statens alla våldsresurser går åt 
för att kontrollera innevånarna och tvinga dem att betala skatt. Den når en hög nivå när 
innevånarna identifierar sina egna intressen med staten och efter förmåga frivilligt främjar 
dess verksamhet. 
 

                                                
14 Maktstatsbegreppet användes i Jespersen 2000 medan svensk 1600-talsforskning främst använt Sven A 
Nilssons militärstatsbegrepp. 



 9 

För att analysera sammanhangen mellan indrivning av skatter, de militära organisationernas 
utformning och operativa användning och det politiska agerande som syftade till att skapa 
legitimitet måste gränserna mellan forskning om inrikespolitik, internationella relationer och 
militär historia avlägsnas. I stället kan organisationen; den skattemilitära staten, ställas i 
centrum och analysen relateras till dess agerande och arbetsvillkor. Generellt kan detta ses så 
att staten ytterst syftade till sin egen överlevnad. Furstar (och republikanska ledare) försvarade 
i slutändan inte ett territorium utan sin egen makt över territoriet och de gjorde det mot såväl 
inre som yttre fiender. För att upprätthålla legitimitet i maktutövningen måste de emellertid på 
ett seriöst sätt arbeta med att verkligen ge skydd åt dem som lojalt betalade skatt. För att nå 
framgång var det även viktigt att eliminera alternativa former av skydd och bereda öppna eller 
potentiella motståndare till staternas tillväxt positiva alternativ. Dessa kunde ha formen av 
delaktighet i statens verksamhet eller av privilegier som var beroende av att just staten kunde 
upprätthålla dem. 
 
Den framgångsrike uppbyggaren av en skattemilitär stat måste således utveckla 
entreprenörskap - förmåga att genomföra nya kombinationer - på tre olika områden. Det 
behövdes administrativt entreprenörskap för att uppbringa resurser på ett effektivt sätt, 
militärt entreprenörskap för att omvandla dessa resurser till effektiv våldsmakt samt politiskt 
entreprenörskap för att skapa breda intresseallianser bakom staten. Med dessa perspektiv på 
staten kan vi se något på den faktiska skattemilitära statsbildningen i Sverige från Gustav 
Vasa till Karl XII. Först måste emellertid något sägas om det Nordeuropa och det 
Östersjöområde som både det gamla svenska riket och den nya dynastiska staten och imperiet 
var beläget i. 
 
Resurser, geostrategi och ambitioner i Östersjöområdet 
 
For det fjerde var Hertug Karl (Karl IX) udi stark Rustning og kunde med kort Varsel bringe mange Tusinder 
Krigsfolk sammen, som i nogle Aar havde vaeret övede og brugte, saa at han, hvis noget skulde paakomme, 
hastelig kunde falde ind i Skaane og braende og fordaerve Landet, og det syntes ikke, at Kongen (Kristian IV) 
efter denne Tids Lejlighed kunde hastig opbringe saa stor Krigsmagt, at han uden höjeste Fare kunde slaas med 
ham i Marken. Det var ogsaa at frygte, at Hertug Karl med Orlogsskibe skulde vaere Hans Majestaet for staerk i 
Söen. 
 
Det danska Riksrådets avvisande svar på Kristian IVs förslag att anfalla Sverige, oktober 160415 
 
Som redan nämnts finns det en spridd uppfattning att det tidigmoderna Sverige var omgivet 
av starka och aggressiva grannstater samt att Sverige hade ett ogynnsamt geostrategiskt läge 
innan landet (trots sitt underläge) berövade grannarna en rad viktiga provinser. Denna 
uppfattning måste diskuteras eftersom det för den fortsatta analysen är viktigt att veta om den 
fanns yttre hot som räcker för att förklara dynamiken i den svenska statsbildningen. 
 
På en punkt är det uppenbart att bilden av Sverige som underlägset är riktig. Grannländerna 
hade befolkningsresurser som vida översteg de svenska. Sveriges befolkning steg snabbt 
under 1500-talet och kan ha passerat en miljon någonstans vid seklets mitt och nått en och en 
kvarts miljon omkring 1620. Därefter följde en period när det "gamla" Sveriges befolkning 
stagnerade på grund av förluster under de stora krigen, samtidigt som nya provinser fogades 
till imperiet och ökade dess befolkning. När expansionen tog slut 1660 hade det nya imperiet 
en total befolkning i storleksordningen två till två och en halv miljon. Bortåt varannan 
undersåte till den svenska kronan hade "erövrats", en unik utveckling i 1600-talets Europa. 

                                                
15 Larsen 1889, s 29. 
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Därefter gav freden möjlighet till snabb befolkningstillväxt och imperiet hade vid 1600-talets 
slut närmare tre miljoner undersåtar.16 
 
Danmark-Norge hade före landförlusterna till Sverige ungefär lika stor befolkning som 
grannen men eftersom huset Oldenburg även härskade i hertigdömena Slesvig och Holstein 
med omkring en halv miljon innevånare hade det länge fler undersåtar än Vasakungarna. 
Katastroferna 1645 och 1658 reducerade befolkningen och under 1600-talets senare del fanns 
det inom den oldenburgska staten omkring en och en halv miljon danskar, norrmän, tyskar 
och islänningar. Polen-Litauen hade uppskattningsvis 7,5 miljoner innevånare år 1500 och 10 
miljoner i mitten på 1600-talet. Krig och landförluster reducerade därefter befolkningen. 
Rysslands befolkningssiffror är osäkra men bör under 1600-talet ha varit av storleksordningen 
tio miljoner. Ett försök att räkna befolkningen gjordes 1719 och resultatet blev 15 à 16 
miljoner. Båda länderna hörde till Europas mest folkrika. Det Tysk-romerska riket (större än 
dagens Tyskland) hade omkring 20 miljoner innevånare år 1600, men drabbades av stora 
förluster under Trettioåriga kriget. Det totala befolkningsantalet är mindre väsentligt eftersom 
riket var politiskt splittrat. Flera av de furstendömena med vilka Sverige vid olika tidpunkter 
mätte sina krafter; Sachsen, Brandenburg-Preussen och Bayern hade befolkningar av samma 
storleksordning som Sverige. Huvudfienden under Trettioåriga kriget, de tyska habsburgarna, 
hade i sina arvländer (Österrike, Böhmen-Mähren, Schlesien samt delar av kungariket Ungern 
med nuvarande Slovakien, Slovenien och Kroatien) en flerfaldigt större befolkning än 
Sverige.17 
 
Med tidigmoderna transportförhållanden var Sveriges landstrategiska läge före 1645 gott. 
Gränserna till Danmark, Norge och Ryssland var i hög grad naturliga genom att de bestod av 
djupa skogar och berg. De var lätta att försvara, även med korttidsutbildade bondesoldater och 
en större anfallande armé skulle snabbt råka ut för provianteringsproblem. Det omvända 
gällde också, i all synnerhet gentemot Norge. Det är karakteristiskt för tidigmoderna 
geostrategiska förhållandena att den svenska stormaktstida armén lyckades ockupera och 
exploatera rika jordbruksländer som Danmark, Tyskland och Polen, men aldrig det karga 
Norge. Till sjöss var det en öppen fråga om geografin gynnade eller missgynnade ett visst 
land. Sverige hade redan 1560 Östersjöns ojämförligt längsta kust och en stor del av de mest 
befolkade områden låg nära havet. Östersjön och dess kuster kunde behärskas med 
örlogsflotta och amfibisk kapacitet, två faktorer som var resultatet av organisation, inte 
geografi. Östersjön under kontroll av andra staters flottor var ett hot mot Sverige. En svensk 
flotta i Östersjön kunde å andra sidan på ett drastiskt sätt förändra Sveriges strategiska 
situation. Den kunde frigöra betydande landstridskrafter från att försvara kusterna och den 
kunde ge Sverige möjlighet att driva amfibiska operationer mot fientlig kust och 
handelsblockad mot alla makter i Östersjön som inte kunde försvara sig till sjöss.18 
 
Sveriges läge vid Östersjön har ofta beskrivits som ogynnsamt genom att landet var nästan 
utestängt från Atlanten och endast hade ett "andningshål" vid Göta Älvs mynning. Danmarks 
kontroll av Öresund och Öresundstullen har rentav beskrivits som ett strupgrepp på Sverige.19 
Tankegången innehåller allvarliga svagheter. Svenska handelsfartyg och svenskt gods var 
befriade från Öresundstull, ursprungligen därför att det rådde tullfrihet mellan de nordiska 
länderna (en ofta bortglömd rest av unionen). Om Sverige drivit en mer omfattande 
internationell handel och sjöfart i egen regi hade detta varit en fördel. Danmarks kontroll av 
                                                
16 Lindegren 2001, s 16-56. 
17 Bardet & Dupaquier 1997. 
18 Glete 1976, s 13-16, Jensen 1976, Glete 2002, s 178-181. 
19 Bl a Lockhart 2004, s 107. 
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Öresund och södra Östersjön bidrog även till att bryta Hansans dominans i östersjöhandeln, 
något som även Sverige hade nytta av genom ökad konkurrens. Handel och sjöfart på Sverige 
drevs under 1500-talet främst av tyskar från östersjöhamnarna och dessa kunde även försörja 
Sverige med varor som annars kom från Västeuropa om Danmark skulle upprätta en blockad 
av Sverige i Öresund. När den svenska handeln med Västeuropa tog fart på 1600-talet 
dominerades den av nederländare och danska försök till blockad skulle ha ställt landet i 
motsättning till den mäktiga nederländska republiken. De svensk-danska konflikter som före 
1644 uppstod kring Öresundstullen gällde danska misstankar om att fartyg under svensk flagg 
och varor som uppgavs vara svenska i själva verket var nederländska. Misstänksamheten 
berodde på att svensk utrikeshandel i hög grad drevs med nederländskt kapital. Konflikterna 
var svåra att undvika eftersom den internationella handelns former anpassade sig till tullarna 
och köpmännen antog den nationalitet som passade deras ekonomiska intressen.20 
 
Var Sverige omgivet eller rentav omringat av aggressiva grannar och var landets suveränitet 
och Vasadynastins ställning någonsin hotad? Denna uppfattning är vida spridd i äldre svensk 
litteratur, den lever vidare i internationell litteratur och den dyker ofta upp i framställningar 
om tidigmodern svensk historia. En sådan föreställning är att Danmark ville återupprätta 
Kalmarunionen och att de danska angreppen 1563 och 1611 var försök att erövra Sverige.21 
Till denna föreställning hör att Danmark skulle ha varit något slags ledande makt i Norden 
fram till Trettioåriga kriget. Det är svårt att finna verklighetsunderlag för vare sig det ena eller 
andra. Oldenburgstaten förde i huvudsak en fredlig utrikespolitik och det danska riksrådet, 
som delade makten med den valde kungen, var negativ mot krigs- och expansionspolitik. Det 
saknas helt belägg för att vare sig riksrådet eller andra kretsar i Danmark hade något program 
för att behärska Sverige. Ett sådant program borde främst ha byggt på politiska allianser med 
krafter i Sverige som var intresserade en union eller av ett alternativ till Vasadynastin. 
Unionen hade på sin tid hållits ihop under de tider då sådana allianser var tillräckligt starka 
men inga försök till alliansbyggande gjordes av de oldenburgare som tog över efter Kristian II 
1523. Tanken att med militära maktmedel ockupera och permanent kontrollera ett grannland 
av samma storleksordning som den egna staten var orimlig. Senast den hade prövats, av just 
Kristian II, hade det slutat med att han snabbt uttömt sina krafter och inte ens kunnat försvara 
sin danska krona mot upproret från den dansk-holsteinska adeln.22 
 
Däremot hade kung och riksråd i Danmark en konsekvent och långsiktig ambition att så 
mycket som möjligt behärska Östersjön med en effektiv flotta och utöva en roll som 
beskyddare av handel och sjöfart, en politik som finansierades av Öresundstullen. Möjligheten 
att driva denna maritima politik vidare genom amfibiska operationer var dock begränsad av 
att Danmark länge saknade en stående armé. Fram till 1620-talet var denna stat beroende av 
den tyska marknaden för militära entreprenörer och legosoldater. Oldenburgarna var skickliga 
på att organisera legoarméer men dessa var dyra i drift och det är tvivelaktigt om de hade 
kunnat organiseras snabbt och med dugliga militära ledare under de (normala) perioder då det 
rådde krig mellan de kontinentala makterna. När en legoarmé väl var rekryterad måste den 
snabbt gå till anfall och nå framgång eftersom Danmark inte kunde betala den under ett 
utdraget "kallt" förhandlingskrig med Sverige. Krigen 1520-23, 1563-70 och 1611-13 följde 
dessa förlopp; inledande danska framgångar följdes av stagnation eller bakslag till följd av 
brist på pengar. Kontrasten till Sverige med dess stående armé av bondesoldater och vana vid 
långa utnötningskrig är stor. 
                                                
20 Rimborg 1997. 
21 T ex Sundberg 1998, s 45, 138, Wetterberg 2002, s 28, 67. 
22 Svensk utrikespolitik och dansk-svenska relationer: Tham 1960, Lundkvist 1960, Tandrup 1979, Jensen 1982, 
Gustafsson 2000. 
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De danska anfallen på Sverige 1563 och 1611 kan förklaras av svenska provokationer, 
inklusive öppna territoriella krav; före 1563 på Skånelandskapen och Gotland, före 1611 på 
andel i norska Finnmarken. Det pågick även under dessa år en betydande svensk upprustning 
och i båda fallen följde krigen efter det att Sverige intensifierat ansträngningarna att ta 
kontroll över östra Baltikum och handel och sjöfart på viktiga hamnar. Danmark hade sakliga 
skäl att känna sig utsatt för både provokationer och hot om att hamna i ett strategiskt 
underläge. Det var i sådana lägen som riksrådet gav upp motståndet mot krig. 
 
Kristian IV förde onekligen åren före kriget 1611 (främst 1604) inför riksrådet fram tanken att 
Karl IXs usurpatoriska våldsregim var ohållbar och att Danmark borde ta kontroll över 
Sverige. Motivet angavs vara att den nyligen avsatte Sigismund annars sannolikt skulle 
återkomma till makten och ställa Danmark inför en skrämmande koalition av Sverige, Polen 
och Sigismunds katolska vänner på kontinenten. Riksrådet trodde inte på detta (och ansåg att 
Sverige var militärt överlägset, se citat ovan) och Kristians motiv kan förefalla vara svepskäl 
för ren aggression. Han stod emellertid inför ett säkerhetspolitiskt problem som han inte 
kunde finna en lösning på med de begränsningar som Danmarks militärpolitik (bl a ovilja att 
beväpna bönderna) och maktdelningen med riksrådet skapade. Det fanns skäl att tro att det 
politiska läget i Sverige var labilt vid denna tid men Karl IX hade genom sina fälttåg mot 
Polen visat att han var beredd att möta inre och yttre hot mot sin regim med stora offensiver. 
Kristian IV kunde inte bortse från att det i ett annat läge kunde drabba honom. 
 
Sverige hade sedan mitten på 1500-talet ett strukturellt militärt överläge genom sin stående 
armé och om Sverige av ett eller annat skäl skulle avbryta krigen i öster och vända sig 
västerut stod Danmark inför ett hot av allvarlig art, särskilt om de tyska militära 
entreprenörerna var engagerade i kontinentala krig vilket skulle göra det svårt att snabbt 
organisera en stor dansk armé. Danmark hade visserligen en betydande flotta men dess 
militära värde var främst defensivt. Sverige kunde överleva fientlig kontroll av Östersjön men 
den danska staten skulle strategiskt falla i bitar om en fiende tog kontroll över Öresund och 
Bälten och skar av förbindelserna mellan rikets olika delar. 
 
Hotet mot Sverige från Ryssland var under 1500-talets senare del reellt såtillvida som detta 
land verkligen förde en expansiv politik fram till dess att en djup inre kris bröt ut i början på 
1600-talet (Stora Oredan). Bortsett från det snabbt avvärjda angreppet mot Finland 1555 
riktade sig emellertid denna expansionsvilja inte mot det gamla svenska riket utan mot 
Estland och Livland. Från svensk sida möttes detta av en envis ambition att kontrollera den 
ryska exporten västerut samt att erövra territorier runt Finska Viken. Sverige vann denna 
kamp och stängde ute Ryssland från Östersjön. Under 1600-talet var tsarerna förvånansvärt 
obenägna att föra revanschkrig. Först med Peter I tog ryssarna på allvar upp linjen att bli en 
Östersjömakt och först då byggde de upp de sjömilitära och amfibiska maktmedel som 
behövdes för att kunna förverkliga detta. 
 
Polen konkurrerade likaså med Sverige (och Ryssland) om baltiska provinser men visade 
aldrig något intresse av att komma åt Sverige inom 1560 års gränser. Den långa polsk-svenska 
konfliktens ursprung var i stället Johan IIIs och hans sons Sigismunds ambition att göra 
Vasaätten till Polens nya kungadynasti. Detta lyckades, men med den oväntade konsekvensen 
att Sigismund Vasa snart blev en svensk exilkung i Polen. Givetvis ville han återta sin ärvda 
krona men hans möjlighet att använda polska resurser för detta visade sig vara praktiskt taget 
obefintliga. Den polska adeln vägrade att stödja offensiva krig mot Sigismunds hemland. 
Frågan är hur intresserade de var av att ha en kung med ett eget arvrike och betydande 
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militära resurser som han kanske skulle använda i maktkampen inom Polen. Sigismunds 
aktioner för att återta den svenska kronan bestod därför av försök att bygga upp kontaktnät i 
hemlandet, försök att få hjälp från släktingar (habsburgarna) samt försök att utnyttja de 
resurser han trots allt kunde skrapa fram i Polen, ett rike där inte bara adeln utan även kungen 
hade viss frihet att utöva våld i privat syfte. 
 
I stället för Sigismunds återkomst utvecklades en alltmer märklig konflikt där Sverige gång på 
gång använde Sigismunds tronanspråk som motiv till att anfalla det befolkningsmässigt 
mångfalt större Polen. Efter många försök lyckades Sverige erövra viktiga territorier och på 
1650-talet kasta in det stora grannlandet i en förödande kris (i polsk historieskrivning: 
Syndafloden). Under hela perioden 1600-1660 visade den polska krigsmakten ringa förmåga 
att föra offensiva krig och återta områden som förlorats till Sverige. Under 1650-talets 
svenska ockupation av Polen var folkresningar ett större hot mot den svenska armén än den 
organiserade polska krigsmakten. Den polska staten var även oförmögen att bygga upp 
sjöstridskrafter som kunde ha begränsat eller förhindrat de svenska invasionerna. Den lilla 
flotta Sigismund tidvis disponerade administrerades av tyskar och exilsvenskar. Bakom denna 
tilltagande militära hjälplöshet fanns en djupt rotad ovilja hos den polska eliten mot att ge 
kungamakten finansiella och administrativa resurser att bygga upp en armé eller flotta som 
inte direkt kontrollerades av adeln.23 
 
Från Tyskland fanns inga påtagliga hot mot Norden efter Lübecks bortfall som betydande 
makt under 1530-talet. Situationen förändrades i slutet av 1620-talet när kejsaren och den 
katolska koalitionen besegrat Kristian IV och en spanskfinansierad flotta organiserades i 
Wismar. För Sverige uppstod därmed ett möjligt hot från en allians mellan huset Habsburg 
och huset Vasa i Polen. Den svenska reaktionen på detta; invasion av Tyskland och arton års 
krig som förödde detta land och kraftigt bidrog till det Tysk-Romerska rikets sönderfall, 
verkar dock något oproportionerlig. Resultatet ger i varje fall inte belägg för tanken att det var 
Sverige som var en särskilt hotad stat. Det svenska övertagandet av större delen av Pommern 
1648 skapade ett motsatsförhållande till Brandenburg (Preussen), men denna stat var i 
fortsättningen tidvis allierad med Sverige, tidvis med Sveriges fiender. Sveriges innehav av 
Bremen-Verden irriterade oldenburgarna, som berövats området, men det dröjde till början av 
1700-talet innan någon tysk makt (Hanover, från 1714 i personalunion med Storbritannien) 
blev stark nog att ta över de båda hertigdömena. Fästnings- och hamnstaden Wismar övertog 
Sverige från Mecklenburg, en splittrad och svag statsbildning som närmast såg Sverige som 
en skyddsmakt. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Sveriges tre stora grannstater visade låg ambition 
eller svag förmåga att bygga upp fasta militära strukturer som kunde hota Sverige. De avstod 
länge från att möta svensk expansionspolitik med att modernisera sina egna krigsmakter och 
förändra sina administrativa och politiska strukturer. Grannstaternas ambitioner riktade sig åt 
andra håll och endast i Baltikum korsade de svenska intressen. De konflikterna berodde 
emellertid på Sveriges egna expansionsambitioner och Sverige segrade. Även dynastiskt 
fanns, efter Gustav Vasa tidiga år, inga realistiska hot mot Vasaätten. Tvärtom var det huset 
Vasa som tog över Polen 1587 och åren kring 1610 konkurrerade de svenska och polska 
grenarna av dynastin om att ta över den ryska tronen, i båda fallen med avsevärt stöd inom 
Ryssland. Det var först när Sverige redan lyckats bygga upp ett Östersjöimperium som tre av 
grannarna, Danmark, Brandenburg (Preussen) och senare Ryssland, på allvar tog itu med 
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politiska och militära reformer som gav dem förutsättningar att framgångsrikt föra krig med 
Sverige. 
 
Det finns två viktiga slutsatser som kan dras av detta. Den ena är att det inte är rimligt att se 
yttre hot som den starka drivkraften bakom framväxten av den svenska skattemilitära staten 
och den svenska expansionspolitiken. Yttre möjligheter; Ordensstatens sammanbrott, 
Östersjöhandelns ökade betydelse och grannländernas alltmer påfallande militära svaghet var 
däremot drivkrafter. Dessa verkade med betydligt större effekt i Sverige än i de tre andra 
makter som berördes: Polen, Ryssland och Danmark. Ingen av dessa stater ställde på svenskt 
vis om sig till att föra på en gång långvariga, offensiva och amfibiska krig förrän Sverige 
redan byggt upp ett imperium med just denna kompetens. Danmark var länge farligast, 
eftersom landet hade en flotta och kapacitet för offensiva och amfibiska krig men inte för 
utnötningskrig. I ett komparativt perspektiv blir slutsatsen att det var politiskt, administrativt 
och teknologiskt svårt att verkligen genomföra de innovationer som Sverige faktiskt 
genomförde. För att förklara förändringar räcker det inte med att studera drivkrafter - det är 
individer och grupper av individer som reagerar på drivkrafter. Det för oss tillbaka till att 
studera det entreprenörskap (förmåga att genomföra innovationer) som låg bakom den 
svenska framgången. 
 
Administrativt entreprenörskap 
 
Först att kronans ränta (skatteintäkter) är intet så stor, som somlige mena, att där med kan hålles så mycket folk, 
som denna örligs tider tillkräva, bösser, värjor (vapen), skepp, harnesk. 
Kräver och det sätt, som nu uppkommit är i anner land, att man mycket mer bekosta skall på rustning, hästar och 
harnesk än fordom dags var seder, vilket vi och så måste efterfölja här i riket, så framt vi skole bliva vid oss, när 
främmande folk bjuda sig här in. 
 
Gustav Vasas proposition till riksdagen i Västerås 1527 med krav på indragning av kyrkans egendom24 
 
I det klassiska medeltida europeiska samhället (om det någonsin funnits) ställde adeln upp för 
riket med väpnade följen, städerna med borgarmiliser eller fartyg och bönderna med väpnade 
uppbåd, allt finansierat och administrerat av dem själva. I de nordiska länderna fungerade 
ledungen på detta sätt. Centralmakten samordnade dessa resurser utan att befatta sig med de 
inre förhållandena inom de väpnade styrkorna. I moderna samhället tar staten i stället upp 
skatter och fördelar dessa resurser på olika utgiftsposter. Både skatteuppbörd och resursernas 
användning är föremål för statlig styrning och direkt statlig administration. 
 
Europas övergång från det ena till det andra var en lång process. I det senmedeltida och 
tidigmoderna Europa kunde centralmakterna vanligen inte direkt administrera skatteuppbörd 
och annan administration på det lokala planet. Detta sköttes ofta av adel och borgerskap i 
samverkan med representanter för centralmakten. Verksamheten moderniserades ofta genom 
skatteförpaktning, där skatterna drevs in av privata entreprenörer som vanligen gav staten 
förskott på de belopp de skulle driva in. Lokala intressen förväntade ofta att skatterna delvis 
skulle användas under deras kontroll, t ex genom att de fick utse släktingar och klienter till att 
leda de verksamheter skatterna gick till. Centralregeringarna hade ofta få eller inga egna 
ämbetsmän som på det lokala planet administrerade resurser. Även till synes starka 
statsbildningar som 1500-talets Frankrike kunde falla sönder i decennielånga inbördeskrig och 
långvarig politiskt svaghet när de lokala eliterna började hantera resurserna i eget intresse. 
Colberts stora prestation som Ludvig XIVs finansminister var att han från 1660-talet faktiskt 
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fick en stor del av skatterna att passera den centrala finansförvaltningen innan de fördelades 
på statens olika verksamhetsgrenar. 
 
Det senmedeltida Sverige var också administrativt decentraliserat men på ett annat sätt än 
många andra riken. Det fanns ett stort antal självägande bönder och bönder som brukade 
kronans jord samtidigt som aristokratin inte var påfallande rik. Riket var dock stort till ytan 
och en stor del av statens inkomster gick till lokala borgar och deras bemanning. Lösningen 
blev att förvalta riket genom förläningar, vilka delades ut till aristokratin i proportion till deras 
makt. De tog upp lokala skatteinkomsterna mot att de underhöll ett slott och upprätthöll lag 
och ordning inom länet. Läntagarna förvaltade skatterna med stor frihet och kunde använda 
dem för att befrämja sina egna intressen, både genom att berika sig och genom att skaffa sig 
lokala anhängare inom adel och bondemenigheter. Ur rikets synvinkel var fördelarna att 
politiskt mäktiga herrar kunde sysselsättas med något där deras ambitioner fick ett utlopp som 
kunde befrämja lugn och sammanhållning. Ett annat sätt att se på saken är att de fungerade 
som ett slags halvt officiella, halvt privata entreprenörer i skatteuppbörd och leverans av 
militära tjänster av i princip samma slag som de lokala eliterna på kontinenten. De 
riksföreståndare som ledde det svenska riket under halvseklet före 1520 var i princip inget 
annat än rikets största läntagare. 
 
Gustav Vasas övertog ett rike där aristokratin var kraftigt decimerad och detta gav honom 
möjlighet att kontrollera en större del av riket direkt under egen administration. Under de 
första årtiondena av sin regim var han dock inriktad på att aristokrater ändå skulle spela en 
betydande roll som lokala administratörer, delvis därför att hans ställning berodde på deras 
lojalitet, delvis därför att han saknade alternativa administrativa resurser. Län utdelades till 
släktingar och politiska allierade och Gustav Vasa använde även sin ställning till att 
skrupelfritt öka sitt privata godsinnehav på det sätt mäktiga aristokrater brukade utnyttja de 
positioner som det politiska maktspelet givit dem.25 Avgörande för kungamaktens stärkande 
blev beslutet 1527 att överta kontrollen av kyrkans egendomar. Det var med inkomsterna från 
dessa och genom framgångarna för den kungliga politiken i det väpnade maktspelet (de inre 
upproren, Grevefejden) som Gustav från 1540-talet kunde inleda en mycket ambitiös politik 
för att långsiktigt befästa sin och ättens ställning i Sverige. Detta ledde även till att det gamla 
förläningssystemet kunde avvecklas. I fortsättningen, fram till reduktionen på 1680-talet, var 
överlåtelser av kronans jord till enskilda en avlöningsform eller ett sätt att belöna de som ställt 
sina ekonomiska eller politiska resurser till kungamaktens förfogande. Staten behövde 
däremot inte längre adliga läntagare för att klara sin lokala administration. 
 
Orsaken var att arvrikets införande på 1540-talet pågick parallellt med en grundlig 
administrativ inventering och penetration av hela det samhälle som släkten Vasa skulle 
behålla kontrollen över. De mest påfallande inslagen i detta är upprättandet av kronans 
jordeböcker som för första gången förtecknade rikets jordbruksenheter och deras skattekraft 
samt den kraftiga förstärkningen av den lokala fogdeadministrationen. Jordeböckerna gav 
möjlighet för centraladministrationen att för framtiden få grepp om böndernas skatteförmåga 
och detta gjorde det även lättare att effektivt ta upp extra skatter och genomföra utskrivningar 
av knektar fördelade efter häradenas och landskapens bärkraft. Fogdarna var vanligen 
uppåtsträvande män som knöt sina intressen till kungamakten. Det kraftigt ökade antalet 
fogdar gjorde det inte bara möjligt att administrera skatteindrivningen bättre. Fogdarna 
spelade även en stor roll för att kungen skulle kunna kommunicera och förhandla med 
bönderna på ett sätt som gjorde att allt större resurser togs ut på effektivast möjliga sätt och 
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med ett minimum av politiska friktioner och skadeverkningar för bondesamhällets ekonomi. 
Den statliga lokalförvaltningen hade även till uppgift att genom tillsyn och nya initiativ se till 
att kronans och vasaättens egen ekonomiska verksamhet (jordbruk, industri, handel med 
varor) fungerade effektivt.26 
 
Den nya lokalförvaltningen spelade en stor, förmodligen avgörande, roll för att kungamakten 
inte bara skulle kunna ta ut mer resurser utan även på ett effektivt sätt utnyttja det svenska 
lokalsamhällets varierande resursbas för statens verksamhet, d v s militära rustningar och krig. 
1540-talets reformer innebar också att staten i mycket högre grad än tidigare började ta ut 
skatter i naturaprodukter: livsmedel, järn, skogsprodukter, böndernas arbetskraft. Detta har i 
äldre forskning, främst Eli F Heckscher, tolkats som ett ålderdomligt skattesystem, i kontrast 
till skatteuppbörd i pengar som dominerade i andra länder. Denna bild är livskraftig och ses 
som belägg för Sveriges efterblivenhet. Detta är emellertid, som Ingrid Hammarström visat, 
en feltolkning. Fram till 1540-talet hade den svenska centralmakten utan problem tagit upp 
skatt i pengar. "Naturahushållningen", statens aktiva hanterande av varor, var i själva ett 
resultat av ett statligt entreprenörskap. Kungen var mer intresserad av att redan vid 
skatteuppbörden få grepp om de konkreta produkter samt den arbetskraft han behövde, i 
stället för att ta ut pengar och sedan köpa det han ville ha.27 
 
Innebörden av detta var att Vasaätten tagit på sig att i egen regi vara företagare i 
skatteprodukternas omvandling från varor och tjänster från lokalsamhället till varor och 
tjänster som erfordrades i statens egen militära och civila verksamhet.28 Det var i princip 
samma roll som privata entreprenörer i andra riken fyllde när de tog upp skatter och 
levererade dem i form av pengar till statens kassa eller i form av militära förband och militär 
logistik: avlöning, vapen, livsmedel och kläder. I ett europeiskt perspektiv blir två frågor 
befogade. Varför ägnade Vasakungarna sig åt att granska fogdar och utveckla 
skatteadministration än att (som andra kungar) syssla med jakt och hovliv och varför blev 
deras nyfikna och tilltagsna fogdar inte fördrivna av allianser mellan bönder, borgare och 
lokalt frälse vilket hade varit naturligt i andra delar av Europa? 
 
Motivet till satsningen måste rimligen sökas i att initiativtagaren, Gustav Vasa, såg det nya 
systemet som ekonomiskt rationellt och att sönerna drev företagarverksamheten vidare när 
den väl var uppbyggd. Bristen på kapitalstarka privata företagare som kunde bli 
skatteentreprenörer bör ha varit ett motiv och de maktpolitiska frågorna kring att använda den 
traditionella formen med aristokratiska läntagare en annan. När systemet infördes var kungen 
fortfarande i princip en privatperson som valts till sitt ämbete men han hade samtidigt gjort 
sig till rikets ojämförligt rikaste individ. Kanske bör vi betrakta Gustav Vasa som den 
kapitalstarke och ekonomiskt skicklige företagare som tog sig an uppgiften att vara hela 
Sveriges skatteförpaktare? 
 
Orsaken till att fogdarna och den direkta kungliga skatteadministrationen mötte så lite 
effektivt motstånd i Sverige bör vara en kombination av social struktur och skicklig politik. 
Det saknades ofta starka lokala eliter som kunde ta ledningen av ett motstånd mot 
kungamakten och bönder som ägde jord eller brukade kronans jord hade inga starka skäl att 
föredra att ha lokala eliter mellan sig och kungamakten. Borgerskap med en stark ekonomisk 
ställning gentemot omgivande landsbygd saknades i stort sett i Sverige. En stor del av 
Sveriges lägre frälse knöts snabbt till kungamakten genom att de fick tjänster som hövitsmän 
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eller administratörer och de hade därmed ett egenintresse av att skatteuppbörden fungerade 
effektivt. Kvar fanns en grupp rika aristokrater som var förlorare på att inte längre fungera 
som administrativt mellanled (läntagare) mellan centralmakt och bönder. En del av dem 
samarbetade dock nära med kungen och belönades på andra sätt. Mot 1500-talets slut växte 
dock hos politiskt aktiva aristokrater en övertygelse om att de förlorat något väsentligt. Det 
skulle driva dem till handling men inte till en reaktion mot den effektiva staten. 
 
Under Gustav II Adolfs tid ökades uttaget av resurser från lokalsamhället genom de stora 
utskrivningarna till storskalig kontinental krigföring. För att detta skulle fungera och inte leda 
till att statens våldsresurser slösades bort inom landet (genom att slå ned uppror), krävdes 
bättre kontroll av de mänskliga resurserna och ett effektivare grepp över människornas 
tänkande och verklighetsuppfattning. Staten behövde ännu mer information om 
lokalsamhället men staten ville också sprida sin egen information till detta. En ny 
nyckelfaktor i detta blev kyrkan och prästerna, en ännu mer finfördelad organisation än 
skatteförvaltningen. Det fanns flera tusen socknar med var sin kyrkoherde och med en kyrka 
som sockenborna normalt besökte en gång i veckan. 
 
Prästerna levde tillräckligt nära folket för att kunna upprätta förteckningar över varje individ 
och männens ålder, vilket underlättade uttaget av nya skatter och utskrivningar av unga män 
till knektar. Prästerna blev även statens lokala informations- och propagandaförmedlare som 
till bönderna spred en bild av en hotfull omvärld och en beskyddande kungamakt. Detta 
gjorde det möjligt att årligen ta ut åtskilliga tusen män till krigstjänst och sannolik död. Denna 
registrering och informationsspridning var mycket kostnadseffektiv eftersom den byggde på 
en existerande organisation, kyrkan, som omgavs med folkligt förtroende, dels av religiösa 
skäl, dels därför att socknarna och prästerna hade en viktig roll för att upprätthålla social 
ordning i lokalsamhället.29 
 
Gustav Vasa satsning på lokal administration och fysisk förvaltning av skatteuppbörd i statens 
egen regi hade gjort administrationen till en politisk nyckelfaktor i Sverige. Det system som 
Vasaättens grundare utformat var i hög grad centralstyrt genom att flera hundra fogdar sände 
sina räkenskaper till kammaren (kungens centrala ekonomiska styrorgan) och instruktionerna 
till dem och andra statliga befattningshavare gick ut från kungens kansli. Kammaren och 
kansliet var även berednings- och planeringsorgan för hur statens resurser skulle användas. 
Den som knöt ihop systemet var kungen personligen, assisterad av kamrerare och sekreterare 
som främst var hans personliga tjänare. Om detta analyseras som ett företag kan systemet 
beskrivas som uppbyggt efter funktioner (indrivning, redovisning och fördelning av resurser) 
snarare än efter ändamålen med statens verksamhet (militär verksamhet, rättsväsen, 
ekonomisk förvaltning, utrikespolitik). Verksamheten var utspridd över ett stort territorium 
och det tog lång tid att sända in rapporter och få ut direktiv. Kungarnas resor till olika 
landsdelar gjorde det lättare att få insyn i lokala problem vilket rimligen är en förklaring till 
att de så ofta reste runt i landet. Gustav Vasas tanke med att ge de yngre sönerna hertigdömen 
som de skulle administrera själva är förklarlig som ett sätt att ge Vasaätten ett bättre grepp om 
regionala frågor men politiskt visade sig denna uppdelning av riket vara en källa till splittring 
och en viktig orsak till tre inbördeskrig. 
 
Omkring år 1600 hade den statliga verksamheten nått en sådan komplexitet att den 
geografiska och funktionella centraliseringen till kung, kammare och kansli inte längre var 
rationell. Det behövdes mellanchefer och specialisering för att beslut och kontrollmakt skulle 
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kunna decentraliseras till nivåer där kunskap om verkligheten snabbt kunde omsättas till 
rationella beslut. Den som stod i vägen för det var inte minst Karl IX personligen. Han 
agerade som den åldrande familjeföretagaren som i ett växande företag fortsätter att ta beslut 
om både stort och smått och som vägrar att delegera makt och ansvar för att koncentrera sig 
på större frågor. Han hade emellertid även konkreta erfarenheter av 1590-talets maktkamp om 
statens resurser där det visat sig att han, genom att vara på plats, vann kampen över 
Sigismund som på grund av sin frånvaro tvingades delegera kontrollen över resurserna till 
regionala ståthållare. 
 
Lösningen på problemen kom under Gustav II Adolfs tid och fullföljdes efter hans död av 
Axel Oxenstierna. De för framtiden bestående huvudlinjerna byggde på fyra principer. En av 
dem var att kungatjänarna skulle bli statens ämbetsmän, som bara skulle kunna avsättas 
genom rättslig prövning i domstol. Organisatoriskt hade det konsekvensen att civila och 
militära ämbetsmän fick större möjlighet att agera efter eget initiativ utan att ständigt frukta 
godtyckliga efterräkningar. En annan princip var att civila och militära hierarkier strikt hölls i 
sär ända upp till centralmaktens nivå. Risken att en regional befattningshavare skulle ta upp 
skatt som han använde till att köpa lojalitet hos militära enheter under hans eget befäl 
eliminerades. Detta gjorde det möjligt att införa en regional mellannivå, landshövdingen, som 
i varje län ledde skatteindrivning och annan civil administration, bl a informationsspridning 
och förhandlingar med lokala intressen.30 Slutligen indelades staten i vad som på modernt 
företagsspråk kallas divisioner. Rättsväsen, armé, flotta, kansli (utrikespolitik m m), 
finansförvaltning, bergverk och handelspolitik ställdes under ledning av var sitt kollegium 
med egen budget och ansvar för verksamhetens effektivitet. Införandet av länsförvaltning och 
kollegier (samt regementen, se nästa avsnitt) innebar att makt delegerades men även 
fördelades på olika organ som var beroende av varandra och av centralmakten (kung och 
riksråd), för att fungera. Ansvaret för att en viss verksamhet fungerade mer eller mindre bra 
blev tydligare och belöningar och bestraffningar kunde fördelas mer rationellt. 
 
Ett huvudproblem för tidigmodern statsbildning var att nå ut med statens makt på lokalplanet. 
Forskning om tidigmoderna europeiska stater betonar numera att de stora centrala 
byråkratiernas makt var rätt begränsad och att staterna för att utöva makt i samhället måste 
förhandla och kompromissa med lokala eliter. Vasastaten framstår i detta perspektiv som en 
upp och nedvänd statsbildning där kungamakten tidigt satsade på att nå lokalplanet och 
byggde upp strukturer som gav information om resurser och möjliggjorde dialog och 
förhandlingar mellan kungamakt och bönder. Kunskaperna om lokalsamhället gav dock staten 
ett övertag i den dialogen och en utmärkt möjlighet att utöva politisk ledning på administrativ 
väg. När skatter och utskrivningar skulle beslutas och fördelas på hela landet var det 
kungamakten som hade systematisk och skriftlig information om hur denna fördelning skulle 
ske på ett sätt som kunde uppfattas som rättvist. Förhandlingar med lokala eliter om hur 
resursuttagen skulle fördelas och administreras behövdes inte. Detta sparade tid och politiska 
maktresurser.31 
 
Militärt entreprenörskap 
 
Där man i stället, som nu hålles dråpligt krigsfolk, sköne skepp, bössor och värjor (vapen), båtsmän och annat 
som Riket till beskärm (skydd) för nöden är, höll man (före 1520) ganska ringa folk. (Vidare) en hop skärjebåtar 
och annat prackeri där varken hjälp eller tröst medföljde. Vad gagn Riket utav tolke gamle sedvänjor hade, det 
give vi eder själva till att betänka. 

                                                
30 Jonsson 2005. 
31 Österberg 1971, Hallenberg, 2001. Sveriges särställning: Tilly 1990, s 25, 27, 107. 
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Gustav Vasa i öppet brev till allmogen 30/12 1542, under Dackefejden32 
 
Gustav Vasa brukar ses som grundläggare av både den svenska armén och den svenska 
flottan. Denna uppfattning är korrekt men kan även leda till missförstånd. Det som han 
grundade var en permanent militär organisation under centralmaktens egen administration och 
militära kommando. Det svenska riket hade haft militära maktresurser så länge det funnits - 
annars hade det inte funnits. 
 
Dessa resurser var inbäddade i samhället snarare än organiserade av staten. Under sen 
medeltid bestod de, utöver kronans slott, av infanteri organiserat genom landskapens 
bondeuppbåd samt kavalleri uppbådat av frälset, som hade skattefrihet för att kunna hålla häst 
och rustning. Även biskoparna, de aristokratiska läntagarna samt riksföreståndare och kungar 
(när de fanns) organiserade väpnade styrkor, dels för att bemanna slotten, dels för att ge 
makthavarna en rörlig styrka i yttre och inre maktkamper. Dessa grupper utrustade även 
örlogsfartyg. Resultatet var ett påfallande effektivt infanteri av bönder, ett begränsat kavalleri, 
ett fåtal väl befästa slott, svaga sjöstridskrafter samt ett obetydligt artilleri. Bondeinfanteriet i 
kombination med adligt rytteri kunde, när det fungerade som bäst, besegra arméer med 
professionella legoknektar, inte bara i bruten terräng utan även i angrepp på befästa 
ställningar och öppna fältslag (Brunkeberg 1471, Brännkyrka 1518). Svagheterna med det 
militära systemet var administration och logistik (bondeinfanteriet måste återvända till 
hembygden under sådd och skörd), brist på tungt artilleri för att betvinga slott och befästa 
städer samt brist på sjöstridskrafter som kunde bryta fientlig blockad och förhindra att fiender 
invaderade och underhöll trupper från sjösidan. 
 
Gustav Vasas krig mot Kristian II lyckades på grund av att han med stöd från Lübeck fyllde 
igen luckorna i det svenska militära systemet med logistik, fartyg, legoknektar och (troligen) 
tungt artilleri. Detta gjorde det möjligt att genomföra mer avancerade och uthålliga militära 
operationer än tidigare. Hans agerande under 1520-talet visar att han ville fortsätta att utöva 
makt genom att själv inta en central position i ett nytt militärt system men formerna för detta 
var inte givna på förhand. Fram till 1540-talet satsade han, till avsevärd del med hjälp av 
beslagtagna kyrkogods på stora örlogsfartyg, artilleri, en begränsad armé av professionella 
legoknektar samt ett traditionellt frälseuppbåd där frälsets intresse av social kontroll knöts 
ihop med kronans. Detta gav kungamakten lättrörliga stridskrafter. De kunde inte kontrollera 
hela riket eller dess gränser genom fysisk närvaro, men de kunde förflyttas och slå till mot 
yttre och inre fiender var de än dök upp. Fästningarna ägnades däremot ringa intresse, vilket 
var ett brott med en lång medeltida tradition. Kungen kan ha ansett att de inte hade avgörande 
betydelse efter artilleriets genombrott men han kan helt enkelt ha varit tvungen att prioritera 
rörlighet före fast försvar. 
 
Så långt var Gustav Vasa en ambitiös tidigmodern regent som utnyttjade tidens innovationer. 
Från omkring 1540 inleddes en ny linje som måste ses som en personlig innovation från 
dynastigrundarens sida. Han började bygga upp en kunglig milis av deltidstjänstgörande 
bondesoldater vilken kom att ersätta den traditionella bondemilisen. Systemet har på grund av 
en svårutrotlig missuppfattning kommit att kallas "1544 års härordning" och uppgivits bygga 
på ett beslut på 1544 års riksdag. I verkligheten var det kungliga initiativ som drevs igenom 
på lokalplanet med stöd av riksrådet.33 Eftersom bönderna var billigare än legosoldater kunde 
detta infanteri göras betydligt mer talrikt. Den legala grunden för systemet var böndernas 
                                                
32 Konung Gustaf Is registratur 1542, s 395. 
33 Larsson 1967. 
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skyldighet att delta i rikets försvar under kungens ledning. Tidigare hade denna skyldighet 
hanterats av bönderna som ställt upp, beväpnat, avlönat och underhållit milisen även om de 
ofta ställt den under befäl av frälsemän som de hade förtroende för. Gustav Vasa, som 
ursprungligen byggt sin makt på att vara vald befälhavare för en upprorisk bondemilis kände 
systemet väl. Han åtog sig nu att sköta hela administrationen (lön, vapen, proviantering, 
utbildning, utnämnande av befäl) och begärde "endast" att bönderna skulle låta fogdar och 
hövitsmän föra register på de män som skulle göra tjänst när kungen behövde dem. Eftersom 
reformerna infördes i fredstid framstod de inte omedelbart som nya betungande bördor. Det är 
tänkbart att unga män i bondesamhället ursprungligen såg deltidstjänst som knekt som ett 
intressant sätt att dryga ut inkomsterna och få uppleva något som bröt vardagsrutinerna i 
hembyn. 
 
Det politiska resultatet var tvåfaldigt. Bondesamhället tappade den administrativa kontrollen 
över sin väpnade styrka medan kungen vann samma kontroll. Han vann därmed en avgörande 
maktposition, inte bara gentemot bönderna utan även mot andra grupper i samhället, främst 
aristokratin. Genom registreringen, kontroll över proviant och lönebetalning samt kungliga 
hövitsmän som ledare kunde kungamakten nu vid behov snabbt mobilisera det som 
traditionellt varit tyngdpunkten i rikets väpnade makt: bönderna. Politiskt måste systemet 
utnyttjas försiktigt eftersom bönderna inte glömde att de var skyldiga att delta i rikets försvar 
men inte i anfallskrig. Det visade sig i stort sett fungera 1555 då huvuddelen av den nya 
armén lojalt lät sig föras över till Finland för att möta vad som kunde beskrivas som ett ryskt 
angrepp. 1563 var det formellt Danmark som gick till angrepp, ett faktum som inrikespolitiskt 
kom Erik XIV väl till pass eftersom det var svårt att ifrågasätta att kriget var defensivt, även 
när det fördes offensivt. Under de långa krigen i Baltikum inträffade däremot ända till 1610-
talet upprepade soldatstrejker. Bondeknektarna ifrågasatte vad det var för slags försvarskrig 
de egentligen deltog i, när de sänts till områden som inte av tradition hörde till det svenska 
riket. 
 
Det är tveksamt om den nya kungliga milisen innebar större framsteg i fråga om taktik och 
slagkraft. Beväpningen moderniserades genom att eldhandvapen blev vanliga men Erik XIVs 
försök att på 1560-talet göra om bondesoldaterna till tungt, offensivt infanteri med pikar och 
harnesk blev inte bestående. Bondemilisen måste kompletteras med utländska legoknektar. 
Kavalleriet förblev svagt även om kungamakten mer och mer litade till egna frivilligt 
rekryterade rytteriförband i stället för frälsets rytteri. Frälset blev främst engagerat som 
kungens officerare. De stora skillnaderna mellan den nya kungliga krigsmakten och det äldre 
systemet var att det fanns en stark flotta och ett starkt artilleri (främst för flottan och för 
belägringar) samt att hela krigsmakten backades upp av en effektiv logistisk apparat som 
levererade proviant, lön och utrustning under långt utdragna operationer, även offensiver över 
Sveriges gränser och på och över Östersjön.34 
 
Tidigmoderna europeiska flottor var organisatoriska innovationer för att utöva kontroll över 
sjöförbindelser. Sådan kontroll gav möjlighet att driva sjöfart och genomföra amfibiska 
operationer samt möjlighet att förhindra motståndaren dessa friheter. Flottor byggdes upp av 
handelsintressen som ville skydda sin sjöfart och bekämpa konkurrenter samt av innovativa 
kungar som förde samman ny teknik (specialbyggda örlogsfartyg, tungt artilleri) till nya 
system för att sälja skydd till ett territorium och samtidigt skära av sjövägarna till detta för 
konkurrenter om makten. Utmärkande för de nya flottorna var att de byggde på permanenta 
investeringar i fartyg och artilleri och att de därför inte var så lätta att improvisera som 
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tidigare sjöstridskrafter. Endast starka handelsintressen som drev storsjöfart med beväpnade 
fartyg hade i fortsättningen möjlighet att improvisera flottor, en möjlighet som dock försvann 
under 1600-talets senare del. 
 
Vasaättens flotta var ett resultat av kungliga initiativ eftersom det inte fanns några starka 
handelsintressen i Sverige förrän mot stormaktstidens slut. Kungamakten måste således bygga 
upp sjömilitär kompetens, administration och teknisk kunskap i egen regi. Med denna 
organisation på plats hade de som kontrollerade den ett försprång gentemot improviserade 
sjöstridskrafter och mot krigsmakter som enbart bestod av arméer. Den svenska flottan var 
stor i förhållande till landets befolkning och enorm i proportion till dess sjöhandel i egen regi. 
Under 1500-talet var den även ovanligt väl beväpnad med modernt artilleri. I ett 
internationellt perspektiv framstår Vasaättens envisa och uthålliga satsning på att utöva makt 
genom sjömilitära medel som en av dess märkligaste entreprenöriella prestationer. Det räcker 
att gå till Ryssland, Polen och Tyskland för att finna en nästan lika uthållig oförmåga att 
åstadkomma något liknande. Ett resultat var att rysk, polsk och tysk kust i Östersjöområdet 
helt eller delvis ställdes under svensk kontroll.35 
 
En annan betydande satsning av Vasaätten var uppbyggnaden av en svensk vapenindustri. 
Under 1500-talet byggde Sverige successivt upp inhemsk tillverkning av örlogsfartyg, 
kanoner och handvapen som gjorde landet självförsörjande på militär utrustning. Under 1600-
talet blev landet storexportör av vapen, främst kanoner men även lättare vapen. 1500-talets 
tillverkning organiserades av kronan som en del av dess intensiva utnyttjande av rikets 
materiella och personella resurser men även med hjälp av utländsk teknisk expertis. Här rör 
det sig otvetydigt om entreprenöriella satsningar i ordets konventionella ekonomiska 
betydelse: företagsbyggande. I Stockholm växte landets största industriområde fram norr och 
öster om slottet med stora anläggningar för flotta och artilleri. 1600-talets svenska 
militärindustri blev i hög grad privat och storkapitalistisk och knuten till import av teknisk 
och entreprenöriell kunskap från Nederländerna. Efterhand utvecklades en arbetsfördelning 
där staten kontrollerade sådana tekniska resurser som var centrala för militär beredskap, 
främst örlogsvarv, krutbruk och artilleriets verkstäder medan produktion och export av 
kanoner blev helt privat. Den svenska militärindustrins framväxt underlättades av de rika 
resurserna av skog, vattenkraft, järn och koppar, men den byggde även på att svenskar 
tillägnade sig yrkesskicklighet. Tillverkning för den militära marknaden diversifierade 
ekonomin och utnyttjade undersysselsatta resurser i samhället.36 
 
Den mest välkända militära entreprenöriella insatsen från Vasaättens sida är utan tvivel 
Gustav II Adolfs arméorganisation. Det har kommit att överskugga alla andra innovationer 
som denna dynasti införde vilket bidragit till att skapa bilden av ett underutvecklat 1500-
talssverige följt av en explosion av innovationer under tidigt 1600-tal. Den verkligt radikale 
militäre innovatören i dynastin var dock dess grundare som byggt upp en stående krigsmakt 
under kunglig kontroll och administration i en tid när de flesta stater främst förlitade sig på 
privata militära entreprenörer. Vad Gustav Adolf och hans medarbetare tog itu med var att 
utöka och omvandla en existerande armé som samlat en stor fond av administrativa och 
operativa erfarenheter från långa krig. 
 
Resultatet var onekligen betydande och fick långtgående följder på kort och lång sikt. Från 
tiden för freden med Ryssland 1617 till 1630-talets mitt pågick ett organisationsarbete som 
syftade till att öka arméns styrka, ge den en fast organisation av regementen och kompanier 
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samt öka förmågan att uppträda offensivt på slagfält. Utgångspunkten var en organisation för 
infanteriet med åtta s k landsregementen om 3,000 man. Ur dessa skulle för offensiva 
operationer uppsättas ett antal fältregementen, där en styrka om 1,200 man snart blev norm. 
Landsregementena var tänkta som en territoriell fredsorganisation där officerare och civil 
administration skulle samverka för att få utskrivningar och utbildning att fungera bra. 
Eftersom den offensiva krigföringen snabbt blev av stor omfattning blev i stället 
fältregementena och deras försörjning med nytt manskap den organisatoriska ryggraden och 
på 1630-talet övergick de till att vara permanenta delar av den svenska staten. Deras ställning 
formaliserades genom att de skrevs in i 1634 års regeringsform. Kavalleriet reorganiserades i 
regementen om 1,000 man, vilka likaledes blev permanenta och införda i regeringsformen. 
Liksom tidigare rekryterades ryttarna på frivillig väg, inte genom utskrivning. Artilleriet 
organiserades i ett regemente av specialister men i strid kommenderades även infanterister till 
att hantera kanoner.37 
 
Både infanteri- och kavalleriregementen indelades i vardera åtta kompanier. Regementena och 
så småningom kompanierna fick fasta rekryteringsområden och de lägre officerarna knöts till 
kompaniet som de förde befäl över i fred och krig. Den totala styrkan av utskrivet infanteri 
och värvat svenskt kavalleri (exklusive livgarde och artilleri) kom under 1630- och 1640-
talens långa krig att stabiliseras till ca 40,000 man, vilket var ca 1/3 mer än som angivits i 
regeringsformen. Märkligt nog vållade detta ingen diskussion efter 1648 eller då krav på 
reduktioner kunde ha förväntats. Sverige hade politiskt och administrativt vant sig vid en 
permanent armé motsvarade 3 à 3,5 procent av befolkningen, den högsta permanenta styrkan i 
Europa. 
 
Systemet befrämjade kontinuitet och samhörighet och regements- och kompanichefer fick ett 
tydligt ansvar för förbandens utbildning och effektivitet. Även om förlusterna av manskap 
under krig var stora så utvecklades inom denna armé en kärna av veteransoldater som 
tillsammans med befälet utgjorde en kader som gav varje kompani sammanhållning och en 
fond av tyst kunskap som kunde förmedlas till nya rekryter och snabbt införliva dem i en 
militär gemenskap. Den fasta hierarkin från generaler som förde befäl över arméer, överstar 
och överstelöjtnanter som förde regementen samt kaptener (assisterade av löjtnant, fänrik och 
underofficerare) som förde kompanier blev ett bestående inslag i den svenska armén. De 
taktiska innovationer som Gustav II Adolf mest är känd för blev framgångsrika på grund av 
att armén fick en fast struktur och ett ökat antal officerare. Det fanns nu tre officerare per 
kompani om 100 à 125 man jämfört med en hövitsman på flera hundra soldater i den gamla 
armén. Detta gjorde det möjligt att intensivt drilla varje kompani och regemente så att de 
kunde delas in i mindre formationer och utföra mer komplicerade och manövrer på slagfältet. 
Att utforma dessa formationer och manövrer i teorin var inte lika svårt som att genomföra 
dem i praktiken. Det var detta som kungen och hans generaler och överstar lyckades med. 
Den gav dem självförtroende att tillämpa allt djärvare offensiva strategier och en alltmer 
expansiv politik. 
 
Den "nationella" armé av svenskar och finnar som Gustav II Adolf organiserat och som hans 
generaler och drottning Kristinas förmyndare stabiliserat förblev i sina huvuddrag bestående 
under resten av Stormaktstiden och även därefter. Justeringar gjordes när erövrade danska och 
norska provinser integrerades med Sverige och Karl XIs arméreformer ledde till att infanteriet 
började rekryteras på frivillig väg i stället för genom tvångsutskrivningar. Reformerna gav 
soldaterna så pass förbättrade levnadsvillkor att en frivillig rekrytering blev möjlig, något som 
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även underlättades av en lång fredsperiod och befolkningstillväxt. Permanenta värvade 
förband sattes upp i de baltiska och tyska provinserna med stöd av lokala skatter, och under 
Stora Nordiska Kriget utökades även den nationella arméns numerär temporärt. Karl XI och 
Karl XII utvecklade även taktik och beväpning men väsentligen rörde det sig om innovationer 
inom en given organisatorisk ram. Karl XI ville genom indelningsverket och det fasta 
knektehållet eftertryckligen göra arméns organisation fast genom att ge den en betryggande 
finansiell och social bas. Strävan efter permanens och fast struktur hade tagit över strävan att 
genomföra radikala innovationer.38 
 
Politiskt entreprenörskap 
 
Förorsakades så därav (Kalmarunionen) faktioner och parti, borgerlige krig. Svenske drog in danske till deres 
eget nackebens brott, eftersom konung Kristierns akter (gärningar) utvisa, vilken således rymde av vägen både 
goda och onda, både höga och låga, att konung Gustav rum fick först fäderneslandet att frälsa och sedan genom 
Guds nåde roligen (i ro) att besitta. 
 
Gustav II Adolfs egen svenska historia39 
 
Senmedeltida svensk politik kan uppfattas som ett inbördeskrig avbrutet av vapenvilor. 
Familjeallianser inom frälset och sammanhållning mellan bönder i samma bygd var de kitt 
som skapade någon form av social och politisk ordning. På riksnivå betydde detta emellertid 
att risken var stor för inbördes konflikter där våld var en vanlig metod för konfliktlösning. 
Riket var en politisk struktur för konfliktlösning snarare än en organisation som kontrollerade 
landet. Om starka grupper gick emot centralmakten hade denna inte mycket att sätta emot.40 
 
Gustav Vasa ändrade drastiskt dessa politiska spelregler genom att bygga upp en militär 
organisation som gav honom praktisk möjlighet att utöva monopol på våld. Den sista stora 
utmaningen, Dackeupproret 1542-43, var den militärt allvarligaste (och ett belägg på 
bondemilisens styrka) men det kom för sent. Kungen hade redan ett för stort försprång i 
våldsmedel för att inre opposition skulle kunna avsätta honom eller reducera hans makt med 
våld. Men hur hade han åstadkommit detta nya läge på det politiska planet och hur lyckades 
hans efterträdare ytterligare öka möjligheten att ta ut resurser för militära och maktpolitiska 
ändamål? 
 
Som framgick av den tidigare diskussionen är det nödvändigt att analysera de tidigmoderna 
skattemilitära staterna som (minst) trebenta organisationer. Det tredje benet var statens 
politiska agerande. Den svenska dynastiska staten byggde sin legitimitet och möjlighet att ta 
ut stora resurser med låga transaktionskostnader (få uppror och skattestrejker) på sin förmåga 
att skapa politiska allianser i breda kretsar inom det svenska samhället. Detta samhälle 
svarade emellertid även på statens framväxt genom att förändra politisk mentalitet och syn på 
vilken roll den nya organisationen staten skulle ha. Det kan ses så att samhällets olika aktörer 
på längre sikt accepterade staten och ställde om sitt agerande så att de skulle dra största 
möjliga nytta av att förhandla och alliera sig med den nye aktören. Ingen stark aktör satsade 
på att staten borde vara svag. Det var fråga om politiska innovationer från både centralmakt 
och olika samhällsintressen. Förmåga att göra vinster genom nya kombinationer och nytt slags 
agerande visade sig vara smittsamt. Alla började innovera, var på sin kant, och detta skapade 
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en dynamik i det svenska samhället som är en viktig del av förklaringen till att stats- och 
stormaktsprojektet för en tid blev framgångsrikt. 
 
Som redan Gustav II Adolf (i citatet ovan) konstaterade, spelade Kristian II genom 
Stockholms blodbad en viktig roll för att röja vägen för en starkare statsmakt. Gustav Adolfs 
farfar hade emellertid haft en innovativ syn på hur Guds nåd skulle hjälpa honom att i ro 
besitta sitt nya kungarike. Den starka Vasastatens grundsten lades 1527 då den katolska 
kyrkan blev offret för en bred allians av kungamakt, aristokrati och frälse samt bönder. 
Gustav Vasa krävde under hot om avgång att få ökade resurser för att lösa problemen med 
skulden till Lübeck och kronans behov av större permanenta militära resurser för att hävda 
rikets intressen i en orolig tid. I företagstermer ville han omförhandla det kontrakt som slutits 
vid kungavalet 1523. Kyrkans rikedomar syntes erbjuda en möjlighet att stärka staten utan att 
höja skatterna. Ett annat resultat av 1527 var att riksdagen visade sig vara ett användbart 
forum för centraliserat beslutsfattande genom representanter vars beslut band hela riket. 
Centrala beslut som arvrikets införande (d v s ett permanent kontrakt för Vasaätten som 
skyddsförsäljare till riket), maktfrågorna före och efter tronskiftet 1560 samt avsättningarna 
av Erik XIVs och Sigismund fick sin legitimitet genom riksdagsbeslut. Kungamakten kom 
även efterhand att utnyttja riksdagen för att driva igenom beslut om ökade statliga resursuttag 
från samhället: skatter och knektutskrivningar. Förutsättningen var dock att kungen agerade 
med politisk skicklighet.41 
 
De administrativa och militära reformerna på 1540-talet framstår i viss mån som en politisk 
allians mellan kung och bönder där aristokratin kom på mellanhand. På längre sikt kan det ha 
varit böndernas beredvillighet att ställa upp soldater som tryggade deras ställning som ett av 
de fyra riksstånden. När förändringarna tog fart fick kungen möjlighet att bygga sin makt på 
fogdar, hövitsmän och ofrälse centraladministratörer som var beroende av honom och hans 
förmåga att legitimt ta ut resurser från bönderna. Den nya maktstrukturen framträdde dock 
inte med full tydlighet förrän under Erik XIV och bidrog då till att aristokratin tog ställning 
mot honom i konflikten med brodern Johan. Eriks avsättning 1568-69 stärkte aristokratin men 
konflikterna flammade upp på nytt, särskilt under slutet av Johans IIIs regering. Aristokratin 
hade nu utformat ett politiskt program där de satsade på att vinna en stark ställning i den nya 
staten genom att ta över ledningen av dess administration. Det är viktigt att notera att de 
accepterade den starka stat som Vasakungarna byggt upp. De ville inte återgå till ett 
senmedeltida länsväsende utan hävdade att staten var illa skött och skulle må bra av att 
välutbildade aristokrater blev dess administrativa ledare. De ville flytta in i Vasakungarnas 
statsbygge, inte riva ned det. Som aristokratiskt framtidsprogram i det sena 1500-talets 
Europa var detta innovativt. 
 
Under 1590-talet drogs aristokraterna in i maktkampen inom Vasaätten. Många av dem 
drabbades av katastrof - avrättning eller landsflykt i Polen - genom att mer eller mindre 
motvilligt ha tagit ställning för den legitime kungen, Sigismund. Aristokratin fick i Linköping 
år 1600 uppleva att en företrädare för dynastin kunde låta bönder döma medlemmar av 
riksrådet till döden. Hertig Karl hade satsat på att vinna bönderna men dessa vann inte mycket 
på hans seger när den följdes av långa anfallskrig mot Polen. Tronskiftet 1611 ledde till att 
aristokratin fick igenom mycket av sitt program men de tvingades då även visa vad de dög till 
som statens civila och militära ledare under kungamaktens överinseende. De följande 
årtiondena visade att de höga herrarna förmådde innovera och samarbeta med varandra och 
med kungamakten. Den svenska statens kraftfulla makttillväxt under Gustav II Adolfs och 
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den aristokratiskt ledda förmyndarregeringens tid är svår att förklara utan att ta med 
aristokratins bidrag till statsbygget. Aristokraterna band sin egen framgång vid statens 
framgång i en tid när många av deras ståndsbröder i Europa föredrog att ställa sig vid sidan av 
staten eller mer eller mindre aktivt bekämpade dess tillväxt, åtminstone som utvinnare av 
resurser från lokalsamhällena.42 
 
Den andra tunga intressegruppen i det svenska samhället, bönderna, var inte passiva. De 
byggde upp en starkare ståndsgemenskap och förmådde ställa och förhandla om krav på det 
nationella planet. Det är tänkbart att de utskrivna bondeknektarnas opposition mot att delta i 
offensiva krig tystnade därför att deras företrädare i riksdagen från 1611 fick ta medansvar för 
att krigen fördes. Bönderna ville föra över mer av resursuttaget på adeln och sätta upp hinder 
för att nya elitgrupper började penetrera lokalsamhället när de fick förläningar och kontrakt 
som arrendatorer av skatteuppbörd. Den sistnämnda företeelsen, ett experiment som 
centralmakten inlett omkring 1618, fann bönderna så förhatlig att de efter ett drygt årtionde 
lyckades få systemet upphävt. I ett internationellt perspektiv är det mest anmärkningsvärda att 
det överhuvudtaget fanns ett bondestånd som förhandlade med kung och aristokrati om 
centrala politiska frågor. De fick denna roll genom att det var böndernas resurser som hela 
stats- och imperiebygget vilade på och Vasastaten hade från sin begynnelse satsat på att 
förhandla och visa sig villig att lyssna, förutsatt att motparten lyssnade på vad staten hade att 
säga om den värld Sverige levde i och de uppgifter som staten tagit på sig i rikets intresse. 
Bönderna var medvetna om att de hade en roll på det centrala planet som de kunde utnyttja för 
att inte likt sina bröder i andra länder bli underordnade lokala eliter. Men förhandlingar 
krävde att de var villiga att ge staten resurser.43 
 
Bönderna var inte ensamma om att söka alliera sig med kungamakten mot aristokratin. Staten 
behövde alliera sig med flera grupper för att få fram resurser. En nyckelgrupp var prästerna 
som spelade en stor roll för att legitimera och delvis administrera resursuttaget.44 När 
riksdagens ståndsindelning formaliserades resulterade detta i att de (till skillnad från präster i 
de flesta andra länder) blev ett särskilt stånd som kunde driva sina intressen på central nivå.45 
I början på 1600-talet fanns ansatser till att även officerarna, en annan nyckelgrupp för 
kungens maktutövning, skulle bli ett eget stånd men detta absorberades av adelsståndet i och 
med att så många officerare adlades. Den växande skaran civilämbetsmän gick samma väg. 
De adlades och drev sina intressen inom adelsståndet där de, liksom många officerare kom att 
stå i opposition till aristokratin genom att de främst var statstjänare med intresse av att få 
regelbunden lön från en finansiellt stark stat.46 Borgarståndet, slutligen, var ekonomiskt svagt 
och behövde stöd av staten för att städernas näringar skulle utvecklas.47 
 
De tre ofrälse stånden kom efterhand att förenas i en rad frågor mot högadeln. Kungamakten 
kunde, i synnerhet från 1650 och framåt, spela på dessa motsättningar i sitt eget intresse. 
Ståndsstriden slutade 1680 med de ofrälses, den löneberoende lågadelns och kungamaktens 
seger. Bönderna slapp utskrivningar men måste betala för frivillig soldatrekrytering. 
Aristokratin tvingades genom reduktion, förmyndarräfst och höjda skatter öka sitt bidrag till 
statens inkomster.48 Enväldets genomförande gjorde dock att den tidigare relativt öppna 
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diskussionen och förhandlingarna mellan olika intressen förtvinade. Karl XII slutade med att 
överhuvudtaget inkalla riksdagen och var inte intresserad av att driva politiska förhandlingar 
av den typ hans förfäder varit mästare i. Enväldet betydde en markant nedgång i politiskt 
entreprenörskap och innovationskraft, endast avbrutet av Karl XIIs sista år då han satsade på 
intensiva reformer, dock utan att förhandla om mål och medel.49 Förhandlingsspelet 
återupptogs under Frihetstiden men då var det byråkratin och officerarna, inte kungamakten 
som var den starka aktören på den statliga sidan. De hade ekonomiska intressen knutna till de 
lösningar av resursuttaget från samhället som utformats under Stormaktstiden.50 Eftersom 
rekryteringen av nya ämbetsmän och officerare ofta skedde inom de släkter som gjort karriär 
och nått högre social status under Stormaktstiden kan man, om man så vill, se den mogna 
staten med dess ämbetsverk och regementen som ett slags "förläningar" till släkter vilka under 
ett skede varit nyttiga för centralmaktens tillväxt. 
 
Svensk politik under 1500- och 1600-talen drevs framåt av både djupa motsättningar om makt 
och resurser och intensiva förhandlingar om resursuttag. Staten var den stora vinnaren men 
staten bestod vid olika tider av kung, rådsaristokrati och statliga löntagare. Det internationellt 
sett märkliga är att detta spel aldrig blev fastlåst i en konflikt som förlamade staten eller ledde 
till inbördeskrig. Aristokraterna tvingades betala skatt för att föregå med gott exempel för 
bönderna och bönderna tog på sig enorma bördor för att visa att de var oumbärliga för den 
kungamakt de såg som ett värn mot adelns makttillväxt. Framväxten av en stark stat gynnades 
således av, dels kungamaktens förmåga att uppträda som skickliga politiska entreprenörer 
som lotsade fram innovationerna mellan olika gruppers krav, dels av att den ena 
samhällsgruppen efter den andra fann för gott att organisera sig och alliera sig med staten i 
syfte att vinna egna fördelar eller få skydd mot andra intressen i samhället. Den svenska staten 
byggde på så sätt på en bred allians, inte av samfällda intressen och nationell enighet bakom 
stats- och imperiebygge, utan av intressen som såg allians med staten som en väg att vinna 
stöd för gruppintressen. I denna process kunde staten gång på gång avlocka olika grupper 
resurser och stöd i utbyte mot att de fick stöd eller löfte om sympatisk behandling för någon 
annan fråga. Kungamakten lyckades bygga upp allianser som knöt det stora flertalets intressen 
till statsbygget och ge många ett egenintresse av att stödja staten. Detta gav den svenska 
skattemilitära staten styrka att ta för sig av riken där samhällsintressena var mer låsta och 
mindre väl organiserade för förhandlingar. 
 
För att under två århundraden driva detta förhandlingsspel och resursuttag måste staten dels 
vara effektiv, dels visa på att den var det bästa, rentav enda alternativ som undersåtar i både 
det gamla riket och de nya provinserna kunde räkna på som beskyddare. Detta krävde god 
kontroll inte bara av undersåtarnas resurser utan även av deras föreställningar om omvärlden 
och vem man skulle känna identitet och samhörighet med. Världsliga och religiösa 
ceremonier (kröningar, kungliga begravningar, bön- och tacksägelsedagar) utvecklades av 
kungamakten för att skapa legitimhet för och uppslutning kring den förda politiken. Intensiv 
och snabb information om krigens mål och deras förlopp spreds till Sveriges folk från 
kungamakten via kyrkan, lokaladministrationen och möten med förtroendevalda på riksdagar 
och provinsmöten. Det växte fram retoriska traditioner kring nationella teman och de svenska 
kungarnas nära samhörighet med sitt folk som tyder på att dessa begrepp stod för något som 
vanligt folk faktiskt satte tilltro till. Rollen som beskyddare manifesterades även genom 
kontroll av vad den kungliga förvaltningen sysslade med; räfster med fogdar och 
kommissioner som granskade ämbetsmän på olika nivåer.51 
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Operativt entreprenörskap 
 
Oss är nu upplåtit dörren genom den strömmen Nyen (Neva) till att föra skepp och lodjor (båtar) uppför 
Ladogasjön och den Nougårdske strömmen Volk (Volchov), allt intill Nougårds (Novgorods) portar,...   Desse 
lägenheter haver fienden förr haft och på förbenämnde strömmar kunnat med lodjor överfara hela den finska 
skärgård...   ...så att det hade varit vådelig, att icke hela Finland hade stått i fara. 
 
Gustav II Adolfs tal till riksdagen i Stockholm 26/8 1617 om freden med Ryssland52 
 
Avslutningsvis ska framställningen knytas ihop med några synpunkter på i vad mån den 
svenska staten förmådde omsätta sitt administrativa, militärorganisatoriska och politiska 
entreprenörskap till innovativa militära operationer. Fanns det en särpräglad svensk krigskonst 
eller "Swedish way of war" anpassad till Sveriges, östersjöområdets och grannländernas 
geografi och politik som gav denna stat fördelar i maktkampen med resursstarkare grannar? 
Var det strävan att möta hot och utnyttja möjligheter genom bättre förmåga att föra krig som 
var den yttersta drivkraften bakom det svenska statsbygget?53 
 
Sverige hade före 1520 god förmåga att försvara sina landgränser men obetydlig förmåga att 
hindra blockad eller invasion från havet, låg förmåga att genomföra offensiver till lands och 
ingen kapacitet alls att hota eller beskydda områden på andra sidan Östersjön. Gustav Vasas 
tidiga militära satsningar syftade till att eliminera svagheterna i detta militära system. Hans 
tidiga krigsmakt var liten men av hög kvalitet: legoknektar, tungt artilleri och 
artilleribeväpnade skepp. Den var lättrörlig och hade betydande räckvidd. Några tusen 
soldater kunde försörjas utan omfattande logistik och fartygen kunde transportera armé och 
artilleri till alla operationsområden inom Östersjön. Denna krigsmakt bröt 1522 förbindelserna 
mellan Danmark och Kristians IIs trupper i Sverige, erövrade Finland 1523, sökte 1524 erövra 
Gotland, slog ned en rad uppror inom landet, opererade mot den återvändande Kristian II i 
gränstrakterna till Norge 1531-32 och demonstrerade styrka i Finska Viken 1534 när en 
möjlig samverkan mellan Lübeck och kungen svåger Johan av Hoya i Viborg föreföll vara ett 
betydande hot. Den ingrep från sommaren 1534 till våren 1536 på ett viktigt, måhända 
avgörande sätt i det danska inbördeskriget (Grevefejden) genom att armén tog kontroll över 
de danska landskapen öster om Öresund och flottan besegrade den lybsk-danska sjömakten. 
Sådana operationer hade tidigare svenska makthavare inte varit i närheten av att kunna 
genomföra. 
 
Sverige framträdde plötsligt som en makt som andra makter i Östersjöområdet måste räkna 
med. Den nya svenska krigsmakten var inte konfigurerad för att enbart försvar, utan kunde 
även användas för att beskydda och hota militärt svaga delar av Sveriges närområde. Flottan 
gav Sverige en överkapacitet för beskydd i norra östersjöområdet och andra makter såg detta 
område glida bort från deras maktsfär. Mest påtagligt blev detta i Finska Viken som från 
1530-talet blev en svensk intressesfär där ingrepp mot handel och städer kunde ske utan risk 
för allvarliga repressalier. Det är mot den bakgrunden som Reval och adeln i norra Estland i 
slutet mot 1550-talet sökte den svenska kronans beskydd.54 
 
Krigsmaktens omvandling från omkring 1540 betydde ökad infanteristyrka, förstärkta 
fästningar samt ett omfattande galärbygge. Galärer var vid denna tid ett modernt vapensystem 
som kunde behärska skärgårdar och göra arméförband med tungt artilleri lättrörliga längs 
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kuster och över hav. Eftersom Sverige med den nya kungliga milisarmén var det enda land i 
Östersjöområdet som hade tillgång till erforderliga roddare kunde Gustav Vasa göra en 
satsning som andra inte hade möjlighet till. Galärflottan kom väl till pass under det enda krig 
som han utkämpade under den senare delen av hans regering, mot Ryssland 1555-56. Mindre 
synligt från militärhistorisk horisont, men viktigt för framtida krig, var att kungen tog ett 
starkare grepp om rikets naturaresurser, främst de livsmedel som skatteadministrationen 
samlade in från bönderna. Vasastaten byggde upp en omfattande logistisk organisation med 
provianthus och vana vid storskalig livsmedelshantering (slaktning, bakning, konservering, 
lagring, transporter) som underlättade för den att försörja stora armé- och flottstyrkor med 
proviant under långvariga operationer. Operationerna under Nordiska sjuårskriget och de 
långa krigen i Baltikum underlättades av att denna organisation fanns. Till skillnad från 
många andra furstar var Vasakungarna oberoende av privata entreprenörer för att ge sina 
soldater och sjömän mat. 
 
Erik XIV satsade under sin korta regeringstid på att organisera om krigsmakten för offensiva 
operationer i stor skala. Han vill ge infanteriet möjlighet att agera taktiskt offensivt, han ville 
ha en flotta som kunde behärska hela Östersjön och han ville agera militärt och politiskt 
offensivt i Baltikum. På ett fåtal år anskaffades ett stort antal fartyg och dyrbara kanoner samt 
stora mängder vapen och utrustning för soldater. Krigsmaktens numerär drevs upp till drygt 
30,000 man soldater och båtsmän, en styrka som i proportion till folkmängden gör den 
jämförbar med 1600-talets krigsmakt. Resultatet blev blandat och kriget uttömde 
kungamaktens besparingar - men även fiendernas. Mest framgångsrik var satsningen till sjöss 
där målet att öppna hela östersjöområdet för svenska operationer och handel faktiskt nåddes. 
 
De följande 25 åren (1570-95) av krig och rustningar mot Ryssland brukar inte anses 
innovativa eller intressanta ur militärhistorisk synvinkel. Det var emellertid ett till sist 
framgångsrikt krig med begränsade men viktiga territoriella vinster: Narva, ett ryskt 
erkännande av Sveriges besittning av Estland samt en gränsreglering mellan Sverige och 
Ryssland som undanröjde ryska anspråk på de territorier som finsk kolonisation lagt under 
den svenska kronan. Kriget visade på flera nya drag i den svenska krigskonsten. Det var för 
det första ett långt utnötningskrig där Sverige visade sig ha möjlighet att möta de till synes 
oändliga ryska resurserna av folk. Det var för det andra ett krig runt Finska Viken, på floderna 
Neva och Narova och sjöarna Ladoga och Peipus. Den svenska krigsmakten kunde, om än 
utan större operativ skicklighet, utnyttja att den kontrollerade dessa sjöförbindelser. Under 
1580-talet genomfördes en stor nybyggnation av galärer som förbättrade möjligheterna att 
operera i dessa farvatten.55 
 
Det var för det tredje, och ofta bortglömt, ett krig i ett handelspolitiskt känsligt område. Detta 
kunde ha medfört ingripanden från andra makter som ville öppna handeln på Ryssland eller 
undanröja svenska expansionssträvanden i dessa områden. Sådana ingripanden uteblev och 
detta kan ha berott på att den svenska krigsmakten under 1560-talet tydligt hade visat att den 
kunde behärska norra Östersjön och områdena kring Finska Viken. Den nya svenska staten 
hade klarat sin första satsning på att utvidga sitt territorium. Endast i ett efterhandsperspektiv, 
med kunskap om 1600-talets krig, framstår resultatet som oväsentligt. 
 
Det krig mot Polen som följde efter Sigismunds avsättning innebar till en början inte mycket 
nytt i operativt avseende jämfört med det ryska kriget. Det var ett krig på andra sidan 
Östersjön och det kunde föras offensivt in i Livland beroende på att Sverige, men inte 
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Sigismund, hade en flotta som förhindrade polska angrepp mot Sverige, blockerade polska 
hamnar, transporterade svenska trupper och underhöll dem med proviant. Den svenska arméns 
styrka ökades och offensiverna var stort upplagda men genomförda utan operativ skicklighet. 
Karl IX förmådde inte utnyttja sin överlägsenhet till sjöss för att genomföra kombinerade 
operationer där den svenska krigsmakten genom ett överraskande angrepp från havet tog 
kontroll över ett viktigt område och tvingade fienden att gå till motangrepp. Taktiskt klarade 
armén inte av sin polska motståndare i öppna slag. Den intervention i det ryska inbördeskriget 
som inleddes 1609 hade ett mer framgångsrikt förlopp och ledde till sist (1617) till betydande 
landvinster. Motståndet hade varit dåligt organiserat, delar av den ryska eliten samarbetade 
med svenskarna men dessa hade även visat förmåga att utnyttja sin logistiska kompetens och 
flottans lätta fartyg för att föra krig längs sjöar och floder på den ryska sidan av gränsen. 
 
Medan krigen i öster pågick angreps Sverige 1611 av Kristian IV som i flera framgångsrika 
och delvis amfibiska operationer 1611-12 lyckades erövra Kalmar, Älvsborg och Borgholm 
och t o m under en kort tid uppträda med sin samlade flotta i Stockholms skärgård.56 Kriget 
gav en rad erfarenheter som tillvaratogs och omsattes i reformer under de kommande 
årtiondena. Det fanns uppenbara brister i den krigsmakt som, trots nominell kvantitativ 
överlägsenhet till lands och sjöss, misslyckades med att möta ett sådant angrepp. Ett skäl var 
den militära, politiska och administrativa ledningens beroende av kungens person. Elementär 
planering av hur de materiella resurserna skulle utnyttjas saknades när allt ytterst skulle 
beslutas av en individ som en gång varit oerhört energisk men som nu var döende. 
Reformerna av statens administrativa ledning i riktning mot ökad makt och ansvar för en 
hierarki av ämbetsmän bottnade bl a in en insikt om att staten hotades av att vara beroende av 
en individ för allt beslutsfattande. 
 
Det stora genombrottet för svensk expansion i Östersjöområdet byggde på två innovationer. 
Det ena var arméns reorganisation och den andra var utvecklandet av storskalig amfibisk 
kompetens. Den senare gjorde det möjligt för flottan att sätta iland en större armé på fientligt 
territorium, varefter armén och flottans lätta fartyg i förening övergick till angrepp mot en 
fästning (Riga 1621) eller ockupation av ett landområde eller flodmynning 
(Preussen/Weichsel 1626, Pommern/Oder 1630). 1624 gav krigsmaktens totala mobilisering 
och en armé ombord på flottan ett avgörande övertag mot Kristian IV som tvingades till reträtt 
i ett kritiskt förhandlingsskede. Risken att Gustav II Adolf skulle överfalla ett oförberett 
Köpenhamn på samma sätt som Riga erövrats tre år tidigare stod plötsligt klar för den danske 
kungen.57 
 
Nästa stora innovation var den svenska förmågan att upprätta en temporär skattemilitär stat i 
Tyskland med allt vad det förde med sig av administrativt, militärt och politiskt 
entreprenörskap.58 Sveriges deltagande i Trettioåriga kriget brukar inte beskrivas på det sättet 
men i vårt perspektiv var det främst frågan om att kompetenser som utvecklats för att 
kontrollera Sverige och bygga upp ett imperium i öster flyttades över till det tyska riket och 
skapade ett alternativ till kejsarmakten och kurfurstarna som militära och administrativa 
ledare för detta rike. Förklaringar av de svenska framgångarna brukar, både i Sverige och 
internationellt, ofta lägga störst vikt vid de taktiska och tekniska reformer som Gustav II 
Adolf genomfört före 1630. De har t o m setts som avgörande inslag i en "militär revolution" 
som omskapade Europa. Utan att förringa deras betydelse måste det framhållas att taktik och 
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teknik snabbt kan imiteras, vilket även skedde under Trettioåriga Kriget. Den svenska armén 
förblev emellertid överlägsen, till sist dominerande, trots att den ur företagssynpunkt arbetade 
på en utlandsmarknad för skyddsförsäljning i konkurrens med hemmaföretag. Hur var det 
möjligt? 
 
Den första förutsättningen för att Sverige skulle kunna spela en ledande roll i det tyska kriget 
var att staten redan före 1630 hade en stor armé och en effektiv administration för att 
understödja militära operationer genom uttag av resurser. De normala framställningarna av 
Trettioåriga Kriget har under senare årtionden felaktigt påstått att Gustav II Adolf sommaren 
1630 steg i land med en beskedlig styrka om ca 13 000 man och först därefter började värva 
en stor armé. I verkligheten disponerade Sverige (enligt mönsterrullorna) på våren 1630 drygt 
72,000 soldater, varav 38,000 under 1630 tillfördes den tyska operationen och ytterligare ca 
8,000 överfördes dit 1631. Sverige hade i absoluta tal en av Europas största arméer (större än t 
ex Frankrike) och var det enda land som vid denna tid kunde frigöra en stor styrka för en 
operation mot kejsaren och hans förbundna i Tyskland. 
 
För den fortsatta krigföringen var det väsentligt att Sverige genom förhandlingar med mer 
eller motvilliga allierade, besegrade motståndare och värnlösa neutrala kunde ta ut resurser 
genom kontributioner; kontanter, proviant och inkvartering av soldater. Detta resursuttag 
skedde på ett ordnat sätt och inte genom plundring. Det senare förekom när systemet sviktade 
eller när militära skäl ansågs göra det fördelaktigt att förstöra resurser för fienden men 
normalt togs resurser ut i ordnade former genom en civil förvaltning, delvis organiserad av 
lokala grupper, delvis av Sverige. Tyska administratörer knöts till den svenska kronan, varav 
vissa i likhet med åtskilliga tyska och brittiska officerare valde att bli svenska undersåtar.59 
 
Det var även av stor betydelse att Sverige, trots begränsad erfarenhet av storskalig krigföring 
med inhyrda regementen ägda av militära entreprenörer, även lyckades hantera detta problem 
bättre än andra parter i kriget. Den linje som visade sig långsiktig fördelaktig var att satsa på 
en utvald elit av militära entreprenörer som ägde regementen med veteraner vilka i militär 
duglighet föga skiljde sig från en stående armé. Tidigare protestantiska arméer i detta krig 
hade varit improviserade och ofta ledda på ett administrativt och militärt undermåligt sätt. 
Krigets hela förlopp, inte minst administratören och militärentreprenören Wallensteins 
uppstigande från ingenting till kejsarmaktens tillfällige frälsare visade att administrativ 
förmåga var flaskhalsen för framgångsrika operationer. 
 
En orsak till framgången var att de militära entreprenörerna i svensk tjänst och den svenska 
kronan knöts ihop av intressegemenskap. För entreprenörerna var det inte bara en fråga om att 
tjäna den högstbjudande. Deras tjänster behövdes inte om det blev fred och de måste tjäna en 
suverän stat för att kunna föra krig lagligt. De kunde avveckla sina regementen med vinst 
endast om de fick en bra slutuppgörelse. Den svenska kronan, som själv ville ha 
kompensation i territorier eller pengar för sin krigsinsats, prioriterade i fredsförhandlingarna 
entreprenörernas och deras soldaters krav på att få betalt och den gjorde det för att hålla uppe 
deras stridsvilja. Dessa grupper var hela tiden den svenska kronans stora långivare genom att 
år efter år föra krig utan full betalning. Tidtals var de på gränsen till myteri, inte av illojalitet 
utan av desperation. Den svenska ledningen fick arbeta med en kombination av 
förhandlingsskicklighet och förmåga att militärt leda de skickliga och yrkesstolta 
överstarna/entreprenörerna och deras veteraner till framgångar som gav nytt hopp om seger 
och slutlig betalning. Franska subsidier, svenska skatter och en årlig ström av några tusen 
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rekryter till de svenska förband som deltog i kriget (vanligen knappt 20,000 man) bidrog till 
verksamheten som dock främst baserades på tyska resurser. 
 
Karl X Gustavs krig 1655-60 byggde inte på några nya kompetenser utan måste främst ses 
som ett försök att återupprepa framgången i Tyskland med den existerande förmågan att 
politiskt hantera de olika svenska stånden, administrationen, den permanenta krigsmakten och 
kontakterna på marknaden för militära entreprenörer. Sverige var 1655 en vältrimmad 
krigsmaskin i ett Europa i politisk kris och förvirring och den nye kungen var angelägen att 
utnyttja tillfället. Nettoresultatet av de fem dramatiska krigsåren blev en stor svensk 
framgång, främst på Danmarks bekostnad. Kungens hastiga död ledde till ett snabbt krigsslut 
men även ett slut på politiska, administrativa och militära innovationer. Sverige var inte 
längre inriktat på expansion men krigsmakten stelnade i de former den haft under 
expansionsåren och blev allt mindre användbar för en i grunden defensiv politik. Den blev 
dessutom påtagligt ringrostig under den långa freden. 
 
När krigsmakten efter 15 års fred prövades i ett nytt krig 1675-79 fungerade den väsentligt 
sämre och detta ledde till en serie innovationer. Inriktningen var nu strategiskt defensiv, även 
om både armé och flotta organiserades för att hålla mycket hög beredskap och framgångsrikt 
kunna utföra taktiska offensiver. Principen var att krigsmakten skulle fungera som en slags 
brandkår som snabbt skulle kunna sättas in för att försvara en hotad del av imperiet. Eftersom 
imperiet främst byggts upp runt Östersjön måste flottan kunna skydda transporter till dess 
olika delar så att armén hade rörelsefrihet och kunde försörjas från hemlandet. En central del i 
detta var flyttningen av flottans huvudbas till det nyanlagda Karlskrona. Kontinental 
krigföring av den modell som tillämpats 1630-60 och som Karl XIs förmyndare sökt hålla vid 
liv genom utländska subsidier för en svensk armé i Tyskland stod inte längre på 
dagordningen. Kontakterna med den tyska marknaden för militära entreprenörer var därför 
inte längre viktiga. Denna marknad var för övrigt på väg att förstatligas eftersom en rad tyska 
furstar byggde upp egna permanenta krigsmakter som de använde själva eller hyrde ut till 
krigförande allierade.60 
 
Det Stora Nordiska Kriget rymmer många svenska militära insatser av stort intresse men få av 
dessa var innovativa. Sverige gick i krig med Europas sannolikt bästa armé och den bästa 
linjeskeppsflotta landet disponerat under Stormaktstiden men med väsentligt lägre förmåga än 
tidigare att möta hot och möjligheter med innovationer. Innovationerna stod i stället Ryssland 
och tsar Peter för. Han genomförde grundliga reformer av civilförvaltning och armé och han 
byggde upp en flotta och storskalig amfibisk kapacitet i Östersjöområdet. Tsaren såg den 
möjlighet som Gustav II Adolf pekat på 1617; att från Ladoga och via Neva tränga in i den 
finska skärgården och på så vis erövra Finland. Hans intresse av att förlägga sina offensiva 
operationer hit möttes från Karl XII av ett ointresse att möta dem vare sig med effektiv 
defensiv eller med en avgörande motoffensiv med samma medel som tsaren, d v s amfibisk 
krigföring och sjöburen logistik. Som företagare i branschen skydd framstår Karl XII som 
ointresserad av hemmamarknaden (det gamla riket och de erövrade provinserna) men 
påfallande engagerad av att tillgodose efterfrågan från nya marknader: Polen, till sist även 
Ukraina. 
 
Stormaktsväldets sammanbrott brukar ofta förklaras med att Sverige i längden inte kunde 
mäta sina resurser med de som fienderna kunde sätta in. Ser man på de faktiska resurser som 
dessa kunde sätta in i Östersjöområdet blir denna bild inte alls lika tydlig. Möjligheterna att 
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hålla stora styrkor i detta område begränsades av möjligheterna att ge trupperna mat. Sverige 
av år 1700 var relativt sett resursstarkare än år 1600. Sverige hade vid krigets början fördelar i 
en kvalitativt överlägsen armé (mer militär styrka per livsmedelskonsument), kontroll över 
större delen av Östersjön och därmed möjlighet att fritt flytta stora mängder proviant med 
fartyg samt ett centralt geografiskt läge som gav möjlighet att arbeta på inre linjer. Imperiet 
hade i öster byggts upp, inte genom masshärar utan genom bättre utbildning, förmåga att 
underhålla begränsade men stridsdugliga trupper i operationsområdet och kontroll av 
sjöförbindelserna. Det behövdes administrativa och militära innovationer samt inre och yttre 
politiskt entreprenörskap för att möta den stora koalitionen mot Sverige. Den svenska staten 
hade emellertid varit innovativ och entreprenöriell i två århundraden. Karl XII tog faktiskt 
upp dessa trådar under de sista åren av sin regeringstid, bl a med ett radikalt nytt system för 
livsmedelsförsörjning inför fälttåget mot Norge och förberedelser för en stor amfibieoperation 
i Östersjön. Han hade därmed återvänt till rötterna för det imperium han sökt försvara men det 
var för sent för att vända utvecklingen.61 
 
Tillgången på resurser var inte avgörande för framgång i krig. Framgångar berodde på hur 
resurserna organiserades. En rad svenska kungar var klart medvetna om detta när de 
koncentrerade sina livsgärningar på fiskal administration, politiska förhandlingar och 
innovativ militär organisation. Det finns ett logiskt sammanhang mellan dessa entreprenöriella 
statsbyggnadsinsatser om syftet hela tiden var att ge staten bättre förmåga att föra krig. Det 
svenska imperiet var en övergångsföreteelse men det innovativa svenska statsbygget hade en 
bestående påverkan på statsbildning i Östersjöområdet. Danmark-Norge, Brandenburg-
Preussen och Ryssland utvecklades till starka skattemilitära stater under trycket från det 
svenska imperiet och med målsättning att ta tillbaka förlorade områden. Sverige erbjöd 
samtidigt en förebild att ta efter. Preussens och Rysslands utveckling till europeiska 
stormakter var inte något av ödet förutbestämt utan ett resultat av yttre tryck och intressanta 
möjligheter som flera entreprenöriella härskare i dessa länder tog till vara. Den svenska 
skattemilitära staten har därmed spelat en betydelsefull roll i Europas omvandling. 
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