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Militärstaten och kapitalet
Privatisering och maktlegitimering i Gustav II Adolfs 
Sverige

mats hallenberg

Inledning

Under Gustav II Adolfs tid, ca 1620–1635, skedde en drastisk omläggning av 
det svenska skattesystemet. Den statliga organisation för skatteindrivning 
som byggts upp genom Gustav Vasas initiativ monterades ned och ersattes 
med ett arrendesystem. Privata entreprenörer fick köpa sig rätten att under 
en begränsad tid utnyttja kronans inkomster och egendomar för egen del. I 
gengäld förpliktigade sig arrendatorerna att till ett visst datum leverera kro-
nan en bestämd summa penningar, eller i särskilda fall, varor. På kort tid 
privatiserades hela uppbördsorganisationen och allmogens skattepålagor blev 
i praktiken de enskilda köpmännens egendom. Men systemet blev inte sär-
skilt långvarigt. Redan efter tiotalet år började statsledningen återinföra den 
statliga uppbördsförvaltningen i vissa landskap, och 1635 fattade förmyndar-
regeringen beslut att i fortsättningen inte förpakta några häradsräntor eller 
utrikestullar. Hädanefter skulle skatteindrivningen åter skötas av statligt an-
ställda kronofogdar.

Det svenska arrendesystemet har hitintills inte fått mycket utrymme i 
historieforskningen. Som företeelse stämmer privatiseringen av skatteupp-
börden illa överens med bilden av den kontrollerande furstestat som byggdes 
upp av Gustav Vasa och sedan vidareutvecklas till en effektiv militärstat under 
1600-talet. Den här uppsatsen ska i första hand analysera arrendesystemets 
funktion inom den framväxande militärstaten, men syftar i förlängningen 
till att bättre förstå förhållandet mellan offentlig makt och privat kapital vid 
stormaktstidens början. I det avslutande avsnittet kommer erfarenheterna av 
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1600-talets privatiseringsvåg att diskuteras i relation till 2000-talets avknopp-
ningar och försäljningar av statliga verksamheter.1

Militariseringen och statens behov av inkomster

Begreppet militärstat lanserades av Sven A. Nilsson för att beskriva den om-
organisering av statsmakten som ägde rum från och med Gustav II Adolfs tid. 
Rikets resurser kom under denna tid att fullständigt underordnas krigsmak-
tens behov. Jan Lindegren har visat att den svenska militärstaten var tvungen 
att starkt prioritera produktionen av bytesvärden, det vill säga varor som 
snabbt kunde omsättas i kontanta betalningsmedel på den internationella 
marknaden. Genom exporten av koppar- och järnvaror kunde den svenska 
regeringen få tillgång till den valuta som var nödvändig för att finansiera 
krigsansträngningarna.2 Den forskning som tidigare diskuterat de svenska 
skattearrendena har velat koppla samman omläggningen av uppbördssyste-
met med statens behov av kalkylerbara penninginkomster. Gustav II Adolfs 
memorial från sommaren 1621, där han ger kammarråden order att arrendera 
ut samtliga kronans tillgångar, har tillmätts stor betydelse i sammanhanget.3 
Men arrendesystemet hade vid detta tillfälle redan börjat införas i de flesta 
landskap och kungens skrivelse stadfäste i princip bara den praxis som redan 
var rådande.

Skatteförpaktning var i själva verket en mycket spridd företeelse i 1600-
talets Europa. Utvecklingen mot allt större arméer och flottor krävde eko-
nomiska resurser som furstarna sällan eller aldrig hade till hands. Lösningen 
blev istället att låna pengar från rika köpmän, och genom att överlåta rätten 
till framtida skatter till sådana långivare skaffade man sig säkerhet för ytter-

 1  Den här framställningen bygger i huvudsak på Mats Hallenberg, Statsmakt till salu. Arrende-
systemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket, 1618–1635, Lund 2008.

 2  Sven A. Nilsson, De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle, Uppsala 
1990; Jan Lindegren, ”Den svenska militärstaten 1560–1720”, i Erling Ladewig Petersen (red.), 
Rapporter til den XIX nordiske historikerkongres, Odense 1984, s. 99–143.

 3  J.A. Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Del 1, Stockholm 1917, s. 
145–150; Birgitta Odén, ”Naturaskatter och krigspolitik – ett finansiellt dilemma”, Scandia 
vol. 33, 1967, s. 1–19; Aleksander Loit, ”The Early System of Leases in Sweden – Based on the 
Polish ’Arrenda’?”, i Z. Ciesielski (ed.), Relations between Poland and Sweden over the Centu-
ries, Wroclaw 1990, s. 31–45.
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ligare lån. Liknande system med privat skatteindrivning hade funnits redan 
i det antika Rom och under 1600-talet utnyttjades sådana flitigt i länder som 
Frankrike, Spanien, England samt i områden inom det Tysk-Romerska riket.4 
Det svenska arrendesystemet uppvisar emellertid flera särdrag jämfört med 
hur skatteförpaktningen gick till i andra europeiska stater. De inkomster som 
Gustav II Adolf arrenderade ut bestod till stor del av jordskatter medan man 
på andra håll främst förpaktade tullar och omsättningsskatter. Detta innebar 
att de svenska arrendatorernas vinstmöjligheter var snävare tilltagna eftersom 
kostnaderna för själva uppbördshanteringen var betydligt högre. Ett annat 
utmärkande särdrag var satsningen på förpaktning av bergsbruk och annan 
industriell verksamhet. Det bör också framhållas att den svenska staten ald-
rig gick så långt att man privatiserade samtliga skatter. De talrika och dryga 
extraskatterna fick arrendatorerna aldrig disponera för egen del utan dessa 
måste levereras direkt till kronan.

Valet av skattesystem kan enkelt beskrivas som en balansgång mellan 
härskarnas önskan att maximera sina inkomster och undersåtarnas ovilja att 
betala högre skatter. Margaret Levi sätter fokus på statsledningens transak-
tionskostnader, det vill säga kostnaderna för att förhandla fram en acceptabel 
skattepolitik samt att implementera densamma. Att arrendera ut intäkter till 
förmögna köpmän kan vara fördelaktigt för härskaren, då detta ger honom 
en friare ställning gentemot de jordägande eliterna samtidigt som det ökar 
möjligheterna att ta upp lån på fördelaktiga villkor. I linje med Max Weber 
framhåller Levi också att förpaktningssystemet erbjöd härskaren större kalky-
lerbarhet och möjligheter att överblicka sina intäkter. Men förfarandet inne-
bar samtidigt ökade risker för en överexploatering av skattebasen, eftersom 
skatteförpaktarna gärna överskred sina befogenheter för att kunna stoppa en 
större del av överskottet i egna fickor.5

Edgar Kiser hävdar att skatteförpaktning generellt är att föredra när härs-
karen saknar effektiva kontrollmedel. Om intäkterna är svåra att överblicka 
och härskaren inte kan övervaka sina agenter ökar risken för korruption och 
skattefusk. Det blir då mer rationellt att överlåta skatteindrivningen till pri-

 4  Jfr t.ex. Carolyn Webber & Aaron Wildavsky, A History of Taxation and Expenditure in the 
Western World, New York 1986, särskilt s. 204–227 samt s. 274–298; Richard Bonney (ed.), The 
Rise of the Fiscal State in Europe, Oxford 1999.

 5  Margaret Levi, Of Rule and Revenue, Berkeley & Los Angeles 1988, s. 10–32.
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vata aktörer. Risken för överexploatering behöver inte vara ett problem, åt-
minstone inte på kort sikt, eftersom det i första hand är undersåtarna som 
drabbas. Kisers slutsats är att skatteförpaktning är särskilt fördelaktigt när 
härskaren intar en ”autonom” ställning visavi skattebetalarna. Han förklarar 
dock inte närmare hur en sådan politisk autonomi skulle se ut i praktiken.6 
Min analys av det svenska arrendesystemet sätter fokus på de politiska kost-
nader som var förknippade med privatiseringarna, och detta kan användas 
för att testa validiteten i Kisers och Levis påståenden.

Det svenska arrendesystemet

De svenska skattearrendena var konstruerade så att kronan förbehöll sig 
rätten till samtliga inkomster i de områden som man arrenderade ut. Den 
summa som arrendatorn skulle betala motsvarade i regel statens förväntade 
nettoinkomst från det aktuella distriktet. Hans enda möjlighet att göra någon 
vinst på affären var således att utnyttja möjligheten att sälja skattevarorna vi-
dare till fördelaktiga priser. De första större skattedistrikt som arrenderades ut 
var belägna i Finland eller i de baltiska provinserna, men från våren 1620 för-
paktade kronan regelmässigt skatter och tullar i alla delar av riket. Dessutom 
avhände man sig även fast egendom: kungsgårdar, bergsbruk, skeppsvarv och 
faktorier. Allt tyder på att skattearrendena var mycket attraktiva. En mängd 
personer hörde av sig till kammaren i Stockholm med begäran om att få ar-
rendera vissa skattedistrikt och statsledningen verkar inte ha haft några större 
problem med att finna villiga förpaktare.7 Arrendatorerna omfattades av ett 
relativt gott besittningsskydd och det faktum att många av dem hade råd att 
bistå staten med försträckningar och förskottsleveranser tyder på att deras 
vinstmarginaler varit väl tilltagna.

Redan från början märks en tydlig koppling mellan skattearrendena och 
militärstatens intressen. Willem de Besche arrenderade från sommaren 1618 
Finspångs bruk med underliggande län. Med finansiellt stöd från Louis de 
Geer gjorde han bruket till centrum för kanongjutningen i Sverige och från 

 6  Edgar Kiser, ”Markets and Hierarchies in Early Modern Tax Systems. A Principal-Agent 
Analysis”, Politics & Society, vol. 22:3, 1994, s. 284–315.

 7  Jfr utdrag ur diarium för 1622, Kammarens arkiv (KA), Klagomålsregister vol. 4, Riksarkivet 
(RA).
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1620-talet var exporten av järnkanoner till andra europeiska stater en verk-
samhet som inbringade stora mängder silver till landet. De uppländska va-
penfaktorierna arrenderades ut till andra invandrade specialister som Henrik 
Janckow och Paul Auliander. Även kronans skeppsvarv lades ut på entrepre-
nad: Richard Klerck övertog ansvaret för flottans försörjning med tackel och 
tåg medan de holländska entreprenörerna Kristian Welshuisen och Paridon 
van Horn arrenderade Västerviks skeppsgård. Holländarna fick samtidigt 
kontrakt på att bygga flera större örlogsfartyg och för att klara sina åtaganden 
fick de från 1620 arrendera ytterligare tre härader i Småland.8

Den svenska staten satsade även stora resurser på den inhemska textilpro-
duktionen för att göra sig mindre beroende av importerat uniformskläde. 
Vantmakarna i Jönköping och Arboga fick arrendera skatteuppbörden av de 
omgivande distrikten för att kunna förse sina hantverkare med råmaterial och 
livsförnödenheter. Under 1620-talet var större delen av uppbörden från norra 
och västra Småland anslagen till klädesproduktionen i Jönköping. Verksam-
heten gynnades även med ull från de kungliga schäferierna (särskilda anlägg-
ningar för fåravel) och kammaren sköt vid flera tillfällen till extra medel när 
så krävdes för att försäkra sig om kommande leveranser.9

Gemensamt för alla dessa verksamheter var att de krävde betydande re-
surser i form av råmaterial och arbetskraft. Arrendekontrakten garanterade 
köpmännen löpande tillgång till varor och transporter. Kronan lyckades ge-
nom skattearrendena understödja ett militärindustriellt komplex bestående 
av skeppsbyggare, vapentillverkare och textilfabrikörer vilka alla levererade 
till krigsmakten. Men staten måste hela tiden subventionera verksamheten 
genom fördelaktiga varuvärderingar, medan ståthållare och andra ämbetsmän 
kallades in för att förhandla med allmogen så fort resursflödena riskerade att 
störas.10

Arrendena var emellertid inte exklusivt förbehållna bruksherrarna, utan 
även småstadsborgare och före detta fogdar tog chansen att arrendera de 

 8  Kontrakt för Welshuisen och Van Horn 6–10/10 1620. Kammarkollegiets kansliarkiv (Kk 
kansli), vol. BIIIa1:1, (RA).

 9  Per Gudmundssons kontrakt 4/5, 15/5 samt 1/6 1622; kontrakt för Hans Leffler 23/2 1621 (2 st) 
samt 2/6 och 20/6 1622 . Kk kansli, vol. BIIIa1:1, (RA).

10  Lindegren 1984; Anders Florén, Disciplinering och konflikt. Den sociala organisationen av ar-
betet. Jäders bruk 1640–1750, Uppsala 1987, s. 33–35.
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mindre skattedistrikten. Storkapitalister och krigsfinansiärer som Mårten 
Wewitzer, Peter Kruse och Peter Grönberg kunde dessutom utnyttja arrende-
na som säkerhet för sina fordringar på den svenska kronan. Systemet lockade 
emellertid också till sig rena lycksökare. Den tyske adelsmannen Herman 
Bothe van Bentijn förpaktade 1622 hela Öland mot en summa av 19 746 daler 
årligen. Kontraktet omförhandlades redan året därpå: arrendesumman skrevs 
ned med 1500 daler, men i gengäld måste Bothe på egen bekostnad under-
hålla 125 ryttare och 450 fotsoldater på ön, vilka skulle stå under hans eget 
befäl. Om syftet varit att göra Öland till ett militärt underhållsområde så 
misslyckades det hela, för arrendatorn hamnade omgående i betalningsbe-
kymmer. Sommaren 1624 tvingades därför några av Bothes fordringsägare att 
gå in som delägare i arrendet.11

Avtalet med Herman Bothe var från början generöst tilltaget. Arrendepe-
rioden löpte på hela tio år och ståthållaren i Kalmar tilläts inte utöva någon 
som helst myndighet på Öland. Samtliga besvär mot arrendatorns verksam-
het måste riktas direkt till kungen eller kammarråden. Det mesta tyder på 
att de särskilda förmånerna byggde på en glädjekalkyl. Bothe hade lovat att 
utveckla humleodlingen på ön genom att rekrytera humlegårdsmästare från 
Tyskland. I sitt andra kontrakt förband han sig också att tredubbla kronans 
inkomster under arrendeperioden. Om han lyckades med detta skulle han 
inte bara få behålla sitt arrende i ytterligare tio år, utan också erhålla svenskt 
adelskap med fulla privilegier. Men alla fagra löften visade sig sakna täck-
ning. När ståthållaren Bengt Kafle lät inspektera ön sommaren 1624 fann han 
förråden tomma, krigsfolket utan lön samt Borgholms slott i ett tillstånd av 
förfall. Arrangemanget att låta arrendatorn på Öland stå fri från ståthållarens 
kontroll hade alltså slagit alldeles fel.12

Kronans kontrollbehov

När Herman Bothe fick tillfälle att rå sig själv satte han sina egna intressen 
framför kronans. Statsmakten måste således skärpa sina regionala kontroll-
funktioner för att kunna bevaka att arrendatorerna verkligen gjorde rätt för 

11  Jfr kontrakt 31/5 1622, 10/3 1623 samt 24/4 1624, Kk kansli, vol. BIIIa1:1–2, (RA).
12  Bengt Kafles rapporter dat. 7/6, 19/6 samt 15/7 1624, Kk kansli, vol. EIIa:9, (RA), fol. 111, 118 

& 120.
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sig. Det hade redan från början funnits en medvetenhet om att arrendato-
rernas affärsintressen riskerade att gå ut över den skattebetalande allmogen. 
När Van Horn och Welshuisen arrenderade skeppsgården i Västervik 1618 
befallde kammarråden ståthållaren på Kalmar att övervaka verksamheten så 
att de båda holländarna inte tvingade bönderna att betala för höga avgifter. 
Trots detta dröjde det knappt ett år innan böndernas protester tvingade fram 
en särskild rannsakning om påstått fusk från arrendatorernas sida. Konflik-
ten utmynnade i en långdragen process som skulle pågå ända till dess Van 
Horn och Welshuisen lämnade arrendet och flyttade sin rörelse till Stock-
holm 1624.13

Protester mot arrendatorerna förekom på flera håll i riket. För bönderna 
var det svårt att acceptera att de skatter de måste betala till ”det allmänna 
bästa” nu skulle disponeras av rika köpmän. Regeringen bemötte klagomålen 
med nya förordningar som förbjöd arrendatorerna att fuska med varuupp-
börden eller kräva allmogen på extra penningavgifter. Det faktum att protes-
terna fortsatte med oförminskad styrka antyder att åtgärderna knappast hade 
någon nämnvärd effekt. För att kunna legitimera fortsatta resursuttag måste 
ståthållarna i landskapen hålla tummen i ögat på arrendatorerna och se till 
att dessa skötte sina åtaganden. Privatiseringen innebar således inte att sta-
ten slapp undan kostnader för övervakning, utan snarare att denna funktion 
flyttades uppåt i ämbetshierarkin – från fogdarna till ståthållarna. 1624 års 
bestämmelser om skatteuppbörden slog fast att det var ståthållarens plikt att 
övervaka både fogdar och arrendatorer. Förordningen stipulerade dessutom 
att det i varje län måste finnas en kunglig bokhållare med särskilt ansvar för 
att bevaka uppbördshanteringen och sammanställa länsräkenskaperna.14

När kampen om resurserna efterhand hårdnade blev förhållandet mel-
lan arrendatorer och allmoge mer ansträngt. Bland de ansvariga i Stockholm 
började det under åren kring 1630 att märkas ett allt större missnöje med ar-
rendatorernas ständiga manipulationer med uppbörden. Ståthållarnas tunga 

13  Instruktion för Sven Månsson 16/4 1619, Riksregistraturet (RR), vol. 131, (RA), fol. 160v; till 
Herman Wrangel och Sven Månsson 2/9 1619, RR, vol. 133, (RA), fol. 348. Rättegångshand-
lingarna är tryckta i Sam Hedar (utg.), Kammarkollegiets protokoll med bilagor. Del 1: 1620–

1638, Stockholm 1934, s. 247–251.
14  C.G. Styffe (utg.), Samling av instructioner rörande den civila förvaltningen i Sverige och Finn-

land, Stockholm 1856, s. 169–184.
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arbetsbörda gjorde att klagomålen istället hopades hos kammarråden. Därför 
tvingades man sända ut särskilda kammarfiskaler för att stävja missnöjet och 
fuskandet med skatterna. Fiskalernas undersökningar uppdagade en flora 
av missbruk: flera arrendatorer använde sig av våld och utpressning för att 
tvinga till sig en större del av överskottet. De rättsprocesser som inleddes 
mot enskilda skatteförpaktare drog emellertid ut på tiden och det visade sig 
svårt att få fram fällande domar. Arrendenas privaträttsliga karaktär gjorde 
det betydligt svårare att avsätta fuskande arrendatorer än vad det hade varit 
att avpollettera misshagliga kronofogdar.15

Arrendatorernas affärsbekymmer

Det faktum att arrendatorerna var hänvisade till att göra förtjänst på han-
deln med skattepersedlar ledde till ständiga konfrontationer med allmogen. Så 
länge priserna på jordbruksprodukter var höga kunde statsledningen hantera 
protesterna. Det lokala missnöjet motades undan via rättsprocesser som kunde 
pågå i åratal, och allmogens riksdagsbesvär resulterade i till intet förpliktigande 
löften om skärpt kontroll. Men när konjunkturerna började svikta och pressen 
på resurserna ökade började nackdelarna med systemet att visa sig på allvar. 
Arrendatorerna fick se sin handlingsfrihet alltmer beskuren och deras försök 
att kompensera sig drabbade den redan skattetyngda allmogen hårt. Resurs-
mobiliseringen inför Sveriges inträde i trettioåriga kriget ledde till att en större 
andel av skatteinkomsterna måste intecknas för krigsmaktens behov. Detta 
innebar att det överskott som arrendatorerna skulle handla med krympte mer 
och mer. Följaktligen var det många affärsmän som sade upp sina arrenden 
när de upptäckte att det inte längre gick att tjäna pengar på dem.

Konflikten mellan skatteförpaktarnas vinstintresse och militärstatens re-
sursbehov visade sig sommaren 1625, då arrendatorerna i Älvsborgs län vände 
sig till Johan Skytte med sina klagomål. De hade fått order att leverera spann-
mål i förväg till krigsfolkets behov, och eftersom de inte hunnit driva in några 
skatter från allmogen hade de tvingats låna pengar för att köpa upp spannmål 

15  Jfr rättegångarna i Kammarkollegiets protokoll. Del 1. Om statens disciplinering av fogdarna, 
se Mats Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig 
Vasatid, Stockholm/Stehag 2001, s. 351–401.
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till marknadspris. Arrendatorerna krävde att förskottsleveranserna skulle dras 
av från deras arrendesumma och att priset skulle relateras till det verkliga 
marknadsvärdet, inte till det betydligt lägre kontraktspriset.16 Vid samma 
tidpunkt reagerade storarrendatorn i Östergötland Adam Henrik Pentz på 
kammarens ständiga ingrepp i hans verksamhet med att säga upp sitt arrende. 
Pentz ansåg sig vilseledd då han inte fått tillgodoräkna sig de inkomster han 
ansåg sig ha rätt till enligt kontraktet.17 Statsledningens krav på att själva dis-
ponera över skattemedlen var svåra att förena med skatteförpaktarnas behov 
av handlingsfrihet och kalkylerbarhet.

När allt fler hemman blivit anslagna till krigsfolkets försörjning fick ar-
rendatorerna nöja sig med att disponera endast en mindre del av skatteupp-
börden i sitt arrende. Det lokala utfallet varierade naturligtvis men i Konga 
och Uppvidinge härader var exempelvis 1626 nära två tredjedelar av den totala 
uppbörden avkortad till förmån för ryttare, knektar, präster och andra.18 Nils 
Erik Villstrand har visat att införandet av ett obligatoriskt båtsmanshåll på 
Åland vid 1620-talets mitt medförde att arrendatorerna fick det svårare att kla-
ra sina övriga förpliktelser gentemot kronan. På Åland, liksom på övriga håll 
i riket, kom krigsmaktens behov att krocka med arrendatorernas intressen.19 
Detta orsakade en mängd lokala konflikter: Arrendatorerna klagade över att 
officerarna frikallade sina bönder från dagsverken och körslor, medan krigs-
befälen å sin sida protesterade mot att arrendatorerna inte betalade ut deras 
underhåll i tid. Vid sådana fall var det ofta arrendatorerna som tvingades dra 
det kortaste strået – militärstaten prioriterade i regel krigsfolkets behov.20

16  Brevet dat. 26/6 1625 i Kk kansli, vol. EIIa:11, (RA), fol. 437.
17  Pentz brev till kammarråden samt till ståthållaren Lindorm Ribbing: Kk kansli, vol. EIIa:11, 

(RA), fol. 72–78 och 112.
18  Avkortningarna uppgick till 15 774 daler av den totala uppbörden på 25 672 daler. Knut Mats-

sons specialräkning för Konga och Uppvidinge 1626, KA, Rosenbladska samlingen vol. 4, 
(RA), s. 330–389.

19  Nils Erik Villstrand, ”Bönder och båtsmän på Åland under 1620-talet”, i Sune Jungar & Nils 
Erik Villstrand (red.), Väster om skiftet. Uppsatser ur Ålands historia, Åbo 1986, s. 47–73.

20  Se t.ex. Regina Kleinfeld (Basilier) till kammarråden 12/8 1629, Kk kansli, vol. EIIa:30, (RA), 
fol. 120; Bertil Ratkins klagomål ang. krigsfolket i Småland, 8/6 1629; Kk kansli, vol. BIIa1:18, 
(RA), fol. 503 f; kammarrådens brev till Knut Drake 6/6 1633 angående Didrik Yxkulls under-
håll, Kk kansli, vol. BIIa1:22, (RA), fol. 397.
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1629 var det polska kriget avslutat och huvuddelen av krigsmakten måste 
nu få sin försörjning på hemmaplan. Skattetrycket var högre än någonsin 
och staten behövde ytterligare resurser för att kunna ställa upp en armé in-
för inträdet i det tyska kriget. Vid det här laget hade de ständiga utskriv-
ningarna fått till följd att det på många håll rådde brist på både människor 
och förnödenheter.21 Allmogen var utarmad och arrendatorerna protesterade 
högljutt mot centralmaktens krav på punktliga leveranser. I Skaraborgs län 
krävde skatteförpaktarna extra kompensation för att kräva in den av riksda-
gen beslutade sexmarkershjälpen. Trots att detta beviljades ville man några 
månader senare säga upp sina avtal med kronan. Då de flesta hemman nu 
var bortförlänade till krigsfolket räckte de behållna räntorna inte till att göra 
affärer med. Ståthållaren Axel Drake begärde att kammaren istället skulle till-
sätta kronofogdar i länets samtliga distrikt. Kammarråden vägrade emeller-
tid och menade att arrendatorerna under alla omständigheter måste fullfölja 
sina kontrakt. Så skedde också, men för detta krävdes att staten lockade med 
sänkta arrendesummor.22

I längden förslog varken piskor eller morötter till att hålla systemet un-
der armarna. I Östergötland samt Norrland tvingades kammarråden upp-
höra med förpaktningarna redan sommaren 1629. Kontraktsböckerna vittnar 
om att det blev allt svårare att locka privata finansiärer också i andra delar 
av riket. De förmögna köpmännen föredrog att investera i de mer lukrativa 
tullarrendena. Våren 1633 lyckades kammarråden komma överens med borg-
mästare och råd i Göteborg om att arrendera skatterna i stadens närmaste 
omland. Men det hela rann ut i sanden då de spannmålsräntor borgarna var 
intresserade av redan var bortförlänade till krigsfolket.23 Bruksherrarna hade 
fortfarande en särställning, då regeringen inte kunde tillåta någon eller något 
att inkräkta på deras intressen.24 Men de övriga arrendatorerna, som kon-
fronterades med allt sämre villkor, tvingades ta till hårdare metoder för att 

21  Jan Lindegren, Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620–1640, 
Uppsala 1980, s. 169–177 samt s. 256–258.

22  Axel Drakes brev till kammarråden 12/3, 8/5 samt 17/5 1629, Kk kansli, vol. EIIa:32, (RA), fol. 
57 och 65. Jfr kontraktsboken 1630, Kk kansli, vol. BIIIa1:5, (RA), fol. 63.

23  Helge Almquist, Göteborgs historia. Grundläggningen och de första hundra åren. Förra delen, 
Göteborg 1929, s. 204. Jfr kontrakt 23/3 1633, Kk kansli, vol. BIIIa1:6, (RA).

24  Se t.ex. kammarrådens instruktioner angående bistånd till de Geer 16/1, 27/1, 22/3, 15/4 samt 
20/10 1630: Kk kansli, vol. BIIa1:19, (RA), fol. 128, 132, 213, 264 & 737 f.
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säkra sina vinstmarginaler. Beslutet att avskaffa skattearrendena 1635 framstår 
snarast som oundvikligt. Protesterna runt om i riket växte obönhörligen i 
styrka, arrendatorerna själva hade redan börjat tröttna och staten var i vilket 
fall som helst tvungen att bära transaktionskostnaderna för den övervakning 
som krävdes för att stävja alla former av fusk. Det blev i slutändan både bil-
ligare och enklare att återföra skatteuppbörden i statlig regi igen.

Arrendesystemet blev till sist ett offer för sin egen framgång. Privatisering-
en av skatteindrivningen var nödvändig för att på kort sikt kunna öka statens 
intäkter. Tack vare arrendena slapp statsmakten problemet med fogdar som 
släpade efter i åratal med att leverera in skatterna. Men när krigsmaktens 
behov ökade måste de privata vinstintressena stryka på foten. Arrendatorerna 
blev allt mer trängda mellan statsmaktens krav på att disponera resurserna för 
egen räkning och skattebetalarnas bittra protester. Skattekontrakten kunde 
inte fungera som en stabil ekonomisk institution när staten ständigt försäm-
rade villkoren. Förpaktarnas opportunism och överexploatering kom på sikt 
att undergräva förtroendet för systemet. I motsats till vad Levi och Kiser 
hävdat förde arrendesystemet med sig politiska kostnader som snart visade 
sig väga upp de ekonomiska fördelarna. För statsledningen blev det i längden 
omöjligt att legitimera arrendatorernas jakt på egen vinning och samtidigt 
övertyga undersåtarna att ställa upp på nya skattehöjningar. Militärstatens 
resursbehov kunde i längden bara garanteras av en utbyggd, statlig skattead-
ministration.25

Ur ett statsbildningsperspektiv hade arrendesystemet ändå tjänat sitt syfte 
– genom skattekontrakten lyckades den svenska staten etablera fastare förbin-
delser med ett antal ledande kapitalägare och industrientreprenörer. I flera av 
bruksdistrikten fortsatte staten att arrendera ut skatteintäkter fram till 1640-
talet, då de gamla kronobruken slutligen övergick i privat ägo.26 Den regionala 
kontrollapparat som man tvingats bygga upp för att övervaka arrendatorernas 
verksamhet, skulle efter 1635 leva vidare som länsstyrelser i Axel Oxenstiernas 
nya statsorganisation. Slutresultatet av experimentet med skatteuppbörd på 

25  Om ekonomiska institutioner, transaktionskostnader och skatteförpaktarnas opportunism 
jfr Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cam-
bridge 1990.

26  Karl-Gustaf Hildebrand, Fagerstabrukens historia. Sexton- och sjuttonhundratalen, Uppsala 
1957, s. 65.
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entreprenad blev alltså att den statliga uppbördsorganisationen fann en ny, 
effektivare form samtidigt som den svenska staten kom att koncentrera sin 
verksamhet till kärnområdena administration och militärt beskydd.

Privatiseringens dynamik

Den viktigaste lärdomen av 1600-talets försök med privatiserad skatteindriv-
ning var att staten inte hade råd med den legitimitetsförlust som blev följden 
av att överlåta de lokala förhandlingarna om böndernas skatter till privata 
affärsmän. Den adliga förmyndarregering som tog över efter Gustav II Adolfs 
död hade på intet sätt någon autonom ställning gentemot skattebetalarna, 
vilket enligt Kiser skulle vara en nödvändig förutsättning för en framgångs-
rik förpaktning. Men finns det några aspekter av de tidigmoderna privati-
seringsexperimenten som kan ha någon bäring för 2000-talets diskussioner 
om privatisering av offentligt finansierade verksamheter? Jag skulle vilja lyfta 
fram tre saker:

För det första: Att fördela statliga skatteinkomster till privata vinstintres-
sen kan vara politiskt känsligt. Enligt det förmoderna kontraktstänkandet 
var bönderna skyldiga att betala skatt i utbyte mot kungens beskydd. Tanken 
på att privata affärsmän skulle berika sig på de skatter undersåtarna var skyl-
diga att betala kungen stred mot allmogens rättsmedvetande. Här är det lätt 
att koppla till 2000-talets debatt kring vinstdrivande vård- och skolföretag, 
där reaktionerna ofta blivit starka när det visat sig att allmänna skattemedel 
hamnat i fickorna på privata affärsmän. En effektiv och välskött verksam-
het uppskattas av de flesta medborgare, men förtroendet riskerar att snabbt 
undergrävas om det visar sig att ledningen tar ut övervinster eller beviljar sig 
själv extravaganta löneförmåner.27

För det andra: Privatisering kan mycket väl leda till kapitalkoncentration 
– detta blev i alla fall resultatet av 1600-talets förpaktningssystem. Skattear-
rendena var till en början attraktiva för en stor mängd aktörer. Men de lokala 
småhandlarna visade sig ha svårt att uthärda de dåliga åren och deras situa-
tion blev omöjlig när staten började manipulera kontraktsvillkoren: till sist 

27  Jfr t.ex. ”Skattemiljoner hamnar i läkarfickor”, Dagens Nyheter (nätupplaga), 9/12 2007; ”Vin-
sten: 85 miljoner”, tidningen City (Stockholm), 4/4 2008 (om friskolornas vinster).
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var det bara storkapitalisterna och bruksherrarna som fortfarande var intres-
serade. Statsmakten var dessutom tvungen att subventionera de här grupper-
nas verksamhet, eftersom man var beroende av deras krediter och leveranser 
av krigsmaterial. Det återstår att se om dagens avknoppningar av den kom-
munala verksamheten på sikt kommer att gynna de självständiga personal-
kooperativen eller de storskaliga vårdbolagen.

För det tredje: Privatisering kan leda till byråkratisering. På papperet så 
borde skattearrendena ha inneburit lägre omkostnader för staten och säkrare 
inkomster. I praktiken blev det inte så. Orsaken var framför allt att staten inte 
klarade av att lämna arrendatorerna i fred. Alla protester från allmogen måste 
tas på allvar om resursuttagen skulle kunna legitimeras. Statsmakten kunde 
inte riskera att resursöverföringen till krigsmakten blev lidande på grund av 
arrendatorernas fusk. Därför var man tvungen att bygga upp en omfattande 
kontrollapparat för att övervaka och disciplinera de privata affärsmännen. 
När denna väl var på plats fanns inte mycket utrymme över för de privata 
initiativen. Om staten ska överlåta ansvaret för allmänna nyttigheter till ak-
törer på marknaden måste det finnas ett offentligt kontrollsystem som kan 
garantera att allmänhetens intressen tas till vara. Det finns en risk att de som 
idag pläderar för privatiseringar underskattar de transaktionskostnader som 
ett utbyggt offentligt kontrollsystem måste föra med sig.

I slutändan blir privatiseringarnas vara eller inte vara en fråga om politisk 
legitimitet. Om medborgarna har förtroende för att privata aktörer är effekti-
vare än statlig byråkrati talar mycket för att fler uppgifter kommer att kunna 
överföras till marknaden. Men om det å andra sidan finns utbredda misstan-
kar om att de privata intressena skor sig själva på det allmännas bekostnad 
hamnar saken i ett annat läge. Staten och kapitalet lär nog sitta i samma båt 
också i fortsättningen. Det återstår bara att se vem som kommer att få styra.




