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Abstract
Th e present dissertation examines various aspects of church organization in Sweden during the 17th 
and 18th centuries. In Sweden, as in many other European countries, the Christian religion and the 
organization of the Church comprised the dominant ideological power structure. Th rough the process 
of state-building and the Protestant Reformation, these structures were charged with new energy. In the 
present dissertation, the fact that nations were dependent on and exploited ideological power structures 
in order to control their respective populations and survive the international struggle of the state system 
has grown to become a central theme.

Th e fundamental questions of this dissertation concerning how and why social institutions were 
reproduced, and the theoretical context of these questions, has been based in the fact that both church 
and state are social institutions whose construction must include structures for a constant recreation 
of their forms and functions. Th e contribution of the present author has been to construct and apply a 
general model for understanding the organization and reproduction of institutional structures from a 
materialistic and structural basis. From a discussion of Louis Althusser’s theory of the oppressive state 
apparatus and the ideological state apparatus, I have developed fundamental concepts with the purpose 
of constructing a theoretical model of the reproduction of an ideological state apparatus. I have dub-
bed this model the ”competitive system”, designating a system of material and symbolic structures and 
processes which, through competition between individuals, produces and maintains the functionaries 
of said state apparatus.

In one subsidiary study, the involvement of the repressive state apparatus in the creation of new 
church dioceses (so-called ”superintendant dioceses”) in Sweden during the fi rst half of the 17th century 
is studied. Th is study showed that the creation of superintendant dioceses was a government-initiated 
project whose actual motive was the ambition of the repressive state to conquer and secure borders and 
central regions in the realm.

In another subsidiary study, some of the structures which reproduced the church and the educa-
tional system in Sweden during the 17th and 18th centuries are examined. Th is study indicated how the 
system of promotion constructed after the Reformation resulted in an overproduction of clerical labour 
during the 17th and 18th centuries. At the same time, through the agency of the crown the educational 
system expanded enormously during the 17th century and, by providing the opportunity for teachers to 
move into careers in the church, competition in the church apparatus became even keener.

In a fi nal subsidiary study, the reproduction of diocesans (bishops and superintendents) in Sweden 
during the period 1580–1800 is analyzed. At the beginning of the period under investigation, careers in 
the normal competitive system of the church comprised the dominant form of qualifi cation. Th e court 
and royal chaplain ministries available there were of great signifi cance for recruitment. By the latter half 
of the 17th century, the role of the educational system in the reproduction of diocesans increased. In 
accordance with the Swedish central government ś increasing need to formalize its central competitive 
system, the educational system was expanded and reinforced, which had reprecussions on the competi-
tive system of the ideological state apparatus of the church and its reproduction of diocesans.

Keywords: ideological state apparatus, repressive state apparatus, reproduction, church organization, 
educational system, competitive system, clergy, superintendent, bishop, superintendant dioceses, state 
building, 17th century, 18th century, Sweden.
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Förord
När jag för snart fyra år sedan kom till Umeå universitet som nyantagen dok-
torand hade jag turen att få Daniel Lindmark som handledare. Han har med 
sin kunskap, sin blick för sammanhang och ett osvikligt förtroende utgjort 
det stöd och den sporre jag behövt för att färdigställa denna text. Äntligen har 
jag fått levd erfarenhet av vad det abstrakta begreppet majeutik vill uttrycka. 
Tack Daniel!

Ett varmt tack riktar jag också till Marja Taussi Sjöberg som fungerat 
som min biträdande handledare och seminarieledare. Hon har genom goda 
råd, konstruktiv kritik och vänligt bemötande gjort mitt arbete lättare.

Även till det Högre seminariet i historia riktar jag ett tack för den kon-
struktiva kritik jag fått på de texter jag lagt fram för granskning. Ett särskilt 
tack går här till Alexander Jonsson och Patrik Lantto som vid fl ertalet tillfäl-
len fungerat som opponenter och i den rollen fått mitt tänkande och skri-
vande att sträva framåt. Jag vill dessutom tacka Patrik för att han i slutskedet 
av detta avhandlingsarbete bidragit med värdefulla kommentarer och förslag. 
Ett tack till Stephen Fruitman som har översatt summary och abstract. Ett 
tack även till Berit Eriksson som på ett förtjänstfullt sätt gjorde sättningen 
av manuset.

Sist av allt vill jag tacka dem som har betytt allra mest: AnnSofi e och 
Wilhelm, ni ger mitt liv de dimensioner och den mening som verkligen be-
tyder något. Snart ger vi oss av på den mest spännande resan hittills, söderut 
mot solen!

Slutligen, en utsaga som jag och många kännare av bryofyter har den 
största respekt inför. Ur mitt perspektiv är det som en form av allmän livs-
hållning, ur bryologens perspektiv är det en utsaga som kan verifi eras eller 
falsifi eras genom vetenskaplig metod: Mossa växer inte på rullande stenar!

Umeå, en grå och snöklädd påskhelg 2006

Tobias Wirén
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Kapitel 1
Inledning, syfte och frågeställningar

Inledning
Under tidig höst 1647 begav sig Petrus Steuchius på resa från Stockholm mot 
Härnösand. Den långa resan var beräknad att få sitt slut den 14 september 
och med drottning Kristinas fullmakt i handen skulle Petrus då tillträda den 
nyinrättade tjänsten som superintendent över de kyrkliga församlingarna i 
Norrland. Man kan undra vad som rörde sig i hans tankar de där dagarna 
då han och resesällskapet lade mil efter mil bakom sig på väg norrut. Kanske 
refl ekterade han över Katekesen, som han så många gånger repeterat sedan 
barnsben, och försökte dra sig till minnes Hustavlans ord om att varje män-
niska måste underordna sig överheten, för all överhet är insatt av Gud. Kan-
ske förundrades han över det vackra och säregna landskapet som skilde sig så 
anmärkningsvärt från hembygdens Södermanland. Där färdades han, fogde-
sonen från Lerbo socken, som vid tio års ålder sattes i skolbänken i Nyköping 
och som nittonåring skrevs in vid Uppsala universitet. Minnen från de långa 
resorna under studieåren i Tyskland gjorde sig möjligen påminda. Kanske 
tänkte Petrus tillbaka på de visdomsord som biskop Laurentius  Paulinus 
 Gothus gav honom då han blott 24 år gammal prästvigdes i Strängnäs dom-
kyrka. Måhända drog han sig även till minnes något av alla de samtal de 
senare haft då Gothus var ärkebiskop och Petrus drottningens hovpredikant. 
Kanhända tackade han sin lyckliga stjärna för att drottningen hade utnämnt 
honom till hovpredikant den där julen 1644 och att han genom hennes för-
sorg nu fått befordran till kyrkans högsta ämbete. Allt som hade varit fanns 
nu bakom honom men samtidigt ständigt närvarande och han kunde rim-
ligen bara göra sig en vag föreställning om vad som väntade. Statsledningen 
i Stockholm föreställde sig att det som väntade Petrus var vidskepelse och 
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oreda, och antagligen var det så Petrus också kom att uppfatta situationen. 
Med hårda nypor och vakande blick kom Petrus att vara överhetens tjänare 
och maktens utövare i det norrländska stiftet under nästan halva sitt liv, fram 
till den decemberdag 1683 då han lade ner herdestaven för gott.

Även om resan måste ha tett sig som ett personligt äventyr för Petrus 
var den samtidigt en del av ett större samhälleligt skeende i det svenska riket 
och i Europa. Den europeiska kontinenten hade under nästan tre decennier 
stått i brand. Det Trettioåriga kriget kom att präglas av de omvälvningar som 
reformationen och motreformationen skapade och de politiska konfl ikterna 
mellan de europeiska staterna sammanvävdes med de religiösa konfl ikterna 
mellan protestanter och katoliker. Vid samma tid som Petrus Steuchius begav 
sig norrut stred svenska trupper mot de kejserliga styrkorna i Bayern, under 
det som kom att bli krigets sista skälvande år. Det svenska riket hade un-
der kriget, som söndertrasade det europeiska fastlandet, vuxit från en birolls-
innehavare till att bli en dominerande aktör i förvecklingarna. Tillsammans 
med Frankrike kom Sverige att bli garant för fredens upprätthållande när den 
Westfaliska freden slutligen slöts 1648. De militära framgångarna var dock 
resultatet av en process som hade sitt ursprung i 1600-talets början och inne-
bar att den svenska staten genom en eff ektiv administrativ och politisk appa-
rat lyckades mobilisera både befolkning och materiella resurser. Och kanske 
såg Petrus något av detta på sin resa genom riket. Fartygen som förde tackjärn 
från de norrländska gruvorna till vapensmedjor, nyutskrivna soldater på väg 
söder ut mot kontinentens slagfält, bönder som bärgade sin skörd och fogdar 
som krävde in statens skatt. 

I Petrus Steuchius resa förenades fl era av dessa samtida krafter. Fullmak-
ten som Petrus hade i sin hand materialiserade den protestantiska kungamak-
tens och den framväxande statens ambitioner att expandera sin kontroll över 
riket. Uppdraget var att organisera och leda tillsynen över präster och befolk-
ning i de vidsträckta landområdena i norr. Petrus var kungamaktens tjänare, 
men såg sig nog främst som en Guds tjänare. Den kyrkliga maktstrukturen 
personifi erades i Petrus. Hans prästdräkt, hans ingående kunskaper om de re-
ligiösa skrifterna och deras symbolvärld, hans förmåga att övertyga och styra, 
hans bekantskapskrets; ja hela hans livsbana var formad av långvarig vistelse 
i kyrkliga makthierarkier. Dessa maktstrukturer hade danat Petrus till den 
han var och han formade genom dem sin omgivning. När Petrus nådde fram 
till Härnösand den där dagen i september så var det inte bara en mänsklig 
varelse som anlände, det var därjämte förkroppsligad samhällelig makt redo 
att sättas i rörelse.

Denna avhandling kommer att kretsa kring fl era aspekter av denna korta 
berättelse om Petrus Steuchius resa mot Härnösand. Men i centrum står inte 
själva resan eller Petrus Steuchius som person utan fokus ligger på de samhäl-
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leliga maktstrukturer som formade Petrus samt frågan om varför den långa 
resan överhuvudtaget behövde göras. Jag ska i det följande skissera avhand-
lingens grundläggande frågor och deras implikationer.

Problemformulering
Den kyrkligt lutherska reformationen i Europa under 1500-talets första hälft 
var tätt sammanvävd med framväxten av ett politiskt statssystem. Denna 
statsbildningsprocess innebar i princip att allt starkare centralmakter utvid-
gade sina maktanspråk över avgränsade territorium. De politiska och ekono-
miska maktsträvandena gick hand i hand med att centralmakten utvecklade 
en allt starkare militärmakt, ökade resursuttagen och utvidgade administra-
tionen. Processen och dess konsekvenser har varit föremål för stor debatt och 
forskning, både i den svenska och i den internationella forskarvärlden. För 
den framväxande centralmakten utgjorde kyrkan en konkurrerande makt-
faktor i samhället, både ekonomiskt och ideologiskt. Kyrkan var en kraft som 
det gällde att betvinga, men inte krossa. Den svenska reformationsprocessen 
resulterade i att kungamakten gjordes till kyrkans överhuvud. Detta skedde 
formellt genom Västeråsrecessen 1527 då kyrkan ekonomiskt och politiskt 
underordnades kungamakten. Påvestolens makt över kyrkan bröts därmed 
och kyrkan blev på så sätt nationellt förankrad och knuten till centralmak-
ten. Kyrkan och prästerskapet blev ur centralmaktens perspektiv ett viktigt 
ideologiförmedlande instrument, men i denna funktion blev kyrkan också, 
något enkelt uttryckt, en dynamisk mötesplats för överheten och folket.1 Min 
undersökning tangerar båda dessa perspektiv på historien i det att den intres-
serar sig för, och försöker utforska, frågorna: Vad är kyrkan? Vad är staten? 
Hur ska man förstå relationen mellan kyrka och stat? 

Ett gemensamt antagande för forskningen har varit att både kyrka och 
stat ska förstås som sociala konstruktioner (en typ av sociala institutioner) 
och att de som sådana på något sätt fyller en eller fl era funktioner i ett mänsk-
ligt samhälle. Det råder dock ofta stor oenighet om vilka funktioner olika 
sociala institutioner ska tillskrivas. För att upprätthålla en funktion måste 
en social institution ständigt reproduceras på något sätt. Hela tiden måste 
institutionernas former och funktioner återskapas för att de ska kunna vara 
verksamma. Även varje form av förändring är beroende av reproduktion för 
sin fortsatta existens. Reproduktion är alltså något ständigt pågående i alla 

1 Flera aspekter av detta område har varit föremål för intensiv utforskning inom den 
svenska historievetenskapen under det senaste decenniet, se exempelvis Sundin 1992; 
Larsson 1999; Lennartsson 1999; Oja 1999; Reuterswärd 2001; Malmstedt 2002; 
Lindström 2003; Wallenberg-Bondesson 2003; Ihse 2005.  
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sociala institutioner. En av de mest grundläggande frågorna i utforskandet av 
sociala institutioner måste då vara: Varför och hur reproduceras sociala insti-
tutioner? Detta är det vetenskapliga grundproblem som denna undersökning 
ska försöka ge sig i kast med. En sådan undersökning måste ta hänsyn till 
några grundläggande förutsättningar. Givetvis kan det aldrig bli tal om att 
omfatta problemet i hela dess räckvidd inom ramen för ett arbete, utan pro-
blemställningen besvaras bäst genom att operationaliseras i undersökningar 
av specifi ka sociala institutioner. Problemet måste också studeras systematiskt 
såtillvida att man måste använda någon form av teoretisk utgångspunkt för 
att få en vägledning om hur reproduktionsproblematiken och studieobjektet 
ska förstås. 

Kyrkan framstår som en väldigt intressant institution att undersöka ur 
ett reproduktionsperspektiv eftersom den tycks vara byggd på en egen ideo-
logi (den religiösa) samtidigt som den uppvisar starka band till staten genom 
sin ideologiska funktion i samhället. En bärande tanke här är att ideologisk 
makt, och till dem hörande institutionella strukturer, är väsentliga bestånds-
delar för ett samhälles reproduktion. De institutionella maktstrukturerna är 
tätt sammanvävda med den samhälleliga ekonomins och klassrelationernas 
reproduktion. Det framstår därför som intressant att studera ideologiska 
maktstrukturer i en tid då kyrkan och den religiösa ideologin tycks ha varit 
en väsentlig del av staters formation. Hur ska man förstå dessa samband? 
Den centrala frågan i anslutning till ett reproduktionsperspektiv blir alltså: 
Varför och hur reproduceras kyrkan som social institution? För att kunna 
besvara dessa frågor måste även andra frågor undersökas: Vad menas med 
reproduktion? Vad avses med social institution? Vad är kyrkan? Vilken funk-
tion har kyrkan? Endast en mer övergripande samhällsteori kan skapa me-
ningsfull förståelse av dessa frågor eftersom den ger generella anvisningar om 
hur samhället och dess olika element ska förstås och relateras till en helhet. 
En övergripande teori kan dock på grund av sina generella anspråk inte hjälpa 
oss med en empirisk undersökning av en specifi k social institution; för detta 
ändamål behöver man utifrån teorin konstruera modeller som kan bidra till 
förståelse av reproduktionsproblematiken. 

Syftet med denna avhandling är att utveckla och empiriskt tillämpa en 
modell för förståelsen av varför och hur kyrkan som social institution repro-
duceras. För att uppfylla detta syfte är undersökningen uppdelad i ett antal 
avsnitt som anknyter till specifi ka syften och frågeställningar. En särskild 
undersökning ägnas åt att skissera den samhällsteori som legat till grund 
för utformandet av de perspektiv och den modell som framförs här, nämli-
gen Louis Althussers teori om ideologiska statsapparater. Syftet med denna 
delundersökning är att utifrån Althussers teori formulera de grundläggande 
begreppen och genom en analys av forskning kring statsbildning under tidig-
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modern tid i Europa utveckla en teoretiskt formulerad modell som kan ope-
rationaliseras i en vetenskaplig undersökning. 

Det grundkriterium jag använde för valet av teoretisk utgångspunkt att 
utveckla i avhandlingen var att teorin skulle redogöra för hur ett samhälles 
ideologiska strukturer fungerar och förhåller sig till varandra samt hur de 
relaterar till reproduktionen av samhällets ekonomi. Om man med denna 
materialistiska och strukturella utgångspunkt blickar ut över det teoretiska 
forskningsfält som fi nns tillgängligt framstår några teorier som möjliga alter-
nativ. Ett sätt att gripa an sig problemet skulle kunna ha varit att i Antonio 
Gramsci efterföljd använda begreppet hegemoni som han utvecklade som 
beteckning på de dominerande tankemönster som upprätthålls av en mängd 
institutioner i ett samhälle. Gramsci intresserade sig särskilt för sin samtids 
Italien och den där dominerande borgerliga ideologins hegemoni.2  Gramscis 
teori om ideologins sätt att verka och dess betydelse för att upprätthålla ett 
samhälles produktionsförhållanden är givande och bär släktskap med det 
perspektiv Althusser utvecklade. Den invändning jag kan resa mot en an-
vändning av Gramscis teori är att teorin sätter innehållet i ideologin som det 
centrala studieobjektet för analysen och åsidosätter frågan om hur de ideo-
logiska institutionerna reproduceras. Ur mitt perspektiv framstår alltså inte 
hegemonibegreppet som tillräckligt användbart som en sammanhängande 
teori om institutionernas reproduktion, deras relation till staten och samhäl-
lets ekonomiska produktionsförhållanden.

Ett mer fruktbart alternativ kunde ha varit Pierre Bourdieus reproduk-
tionsteori, känd som fältteorin. I fl era arbeten om företeelser i det moderna 
samhället utvecklade Bourdieu fältbegreppet och de därtill knutna begrep-
pen kapital och habitus.3 Bourdieu ägnade även tid åt att konstruera grunden 
för vad han kallade ett religiöst fält.4 I korthet bygger teorin på antagandet 
att samhället består av en mängd fält som är system av kraftrelationer. Ett 
socialt fält kännetecknas av en grundläggande kamp om det för fältet spe-
cifi ka symboliska kapitalet och på fältet fi nns det specialiserade agenter och 
institutioner. Agenter och institutioner intar i förhållande till varandra po-
sitioner (med ojämn maktfördelning). Dessa positioner struktureras utifrån 
maktkamp och maktfördelning som ett system av ömsesidiga relationer. Att 
tilldela och beröva de för fältet specifi ka vinsterna tillkommer de domine-
rande positionerna i fältet och är ett utövande av makt för att upprätthålla fäl-
tets autonoma karaktär. Fältteorin hör till de mest diskuterade och använda 

2 Gramsci 1992; Gramsci 1996. Gramscis perspektiv har också kommit att bli använt 
och debatterat i modern historievetenskap, se Linderborg 2001.

3 Se exempelvis Bourdieu 1996; Bourdieu 1997; Bourdieu 1999b; Bourdieu 2002; 
Bourdieu & Wacquant 2002b.

4 Bourdieu & Saint Martin 1982; Bourdieu 1991; Bourdieu 1999a, s. 166-179.
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teorierna inom modern sociologisk forskning.5 Fördelen med teorin skulle 
ur mitt perspektiv vara identifi kationen av olikartade ideologiska strukturer 
med specifi ka symboliska värden och tesen att det är maktkamp och makt-
utövning som upprätthåller samhället. Men de betydande svagheterna är att 
fälten framstår som oavlåtligt åtskilda från varandra och från samhällets pro-
duktionsförhållanden. Den tyngsta invändningen ur mitt perspektiv är dock 
att Bourdieus teori inte hanterar staten som en dominerande maktstruktur 
för att förstå samhällets reproduktion och de ideologiska maktstrukturernas 
existens. Jag anser därför att fältteorin ger en i grunden otillräcklig bild av 
samhälleliga maktrelationer.  

Styrkan i det teoretiska perspektiv Althusser utformade i teorin om de 
ideologiska statsapparaterna är att den tillhandahåller en övergripande före-
ställning om samhällens reproduktion och behandlar detta ingående i rela-
tion till begreppen ideologi och stat. Genom att fokus läggs på de struktu-
rella aspekterna av studieobjekten och att den samhälleliga ekonomin får en 
integrerad roll har jag bedömt att en utveckling av Althussers diskussion om 
statsapparaterna har varit det mest givande perspektivet att utveckla i an-
slutning till den grundläggande frågan om varför och hur kyrkan som social 
institution reproducerades under tidigmodern tid. Althusser efterlämnade ett 
omfattande författarskap och den internationella debatten om hans utgångs-
punkter och analyser har varit betydande.6 Även i Sverige har Althussers pro-
duktion och analyser berörts ur olika synvinklar.7 I denna avhandling har jag 
dock valt att koncentrera mig på den specifi ka text där Althusser utvecklade 
teorin om de ideologiska statsapparaterna. Detta tillvägagångssätt har jag valt 
för att kunna lägga fokus på att utveckla en egen modell i relation till ett his-
torievetenskapligt forskningsläge.

Ur den av mig konstruerade modellen följer två problemkomplex som 
intressanta att undersöka, dels kyrkans och statens reproduktiva samband, 
dels kyrkans reproduktion som organisation. Det första problemkomplexet 
inbegriper en grundläggande fråga, nämligen: Hur reproducerar kyrka och 
stat varandra? Det andra problemkomplexet består också av en grundläg-
gande fråga: Hur reproduceras kyrkan som organisation? Båda dessa frågor 
ska jag försöka besvara genom att operationalisera dem i anslutning till un-
dersökningar av det svenska samhället under tidigmodern tid.

Frågan om hur kyrka och stat reproducerar varandra ska jag studera ge-
nom en undersökning av hur nya kyrkliga stift, superintendenturstift, ska-

5 Broady 1997.
6 Althusser 1968; Althusser 1969; Althusser 1976; Althusser 1999; Althusser & Balibar 

1970a; Althusser & Balibar 1970b. Kring debatten om Althusser och den strukturella 
marxismen, se vidare Kaplan & Sprinker 1992; Callari & Ruccio 1996. 

7 Therborn 1980; Andersson 2001.
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pades i det svenska riket under 1600-talets första hälft. De grundläggande 
frågorna för att studera den generella frågan i detta kapitel är: Hur såg före-
trädarna för den repressiva statsapparaten på sin egen och kyrkans roll i or-
ganiseringen av nya stift i riket? Varför skulle nyorganiseringarna göras? Hur 
legitimerades nyorganiseringarna? Vilka ekonomiska och symboliska värden 
ville den repressiva statsapparatens företrädare upprätthålla genom nyorga-
niseringen? Vilken roll hade företrädarna för den kyrkligt ideologiska stats-
apparaten i processerna?

Frågan om hur kyrkan reproduceras som organisation kan jag under-
söka med utgångspunkt i den av mig framtagna konkurrenssystemsmodel-
len. Med utgångspunkt i den föreslagna modellen ska jag i en undersökning 
analysera formerna och förändringarna i några av de grundläggande struktu-
rer som upprätthöll den kyrkliga apparatens reproduktion under 1600- och 
1700-talen. Då undervisningsväsendet som konkurrenssystem utgjorde en 
mycket viktig struktur för reproduktionen av kyrkans funktionärer syftar un-
dersökningen även till att ange huvuddragen i undervisningsväsendets form 
av konkurrenssystem under samma tidsperiod. Med hjälp av lagstiftnings-
urkunder, privilegiedokument och tidigare forskning har det varit mitt mål 
att kartlägga frågorna: Hur var tjänstepositionsstrukturen, avlöningssystemet 
och befordringssystemet organiserade? Hur formade avlönings- och beford-
ringssystemen tillsammans konkurrensen i apparaten? Hur förändrades dessa 
olika system över tid?  

Den generella frågan om hur den kyrkliga apparatens personella repro-
duktion fungerade ska jag dessutom operationalisera i en undersökning av 
de svenska stiftschefernas reproduktion under perioden 1580–1800. Syftet 
med detta kapitel är att studera reproduktionen av stiftschefer och studera 
den repressiva statsapparatens inblandning i denna process. För att uppfylla 
syftet ställer jag fyra grundläggande frågor: Hur reproducerades stiftschefs-
gruppen? Vilka typer av insatser och banor var möjliga och nödvändiga för 
individerna att genomföra fram till inträdet i stiftschefsgruppen? Förändra-
des reproduktionens former över tid? Var reproduktionen fram till inträdet 
i stiftschefsgruppen på något sätt knuten till företrädarna för den repressiva 
statsapparaten? 

Jag har disponerat undersökningen så att jag i avhandlingens första ka-
pitel utifrån en diskussion av Althussers teori om statsapparater och tidigare 
gjord statsbildningsforskning kommer att formulera den modell jag avser 
att operationalisera i de empiriska undersökningarna. Kapitlet är dessutom 
tänkt att ge grundläggande kunskaper om den tidsperiod som hanteras i öv-
riga kapitel. Därefter följer först undersökningen av superintendenturstiftens 
skapande och sedan undersökningarna av den kyrkliga apparatens och un-
dervisningsväsendets konkurrenssystem samt stiftschefernas reproduktion. 
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Varje empiriskt kapitel innehåller närmare preciseringar av källor, metod och 
avgränsningar i anslutning till de specifi ka problemen. Varje kapitel avslutas 
med en sammanfattande analys och hela undersökningen avslutas med en 
generell sammanfattning av resultaten.
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Kapitel 2 
Statsapparater och konkurrenssystem

Inledning
För att kunna nå svar på frågor om relationen mellan kyrka och stat som 
samhälleliga institutioner och hur dessa reproduceras måste jag som utgångs-
punkt ge sammanhängande defi nitioner och preciseringar av begreppen stat 
och kyrka. Därför ska jag nu i ett första skede ägna kraft åt att skissa på grun-
derna till en begreppsapparat för att hantera dessa frågor. 

I artikeln ”Idéologie et appareils idéologiques d’État” (i svensk översätt-
ning: ”Ideologi och ideologiska statsapparater”) utvecklade Louis Althusser 
grundläggande begrepp och resonemang för en teori om relationen mellan 
stat och kyrka.8 Det yttersta målet med artikeln var att belysa och besvara 
frågan om hur samhällsformationer reproduceras över tid. Utifrån den marx-
istiska teorins teser arbetade Althusser sig fram till en tolkning av teorin om 
staten och ideologin. Genom detta arbete gav han samtidigt ett samman-
hängande svar på de frågor som jag tidigare formulerat: Vad är kyrkan? Vad 
är staten? Althusser hävdade att kyrkan var den dominerande ideologiska 
statsapparaten fram till 1700-talet och att den som ideologisk statsapparat 
hade en autonomi i relation till staten. Men hur ska då dessa utsagor förstås 
och ges ett innehåll? Vad är autonomi? Vad är en ideologisk statsapparat och 
vad är staten i Althussers betydelse?

Syftet med detta kapitel är att utifrån en analys av Althussers resone-
mang om ideologiska statsapparater och tidigare forskning kring statsbild-
ning formulera en modell för att studera frågor om relationen mellan stat och 

8 Artikeln publicerades 1970 i den franska tidskriften La pensée och kom i svensk över-
sättning 1976 i boken Filosofi från proletär klasståndpunkt. Se Althusser 1970 respektive 
Althusser 1976.
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kyrka samt statsapparaternas reproduktion. Med det beskrivna målet i sikte 
har detta kapitel fått följande disposition: Jag ska först introducera Althussers 
grundläggande frågor och begreppsapparat för att ge en bild av teorin i stort. 
Utifrån dessa teoretiska studier ska jag därefter utveckla teorin genom att 
förhålla den till tidigare forskning kring statsbildning under tidigmodern tid 
för att med hjälp av dessa analyser konstruera en modell för att möjliggöra 
empiriska studier av relationen mellan stat och kyrka i ett bestämt historiskt 
samhälle, nämligen svenskt 1600- och 1700-tal.

Louis Althussers teori om ideologiska statsapparater
De delar av den marxistiska traditionens teorier om samhället som Althusser 
tog upp och kritiskt utvecklade i artikeln ”Ideologi och ideologiska statsap-
parater” kan grovt sägas bestå av ett antal delteorier. Teorin om staten förut-
sätter således en utvecklad begrepps- och resonemangsstruktur i en teori om 
reproduktionen av samhällets produktionsförhållanden. Denna teori bygger 
i sin tur på en teori om samhället som helhet. Mitt val av termerna teori och 
delteori kan i detta sammanhang ge intrycket av att allt det Althusser uttryckt 
ska förstås som välstrukturerade teser som är färdiga att operationalisera i ve-
tenskapliga studier. Denna starka tolkning är felaktig. Enligt Althussers egna 
utsagor var de teser som framfördes i artikeln teorier under uppbyggnad: ”De 
teser jag lägger fram är förvisso inte improviserade, men de kan heller inte 
underbyggas och prövas, dvs. styrkas eller rättas, annat än genom studier och 
fördjupade analyser.”9 

Med syftet att använda teorin för att öka förståelsen av de frågor som 
preciserats här måste jag alltså inledningsvis noga strukturera och återge 
innehållet i de teser och resonemang som Althusser utvecklade och som jag 
anser vara de väsentligaste för att få en förståelse för de grundläggande kate-
gorier och särskilda problem som reses och behandlas i denna studie. Det som 
står i fokus här är därför teorin om staten, teorin om de ideologiska statsap-
paraterna och teorin om ideologin.

För att strukturera och återge innehållet i Althussers teser har jag inled-
ningsvis försökt besvara följande frågor: Vilka är de grundläggande utgångs-
punkterna och teserna i de olika delteorierna? Hur defi nieras de använda 
begreppen?

Utifrån analysen av Althussers teori ska jag formulera de grundläggande 
begreppen och en abstrakt teoretiskt förankrad modell som kan operatio-
naliseras i en vetenskaplig undersökning. Formulerandet av modellen är ett 

9 Althusser 1976, s. 132.
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utvidgande av teorin eftersom Althusser inte preciserade en modell för att 
förstå reproduktionen av en ideologisk statsapparat.

Bakgrund
Den övergripande fråga som Althusser ställde sig i artikeln var: Hur repro-
duceras produktionsbetingelserna i en samhällsformation? Utgångspunkten 
som Althusser försökte belysa denna fråga ifrån var reproduktionens perspek-
tiv. Han implicerade därmed att detta var ett annat perspektiv än den rena 
produktionens. Grundargumentet löd ungefär på detta sätt: reproduktionens 
utseende och funktion i samhällsformationen kan inte fullt ut förstås ge-
nom en analys av den materiella produktionen. För att förstå reproduktionen 
måste man inta reproduktionens perspektiv.10 Men vad betyder då denna sista 
utsaga? 

Grundtanken är att som en del av produktivkraften måste även de män-
niskor som är involverade i produktionen reproduceras för att produktions-
processen ska vara möjlig. Det som enligt Althusser skiljer reproduktionen av 
produktionsmedlen från reproduktionen av arbetskraft är att arbetskraftens 
reproduktion endast i viss mån är direkt materiell och att reproduktionen 
till stor del sker utanför produktionen.11 Grundantagandet är att i varje be-
stående samhälle måste arbetskraften reproduceras materiellt för att den inte 
ska utplånas biologiskt. I den kapitalistiska samhällsformationen är lönen 
det materiella medel med vilket arbetarens arbetskraft om och om igen kan 
återställas (genom föda, bostäder, kläder etc.). I ett samhälle där småskaligt 
jordbruk i händerna på självägande bönder dominerar hämtas dessa materi-
ella medel direkt från den reella produktionen (dvs. från jordens avkastning). 
Althussers huvudtes är dock att det inte räcker med att de materiella betingel-
serna för arbetskraftens reproduktion säkras för att den ska reproduceras som 
arbetskraft. Det krävs även en reproduktion av arbetskraftens arbetstekniska 
kvalifi kationer. Enligt Althusser måste arbetskraften vara kompetent, dvs. 
rustad att kunna hantera de moment i produktionsprocessen som den på 
grund av arbetsdelningen blivit tilldelad. Althusser menar att de tekniska 
kvalifi kationerna i hög grad säkras inom själva produktionen i de feodala 
samhällsformationerna, men att dessa kvalifi kationer i den kapitalistiska 
samhällsformationen i stor utsträckning sker utanför själva produktionen, 
nämligen i skolan.12

10 Althusser 1976, s. 109, 115-116.
11 Althusser 1976, s. 112.
12 Althusser 1976, s. 112.
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Enligt Althusser räcker det dock inte med att arbetskraftens tekniska 
kvalifi kationer säkras för att produktionsprocessen ska kunna reproduceras. 
Även respekten för arbetsdelningen måste reproduceras; detta är den sociala 
aspekten av arbetsdelningen. Arbetsdelningen är ingen naturlig ordning och 
direkt konsekvens av produktionen, utan existerar och upprätthålls genom 
produktionsförhållandena som i grunden är exploaterings- och utsugnings-
relationer.13 Respekten för arbetsdelningen och dess ojämna relationer vinns 
dock genom att de reproduceras som om de vore en naturlig och given ord-
ning. Althussers formuleringar för detta är att ”arbetsdelningen ytterst upp-
rätthålls genom klassherravälde” och att reproduktionen av arbetsdelningen 
och ytterst de utsugningsrelationer som denna förutsätter sker genom ”ar-
betskraftens underkastelse under den härskande ideologin”.14 Althusser for-
mulerar sin grundtes så att den lyder: ”det är genom och i den ideologiska 
underkastelsens former som reproduktionen av arbetskraftens kvalifi kation 
säkras”.15 Med hänvisning till den kapitalistiska samhällsformationen tilläg-
ger han följande: ”Alla i produktionen, utsugningen och förtrycket, för att nu 
inte med Marx tala om de ’professionella ideologerna’, måste på ett eller an-
nat sätt ’genomsyras’ av denna ideologi för att ’medvetet’ kunna fullgöra sina 
uppgifter – vare sig de nu är exploaterade (proletärerna), exploatörer (kapita-
listerna), exploateringens verktyg (funktionärerna), den härskande ideologins 
överstepräster osv.”16 Innan jag fortsätter denna analys ska jag framhäva Alt-
hussers användning av begreppet reproduktion.

Från en analys av Althussers utsagor rörande produktionsmedlens re-
produktion kan man härleda betydelsen i begreppet reproduktion till for-
mer för återskapandet av produktionsmedlens innehåll och struktur, dvs. en 
varaktighet och kontinuitet i produktionsprocessen.17 Det är även tydligt 
att varaktigheten i produktionsprocessen inte uteslutande beror på materi-
ella betingelser utan även förutsätter en varaktighet i samhälleliga former för 
ägande och fördelning av produktionens mervärde, dvs. kort och gott pro-
duktionsförhållandena. Analysen av uttrycket arbetskraftens reproduktion 
utökar denna betydelse i teorin om reproduktionen. För att arbetskraften 
13 Begreppet produktionsförhållande får i artikeln ingen bestämd teoretisk formulering 

mer än att det är de samhälleliga betingelserna för produktionen och att de i sista hand 
är utsugningsrelationer, se Althusser 1976, s. 125. Från annat håll vet vi att Althusser 
i mer teoretiskt bestämda utsagor definierade begreppet som ”den fasta strukturen för 
distributionen av produktionsmedlen och de ekonomiska funktionerna mellan de be-
stämda kategorierna av produktionsagenter”, se Althusser & Balibar 1970a, s. 53. Med 
detta avsågs formerna för ägandet av produktionsmedlen, klassernas position inom pro-
duktionen och formerna för tillskansningen av produktionens mervärde.

14 Althusser 1976, s. 113.
15 Althusser 1976, s. 113.
16 Althusser 1976, s. 113.
17 Althusser 1976, s. 109-112.
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och därmed produktivkrafterna ska kunna reproduceras måste det fi nnas 
utvecklade former för återskapandet av de samhälleliga förhållanden som i 
teorin sammanfattas med begreppet produktionsförhållanden. Formerna för 
återskapandet av produktionsförhållandena har, enligt Althusser, i hög grad 
sin placering utanför den direkta produktionen. Teorin om reproduktionen 
fogar alltså samman element och nivåer i samhället, samt ser samband som 
inte är tydliga om man endast tar sin utgångspunkt i den direkta produktio-
nen. Med satserna att produktivkrafternas reproduktion ytterst beror på de 
samhälleliga produktionsförhållandena och att dessa till stor del upprätthålls 
genom former utanför den direkta produktionsprocessen, genom exempelvis 
ideologi, kan jag återvända till Althussers ursprungsfråga: Hur reproduceras 
produktionsförhållandena? För att föregripa analysen något ska jag redan nu 
formulera det jag uppfattar som kärnan i svaret på denna fråga: Ett samhäl-
les produktionsförhållanden reproduceras i huvudsak genom den repressiva 
staten och de ideologiska statsapparaterna.

Flera nya begrepp har därmed förts in i analysen av teorin, nämligen 
ideologi, den repressiva staten och de ideologiska statsapparaterna. Deras bety-
delse och hur de hänger samman får nu bli teman i analysen.

Teorin om staten i Althussers version
Althusser hävdade att termen överbyggnad i den historiematerialistiska tradi-
tionen använts som beteckning på de fenomen som ansetts höra till en från 
basen skild nivå i samhället. Enligt Althusser har överbyggnadsfenomenen 
klassifi cerats i två instanser: dels den juridiskt-politiska (rätten och staten), 
dels den ideologiska (de olika religiösa, moraliska, juridiska, politiska ideolo-
gierna).18 Fördelen med rumsmetaforen (bas/överbyggnad) var enligt Althus-
ser att modellen teoretiskt klargjorde att överbyggnaden ”i sista hand” påver-
kas av basen. Men detta ”i sista hand” öppnar samtidigt upp för teoretiska 
frågor kring i vilken utsträckning överbyggnadsfenomenen är bestämda av 
basen och i vilken utsträckning de har ett visst oberoende från basen och kan 
utöva påverkan på produktivkrafterna och produktionsförhållandena. Den 
teoretiska modellen implicerar alltså ett mer komplicerat förhållande mellan 
fenomenen i basen och överbyggnaden än vad som gäller enligt utsagan att 
överbyggnaden helt och hållet skulle vara bestämd av basen. En konsekvens 
av denna i teorin inbyggda uppfattning har blivit att man inom den marx-
istiska traditionen diskuterat om överbyggnaden har en relativ autonomi i 
förhållande till basen och i vilken utsträckning överbyggnaden kan sägas 

18 Althusser 1976, s. 114.
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återverka på basen.19 Poängen i Althussers artikel var dock inte att lämna den 
klassiska överbyggnadsmodellen orörd utifrån dessa konstateranden. Althus-
ser menade att den klassiska bas/överbyggnads-modellen inte kunde klargöra 
vad som var det väsentliga i överbyggnadens existens och natur. Hans grund-
argument var att modellen var alltför deskriptiv.20 Om jag har tolkat betydel-
sen i detta argument rätt skulle de grundläggande invändningarna vara att 
modellen räknar upp en mängd fenomen och särskiljer dem i två kategorier, 
utan att klargöra vad som förenar dem och kunna tydliggöra vad egentligen 
den relativa autonomin som är inskriven i den teoretiska modellen innebär. 
Utifrån denna kritik menade Althusser att man var tvungen att utöka och 
förbättra den klassiska teorin. Han startade med en kritisk omarbetning av 
den marxistiska teorin om staten.

Althusser ansåg det nödvändigt att utveckla den klassiska marxistiska 
statsteorin för att den skulle kunna lämna sitt deskriptiva tillstånd. För att 
klargöra på vilka punkter och på vilket sätt Althusser tänkte sig denna ny-
tolkning bör jag rekapitulera den klassiska teorins begrepp och huvudteser

Teorin består, enligt Althusser, av tre centrala begrepp och en central 
tanke. De tre begreppen är statsapparat, statsmakt och klasskamp. Den cen-
trala tanken är att statsapparaten har en huvudsaklig funktion och det är 
att fungera som en ”verkställande och aktiv repressiv kraft ’i de härskande 
klassernas tjänst’”.21 Begreppet statsapparat defi nieras utifrån detta som en 
apparat av specialiserade institutioner som är en funktion av statsmakten och 
som genom repressiv kraft ingriper i samhället. De centrala institutionerna 
i denna apparat är enligt Althusser polisen, domstolarna och fängelserna 
(tre institutioner som producerar och reproducerar den juridiska praktiken), 
krigsmakten, statschefen, regeringen och administrationen.22 Enligt ovanstå-
ende defi nition fi nns det alltså en relation och ett beroende (funktion av) 
mellan begreppen statsapparat och statsmakt. Tyvärr är dock Althusser inte 
alls lika explicit i sin behandling av begreppet statsmakt som begreppet stats-
apparat. Begreppet förekommer i samband med tre utsagor. För det första att 
statsmakten är föremålet för den politiska klasskampen.23 För det andra att 
det är genom innehav av statsmakten som en klass (eller allians av klasser) 
kan få möjligheten att utnyttja statsapparaten för att förverkliga sina mål.24 
För det tredje att man måste skilja mellan statsmakt och statsapparat därför 
att statsmakten kan erövras men statsapparaten ”kan bli kvar på sin plats”.25 
19 Althusser 1976, s. 115.
20 Althusser 1976, s. 115.
21 Althusser 1976, s. 116.
22 Althusser 1976, s. 116.
23 Althusser 1976, s. 119.
24 Althusser 1976, s. 119.
25 Althusser 1976, s. 119.
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Betydelsen i denna sista utsaga är otydlig. En möjlig tolkning av utsagan 
skulle kunna vara att erövrandet av statsmakten inte med nödvändighet ger 
makt över statsapparaten, men denna tolkning strider emot vad som sägs i 
defi nitionen av begreppet statsapparat. En rimligare tolkning av uttrycket 
vore då istället att statsapparaten kan förhålla sig passiv (eller göra litet mot-
stånd) vid ett övertagande av statsmakten. Samtidigt implicerar denna bety-
delse att statsapparaten, i relation till innehavet av statsmakten, tilldelas en 
viss självständighet. Detta problem och hur denna självständighet ska förstås 
uppmärksammas inte av Althusser. 

Trots den påpekade otydligheten i den sista utsagan kan jag försöka re-
konstruera en preliminär defi nition av begreppet statsmakt så som det förstås 
i den klassiska teorin. Med hjälp av termerna i de nämnda utsagorna borde 
begreppet statsmakt kunna defi nieras som den makt som är föremål för den 
politiska klasskampen och som ger tillgång till ett behärskande av statsap-
paraten. Denna formulering förutsätter i sin tur begreppet klasskamp. Men 
inte heller i fråga om defi nitionen av detta begrepp är Althusser särskilt utför-
lig i artikeln. Grundtankarna kan dock anas. Teorin om klasskampen utgår 
från tanken att det i alla samhällsformationer fi nns en inbyggd antagonism 
mellan klasser. Antagonismen mellan klasser härrör från motsättningar som 
fi nns i produktionen och produktionsförhållandena. Om det gäller att det i 
samhällsformationen förekommer fl era olika typer av produktion fi nns där 
också fl era typer av klasser.26 Enligt detta defi nieras klass utifrån förhållande 
till produktionen. Huvudmotsättningen gäller främst ägandet och makten 
över produktionen och fördelningen av mervärdet. Klasskamp skulle i följd 
av detta kunna defi nieras som den ständiga konfl ikten mellan antagonistiska 
klasser om kontrollen över produktionens mervärde och dess fördelning.

Utifrån dessa defi nitioner skulle jag vilja sammanfatta grundtankarna 
i den klassiska teorin enligt följande: I konfl ikten mellan klasser framträder 
någon klass, eller allianser av klasser, som dominerande och erövrar stats-
makten för att genom denna utnyttja statsapparaten för att upprätthålla de 
samhälleliga produktionsförhållanden man önskar.

Hur tänkte sig då Althusser att denna teori om staten behövde utvecklas 
och förändras? I korthet skulle jag vilja sammanfatta Althussers förslag med 
följande påståenden: Grundföreställningen om att det är den härskande klas-
sen som genom statsmakten behärskar statsapparaten måste behållas. Även 
påståendet att statsapparatens funktion är att vara en förtrycksmekanism i 
samhället är riktigt. Däremot måste man överge den förenklade bilden av 
statsapparaten som ensam i denna funktion. Denna insikt vinns om man 
utökar förståelsen av hur statsapparaten fungerar. Enligt Althusser måste den 
klassiska teorin utökas genom att begreppet statsapparat benämns som den re-
26 Althusser 1976, s. 119.
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pressiva statsapparaten. Till följd av denna precisering måste man utöka teorin 
genom att etablera ett nytt begrepp, nämligen de ideologiska statsapparaterna, 
ett begrepp som enligt Althusser inte får förväxlas med den repressiva statsap-
paraten och där den avgörande skillnaden mellan de två är att den repressiva 
statsapparaten i huvudsak fungerar genom någon form av våld (repression) 
och de ideologiska statsapparaterna genom ord och bestämda praktiker (ideo-
logi).27 Grundtanken är alltså att de fyller samma funktion, de reproducerar 
produktionsförhållandena, men fungerar på olika sätt. Utifrån denna korta 
karakteristik ska jag nu titta närmare på detaljerna i Althussers resonemang.

Vilken betydelse har då begreppet de ideologiska statsapparaterna? Vil-
ka andra begrepp och principer expliceras och impliceras i användandet av 
begreppet? Althusser sammanfattade själv de grundläggande påståendena i 
teorin i tre punkter. Syftet med att återge dessa tre punkter här är att jag vill 
komma närmare en mer precis begreppslig defi nition av uttrycken repressiv 
statsapparat och ideologisk statsapparat. 

I den första punkten påstås något om den väsentliga skillnaden mellan 
den repressiva statsapparaten och de ideologiska statsapparaterna. I den andra 
punkten utsägs något om kännetecknen för de ideologiska statsapparaterna. 
Den tredje punkten innehåller påståenden för att påpeka sambandet mel-
lan de till synes åtskilda institutioner som benämns som de ideologiska stats-
apparaterna.

(1) Alla statsapparater fungerar på en gång genom repression och genom ide-
ologi, med den skillnaden att (den repressiva) statsapparaten i helt övervägande 
grad fungerar genom repression, medan de ideologiska statsapparaterna i helt 
övervägande grad fungerar genom ideologi.

(2) Medan (den repressiva) statsapparaten utgör en organiserad helhet, vars 
olika delar centraliserats under ett kommando, nämligen den klasskampspoli-
tik som förs av de härskande klasser som innehar statsmakten, är de ideologiska 
statsapparaterna fl era, åtskilda, ’relativt autonoma’, samt tenderar att erbjuda ett 
objektivt slagfält för motsättningar, som i än begränsade, än i extrema former 
avspeglar sammanstötningarna mellan de kapitalistiska och proletära klassernas 
kamp, liksom deras underordnade former.

(3) Medan (den repressiva) statsapparaten säkras genom sin enhetliga, central-
iserade organisation under ledning av de makthavande klassernas representanter, 
så säkras enheten mellan de skilda ideologiska statsapparaterna, ofta under mot-
sägelsefulla former, genom den härskande ideologin, den härskande klassens.28

En grundtanke som återkommer i Althussers text är att det i ett samhälle fi nns 
en repressiv statsapparat men fl era ideologiska statsapparater. En dimension i 
detta faktum betecknas med termen relativ autonomi. Det franska uttrycket 

27 Althusser 1976, s. 120.
28 Althusser 1976, s. 124-125.
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”relativement autonomes” som Althusser använder skulle vid en direkt över-
sättning till svenska kunna uttryckas som ”självständig i förhållande till”.29 
Men vad innebär då uttrycken att de ideologiska statsapparaterna är åtskilda 
och relativt autonoma? Och vad är det de är självständiga i relation till? 

En betydelse som fi nns uttryckt i den andra punkten i det ovan citerade 
stycket är att den repressiva statsapparaten är en i betydelsen att de olika 
institutioner som företräder den lyder under samma kommando, den härs-
kande klassen (eller allianser av klasser) som innehar statsmakten. De ideo-
logiska statsapparaterna är då fl era i betydelsen att de institutioner som före-
träder dessa inte lyder under samma enhetliga och direkta kommando som 
den repressiva statsapparaten. Utifrån Althussers formulering förefaller det 
även omöjligt att två eller fl era ideologiska statsapparater skulle lyda direkt 
under samma kommando. Mer strikt formulerat skulle jag alltså kunna säga 
att varje ideologisk statsapparat behärskas av ett eget specifi kt kommando. 
Denna formulering kräver dock sin kommentar. I det citerade stycket fi nns 
det två påståenden som ger sken av att likna varandra, men som måste sär-
skiljas därför att de implicerar skilda betydelser. Påståendena är knutna till 
uttrycken kommando respektive under ledning av. Ett påstående i den tredje 
punkten är att den repressiva statsapparaten görs enhetlig genom att den or-
ganiseras under ledning av de makthavande klassernas representanter, och 
där det implicita påståendet är att samma förhållande inte gäller för de ideo-
logiska statsapparaterna. Uttrycket under ledning av ges i detta sammanhang 
betydelsen att de institutioner som företräder den repressiva statsapparaten 
styrs av en avgränsad grupp människor (representanterna för de härskande 
klasserna). Den repressiva statsapparatens institutioner förenas alltså under en 
högsta ledning. Men det är inte självklart att de ideologiska statsapparaterna 
har var sin specifi ka högsta ledning i den betydelse som ovan gjorts gällande 
för den repressiva statsapparaten, därför att uttrycket kommando inte är sy-
nonymt med uttrycket under ledning av. Som framgår av andra punkten i det 
citerade stycket bör man inte primärt tolka uttrycket kommando (franskans 
commandement) som om det hade betydelsen ”en avgränsad ledningsgrupp i 
högsta bestämmande ställning”. Snarare tyder sammanhanget, som Althusser 
använder uttrycket i, på att det är synonymt med formuleringen ”den klass-
kampspolitik som förs av de härskande klasser som innehar statsmakten”. Att 
ge uttrycket kommando denna betydelse skulle alltså innebära att man ger 
påståendet, att varje ideologisk statsapparat har sitt eget kommando, betydel-
sen att de ideologiska statsapparaterna inte lyder under den klasskampspolitik 
som förs av de härskande klasser som innehar statsmakten. Men vad innebär 
då detta påstående? Klasskampspolitiken avspeglar direkt motsättningarna 
mellan de antagonistiska klasserna i samhället. Klasskampspolitiken utfor-
29 Althusser 1970, s. 16.
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mas därför för att producera och reproducera de utsugningsrelationer som 
kännetecknar produktionsförhållandena. Motsättningen mellan exploatör 
och exploaterad i produktionens perspektiv dikterar alltså en särskild logik 
som klasskampspolitiken följer. Den repressiva statsapparaten styrs av logiken 
i klasskampspolitiken, eftersom den repressiva statsapparaten behärskas av 
den härskande klassen genom innehavet av statsmakten. Enligt mitt påstå-
ende ovan kan inte samma sak sägas om de ideologiska statsapparaterna. Att 
påstå att de ideologiska statsapparaterna inte styrs av klasskampspolitiken 
är således att implicera påståendet att varje ideologisk statsapparat fungerar 
under en specifi k logik. Utifrån detta kan det sägas att vi fått en närmare 
bestämning av begreppet relativ autonomi. Varje ideologisk statsapparat är 
relativt autonom i förhållande till någon annan genom sitt sätt att fungera 
under en apparatspecifi k logik. 

Enligt en sträng tolkning av antagandet om en apparatspecifi k logik 
skulle man kunna vara benägen att säga att klasskampslogiken inte har något 
infl ytande i de ideologiska statsapparaterna. Men en sådan tolkning skulle 
strida mot det påstående Althusser gör i den tredje punkten. Han hävdar där 
att de ideologiska statsapparaterna ”tenderar att erbjuda ett objektivt slagfält 
för motsättningar”.30 Det skulle alltså vara felaktigt att tolka uttrycket om 
den apparatspecifi ka logiken som om det uteslöt klassmotsättningarnas ex-
istens eller infl ytande i de ideologiska statsapparaterna. Men vad innebär då 
uttrycket objektivt slagfält? Varför realiseras klassmotsättningarna på något 
sätt i de ideologiska statsapparaterna? Och hur samspelar klasskampens logik 
med den apparatspecifi ka logiken?

Klasskampen måste på något sätt realiseras i de ideologiska statsappa-
raterna därför att dessas grundläggande funktion är att reproducera repro-
duktionsförhållandena. Denna funktion gör de ideologiska statsapparaterna 
till objekt som det är nödvändigt för de härskande klasserna att behärska 
för att säkra kontrollen över produktionsförhållandenas reproduktion. Inne-
havet av statsmakten och behärskandet av den repressiva statsapparaten ger 
dock inte automatiskt något fullständigt behärskande av de ideologiska stats-
apparaterna. På grund av den apparatspecifi ka logiken (den relativa autono-
mins kärna) kan de härskande klassernas kontroll inte heller vara total.

Formuleringen att de ideologiska statsapparaterna erbjuder ett objek-
tivt slagfält för klasskampsmotsättningar innehåller sålunda ett antagande 
om att de ideologiska statsapparaterna kan vara både föremål för och platser 
för klasskamp. Men de ideologiska statsapparaternas sätt att fungera genom 
ideologi gör att de involverade upplever det som om apparaten skulle vara 
fri från klasskampspolitik. Denna självuppfattning (som enligt Althusser är 
ett misskännande) hos statsapparaterna och de subjekt som är involverade 
30 Althusser 1976, s. 125.
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betyder inte att klasskamp saknas eller inte skulle ha någon betydelse för ap-
paraternas sätt att fungera. Ett tecken på att klasskampen är verksam inom de 
ideologiska statsapparaterna är enligt Althusser att gamla härskande klasser 
kan bevara starka ställningar inom de ideologiska statsapparaterna samtidigt 
som ”de utsugna klassernas motstånd där kan fi nna medel och möjlighet att 
komma till tals, antingen de utnyttjar existerande motsättningar eller genom 
kamp erövrar nya positioner i dem”.31 Inom en ideologisk statsapparat får 
alltså klasskampen vissa specifi ka former och uttryckssätt i enlighet med den 
logik som råder inom apparaten.

Samtidigt som de härskande klasserna endast ofullständigt kan behärska 
de ideologiska statsapparaterna fi nns det två sätt genom vilka de uppnår en 
varaktig kontroll över dem. Dessa sätt är enligt Althusser genom den repressi-
va statsapparatens maktresurser samt den härskande ideologin. På frågan om 
hur klasskampslogiken samspelar med den apparatspecifi ka logiken skulle 
man enligt Althusser vara benägen att svara att den apparatspecifi ka logiken 
underordnas den härskande ideologin. Vi mötte begreppet ”den härskande 
ideologin” i den tredje punkten i det citerade stycket ovan. Där gjordes dock 
ingen precisering av begreppets innebörd. På annat ställe i artikeln hävdar 
Althusser att den härskande ideologin är ”ideologin hos den härskande klas-
sen som innehar statsmakten” och att denna ideologis huvudfunktion är att 
genom att realiseras inom statsapparaterna skapa en enhetlighet mellan de 
åtskilda statsapparaterna.32

Trots att de olika statsapparaterna i ett samhälle tycks framträda som 
åtskilda förenas de olika ideologiska statsapparaterna samt den repressiva 
stats apparaten av att de fyller samma funktion i samhället, nämligen att re-
producera produktionsförhållandena. Formerna för hur de två typerna av 
stats apparater uttrycker denna funktion skiljer sig dock. Det framgår av den 
första utsagan i det citerade stycket ovan att Althusser tänker sig att stats-
apparaterna verkar genom en kombination av repression och ideologi. Att det 
är frågan om en ständig kombination av repressiva och ideologiska former 
följer av Althussers påståenden om repressionen och ideologins komplemen-
tära funktioner samt av påståendena att ”det existerar inte någon heltigenom 
repressiv apparat” samt ”det existerar inte någon heltigenom ideologisk appa-
rat”.33 Den avgörande skillnaden mellan de ideologiska statsapparaterna och 
den repressiva statsapparaten är att de förra primärt fungerar genom ideo-
logi och sekundärt genom repression. Den repressiva statsapparaten i sin tur 
 fungerar primärt genom repression och sekundärt genom ideologi.

31 Althusser 1976, s. 123.
32 Althusser 1976, s. 125.
33 Althusser 1976, s. 122.
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Om jag sålunda fastställt vad Althusser påstår, måste analysen fortsättas 
för att klargöra betydelserna i begreppen repression och ideologi. Vad innebär 
det att verka genom repression respektive ideologi?

Det franska uttrycket répression har vanligen två betydelser; dels en 
form av undertryckande (dvs. att med tvång hålla nere), dels i psykologisk 
terminologi som bortträngning. Att det inte är den sistnämnda betydelsen 
som Althusser åberopar i sin användning av begreppet framgår av följande 
formulering som används i artikeln: ”Repressiv innebär att statsapparaten 
ifråga ’fungerar genom våld’ – åtminstone ytterst (ty repression, tex den ad-
ministrativa, kan anta icke-fysiska former)”.34 Denna formulering kan i själva 
verket uppfattas som mer mångtydig än vad Althusser gör sken av. Formule-
ringen innehåller en särskild tolkning av begreppet våld. Den implicerar en 
föreställning om ett kontinuerligt spektrum av våld mellan två poler, fysiskt 
och icke-fysiskt. En statsapparat som fungerar genom repression fungerar 
genom våld i olika former och kombinationer. Tolkar jag Althusser rätt så 
menar han dock att dessa former av våld innehåller ett gemensamt element av 
aktivt ingripande. Exempelvis ingriper den repressiva statsapparatens krigs-
makt fysiskt mot fi ender (dödar människor och förstör materiella tillgångar). 
Även den repressiva statsapparatens administration ingriper, men i icke-fysisk 
form, genom lagar och dekret. Sådana lagar kan det senare vara rättsinstitu-
tionernas sak att ha uppsikt över och införa i samhället genom att ingripa och 
bestraff a överträdelser (genom olika former av våld såsom dödande, fängs-
lande eller betalningsföreläggande). Att fungera genom repression är alltså att 
genom aktivt ingripande åtgärder styra, bestraff a eller utplåna (mänskligt) 
beteende.

Enligt Althussers utsagor är det skillnad mellan att agera genom lagar 
och dekret (enligt honom uttryck för en icke-fysisk form av våld, dvs. repres-
sion) och att fungera genom ideologi.35 Men vad är det då som är skillnaden 
mellan icke-fysiskt våld och ideologi? Ett svar på denna fråga förutsätter gi-
vetvis en närmare analys av teorin om ideologin.

Teorin om ideologin
Althussers syfte var att skissera grunderna för en allmän teori om ideologin, 
en allmän teori som skulle vara den yttersta grundvalen på vilken alla spe-
cifi ka teorier om ideologierna (de regionala [apparaterna] och klassbestämda 
[härskande ideologin]) skulle vila. För att en sådan konstruktion skulle vara 
möjlig blev det nödvändigt att fastställa några basala antaganden. De väsent-

34 Althusser 1976, s. 120.
35 Althusser 1976, s. 123.
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ligaste av dessa antaganden var att varje ideologi har samma grundläggande 
struktur och funktion samt att varje ideologi i grunden fungerar på samma 
sätt (genom sin struktur) för att fylla sin funktion. Ett tredje antagande var 
att det gäller för varje ideologi att den existerar genom en apparat och dess 
praktik.36

Med dessa konstateranden som utgångspunkt infi nner sig följande frå-
gor: Vad är ideologi? Vilken är den för ideologierna gemensamma strukturen? 
Vilken är den för ideologierna gemensamma funktionen? Hur fungerar ideo-
login? Dessa frågor har fått bilda grunden för min rekonstruktion av begrep-
pen och teserna i Althussers teori om ideologin.

Althusser uppfattade sitt svar på frågan vad är ideologi? som annorlunda 
än tidigare materialistiska försök att besvara samma fråga. Som utgångs-
punkt för en kritik tog han Karl Marx användning av begreppet i verket Den 
tyska ideologin. Marx gav ingen systematisk teori för ideologin i allmänhet 
men grundtanken hos Marx var att varje ideologi är ett system av idéer el-
ler föreställningar som behärskar en människas eller en samhällsgrupps tän-
kande. Marx hävdade att dessa system av idéer var imaginära konstruktioner, 
illusioner, som hade sin orsak i människans reella existensvillkor.37 Att de 
är imaginära konstruktioner innebär att ideologierna inte är kopior av den 
existerande världen utan en förvrängd och falsk bild av verkligheten. Enligt 
Althusser fi nns det tre påståenden som är gemensamma för Marx’ tankar 
och fl era senare materialistiska försök att förstå ideologin i allmänhet. Två av 
dessa påståenden uppfattar Althusser som riktiga medan den tredje enligt ho-
nom måste förkastas och ersättas med ett nytt påstående. De två grund tankar 
som kan behållas är att varje ideologi ger en bild av världen och att denna bild 
av världen är en imaginär avbildning. Det tredje påståendet som uttalar sig 
om vad denna imaginära avbildning är en avbildning av, är den punkt där 
Althusser har en annorlunda åsikt. Enligt Althusser har det varit vanligt att 
i resonemangen utgå ifrån ett påstående som hävdar att den imaginära av-
bildning som fi nns i ideologin återspeglar människans reella existensvillkor, 
dvs. den reella världen. Vad man säger då är att ideologin kanske inte svarar 
direkt mot verkligheten, men att den anspelar på verkligheten. Genom en rätt 
tolkning av ideologins bild av världen fi nner man den verkliga världen under 
ideologins yta.38

Antagandet om att ideologins imaginära avbildning återspeglar män-
niskans reella existensvillkor reser dock följande fråga: Varför föreställer sig 
människan sina existensvillkor i imaginär och deformerad form? Althusser 
framhåller två vanliga svar på denna fråga. Ett svar har varit att människorna 

36 Althusser 1976, s. 134.
37 Althusser 1976, s. 133.
38 Althusser 1976, s. 135.
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föreställer sig sina reella existensvillkor i imaginär form därför att det fi nns 
en liten grupp människor i världen som genom sin politiska ställning kan be-
härska människorna och lura eller tvinga dem att anta en falsk föreställning 
om världen.39 Ett andra svar, som Marx använde, var att människorna före-
ställer sig sina reella existensvillkor i imaginärt deformerad form därför att 
existensvillkoren i sig är alienerande.40 Althusser hävdade att båda dessa svar 
var falska och att frågan var felställd därför att det grundläggande antagandet 
som är upprinnelsen till problemet är felaktigt. Althusser hävdade att den 
imaginära avbildningen inte återspeglar människans reella existensvillkor, 
utan vad som avbildas i ideologin är de föreställningar som människorna ska-
par och ges om sitt förhållande till de reella existensvillkoren, föreställningar 
som i sig är imaginära konstruktioner. Eller som Althusser själv formulerar en 
av grundteserna i sin teori om ideologin: ”Ideologin är en avbildning av det 
imaginära förhållandet mellan individerna och deras reella existensbetingel-
ser.”41 Han hävdade detta utifrån följande resonemang: Det är felaktigt att 
anta att ideologin skulle vara en förvrängd bild av de reella existensvillkoren, 
därför att de existerande produktionsförhållandena ligger mellan människan 
och hennes reella existensvillkor. Människans erfarenhet och föreställning 
om sina existensvillkor struktureras utifrån de föreställningar som produk-
tionsförhållandena skapar. Utifrån dessa två antaganden tänker sig Althusser 
att de existerande produktionsförhållandena, och ur dem härledda förhållan-
den, skapar falska föreställningar om hur dessa förhållanden verkligen ser ut 
(hur världen är och ska vara ordnad). Människan antar dessa föreställningar, 
som är imaginära deformationer av de reella förhållanden, genom ideologin. 
Ideologin är alltså en avbildning av de imaginära förhållanden som männis-
korna ges och föreställer sig av produktionsförhållandena. Föreställningarnas 
imaginära karaktär medför att ideologin med nödvändighet är en imaginär 
deformation.

Denna tes är dock bara ett delelement i Althussers defi nition av begrep-
pet ideologi. Den andra tesen är att ideologin har en materiell existens. Den 
huvudsakliga tanken i denna tes är att varje ideologi alltid existerar ”genom 
en apparat och dess praktik eller praktiker”.42 Grundskälet till detta påstående 
är att ideologin ytterst är ett ständigt handlande, ett görande som formar och 
ger föreställningar; handlandet får människor att tro. Ideologin verkar alltså 
genom att människor handlar på det sätt som ideologin uppmanar dem till. 
För att fungera måste ideologin materialiseras i en form som kan bestämma 

39 Althusser 1976, s. 136.
40 Althusser 1976, s. 136
41 Althusser 1976, s. 135.
42 Althusser 1976, s. 138.
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hur handlandet ska se ut, dvs. styra handlandet genom människornas egna 
övertygelser.

Att tro (dvs. att leva i en ideologi) innebär ett deltagande och ständigt 
aktivt handlande. Man säger att den som tror handlar i övertygelse med sina 
föreställningar. Detta sker därför att varje ideologi föreskriver människan att 
handla enligt sina föreställningar. Men handlandet uppkommer inte av en 
slump och dikteras inte av existensen av föreställningar i en människa. En-
ligt Althusser ingår handlandet i praktiker som är inneslutna i ritualer som 
bestäms av en ideologisk apparats existens.43 Idéernas existens är innesluten 
i yttringar av praktiken.44 Handlandet, och med denna tron, har alltså sitt 
ursprung i existensen av en ideologisk apparat. En handling är i Althussers 
betydelse en enstaka yttring av en praktik (sätt att göra) som följer en ritual 
(ett noga fastlagt mönster för hur man ska göra). Ett jordnära exempel: Att ta 
i hand är en handling, vilket är en enstaka yttring av en praktik, hälsandet, 
som bestäms av en ritual, ett fastlagt mönster för hälsandet i socialt umgänge. 
På samma sätt fastlägger de ideologiska apparaterna ritualer för praktiker där 
olika yttringar (handlingar) utförs av människan. Att handlandet uppkom-
mer sker därför att varje ideologi förskriver att en människa ska handla en-
ligt sina föreställningar, eller snarare uppfordrar henne till handling. För att 
denna uppfordran ska vara möjlig (dvs. för att ideologin ska fungera) måste 
varje ideologi konstituera varje individ som ett subjekt och förneka sin egen 
form av ideologi. Vi har därmed kommit en bra bit in på frågan om hur varje 
ideologi fungerar och hur dess struktur är uppbyggd.

Varje ideologi är enligt Althussers teori uppbyggd i form av ett centrum, 
som upptas av ett Unikt och Absolut Subjekt; det kan vara Gud, Staten,  Rätten, 
Skolan, Familjen etc. Genom sin praktik (materialisering), dvs. inte bara det 
den säger utan vad den får människor att göra, ropar ideologin uppfordrande, 
i namn av det Absoluta Subjektet, till individerna runt omkring. (Lägg märke 
till att skillnaden mellan centrumets Subjekt och de omgivande subjekten 
anges av stor bokstav.) Detta att varje ideologi ropar till individerna beteck-
nar Althusser som en operation, döpt till interpellation.

Den betydelse Althusser ger begreppet interpellation är hämtad ur fran-
skans ord interpeller som enligt gängse språkbruk betyder tilltala eller fråga. 
Althussers explicita tes är att ”ideologin interpellerar eller anropar individerna 
i deras egenskap av subjekt”.45 Grundtanken är att en eff ekt av ideologins sätt 
att verka är att den i individen inplanterar en, som människan uppfattar det, 
självklar sanning, nämligen att människan är ett fritt och medvetet subjekt. 
En uppfattning att det är hon som är sina handlingars upphovsman utifrån 

43 Althusser 1976, s. 140.
44 Althusser 1976, s. 141.
45 Althusser 1976, s. 141.



32

Ideologins apparatur

de idéer hon anser sig själv ha godtagit. Althusser uttrycker detta med påstå-
endet att ideologin konstituerar kategorin subjekt i individerna.46 När denna 
självuppfattning existerar, dvs. när subjektet är konstituerat i individen, an-
ropar ideologin personligt subjektet, i namn av det större Subjektet. Men det 
fi nns ingen punkt där individerna någonsin inte är subjekt. Skälet till detta är 
att ideologin, i sin materialisering, är evig.47 Redan innan individerna träder 
in i världen, eller i bilden av den, är de subjekt genom de strukturer som de 
ideologiska apparaterna skapar. Det tydliga exemplet på detta faktum hämtar 
Althusser från ett barns inträde i en familj.48 Redan innan sin födelse är bar-
net bestämt att ingå i en specifi k ideologisk konfi guration, nämligen familjen. 
Det är också redan på förhand bestämt att det ska få ett namn, dvs. kunna 
bli igenkänd av sig själv och omgivningen som unik. Familjen är redan före 
barnets inträde strukturerad av andra individer (som erkänner sig själva och 
varandra som subjekt) som uppbär roller i ett system och därmed förknippade 
handlingar och föreställningar (som vad en Familj är, hur en Familj gör osv). 
Det blir barnets uppgift att fi nna sin plats i denna struktur (en process som 
barnet inte är ensamt om utan något som det lär sig genom erkännande av 
förutsättningarna och underkastelse genom handlingar och ord). I en mening 
är alltså alla människor alltid subjekt.

Exemplet med ett barns inträde i en familj illustrerar även en andra hu-
vudtes som Althusser vill hävda i teorin om kategorin subjekt, nämligen det 
att samtidigt som konstituerandet av ett subjekt i individen ger subjektet upp-
fattningen att det är fritt och medvetet, innebär konstituerandet en underkas-
telse. Denna dubbla funktion menar Althusser kan förstås bättre om man tar 
hänsyn till de två betydelser som ordet sujet (svenskans subjekt) har i franska 
språket. Han skriver: ”Enligt gängse språk förstås därmed (1) en fri subjekt-
verksamhet, ett centrum för initiativ, en som är upphovsman till och ansvarig 
för sina handlingar; (2) en underkastad varelse, som är underlagd en högre 
auktoritet och alltså blottad på varje frihet utan den att fritt godta sin under-
kastelse.”49 I Althussers teori är det alltså interpellationen som åstadkommer 
samma dubbla funktion. Genom ideologin anropas individen som subjekt, 
ett tilltal som erkänner subjektet och dess frihet. Sker det ett erkännande 
från subjektet av Subjektet (subjektet känner sig anropad och svarar) under-
kastar sig subjektet frivilligt Subjektet och utför underkastelsens handlingar. 
Att individen utför handlingarna, som samtidigt är troskapande, uppfattas 
naturligt eftersom det, från individens perspektiv, varit frågan om ett fritt 
och medvetet antagande av det uppfordrande tilltalet. För att illustrera detta 

46 Althusser 1976, s. 142.
47 Althusser 1976, s. 145.
48 Althusser 1976, s. 145-146.
49 Althusser 1976, s. 150.
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förlopp kan vi använda den analys Althusser gjorde av kristendomens reli-
giösa ideologi. Han rekonstruerade ideologin såsom den talar till människan 
genom sina ritualer och ord. Ideologins röst säger:

Jag vänder mig till dig, en mänsklig varelse vid namn Pierre (alla individer anro-
pas med sitt namn, i den passiva betydelsen att det aldrig är han själv som ger sig 
sitt Namn), för att säga dig att Gud existerar och att du måste stå till räkenskap 
inför honom. Den tillfogar: det är Gud som vänder sig till dig genom min röst 
(skriften har samlat Guds ord, traditionen har överbringat dem och den ofelbara 
påvestolen [lägg märke till att Althusser talar utifrån en katolsk kontext, min 
anm.] fastlagt dem på ’ömtåliga’ punkter). Den säger: detta är vad du är: du är 
Pierre! Detta är ditt ursprung: du har skapats av Gud i all evighet, även om du är 
född år 1920 efter Kristi födelse! Detta är din plats i världen! Detta är vad du har 
att göra! Härigenom, om du följer ’kärlekens väg’, blir du frälst, du Pierre, och 
upptagen i Kristi strålande skara!50

Rekonstruktionen framhäver de centrala momenten i teorin. Nämligen att 
det Absoluta Subjektet anropar och erkänner subjektet. Om subjektet lyssnar 
och svarar med bifall erkänner det sig självt som subjekt och sin tillhörighet 
under Subjektet. Erkännandet av sig självt som subjekt är alltså samtidigt 
en underkastelsehandling i det att subjektet erkänner Subjektets överhöghet. 
Denna underkastelse sker med ett ömsesidigt erkännande och subjektet får 
genom sin underkastelse absoluta garantier för att allt blir bra om det tror 
och handlar därefter: i kristen religiös ideologi garanteras evigt liv. Dessa 
upprepade moment av erkännande, underkastelse och garantier bär i Alt-
hussers teori namnet spegling. Det stora Subjektet interpellerar och erkänner 
människan som subjekt; subjektet svarar och erkänner samt underkastar sig 
Subjektet; Subjektet ger garantier. Enligt Althusser har varje ideologi på detta 
sätt en tvåfaldigt speglande struktur.

Framme vid denna punkt kan jag försöka formulera svaren på de frågor 
som ställdes i inledningen av rekonstruktionen av ideologiteorin. På frågan 
om vad som är ideologins funktion har vi erhållit svaret att ideologins yttersta 
uppgift är att reproducera produktionsförhållandena. Svaret på frågan, hur 
ideologin fungerar, har kunnat preciseras till följande formulering: ideologin 
fyller sin funktion genom att via interpellation av kategorin subjekt och de 
ideologiska statsapparaterna och deras ritualer, både konstituera och samti-
digt underkasta subjekten. Även frågan om varje ideologis struktur fi ck sin 
belysning via begreppet spegling.

Utifrån dessa sammanfattande utsagor skulle jag vilja drista mig till föl-
jande defi nition av begreppet ideologi, så som det framträder i Althussers 
teori. Ideologi är materialiserandet av en avbildning av det imaginära för-

50 Althusser 1976, s. 147.
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hållandet mellan individerna och deras reella existensvillkor, i en apparats 
ritualer, som genom interpellation konstituerar och underkastar subjekt (till 
handling och tro) i praktiker.

Närmare precisering av begreppen
I redogörelsen för teorin om staten blev det tydligt att det i Althussers artikel 
saknades en explicit defi nition av begreppen ideologisk statsapparat och repres-
siv statsapparat. Det gavs däremot ett antal bestämningar och preciseringar 
som vägledning för en teoretisk defi nition av begreppen. Innan jag fortsätter 
framställningen skulle jag därför vilja göra en explicit defi nition av begreppen 
utifrån de begrepp och den diskussion som hittills framförts. Vägen till en 
defi nition går via begreppen ideologi, repression och statsapparat. Betydelsen 
i begreppen ideologi och repression har redan kartlagts tillräckligt. Ser man 
till begreppet statsapparat så ersätter Althusser det då och då i texten med 
begreppen institution/er och struktur.51 En rimlig tolkning av begreppet borde 
vara att en statsapparat är en struktur av institutioner, eller annorlunda for-
mulerat: en institutionell struktur, som har till uppgift att garantera varaktig-
het (i tid och rum) i de relationer som upprätthålls i samhället. 

Utifrån dessa preciseringar borde jag kunna göra en första defi nition av 
begreppet ideologisk statsapparat. Jag föreslår följande defi nition: En ideolo-
gisk statsapparat är en institutionell struktur som genom att fastställa och be-
härska ritualer och praktiker konstituerar samt underkastar subjekt till hand-
lingar och tro under en ideologi och därigenom reproducerar den specifi ka 
ideologin och samhällets produktionsförhållanden.

En defi nition av begreppet repressiv statsapparat skulle i sin tur kunna 
formuleras enligt följande: En repressiv statsapparat är en institutionell struk-
tur som behärskas av den härskande klassen och som genom aktivt ingripande 
åtgärder styr, bestraff ar eller utplånar mänskligt beteende för att reproducera 
samhällets produktionsförhållanden.

Dessa defi nitioner av begreppen ideologisk respektive repressiv statsappa-
rat innehåller begrepp som i diskussionen av teorin defi nierats enligt följande. 
Begreppet ideologi är defi nierat som materialiserandet av en avbildning av det 
imaginära förhållandet mellan individerna och deras reella existensvillkor, i 
en apparats ritualer, som genom interpellation konstituerar och underkas-
tar subjekt (till handling och tro) i praktiker. Begreppet reproduktion avser 
allmänt former för ett ständigt återskapande av innehåll och struktur. Som 
ett väsentligt begrepp i Althussers teoribildning och i defi nitionerna av stats-
apparaterna framstår begreppet produktionsförhållanden som teoretiskt har 

51 Althusser 1976, s. 120-122.
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preciserats som strukturerna för distribution av produktionsmedlen och de 
ekonomiska funktionerna mellan de bestämda kategorierna av produktions-
agenter, dvs. formerna för ägandet av produktionsmedlen, klassernas posi-
tioner inom produktionen och formerna för tillskansandet av produktionens 
mervärde. I defi nitionen av den repressiva statsapparaten förekommer även 
begreppet den härskande klassen som i teorin preciserats till den klass (eller 
allianser av klasser) som i klasskampen intagit en dominerande position och 
genom denna position innehar statsmakten. Begreppet klasskamp defi nieras 
samtidigt i teorin som konfl ikten mellan antagonistiska klasser om kontrol-
len över produktionens mervärde och dess fördelning. 

I sin formulering av teorin utgick Althusser från den marxistiska for-
muleringen av begreppet relativ autonomi men kritiserade användningen för 
att den inte kunde redogöra för vad som förenade överbyggnadsfenomenen 
och inte heller kunde tydliggöra vad autonomin egentligen innebar. Althus-
ser argumenterade själv för tesen att det som förenar överbyggnadsfenomenen 
är att de producerar och reproducerar samhällets produktionsförhållanden. 
De reproducerar produktionsförhållandena genom sina sätt att verka genom 
ideologi. De producerar produktionsförhållandena i kraft av sin relativa au-
tonomi. Som analysen visat gav Althusser begreppet autonomi två betydelser. 
En av användningarna gav begreppet autonomi betydelsen att en ideologisk 
statsapparat inte lyder under samma ledning (en avgränsad grupp styrande) 
som den repressiva statsapparaten. De ideologiska statsapparaterna (däribland 
kyrkan) skulle alltså ha en specifi k autonomi i avgränsning till den repressiva 
statsapparaten genom att dess högsta ledning aldrig skulle sammanfalla med 
den repressiva statsapparatens eller den härskande klassen. En sådan tolkning 
vill jag avvisa genom att låta Althusser tolka Althusser. Autonomi i denna 
betydelse skulle ju teoretiskt utesluta varje tanke på att företrädarna för den 
repressiva statsapparaten skulle kunna utöva något infl ytande över de ideolo-
giska statsapparaterna. Detta antagande skulle bryta mot antagandet att den 
härskande klassen med hjälp av den repressiva statsapparaten strävar efter 
och kan nå en partiell kontroll av de ideologiska statsapparaterna. Skulle före-
trädarna för den repressiva statsapparaten aldrig nå den styrande lednings-
makten skulle man inte behöva anta att de försökte skaff a sig kontroll över de 
ideologiska statsapparaterna. Men att den repressiva statsapparaten och dess 
företrädare måste sträva efter att kontrollera de ideologiska statsapparaterna 
följer av dessa statsapparaters samhällsreproducerande funktion. Därför går 
det inte att anta att autonomin skulle bestå i ledningssjälvständighet. I stäl-
let måste man i teorin hålla öppet för att den repressiva statsapparaten kan 
nå, och når, någon form av kontroll över de ideologiska statsapparaternas 
ledningsfunktioner. Av detta följer att det är en annan betydelse av begreppet 
autonomi som jag har kunnat rekonstruera ur Althussers resonemang som 
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måste användas. Innebörden i denna betydelse blev tydlig i diskussionen om 
klasskampspolitikens infl ytande över de ideologiska statsapparaterna. Althus-
sers tes i detta sammanhang var att de ideologiska statsapparaterna inte lyder 
under den klasskampspolitik som förs av de härskande klasser som innehar 
statsmakten och den därmed förbundna makten över den repressiva stats-
apparaten. Konsekvensen av Althussers resonemang var istället påståendet 
att varje ideologisk statsapparat är relativt autonom i förhållande till någon 
annan genom sitt sätt att fungera under en apparatspecifi k logik. Uttrycket 
apparatspecifi k logik bär då, om jag tolkat det rätt, betydelsen: principer el-
ler sätt som används av en ideologisk statsapparat för att benämna, ordna 
och förstå verkligheten och därmed upprätthålla de maktförhållanden som 
den ideologiska statsapparaten vilar på. En ideologisk statsapparat upprättar 
alltså ett specifi kt symboliskt universum för att reproducera sin makt. Den 
specifi ka logiken manifesteras i ideologins former, i kyrkans fall den religiösa 
ideologin.

Samtidigt som den apparatspecifi ka logiken, manifesterad i ideologins 
former, är kärnan i autonomin, är det samma självständighet och den därmed 
förbundna förmågan att producera och reproducera rådande förhållanden 
som gör att de härskande klasserna måste uppnå en varaktig kontroll över de 
ideologiska statsapparaterna. Enligt Althussers tes uppnås detta genom den 
repressiva statsapparatens maktresurser och den härskande ideologin. Men då 
rimligen dessa maktformer varierar beroende på ideologisk statsapparat, sam-
hällsformation och statens formation är frågor om hur och på vilka områden 
dessa maktformer tar sig uttryck empiriska frågor som måste undersökas och 
besvaras från fall till fall. För att kunna besvara dessa frågor måste jag dock 
föra diskussionen om teorin ett steg längre.

En fråga som Althusser till stor del lämnade obesvarad trots att den har 
en grundläggande betydelse för operationaliseringen av teorin var: Hur är en 
ideologisk statsapparat konstituerad? Hur ska vi exempelvis kunna säga något 
om hur reproduktionen sker om vi inte vet precis vad som reproduceras? Om 
det alltså ska vara möjligt att empiriskt pröva och utveckla Althussers teori 
om ideologiska statsapparater måste jag först ge ett svar på frågan om kän-
netecknen för en ideologisk statsapparat. I förlängningen ger svaret på denna 
fråga också en utgångspunkt för ett svar på frågan hur det innehåll och de 
strukturer som konstituerar en ideologisk statsapparat återskapas. Mot denna 
bakgrund framträder problemet om hur en ideologisk statsapparat reprodu-
ceras som mycket väsentligt. En annan sida av samma problem är hur repro-
duktionen påverkas av den repressiva statsapparaten. Jag kan utifrån teorin 
anta att den repressiva statsapparaten samspelar med och får infl ytande över 
varje ideologisk statsapparat. Jag kan därmed anta att den repressiva statsap-
paraten har en betydelsefull roll i den ideologiska statsapparatens reproduk-
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tion. Men i sin nuvarande form låter teorin oss inte undersöka hur och på 
vilka områden den repressiva statsapparaten strävar efter infl ytande. Även 
detta problem sammanhänger med avsaknaden av ett svar på frågan om hur 
en ideologisk statsapparat är konstituerad. Den centrala uppgift som stiger 
fram ur dessa problem blir alltså att konstruera en modell som gör reda för 
hur en ideologisk statsapparat kan tänkas vara uppbyggd och fungera. Möj-
ligheten till en sådan konstruktion förutsätter dock att jag behandlar ett antal 
invändningar som kan formuleras mot Althussers teori.

Invändningar mot Althusser och utblick mot 
statsbildningsforskning
Analysen av Althussers teori har hittills haft fokus på begreppet ideologisk 
statsapparat och ideologi, men av analysen framgick att frågor om hur och 
varför en ideologisk statsapparat reproduceras måste förankras i en teori om 
den repressiva statsapparaten. Det är då nödvändigt att resa några kritiska 
frågor mot teorin.

Den av Althusser utformade teorin i texten ”Ideologi och ideologiska 
statsapparater” ger svar på frågan varför det fi nns en repressiv statsapparat. I 
korthet var Althussers svar att den repressiva statsapparaten existerar därför 
att den härskande klassen måste kontrollera och reglera ägande, exploatering 
och reproduktionsapparater i samhället för att kunna reproducera samhällets 
produktionsförhållanden. Kännetecknande för den repressiva statsapparaten 
som existerar som en helhet av institutioner under en central ledning i ett 
samhälle är, enligt Althusser, att den i första hand fungerar som en repressiv 
kraft. Det är genom fysiskt våld samt olika former av icke-fysiska påtryck-
ningar och sanktioner (såsom exempelvis hot, åtal och konfi skering), riktade 
mot både person och egendom som den repressiva statsapparaten reproduce-
rar samhällets produktionsförhållanden. Althusser underströk dock att den 
repressiva statsapparaten även fungerade genom ideologi, detta för att exem-
pelvis stärka den inre sammanhållningen i statsapparaten och mer explicit 
binda samman de olika statsapparaterna med värden och symbolik som de fö-
reträdde utåt. Ett grundläggande moment i teorin är alltså antagandet att den 
repressiva statsapparaten ytterst är en klasstat och att dess viktigaste funktion 
därför är att möjliggöra de härskande klassernas makt över system för kon-
troll och reglering av ägande och ekonomisk utsugning i samhället. Våld, 
ideologi, materiellt ägande och exploatering är tillsammans de verkande me-
kanismerna i varje samhällsformations reproduktionsstruktur, mekanismer 
med vilkas hjälp varje maktposition reproduceras i ett mänskligt samhälle.



38

Ideologins apparatur

Som den nu är utformad beaktar teorin inte i tillräcklig grad att stats-
apparaternas framväxt är en historisk process, även om detta är ett rimligt 
antagande utifrån tesen om en ständigt fortgående klasskamp om makten 
över reproduktionsapparaterna, ägande och exploatering. Om man betrak-
tar en statsapparat som ett objekt med två växelverkande sidor; struktur och 
process, kan man med Althussers teori för handen hävda att både en repressiv 
och en ideologisk statsapparat förenas i det att statsapparatens struktur ska 
förstås som en regelbunden och formaliserad exploatering (i form av ideologi, 
repression och ekonomi) genom institutionella system. Det är alltså endast 
möjligt att tala om en statsapparat i ett samhälle där formerna för exploa-
tering är regelbundna och formaliserade. Begreppets strukturella defi nition 
är därmed klarlagd, om än inte helt uttömd och preciserad. I fråga om den 
processuella sidan av begreppets defi nition är Althusser i sin text mer fåor-
dig. Om man utgår från att statsapparaterna är konsekvenser av historiska 
processer måste man resa följande generella frågor: Varför förändras statsap-
paraternas form och innehåll samt graden av och formerna för exploatering? 
Vad orsakar dessa förändringar?

Den generella tes som vi har tillgång till genom Althussers teoretiska 
diskussion är att förändringar i reproduktionsapparaterna är konsekven-
ser av klasskamp och maktfördelningen i produktions- och reproduktions-
apparaterna, samt att klasskampens innehåll och form varierar med typen 
av samhällsformation. Det som alltså driver på förändringar är i grunden 
kampen om makt och kontroll över exploateringens repressiva, ideologiska 
och ekonomiska utformning och utsträckning. En samhällsformation är ju 
enligt Althussers defi nition en produkt av kombinationen av relationer mel-
lan produktivkrafter och egendoms- och exploateringsförhållanden, dvs. en 
kombination av ekonomiska produktionssystem och ett system av samhäl-
leliga relationer. Det är för snävt att defi niera klasskamp som endast en räcka 
av repressiva konfl ikter, som om det bara skulle fi nnas klasspecifi ka mål som 
endast kan existera och genomföras inom en ram av direkt våld. Exploate-
ringens former är fl er och mer komplexa än så och reproduktionsapparaterna 
binder en tätare väv kring människors liv och tanke. Själva existensen av 
ideologiska apparater implicerar snarare att man strävar efter att upprätthålla 
klass gemensamma mål i ett samhälle. Ideologins uppgift är att tolka, över-
släta och dölja den grundläggande exploateringen och det egenmäktiga makt-
innehav exploateringen bygger på. Konstruktionen av gemensamma mål och 
föreställningar underlättar denna uppgift. Även samarbete och förhandlingar 
är att underordna sig ideologiska former (samarbetet strävar ju alltid mot 
ett eller fl era gemensamma mål) och institutioners formaliserade praktiker 
som behärskas av de exploaterande grupperna med tillgång till en omfattan-
de våldsapparat. Statsapparatens dominerande makt över repression, ideologi 
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och praktik i politisk kamp, även om utgången av en enskild förhandling inte 
är given eller bestämd, försäkrar att statsapparatens grundläggande struktur 
och exploateringsrelationerna reproduceras och att en förhandling inte är ett 
jämlikt möte mellan jämlika parter (även om den förträngningsimpregne-
rade statsapparatens företrädare oftast vill ha det till det och deras motpart 
önskar att det vore så). Denna modell för förståelsen av klasskamp hävdar 
således i korthet att exploateringsrelationen utgör en i samhällsformationen 
objektiv motsättning, men att det konstrueras föreställningar och praktiker 
(som vårdas ömt av statsapparaterna) vilkas syfte är att hävda att det i sam-
hället fi nns förenliga intressen vars efterlevnad gynnar alla parter. Men en 
utsugningsrelation gynnar alltid, i något avseende, mer den exploaterande 
parten än den exploaterade. En väsentlig fråga för att förstå förändringar i 
den repressiva statsapparatens form och innehåll blir därmed: Vad driver på 
konstruktionen/dekonstruktionen och genomförandet av klasspecifi ka och 
gemensamma mål?

Gällande den sistnämnda frågan lämnar Althussers framställning oss 
i sticket. Ett sätt att besvara frågan skulle kunna vara att hävda den  enkla 
modellen att klasskamp endast drivs av inre orsaker, dvs. av strukturer och 
händelser genererade helt inom en samhällsformation. En sådan modell 
framstår dock som felaktig. Utifrån den enkla modellen skulle man exem-
pelvis kunna förneka att krig mellan två olika stater skulle ha någon fak-
tisk påverkan på förändringar i en samhällsformations reproduktionsapparat 
och exploateringens tryck. Vi vet dock genom historisk erfarenhet att krig 
förändrar reproduktionsapparaternas exploaterande tryck på befolkningen, 
både genom ekonomiskt och personellt resursuttag samt genom ideologiskt 
samlande kring värdesystem. Även ockupationsmakter kan omstöpa stora de-
lar av en samhällsformations reproduktionsapparat och exploaterande tryck. 
Slutsatsen av detta bör vara att en modell som endast kan förstå förändringar 
i reproduktionsapparaterna som en följd av orsaker genererade helt inom sam-
hällsformationen är felaktig. Därmed inte sagt att alla förändringar går att 
härleda ur yttre orsaker eller att inre strukturer och händelser saknar bety-
delse. Snarare bör modellen kunna vara öppen för att både inre och yttre 
orsaker påverkar kampen mellan exploatörer och exploaterade. Det blir då 
ett empiriskt arbete att kartlägga dessa olika orsakers former och påverkan i 
specifi ka samhällsformationer.

Det blir även tydligt att denna slutsats hänger samman med vilken syn 
man har på en samhällsformation och dess sammanhang. En enkel modell 
(endast inre orsaker) tycks bygga på en föreställning om en samhällsforma-
tion som en isolerad ö. Den tar inte hänsyn till det som vårt historiska ex-
empel med krigen tycks föreslå, nämligen att varje samhällsformation ingår i 
ett större system av olika samhällsformationer. Strukturer och händelser i ett 
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större system blir då teoretiskt möjliga att förstå som orsaker till förändringar 
i det system som varje samhällsformation utgör. Frågan om statsapparaternas 
förändring är alltså tätt förknippad med synen på och defi nitionen av en sam-
hällsformation. Detta är dock ett problem som inte behandlas i Althussers 
text, men är väsentligt att beröra för att förstå min grundläggande fråga i av-
handlingen om hur och varför de ideologiska statsapparaterna reproduceras.

Utifrån denna probleminventering av teorin blir följande frågor de mest 
väsentliga att besvara: Hur förhåller sig Althussers defi nition av och anta-
ganden kring den repressiva statsapparaten och dess drivkrafter till andra 
teorier på forskningsfältet kring stater och deras förändringar i Europa under 
den period denna undersökning omfattar? Hur behöver teorin förändras och 
kompletteras? Vilka samhälleliga faktorer är väsentliga i upprätthållandet 
och förändringen av reproduktionsapparaters strukturer?

Jag hoppas kunna uppfylla tre målsättningar med att besvara dessa 
frågor. För det första att utöka och mer teoretiskt precist förstå varför och 
hur de ideologiska statsapparaterna reproduceras i relation till den repressiva 
statsapparaten. För det andra att utöka och mer precist utforma teorin om 
den repressiva statsapparaten. För det tredje att ge en närmare beskrivning av 
och ett historiskt sammanhang till den samhällsformation som står i fokus 
i denna studie. Detta innebär att denna analys ytterst syftar till att ge min 
undersökning såväl ett teoretiskt och historiografi skt som ett historiskt sam-
manhang.

Frågor kring staters struktur och processer är ivrigt omdebatterade frågor 
i modern västerländsk forskning. Hur ska jag bringa reda och göra avgräns-
ningar i ett så omfattande forskningsläge? Min utgångspunkt ger mig anled-
ning att anta att det väsentligaste kännetecknet är att staten är exploaterande, 
och därför bör en kategorisering av forskningsfältet ta sin utgångspunkt i 
detta kriterium. Vad är då exploatering? Med risk att föregripa kommande re-
sonemang och preciseringar i denna avhandling vill jag kortfattat presentera 
min egen defi nition av detta problemkomplex. Defi nitionen lyder i korthet: 
Exploatering är tillskansandet av merarbete genom tvång samt ekonomisk 
och ideologisk makt. En statsapparat blir därmed, i korthet, enligt min ut-
gångspunkt och begreppsapparat en institutionell struktur som genom tvång 
samt ekonomisk och ideologisk makt tillskansar sig människors merarbete 
i syfte att upprätthålla samhällets produktionsförhållanden. Denna defi ni-
tion tillhandahåller tre samhälleliga faktorer som grundläggande för en stat: 
ekonomi, tvångsmakt och ideologisk makt. Med utgångspunkt i dessa tre 
faktorer har jag valt att analysera och diskutera forskningsfältet med tonvikt 
på de där dominerade teoretikerna. Utifrån detta kan man göra en grov ka-
tegorisering av forskningsfältet. De olika faktorerna bildar dimensioner som 
gör det möjligt att tala om endimensionella eller fl erdimensionella modeller. 
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Jag har utifrån dessa utgångspunkter valt att disponera denna analys så att 
jag i tre avsnitt analyserar och diskuterar teorier och forskningsresultat ur 
de för mig väsentligaste dimensionerna: endimensionella ekonomisk teorier, 
endimensionella tvångsmaktsteorier och fl erdimensionella teorier. 

Endimensionella ekonomiska teorier
Exempel på en endimensionell ekonomisk teori för att förklara statens form 
och funktion är den sk. ”produktionssättsteorin” vars grundsatser brukar 
härledas ur utsagor i Karl Marx verk.52 Marx grundade sin teori om staten på 
begreppen härskande klass och politiskt styre. Den grundläggande föreställ-
ningen var att staten var den härskande klassens organisering av det politiska 
styret. Begreppet politiskt styre defi nierades i Det kommunistiska partiets ma-
nifest med betydelsen: ”det organiserade våldet av en klass till en annan klass’ 
undertryckande”.53 Begreppet den härskande klassen härledde Marx från sin 
grundläggande hypotes att det utifrån varje samhälles exploaterande system, 
behärskandet av den ekonomiska produktionen och mervärdet, uppkommer 
två huvudsakliga klasser: dels de härskande, dels de undertryckta.54 Vad som 
mer precist ligger i begreppet organiserat våld framgår ej, men man får nog 
anta en generell defi nition som exempelvis systematiskt formerat våld och 
sanktioner. Alltså skulle en betydelse av begreppet stat i Marx anda kun-
na tolkas och omskrivas med orden: en stat är den härskande klassens sätt 
att organisera systematiskt formerat våld och sanktioner för att reproducera 
samhällets ekonomiskt exploaterande system och därmed sin privilegierade 
maktposition.

Dessa generella antaganden har fått bilda grundstommen i fl era model-
ler för att förstå konkreta samhällen och deras staters förändringar. Man kan 
som exempel ta den intensiva forskningstradition i marxistisk anda som gällt 
skillnaden och övergången mellan den feodala staten och den kapitalistiska 
staten.55 Grunddragen i denna diskussion har varit frågan om man utifrån 

52 I engelsk litteratur refereras till denna teori genom begreppet ”mode of production”, 
se exempelvis Mann 1988, s. 35-36; Tilly 1990, s. 10. Då Marx inte gjorde det till sin 
egen uttryckliga ambition att definiera och diskutera dessa frågor och begrepp kan han 
knappast sägas ha givit uttömmande eller explicita svar. Det är därför betänkligt att 
påstå att det skulle finns någon ursprunglig, systematisk, marxistisk teori om staten. 
Många av de grundläggande föreställningarna måste rekonstrueras från Marx olika 
skrifter. Jag har inte haft att ambitionen att utföra någon sådan heltäckande analys utan 
har istället bemödat mig om att klarlägga några av Marx grundläggande preciseringar.  

53 Marx & Engels 1976, s. 47.
54 Marx & Engels 1976, s. 45. För en mer utförlig analys av detta antagande se Lenin 

1983, s. 10, 15-18.
55 Se vidare Hindess & Hirst 1977; Sweezy 1980; Dobb 1981.
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produktionssättsteorin kan förklara skillnaden mellan den feodala och den 
kapitalistiska samhällsformationen. Enligt vanligt förekommande antagan-
den i den endimensionella ekonomiska ”produktionssättsteorin” känneteck-
nas det feodala produktionssättet av att samhällets huvudsakliga produktion 
är naturalproduktion i vilken de direkta producenterna, bönderna, framställer 
produkter för sin och sin familjs livsnödvändiga konsumtion.56 I denna form 
av ekonomi fi nns det varuproduktion och utbyte av varor men inga centrala 
och enhetliga marknader för utbyte av varor och arbetskraft. Överskottet i 
en sådan ekonomi utvinns genom att de direkta producenterna underkastas 
exploatörerna, som i de feodala samhällena är adelsklassen, genom att person-
liga beroenden skapas i form av utomekonomiskt tvång (exempelvis våld och 
livegenskap). Den statliga apparaten i en sådan agrar ekonomi kommer att 
behärskas av jordägare som genom staten kan säkerställa att de ekonomiska 
personliga beroendebanden upprätthålls i form av våld, lagar och sanktioner. 
Men genom att produktionen och den direkta ekonomiska exploateringen 
och därmed makten över överskottet är decentraliserat (bonden producerar 
för direkt konsumtion, exploateringen sker mellan varje bonde och jord ägare 
och det fi nns bara rudimentärt varuutbyte) kommer statens form i dessa 
samhällen att vara decentraliserad. De feodala staterna i Västeuropa under 
medeltiden, som just kännetecknades av en utskiftad suveränitet i vilka det 
ofta fanns en adelsman som sågs som kung men där den direkta makten gavs 
(i form av vasallskap) till andra adelsmän genom makten över ett avgränsat 
territorium, län, får därmed enligt denna teori sin naturliga förklaring.57 I 
det kapitalistiska samhället kännetecknas produktionssättet av att det sker 
en varuproduktion och ett varuutbyte mot centrala och enhetliga marknader 
i vilken kapitalisten, exploatören, äger produktionsmedlen och kan tillgodo-
göra sig ett materiellt överskott genom att varje arbetare är underkastad sitt 
icke-ägande av produktionsmedel och lönekontraktet.58 Produktion och ut-
vinnande av mervärde sker i en sådan ekonomi genom skapandet av centrala 
produktions- och konsumtionsmarknader. När produktionen sker centralt 
kommer också staten att få en centraliserad form så att kapitalistklassen kan 
försäkra sig om bevarandet av sin egen ekonomiska maktposition. Den cen-
traliserade stat som växt fram under den kapitalistiska ekonomin i Västerlan-
det ska alltså enligt denna teori förklaras utifrån de centraliserade krav som 
det kapitalistiska produktionssättet ställer. 

Tittar man närmare på den endimensionella teorins syn på staten är det 
tydligt att den viktigaste grundtanken är det direkta sambandet mellan de-
centraliserad produktion och decentraliserad stat samt centraliserad produk-

56 Lindegren 1980, s. 17-27. 
57 Anderson 1994, s. 19-20; Anderson 1995, s. 133-138.
58 Se Marx 1970, s 144-171; Marx 1978, s. 177-179.
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tion och centraliserad stat.59 Utifrån denna tankegång har de absoluta mo-
narkierna som växte fram i Västeuropa från 1400-talet utgjort ett teoretiskt 
problem eftersom dessa statsformer var centraliserade stater i decentraliserade 
ekonomier. Ett av de mest grundläggande kännetecknen för de absoluta sta-
terna var att den statliga makten centraliserades i en monarki, där monarken 
styrde under olika former av envälde, dvs. utan att vara underkastad gransk-
ning eller begränsad av sidoordnade politiska inrättningar. Den samhälleliga 
makten koncentrerades till monarken som ensam kraftkälla. Absolutismen 
innebar alltså att förhållandet mellan monarken och adelsklassen förändra-
des jämfört med den feodala styrelseformen.60 Ett andra kännetecken var 
att ”de absoluta monarkierna införde stående arméer, permanent byråkrati, 
nationell beskattning, en kodifi erad lag och början till en enhetlig mark-
nad”.61 Olika former av dessa absoluta stater skapades och spreds i Europa 
mellan 1400 och 1700, vilket resulterade i starka statsformer av typen cen-
traliserade monarkier som Spanien, Frankrike, England, Sverige, Ryssland, 
Preussen och Österrike. Utifrån en endimensionell ekonomisk teori utgör 
dock dessa skeenden ett intrikat problemkomplex i det att skeendet pekar på 
paradoxen att statssystemet inte motsvarar de grundläggande kännetecknen 
i samhällets produktionssätt. Det tycks förekomma centraliserade politiska 
styrelseformer i decentraliserade ekonomier. Flera försök att upplösa para-
doxen och ge ett svar på problemet har gjorts. Ett klassiskt svar gavs av Frie-
drich Engels och Karl Marx i det att de menade att centraliserade politiska 
styrelseformer motsvarade framväxten av ett kapitalistiskt produktionssätt 
och därmed en kapitalistklass.62 Den absoluta statstypen uppfattades då som 
en jämvikt mellan en feodal adelsklass på nedåtgående och en kapitalistklass 
på uppåtgående. Hypotesen motsäger alltså paradoxens argument att det var 
frågan om decentraliserade ekonomier och hävdar istället att de ekonomier 
som producerade de centraliserade monarkierna börjat utveckla tydliga och 
genomträngande kapitalistiska former. De absoluta statsapparaterna uppfat-

59 Marx & Engels 1976, s. 27-28.
60 Anderson 1994, s. 44-51. Dessa utsagor implicerar inte att monarkin var ett för den 

tiden nytt påfund. Själva monarkin som institution hade funnits sedan länge. Under 
medeltiden betraktades ofta den högste länsherren i adelsklassen som konung. Men 
denne hade få regeringsplikter och som en följd av de decentraliserade exploateringsfor-
merna kunde konungens inkomster i huvudsak bara erhållas genom hans privata ägande 
av jord och arbetskraft. Några stående och generella skatter eller pålagor utgående från 
kungamakten kunde inte rymmas inom detta system, utan monarken var beroende av 
andra adelsmän eller klasser för samhälleligt resursuttag. På detta sätt kan man enligt 
den endimensionella ekonomiska teorin förklara uppkomsten av ständersystemet under 
medeltiden, se Anderson 1994, s. 46.

61 Anderson 1994, s. 17.
62 Marx & Engels 1976, s. 27-28.
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tade Marx och Engels som en i grunden borgerlig statstyp vars syfte var att 
skaff a kapitalistklassen (bourgeoisin) klassherravälde.63 

Med liknande utgångspunkter, men med en mer nyanserad och histo-
riskt förankrad analys av ekonomins och statsformernas framväxt i Europa, 
utvecklade Immanuel Wallerstein sin teori i verket Th e Modern World-System. 
Wallerstein anlade i sin defi nition av feodalism ett övergripande perspektiv 
och kan därmed sägas ha överskridit den förenklade debatten om att en sam-
hällsformation endast skulle kunna ha ett sätt att organisera produktionen, 
utan att överge tanken på den ekonomiska dimensionens betydelse. För att 
förstå staten måste man enligt Wallerstein ha en ingående kunskap om det 
ekonomiska system i vilket staten är en del. Det kan därför vara värt att titta 
lite närmare på hur Wallerstein såg på dessa förändringar under tidigmodern 
tid. Han defi nierade feodalism som ett system av små ekonomiska noder, vi-
lande på agrar och urban produktion och sammanbundna genom handel, i 
vilka jordägare (med adelsstatus och kontroll över den juridiska apparaten) 
tillskansade sig ett överskott.64 Det är alltså tydligt att Wallerstein menade att 
de medeltida europeiska ekonomierna inte ensidigt kan defi nieras som själv-
hushållningsekonomier eftersom den agrara produktionen var inriktad både 
på att mätta producenternas egna magar och avsättas i städerna för den ur-
bana befolkningen, vars hantverk var föremål för byteshandel. Handel var en 
naturlig och integrerad del av den europeiska ekonomin även under tidig 
medeltid, men ekonomiernas ringa storlek gjorde att handel i huvudsak var 
lokal.65 Självhushållningen och handeln utgjorde för Wallerstein alltså inte 
två motsatta system, utan bildade tillsammans ett komplicerat system av pro-
duktion och exploatering. Wallerstein menade att de europeiska ekonomierna 
fram till 1300-talet kännetecknades av expansion. Hand i hand med en ökad 
befolkning ökade nyodlingen samtidigt som teknologiska innovationer, så-
som förbättrade plogar och gödsling, gav en ökad eff ektivitet i den agrara 

63 Marx 1970, s. 628-671. I sin analys av ”Den så kallade ursprungliga ackumulationen” 
hänförde Marx många av de centraliserade monarkiernas göranden mellan 1400- och 
1700-talen (som exempelvis expropriation, penning- och kreditsystem, kolonisation, 
slavhandel och lagstiftning om privat ägande) som varande grunden för det kapitalis-
tiska produktionssättets explosionsartade utbredning under 1800-talet i just de länder 
som haft den centraliserade monarkin som styrelseform. Slutsatsen av Marxs resone-
mang är dock inte att de centraliserade monarkierna var en förutsättning för framväx-
ten av kapitalismen. Snarare kan man finna stöd för tanken att kapitalismens utvidg-
ning under 1400- till 1700-talen var en effekt av kapitalismens sätt att överleva kriser, 
se Marx 1978, s. 301-302. Marx och Engels hävdade ju att kapitalismens härskande 
klass har två generella vägar att överleva de kriser som deras ekonomiska system med 
nödvändighet skapar; dels förstörelse och krig, dels exploatering av nya marknader och 
mer grundlig utsugning av befintliga, se Marx & Engels 1976, s. 29.

64 Wallerstein 1974, s. 18.
65 Wallerstein 1974, s. 20-21.
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produktionen. Som en naturlig del av denna expansion ökade samtidigt han-
deln och penningcirkulationen med uppkomsten av fl er städer där den agrara 
överskottsproduktionen kunde avsättas och varor utbytas. Så under 1300-
talets början förändrades förutsättningarna för det medeltida ekonomiska 
systemet; feodalismens kris utvecklade sig. Den nyanlagda agrara fronten 
sjönk tillbaka, den agrara produktionen och handeln minskade och inte 
minst befolkningsantalet reducerades. De ekonomiska umbärandena följdes 
och förstärktes av krig och sjukdomar. Med arbetskraftsminskningen ökade 
priserna på arbetskraft för både jordbruksproduktionen och städernas varu-
produktion vilket ledde till ökade priser på produkterna och sämre avsätt-
ning. I denna situation fi ck jordägarklasserna, främst då adeln och kyrkan, se 
sina inkomster och profi ter minska. Infl ationen åt upp deras fasta ränte-
inkomster och prisökningarna ökade kostnaderna för jordbruksproduktionen 
och kontrollen av arbetskraften. I samma takt som arbetskraften på jordarna 
minskade, genom död, avfl yttning eller fl ykt, ökade kostnaderna och infl a-
tionen galopperande. Vad den jordägande härskarklassen kunde göra i denna 
situation var att öka räntetrycket ytterligare, men detta ökade fl ykten från 
jordarna och minskade produktionen ytterligare. Den europeiska ekonomins 
kris och det feodala exploateringssystemets urholkande krävde en strukturell 
lösning för att de härskande klasserna i Europa skulle kunna fortsätta utsuga, 
profi tera och kriga. För överlevnad var ekonomin tvungen att expandera och 
fi nna ny jord och utöka arbetskraftsbasen för exploatering.66 I Wallersteins 
teori är det skapandet av ett nytt ekonomiskt system, den kapitalistiska euro-
peiska världsekonomin, som utpekas som lösningen på krisen. Uppkomsten 
av en kapitalistisk europeisk världsekonomi utgjorde enligt Wallerstein både 
ett kvalitativt och kvantitativt brott i jämförelse med den tidigare europeiska 
ekonomin. Under medeltiden var både varu- och agrarproduktionen och ut-
bytet av dessa produkter och den därtill hörande penningcirkulation i högsta 
grad lokal eller regional. Den internationella handel som fanns var liten och 
främst inriktad på lyxvaror för att tillfredsställa de riktigt rikas konsumtions-
krav.67 Från och med 1400-talets mitt ändrade denna handel karaktär och de 
lokala/regionala ekonomierna blev i stor utsträckning en del av samma eko-
nomiska system. På detta sätt kom det framväxande ekonomiska systemet att 
förena de under medeltiden till stora delar separerade handelsområdena (dels 
det kristna södra medelhavsområdet med centrum i de norditalienska stä-
derna, dels de holländska, fl anderska och hanseatiska handelsnätverken i 
norra Europa), och därtill inordna å ena sidan stora områden öster om Elbe 

66 Wallerstein 1974, s. 23.
67 Wallerstein 1974, s. 20-21. Den internationella salthandeln kan sägas utgöra en invänd-

ning på denna tes. Se Kumlien 1953, s. 315-322; Braudel 1967, s. 141-142; Kurlansky 
2004, s. 23-143.
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och i Östeuropa, såsom Baltikum, Polen och Ungern, samt å den andra sidan 
de atlantiska öarna och den Nya Världen.68 Systemet var en världsekonomi i 
bemärkelsen att investeringar och avsättningar inte kände några gränser, utan 
vandrade fram och tillbaka över gränser för att tillfredsställa hungern på pro-
fi t. Det var en ekonomisk struktur som fi ck sin dynamik ifrån att den inte låg 
i någon härskare eller stats hand, utan var just gränsöverskridande. Överallt 
där systemet med sina åtföljande strukturer drog fram förändrade det den 
ekonomiska produktionen, de ekonomiska relationerna och exploateringssät-
ten, sakta men säkert. Den ökade handeln med stora kvantiteter råvaror och 
basföda kom att förändra arbetsdelningen och specialiseringen mellan de eu-
ropeiska ekonomierna och omvärlden. Genom den internationella konkur-
rens och rörlighet som systemet strukturellt byggde på kom det att förändra 
både produktionen och den sociala organisationen av arbete, dvs. kontrollen 
och exploateringen av arbetskraften. De ekonomiska gränserna och förutsätt-
ningarna för produktion och exploatering av arbetskraften kom inte längre 
uteslutande att ligga i härskarklassens konsumtionsbehov av lyxvaror och 
krig, utan blev alltmer en funktion av utbud och efterfrågan på nationella 
och internationella marknader.69 Till en av systemets strukturer hörde enligt 
Wallerstein att kontrollen på arbetet kom att skilja sig från region till region 
inom systemet, beroende på vad som tillverkades och hur det tillverkades. 
Organisationsformerna av arbetet fördelade sig i grova drag över tre regioner 
inom den europeiska kapitalistiska världsekonomin, nämligen: kärnområ-
den, semiperiferi och periferi. Samtidigt som systemet förenade regionerna 
genom sin struktur (konkurrensinriktat utbyte), särskilde det också dem i 
avseende på arbetsdelning och specialisering. Delarna i systemet utvecklade 
sig alltså i olika riktning just beroende på sina positioner i det ojämnt exploa-
terande systemet som helhet. Med en ökad och varierad specialisering i pro-
duktionen följde också en varierad social organisation av produktionen. Inom 
systemet som helhet rymdes fl era typer av organisation: slavar på sockerrörs-
fält och i gruvor, livegna på stora jordegendomar som uteslutande produce-
rade spannmål, arrendatorer som brukade jord för produktion av olika avsalu-
grödor, kontantlönearbetare inom agrar och industriell tillverkning, själv-
ägande bönder och hantverkare.70 Detta var grundelementen i det ekono-
miska system som Wallerstein betecknade kapitalistiskt. Begreppet kapita-
lism, från Wallersteins utgångspunkt, kan följaktligen sammanfattas som ett 
ekonomiskt system där icke-producenter köper eller tilltvingar sig (och åter-
investerar vinster i) produktivkrafter för produktion och avsättning av varor 
mot vinst på marknader i olika nivåer (regionala, nationella, men främst in-

68 Wallerstein 1974, s. 68.
69 Wallerstein 1974, s. 91.
70 Wallerstein, 1974, s. 86-87, 103.
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ternationella) under en ständig konkurrens som fogar samman och splittrar 
systemet som en helhet genom att det upprättar en geografi sk och exploate-
rande arbetsdelning mellan olika delar av systemet. Då systemet bygger på 
ständig konkurrens och exploatering som strukturella mekanismer utvecklas 
det i systemets delar skyddsmekanismer för att begränsa konkurrensens me-
kanismer i form av monopolåtgärder och tvång för att optimera exploate-
ringen i egen favör.71 Systemet föder alltså i sig självt en ständig strävan hos 
aktörerna att snedvrida, förinta eller begränsa konkurrensen då denna hotar 
att ruinera dem, samtidigt som aktörerna ständigt är villiga och strävar efter 
att gemensamt reglera och bejaka konkurrensen då de kan nå den profi t som 
konkurrensen erbjuder (dvs. då de har möjlighet att exploatera någon annan). 
Det var dock en tämligen outvecklad form av detta system som såg sin fö-
delse i Europa i kölvattnet av feodalismens kris.  

Med framväxandet av den europeiska kapitalistiska världsekonomin 
följde också uppkomsten av förändrade och nya politiska styrelseformer över 
kontinenten. Världen blev både gränsöverskridande och gränssättande. Hur 
kunde ett gränsöverskridande ekonomiskt system utvecklas samtidigt som 
gränserna blev allt fl er och allt tydligare? Ur Wallersteins perspektiv var dessa 
utvecklingslinjer ingen paradox, utan två sidor av samma mynt. Hur ska man 
då förklara de skilda politiska strukturer som utvecklades i Europa under ti-
den 1450–1640? Sett till den kapitalistiska världsekonomin som ett enhetligt 
system var två saker nödvändiga att förklara: dels utvecklingen mot mer cen-
traliserade och avgränsade stater och dels skillnaderna mellan zonerna inom 
systemet. Wallersteins grundantagande för att lösa problematiken var att de 
politiska systemen formas efter regionernas positioner i den nya ekonomiska 
strukturen och de därav följande klasstrukturerna. 

I några meningar uppehöll sig Wallerstein även kring problemet Sverige. 
Utifrån hans perspektiv var den fråga som behövde lösas följande: Hur kom 
det sig att den svenska statsmaskinen under 1500- och 1600-talets första hälft 
växte och tog samma form som de centraliserade (absoluta) monarkierna i det 
ekonomiska systemets kärnländer, trots att landets ekonomi var outvecklad 
och befann sig i systemets periferi? Han härledde svaret ur just det faktum 
att ekonomin var outvecklad i jämförelse med landets sydvästliga grannar.72 
Avsaknaden av en kommersialiserad ekonomi och därav ett svagt borgerskap 
gjorde att adeln var landets starka ekonomiska aktörer. Adelsklassen var dock 
relativt fattig och befolkningen på landet, som knappt kunde försörja sig själv, 
erbjöd ingen riklig källa för behovet av ökade inkomster.  Områdena runt det 
lilla kungadömet erbjöd däremot stora rikedomar i form av sin produktion 
och handel, särskilt den omfattande baltiska handeln. Makt över denna rike-

71 Wallerstein 1974, s. 350.
72 Wallerstein 1974, s. 312-313.
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dom kunde bara skaff as genom erövring vilket endast kunde realiseras genom 
en stark vålds- och krigsapparat. Konstruktionen av en sådan apparat krävde 
dock resurser utöver vad enstaka eller gruppen av adelsmän kunde prestera. 
Det låg därför i adelns intresse att centralisera den politiska makten, för att 
därigenom kunna kontrollera ekonomiska resurser, utveckla en stark krigsap-
parat samt en omfattande administration för att hantera nyerövrade områ-
den. Det är mot denna bakgrund man enligt Wallerstein ska se de svenska 
framstötarna i Baltikum från 1550-talet och den svällande statsapparaten vars 
centrum var det adliga rådet och den kungliga makten. Den svenska adeln 
var tvungen, om den skulle överleva i den internationella konkurrensen, att 
bli en aktiv politisk och ekonomisk aktör som både expanderade sin maktsfär 
utåt och ökade sin exploatering av sitt eget land och dess befolkning. 

En något annorlunda orsaksförklaring till uppkomsten av den starka och 
centraliserade svenska enväldesstaten använde Perry Anderson i sitt arbete 
Den absoluta statens utveckling. Anderson menade att maktens centralisering 
i konungens händer uppstod som en konsekvens av yttre tryck då danskarna 
under Kristian II:s ledning tågade in i landet 1520.73 För Anderson utgjorde 
exemplet Sverige en invändning mot hans grundsatser att de absoluta sta-
terna växte fram som en nödvändighet i Västeuropa som en reaktion på liv-
egenskapens kris och godssystemens upplösning som skapades genom ökat 
varuutbyte, penningekonomi och social diff erentiering. Den åtföljande djupa 
splittringen och materiella försämringen inom adeln tvingade, enligt Ander-
son, fram behovet för adeln att på nytt kuva bönderna och tygla städerna. 
Anderson konstaterade dock att det i Sverige endast fanns en liten och inte 
särskilt stark adel och att den andel som baserade sina inkomster på underly-
dande bönders arbete på stora gods var låg. Till detta kom att det inte fanns 
någon stark stadsnäring med tillhörande borgarklass. Men däremot fanns 
det en stark bondeklass, enligt Anderson något unikt och en förklaring till 
att bondeståndet bereddes en plats i den riksdag som återupplivades under 
Gustav Vasas styre.74 Då de inre spänningarna enligt Anderson inte förelåg 
var han tvungen att tillgripa en ad hoc-lösning genom tesen att det var ett 
danskt infall som startade hela enväldesbygget. Under hotet från dansken 
menar Anderson att den svenska adeln och delar av de självägande bönderna 
samlades kring den starke adelsmannen Gustav Vasa, som i Andersons för-
klaring fi ck bli den starka kraft som införde den starka kungliga statsappa-
73 Anderson 1994, s. 184, 191.
74 Anderson 1994, s. 193. Enligt Anderson spelade dock riksdagen en undergiven roll i 

relation till kungamakten. Anderson skriver: ”Den avgörande innovationen i  Gustav 
Vasas politiska apparat var egentligen hans under sin första regeringstid upprepade an-
vändning av ständerförsamlingen, riksdagen, vilken regelbundet inkallades för att legi-
timera den nya dynastins handlingar och ge den kungliga politiken en prägel av folkligt 
godkännande”, Anderson 1994, s. 185.
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raten. Andersons redogörelse för den svenska statens utveckling blev sedan 
mycket en historia om starka kungar, trots att han i sin teori sade sig vilja för-
klara statsstrukturen utifrån ekonomins förutsättningar och klasstrukturen. 
Mot Anderson kan man då anföra att hans tillgripande av en ad hoc-lösning 
visar på en analytisk brist. Med Wallersteins teori i färskt minne skulle man 
kunna påpeka att Andersons inkoherenta analys kan vara ett utslag av att han 
inte tar hänsyn till de europeiska ekonomierna och statsstrukturerna som 
ingående i ett system som genererar större krafter och påverkan än vad varje 
avgränsat rike för sig kan generera.  

Anderson vände sig mot tesen att de centraliserade staterna skulle ha va-
rit konsekvensen av att ett helt nytt produktionssätt alstrade en helt ny ledan-
de klass i form av en borgarklass. För Perry Anderson var de tyngst vägande 
invändningarna att den feodala livegenskapens upphörande i Västeuropa inte 
innebar att de feodala exploateringsformerna försvann eller att adelsklassen 
förlorade sin samhälleliga makt till en kapitalistklass med tillkomsten av de 
absoluta monarkierna. Anderson menade att ”så länge som de arbetande inte 
hade skilts från de samhälleliga villkoren för sin existens och blivit till ’arbets-
kraft’ – förblev de agrara produktionsförhållandena feodala.”75 Den feodala 
exploateringsformen byggde på ett förtryck genom en kombination av eko-
nomi och politik. Men med framväxten och expansionen av en varuekonomi 
i städerna, där pengar utgjorde det generella bytesvärdet, hotades adelsklas-
sens feodala exploateringsformer av bönderna som dittills byggt på tillägnelse 
av arbets- och produktränta. Anderson menar att detta faktum framtvingade 
en reaktion från den härskande adelsklassen att omorganisera staten för att 
kunna behålla sitt exploaterande tryck på bönderna.76 Staten blev centralise-
rad för att ett nytt produktionssätt krävde centraliserade exploateringsformer. 
Genom att statsformen gjordes centraliserad blev det möjligt att upprätthålla 
det exploaterande trycket genom centrala skatter och utlagor.77 Då den cen-
trala feodalräntan i huvudsak knöts till penningmedel kunde staten tillgodo-
göra sig en växande rikedom i samhället. Genom den statliga byråkratin och 
lagstiftningen kunde den centraliserade staten också kontrollera och begränsa 
handelskapitalets framväxt.78 Enligt Anderson var alltså den absoluta staten 
ingen balans mellan en adels- och kapitalistklass som kämpade om makten 
över det samhälleliga överskottet, utan en nyorganiserad politisk styrelseform 
av en jordägande adelsklass som utifrån nya förutsättningar i den ekono-
miska produktionen var tvungen att fi nna nya vägar för att upprätthålla sin 
exploaterande makt över de direkta producenterna. De nya formerna för den 

75 Anderson 1994, s. 17.
76 Anderson 1994, s. 17-21.
77 Anderson 1994, s. 35-36.
78 Anderson 1994, s. 35.
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absoluta statens makt blev institutionella strukturer som armén, byråkra-
tin, skatteväsendet och diplomatin centraliserade i  konungens hand.79 Den 
feodala adelsklassen som i grunden var fi xerad vid den traditionella kam-
pen om jord och därför hade kriget som yrke, vilket innebar plundring och 
markutvidgning, var tvungen att underkastas och underkasta sig de statliga 
institutionerna. Den absoluta statens successiva övertagande av adelns krigs-
funktioner vilket innebar en monopolisering av våldet i samhället samt de 
ekonomiska omständigheter som ständigt urholkade adelsmännens inkom-
ster och förmögenheter gjorde att erbjudandet om tjänst i de av konungen 
styrda permanenta statliga ämbetsstrukturerna var lockande och ett sätt att 
bevara en maktposition.80 Denna process var inte smärt- eller konfl iktfri men 
innebar i längden ett pacifi cerande av adelsklassen.81 Med ökade inkomster 
kunde konungen successivt öka sina fi nansiella möjligheter och upprätta en 
fast militär våldsapparat för att vinna militär dominans över alla andra mili-
tära krafter i ett område. Därmed kunde de absoluta staternas härskare även 
möta och besegra andra staters konkurrens om mark och rikedom, vilket tog 
sig uttryck i krig som fi ck allt större dimensioner. Anderson framför anta-
gandet ”att kriget antagligen var det rationellaste och snabbaste sätt att öka 
tillägnelsen av överskott som stod till buds för någon härskande klass under 
feodalismen”.82 Andersons teori om den feodala absoluta staten implicerar 
således en mer komplicerad modell av staten än den endimensionella eko-
nomiska teorins grundantaganden. I själva verket kan den ses som en rörelse 
mot en tvådimensionell uppfattning om statens form och funktion. Ander-
son bemötte själv den endimensionella ekonomiska ”produktionssättsteorin” 
genom att påvisa att användandet av den leder till en teoretisk paradox. Reso-
nemanget var att det inte går att härleda staters form enbart ur de avgränsade 
ländernas produktionssätt därför att många i tid och rum åtskilda samhällen 
haft produktionssätt vars struktur liknat det medeltida Europa. Men ingen-
stans, förutom i Europa, ledde denna struktur fram till de centraliserade mo-
narkierna och sedan ett kapitalistiskt produktionssätt. För att förklara detta 
måste man därför anta och teoretiskt integrera att fl era faktorer inverkat på 
staternas former.83 Denna motsägelse innebär dock inte att den ekonomiska 

79 Anderson 1994, s. 43.
80 Anderson 1994, s. 32-33, 49.
81 Anderson 1994, s. 20. Denna förvandling av adelsklassen under framväxten av de cen-

traliserade monarkierna är intressant och utförligt analyserad av Norbert Elias i verken 
Sedernas historia samt Från svärdet till  plikten där fenomenet ingår i en större beviskedja 
för en civilisationsprocessteori, se Elias 1989; Elias 1991, s. 286-305. Peter Englund har 
i en svensk studie analyserat den adliga ideologin och dess förändring under stormakts-
tiden, se Englund 1994.

82 Anderson 1994, s. 32.
83 Anderson 1994, s. 428-429.
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dimensionen är felaktig. Anderson visar ju själv genom sin undersökning att 
denna faktor är högst giltig och betydelsefull. Fyndet av motsägelsen visar 
dock att det jämte ekonomin fi nns andra faktorer väsenliga för en teori om 
staten och dess förändring. Andersons studie, om än ofta karaktäriserad som 
historiematerialistisk, bryter med en endimensionell ”produktionssättsteori” 
på fl era sätt. För det första räknar han fl er faktorer än den ekonomiska som 
bestämmande för staters form och ursprung. De faktorer han adderar är den 
militära och den ideologiska (närmare bestämt lagstiftning och politik). För 
det andra innehåller hans modell av staten en utökning av statens funktions-
områden till att omfatta, inte bara en inre ekonomisk roll, utan även en inre 
och yttre militär funktion. Utifrån Andersons kritik är det tydligt att jag även 
måste söka analyser av tvångsmakten för att nå större kunskap om statsap-
paraternas förutsättningar och reproduktion. Innan jag gör detta är det dock 
viktigt att närmare belysa vad analysen av de endimensionella ekonomiska 
teorierna givit mig.

Analys och kommentar till strukturernas dynamik
Så här långt in i avsnittet har vi stiftat närmare bekantskap med vad jag valt 
att kalla endimensionella ekonomiska teorier. Denna beteckning har visat 
sig befogad i det att teorierna explicit behandlat staten som en del av ett 
större defi nitionskomplex, nämligen den mänskliga ekonomin. Teorierna 
har tillhandahållit en defi nition av begreppet ekonomi som utökat min för-
ståelse och begreppsapparat. En ekonomi kan enligt dessa teorier defi nieras 
som ett mänskligt konstruerat system för materiell produktion och repro-
duktion. Detta system inbegriper, i ett relativt avancerat mänskligt samhälle, 
en social organisering av arbetet. Ett grundantagande har varit att samhället 
ska analyseras och förstås utifrån den distinktion som fi nns i varje ekonomis 
inre kärna, nämligen skillnaden mellan producenten och icke-producenten. 
Arbetsdelning, arbetsfördelning och fördelningen av produktionens frukter 
dikteras enligt detta perspektiv ytterst av den samhälleliga exploateringen. 
Begreppet exploatering utgör ett grundbegrepp för att tydliggöra detta och 
därmed ge vägledning för hur begreppet stat ska förstås. Teorierna har hävdat 
att en stat primärt har en ekonomisk funktion i ett samhälle genom att det 
är en förtrycksapparat med vars hjälp icke-producerande upprätthåller den 
strukturella samhälleliga exploateringen. Staten gör detta genom att under-
stödja ekonomiskt tvång, tillgripa våld och legitimera förtrycket genom ideo-
logi. Samtidigt har jag kunnat konstatera att de olika teoretikerna i förståel-
sen av de konkreta historiska processerna haft skilda ståndpunkter med olika 
betoningar på vad som ska ses som väsentligt. De centrala monarkier som 
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växte fram och expanderade från 1400-talet i Europa har då kunnat ses som 
en kapitalistklass övertag av den politiska makten (Marx & Engels), eller en 
förändring skapad av de omformade klasstrukturerna i de centrala delarna av 
det europeiska kapitalistiska världssystemet som växte fram under 1400-talet 
(Wallerstein), eller som en reorganisering av den jordägande adelsklassens 
feodalmakt (Anderson). 

Vad innebär det då att de system som statsapparaterna bildar är exploa-
terande? Är det en rimlig utgångspunkt? Rimligheten i utgångspunkten kan 
testas på fenomen i de mänskliga samhällena som exempelvis krig och ar-
betsdelning. Att exploateringstesen har sina fördelar är synligt i ett tankeex-
periment. Alternativet till en exploateringstes är rimligen att de mänskliga 
maktstrukturerna är relationer i vilka alla ömsesidigt vinner på relationen, 
dvs. i någon betydelse symbiotiska. Anta då att samarbete i de mänskliga sys-
temen är ett uttryck för att dessa system grundas på att alla parter ömsesidigt 
vinner på relationen. Rikta sedan blicken mot den ständigt förekommande 
mänskliga företeelsen krig och fråga varför de fi nns och om krig förutsätter 
och får till konsekvens att alla parter gynnas. Eftersom vi har antagit att de 
mänskliga systemen är symbiotiska måste vi på denna fråga svara att krig är 
en konsekvens av ett frivilligt samarbete mellan människor som är till ömse-
sidig nytta för alla. Men är krig orsakade och drivna av att människor lever 
i relationer där alla parter är gynnande och drar ömsesidig nytta av varan-
dras samarbete? Det korthuggna svaret på denna fråga måste vara, nej. Tesen 
att mänskliga krig skulle vara en konsekvens av symbios måste betecknas 
som en form av paradox. Inte nog med att en armé på fötter tär på resurser 
som måste tas från de direkta producenterna i ett samhälle; kriget fördärvar 
också produktivkrafter för alla inblandade. Det är inte förvånande att kriget i 
fl ertalet mänskliga samhällen varit de exploaterande gruppernas verksamhet, 
en utsugande och förstörande verksamhet i de härskandes händer. Ett mer 
välgrundat svar på frågan om krigets existens borde alltså vara att krig är en 
konsekvens av exploatering. Om man antar detta blir det ingen paradox att 
förklara en företeelse som innebär död och destruktion för det stora fl ertalet, 
och samtidigt rikedom och ära för fåtalet.

Även ett samhälleligt fenomen som arbetsdelning får en välgrundad för-
klaring med exploateringstesen. Arbetsdelning är, kort uttryckt, den sam-
hälleliga företeelsen att mänskligt ordnad produktion uppdelar sig i allt fl er 
och allt mer åtskilda delar. Producenter åtskiljs alltså alltmer från varandra 
och det som de producerar. Varför uppkommer och accelererar denna före-
teelse i mänsklighetens historia? Exempelvis Emilie Durkheim föreslog att 
man skulle gripa sig an företeelsen utifrån antagandet att samhället är att 
beteckna som en organism kännetecknad av symbios. Durkheim menade att 
eftersom samhället är ett självreglerande funktionellt system svarar uppkomst 
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och ökning av arbetsdelningen mot ett tryck. Detta tryck var i Durkhemis 
teori befolkningsökning och befolkningstäthet.84 En ökning av befolkningen 
i volym och täthet ökar kampen om tillvaron i ett samhälle. Men då samhäl-
let, enligt Durkheim, är en funktionell, mutualistisk organism vars yttersta 
mål är främjandet och fortsättande av livet så leder den ökade kampen till 
ökad diff erentiering och specialisering i människors arbete.85 Arbetsdelning 
blir som en konsekvens av dessa antaganden en fredlig lösning på kampen 
för överlevnad. Enligt Durkheims teori gäller tesen att om fl er yrken uppstår 
minskar konkurrensen, men trots att specialiseringen ökar och därmed inte-
grationen mellan människor minskar så ökar solidariteten genom att männis-
kor görs mer beroende av varandra. Ökad arbetsdelning leder då ytterst till en 
minskning av konfl ikter och ökar sammanhållning i ett samhälle.86 Men, om 
samhället nu är ett symbiotiskt mutualistiskt system, hur kommer det sig då 
att det i samhällen med avancerad arbetsdelning fi nns konfl ikter och struk-
turer som undergräver fredlighet? Arbetsdelning leder till att producenterna 
utsätts för allt mer monotona arbetsuppgifter, får mindre betalt, undergår 
allt större alienation, genererar våldsamma sammanstötningar mellan pro-
ducenter och icke-producenter. I samhällen där arbetsdelningen är mycket 
avancerad har maskinerna tagit över de mänskliga producenternas arbete och 
tvingat ut dem i arbetslöshet. Arbetsdelningen förefaller alltså föda en allt 
större konfl ikt och hårdare kamp. Med Durkheims utgångspunkt blir det 
omöjligt att förklara varför det fi nns konfl ikter och våld i ekonomiska system, 
utan att anta en massa inkonsekventa ad hoc-hypoteser. Durkheim tvinga-
des anta ad hoc-hypoteser för att rädda sin teori i det att han menade att 
konfl ikt i ett kapitalistiskt ekonomiskt system beror på feodala systemrester 
inom det kapitalistiska systemet. Alla ickefredliga strukturer i samhällen och 
konfl iktfyllda situationer och relationer betecknades då som abnorma, vilket 
jag anser vara en orimlig och paradoxal hållning för en teori som ska gene-
rera en generell förklaring.87 Om man däremot närmar sig problemet utifrån 
ett exploaterande perspektiv så kan företeelsen förklaras på ett mer enhetligt 
och välgrundat sätt. Utifrån detta perspektiv är arbetsdelning en konsekvens 
av de icke-producerande gruppernas maktövertagande av produktivkrafterna 
för att öka produktiviteten under det kraftiga tryck som konkurrens utgör 
och därmed avtvinga producenterna alltmer obetalt arbete. Arbetsdelningen 
är alltså en våldsam lösning för att suga arbete ur producenterna. Konfl ikt är 
en konsekvens av det våldsamma tryck och den undergivenhet som arbets-
delningen tvingar producenterna in i. Eftersom arbetsdelning enligt detta 

84 Durkheim 1964, s. 257, 262. 
85 Durkheim 1964, s. 270, 272.
86 Durkheim 1964, s. 111-174.
87 Durkheim 1964, s. 353-395.
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vilar på tvång måste det följa att ökad arbetsdelning måste åtföljas av ökat 
tvång i samhället. Men detta behöver inte ta sig uttryck i öppen konfl ikt 
eftersom tvång enligt den hypotes jag följer innebär att tvång tar sig uttryck i 
tre kategorier, av vilken ideologins uppgift är att enhetliggöra samhället och 
dölja splittring, men att den likaväl är ett uttryck för tvång. Den starka natio-
nella ideologi som fi nns i avancerade kapitalistiska samhällen bör alltså inte 
ses som en konsekvens av naturlig solidaritet mellan människor, utan som 
en konsekvens av det tvång som de exploaterande måste upprätthålla för att 
avtvinga producenterna arbete. Solidaritet och samarbete är enligt denna hy-
potes en konsekvens av ekonomiskt, repressivt och ideologiskt tvång. Alltså, 
varken konfl ikt eller solidaritet är någon abnormitet utan fullständigt regel-
rätta konsekvenser av de exploaterande systemens tryck.

Låt mig då återvända till de grundläggande teoretiska frågorna som jag 
inledningsvis ställde upp och här försökt skissera svar på. Den mest grund-
läggande frågan löd: hur reproduceras en samhällsformation? Det svar jag er-
höll av Althusser var att en samhällsformation reproduceras genom reproduk-
tionen av produktivkrafter och produktionsförhållanden. I processen med att 
reproducera produktivkrafterna är, jämte geologiska och ekologiska proces-
ser, mänskligt arbete det viktigaste momentet. Arbete reproduceras genom 
arbetskraftens reproduktion. Denna reproduktion är till viss del materiell 
men arbetskraftens reproduktion vilar ytterst på produktionsförhållandenas 
upprätthållande. På den då så viktiga teoretiska frågan hur produktionsför-
hållandena reproduceras har Althusser givit mig det antagande jag här ut-
forskar, att reproduktionsförhållandena reproduceras genom den repressiva 
staten och de ideologiska statsapparaternas arbete. Men en fråga av yppersta 
teoretisk vikt som då måste lösas är frågan hur den repressiva statsapparaten 
och de ideologiska statsapparaterna reproduceras och hur de reproducerar 
produktionsförhållandena. Antagandet att det är ekonomiskt tvång, repres-
sivt våld och underkastande ideologi som är de verksamma mekanismerna 
har Althusser argumenterat för men en fråga är trots det olöst, nämligen: 
Hur ska man förstå den struktur i vilken dessa mekanismer är verksamma 
och sätts i rörelse? Finns det någon gemensam grundläggande struktur i alla 
samhällsformationers produktionsförhållanden? Två omständigheter i mina 
ovan gjorda antaganden pekar mot att så är fallet. För det första borde an-
tagandet att varje statsapparat är ett exploaterande system kunna innebära 
att det i alla kan fi nnas en struktur som överför arbete och arbetets frukter 
från producent till icke-producent. För det andra borde antagandet om att de 
exploaterande systemen sysselsätter sig med kamp möjliggöra för antagandet 
att konstruerad rivalitet är den grundläggande mekanism som varje produk-
tionsförhållande håller sig med. Ett exploaterande system kan därför tänkas 
strukturera striden på ett sådant sätt att arbetsöverföringen kan ske stabilt 
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och kontinuerligt men samtidigt se till att det fi nns en dynamik som ständigt 
fyller på både de exploaterandes och de exploaterades led med nya människor. 
Hur kan man då tänka sig att denna struktur är uppbyggd?

Utifrån det ovan förda resonemanget skulle jag vilja föreslå följande 
hypotes: Varje exploaterande system måste konstruera samhälleligt inter-
personella beroenden byggda på rivalitet och makt mellan människor. Den 
teoretiska knäckfrågan blir då: Hur konstrueras samhälleligt interpersonella 
beroenden byggda på rivalitet? De historiematerialistiska teorierna ger mig 
grundval för att anta att det i de mänskliga ekonomiska systemen skapas 
beroenden genom konstruktionen av samhälleliga konkurrensstrukturer. Det 
jag föreslår är alltså utvecklandet av en teori om en konkurrensstruktur. En 
konkurrensstruktur konstrueras genom upprätthållandet av kategorier med 
tillhörande ideologi, alltså regler för underkastelse och handling. Produk-
tionsförhållandena konstruerar enligt detta en kamp om materiella resurser 
genom att upprätta konkurrens och detta bildar en struktur i varje exploa-
terande system. Vilka kategorier behöver då konstrueras och ständigt upp-
rätthållas i ett exploaterande system? De historiematerialistiska teorierna kan 
sägas ha identifi erat två kategorier och tre grundläggande konkurrensrelatio-
ner inom varje exploaterande system, nämligen: 1) konkurrens mellan produ-
center och icke-producenter; 2) konkurrens mellan producenter; 3) konkur-
rens mellan icke-producenter. Tillsammans bildar dessa relationer grunden i 
varje konkurrensstruktur. System av konkurrens är alltså, något förenklat, de 
exploaterande systemens ordnande av verksamheten med att suga arbete ur 
producenterna. Hur sätter då dessa strukturer människor i rörelse?

En konkurrensstruktur kan tänkas fungera genom att upprätta utslag-
ning som första villkor och belöning som andra. Utslagning defi nierar jag 
här som att uteslutas från en funktion i det mänskliga samhället och (riskera 
att) gå under i den skapade konkurrensen om tillvaron. En allmän regel är, 
att om människan inte kan eller vill anta stridsvillkoren hotar utslagning, 
om människan bryter mot villkoren hotar utslagning. Strukturen är så utfor-
mad att ett antagande av villkoren medför, om man har tur och genom list 
är tillräckligt våldsam för att hävda sig, en position i vilken man ges rätt till 
belöning. Belöningarna kan vara ekonomiska, symboliska eller våldsamma 
och ger rätten att bruka våld och tvång mot andra människor och tillägna 
sig deras arbete. Resursstrukturens allmänna form dikterar vissa villkor i ett 
mänskligt exploaterande system. Genom att tilltvinga sig resurser begränsar 
de icke-producerande infl ytandet över och tillgången på resurser och kan 
på så sätt binda upp producenterna i beroendeband, samtidigt som de kan 
tvinga fram mer arbete. Denna resursstruktur framkallar med nödvändighet 
en rivalitet i alla de tre konkurrensrelationer jag föreslagit. Icke-producen-
ter och producenter ställs mot varandra i den grundläggande kampen om 
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makten över resurserna och arbetet, men görs också beroende av varandra. 
Utan producenter kan det inte fi nnas några icke-producenter, och när det 
exploaterande systemet fungerar med sin våldsamhet och utslagning är pro-
ducenten beroende av icke-producenten för sin överlevnad. Eftersom resurser 
och mängden arbete som kan tilltvingas är begränsat av det mänskliga livets 
reproduktion, ställs icke-producent mot icke-producent i en latent konfl ikt. 
En kamp som måste ordnas genom att mekanismer utvecklas för att förena 
icke-producenterna, i undertryckandet av producenterna, men samtidigt till-
låta rivalitet mellan icke-producenterna. De begränsade resurserna, icke-pro-
ducentens tilltvingande av arbete och systemens våldsamma hot om utslag-
ning ställer också producent mot producent.

Med denna abstrakta modell kan jag göra en närmare precisering av 
begreppet ekonomi och därmed försöka klargöra reproduktionen av pro-
duktionsförhållandena på ett tydligare sätt. Med konkurrensstrukturen som 
modell skulle jag föreslå hypotesen att varje samhällelig ekonomi är ett kon-
struerat system i vilka icke-producenter tvingar producenter att (i en strid 
som ytterst handlar om liv och död) underkasta sig bestämda villkor och 
inta bestämda maktpositioner för materiell produktion och distribution ge-
nom vilka de icke-producerande kan tilltvinga sig arbete. Varje ekonomiskt 
systems syfte är att ställa människor i rivalitet till varandra med ojämnt för-
delat maktinnehav på ett bestämt sätt. I varje ekonomi konstrueras därför 
bestämda former för konkurrens. Konkurrens är systemet av exploaterande 
stridsvillkor och maktpositioner. Genom systemet av exploaterande strids-
villkor och maktpositioner kan de icke-producerande lägga beslag på och 
förbruka resurser. Genom detta har jag tagit ett stort steg mot att besvara av-
handlingens grundfrågor om varför och hur de ideologiska statsapparaterna 
reproduceras.

Endimensionella tvångsmaktsteorier
Analysen av de endimensionella ekonomiska teorierna visade att tvångs-
makt är en av de faktorer som är väsentliga för en förståelse av reproduktions-
apparaterna. Krig och våld har bildat utgångspunkten i fl era teorier om sta-
ters ursprung och förändringar, jag väljer här att kalla dessa endimensionella 
tvångsmaktsteorier.   

Max Weber hämtade sin defi nition av begreppet stat från föreställningen 
om att användandet av våld tillhör det sociala kollektivets och de politiska 
samfälligheternas mest ursprungliga funktion och att detta våld är riktat 
både inåt och utåt.88 Det fysiska våldet är enligt Weber ett så grundläggande 

88 Weber 1987, s. 13-19.
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fenomen i mänsklig interaktion att han hävdar: ”kollektivs användning av 
våld är naturligtvis något i sig helt ursprungligt”.89 Det fysiska våldets kol-
lektiva funktion i mänskliga samhällen är att anfalla och försvara sig mot 
både inre och yttre aggressioner som hotar och upplevs hota det mänskliga 
samhället. Som fenomen i mänskliga samhällen och mänsklig interaktion är 
våld naturligt, men den monopolisering av våldet som de fl esta mänskliga 
samhällen genomgått är enligt Weber produkten av en bestämd utveckling. 
Det grundläggande antagande som han utgår från är att varje mänskligt sam-
hälle som ska bestå måste försvara sig mot både yttre och inre hot och våld.90 
För varje mänskligt kollektivs eller samhälles reproduktion måste det då fi n-
nas en beredskap för inre och yttre våld. Webers grundläggande tes var att 
ur en alltmer rationell beredskap inför inre och yttre våld växer en politisk 
organisation fram som tar monopol på användningen av legitimt våld i sam-
hället. I samhällen med en odiff erentierad ekonomi fi nns det enligt Weber få 
förutsättningar för att en särskild grupp ska kunna skapa resurser för att orga-
nisera beredskap mot yttre fi ender.91 Men i dessa samhällen förekommer ofta 
fria sammanslutningar av krigare som på egen hand organiserar anfallskrig 
och plundringståg. Dessa grupper har till en början obetydlig legitimitet i de 
samhällen där de formas, härjar och parasiterar. Genom utövandet av våld 
framtvingar dock dessa grupper ökade insatser från utomstående samhällen 
att organisera sin beredskap samtidigt som de påverkar det samhälle som 
fi nns inom de geografi ska områden där krigargruppen härjar. Dessa tillfäl-
liga sammanslutningar av krigare övergår, i kraft av sin våldsöverlägsenhet, så 
småningom till en inom samhället fastare och permanentare organisation av 
beredskapen.92 Denna organisation är enligt Weber en produkt av samhällets 
försök att rationellt ordna beredskapen mot yttre fi ender. Genom sin vålds-
utövning och det tvång våldet skapar kan krigargruppen göra sig omistlig 
för samhället. När krigargruppen inlemmas i en ”områdesgemenskaps per-
manenta organisation” uppstår enligt Weber en politisk samfällighet.93 Då 
krigargruppen skapas som ett permanent kollektiv uppkommer fl era proces-
ser. För det första uppstår en samhällsklass, med en privilegierad ställning, 
vars yrke bygger på användandet av vapen och vars specialitet är krig. För 
det andra konstrueras våldet som opersonligt och opartiskt genom att göras 
normbundet, våldet rationaliseras. I kraft av att med våld kunna bestraff a 
samhällets medlemmar konstruerar krigarklassen en legitimitetskonsensus 
hos samhällsmedlemmarna.94 Genom att låta rätten att använda våld och ut-
89 Weber 1987, s. 16.
90 Weber 1987, s. 14.
91 Weber 1987, s. 16.
92 Weber 1987, s. 17.
93 Weber 1987, s. 19.
94 Weber 1987, s. 15.
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dela bestraff ningar falla tillbaka på juridiska normsystem kan våldet konstru-
eras som opartiskt, grundat på objektiva normer och syften. Konstruktionen 
av ett rättssystem är det grundläggande momentet i våldets rationalisering. 
Denna konstruktion leder enligt Weber till att det hos samhällsmedlemmar-
na konstrueras en uppfattning om rättmätighet i det samhälleliga handlan-
det.95 Denna normbundenhet ger våldet en legitimitet. Legitimt våld är såle-
des våld utövat med normbundenhet. Utifrån den samhälleliga legitimiteten 
kan krigarklassen sträva efter att kväsa förekomsten av icke-sanktionerat våld 
och tvång i samhället.  För det tredje uppstår det en politisk organisation vars 
absoluta självändamål är att bevara den inre och yttre maktfördelningen i 
samhället genom att skaff a sig monopol på fysiskt våld. Denna organisation 
är staten.96 Staten defi nieras enligt detta av Weber som en politisk institution, 
vars administrativa struktur inom ett givet geografi skt område framgångsrikt 
hävdar rätten till monopol på legitimt fysiskt tvång för att upprätthålla social 
ordning.97 

Utgångspunkten för Webers sätt att defi niera begreppet stat var antagan-
det att en politisk organisation måste defi nieras utifrån det maktmedel som är 
specifi kt och nödvändigt för dess väsen. Weber framhöll denna utgångspunkt 
för defi nitionen i kontrast till vad han menade var ett felaktigt sätt att defi nie-
ra en politisk organisation, nämligen att ta sin utgångspunkt i syftet med den 
politiska organisationens handlande.98 Han framhöll två argument för att av-
visa en syftesdefi nition av staten. Det första argumentet hävdade att politiska 
organisationer i alla tider och samhällen ägnat sig åt alla upptänkliga och 
olikartade syften. Det andra argumentet var att det inte fi nns eller funnits ett 
syfte som alla politiska organisationer ägnat sig åt, dvs. ett syfte som förenat 
dem alla.99 Enligt Weber är slutsatsen av dessa argument att det är omöjligt 
att fi nna något syfte som förenat alla politiska organisationer. Därmed är en 
syftesdefi nition av en politisk organisation omöjlig. Det som då enligt Weber 
står till buds är en medeldefi nition: Det som förenar politiska organisationer 
är det maktmedel som de använder, oavsett syftet med användningen. När 
man så klargjort grunderna till defi nitionen kan jag fråga om Webers defi -
95 Weber 1985, s. 151; Weber 1987, s. 15.
96 Weber 1985, s. 151. Staten är enligt Weber en politisk organisation som i sig är en 

form av auktoritetsorganisation. En politisk organisation kännetecknas enligt Webers 
begreppsanvändning av tre drag. För det första bygger en politisk organisation på ett 
kontinuerligt hot om eller användning av fysiskt våld för att upprätthålla och garantera 
sin ordning. För det andra kännetecknas en stat av att den hävdar sin myndighet och sin 
ordning över ett geografiskt territorium. För det tredje försvarar staten detta territorium 
med våld, se Weber 1983, s. 39. Staten är således en tvångsorganisation på territoriell 
grund, Weber 1983, s. 40.

97 Weber 1983, s. 38. 
98 Weber 1983, s. 39.
99 Weber 1983, s. 39.
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nition av staten är helt igenom präglad av medel-utgångspunkten. De båda 
argument som Weber använder för att stödja det teoretiska påståendet att 
en syftesdefi nition är omöjlig är empiriska argument; båda kan omvandlas 
till utsagor som empiriskt går att pröva. Det andra argumentet, att det inte 
fi nns något syfte som någonsin förenat alla politiska organisationer, är därvid 
viktigast att pröva. Jag varken kan eller ska genomföra en sådan prövning 
här, och frågan är om Weber kan sägas ha gjort en faktisk prövning av sitt 
påstående; grunderna för påståendet redovisas inte. Den mest betydelsefulla 
invändningen mot Weber förefaller vara att han i sin defi nition av begreppet 
stat lämnar den rena medel-utgångspunkten. I Webers defi nition sägs ju ex-
plicit att en stat är varje politisk institution som framgångsrikt hävdar rätten 
till monopol på det fysiska tvånget inom ett territorium och försvarar detta 
territorium med våld. Detta framstår som en form av syftesdefi nition ur två 
vinklar: dels att varje stat strävar efter att etablera monopol över fysiskt våld, 
dels att staten strävar efter att försvara detta monopol och det territorium 
det behärskar. I sin defi nition förutsätter alltså Weber att alla stater förenas i 
ett syfte, nämligen att försvara sin ordning mot både inre och yttre hot. Till 
detta kommer att hoten bemöts specifi kt med fysiskt våld. Det våld stater äg-
nar sig åt är alltså inte våld utan inriktning eller syfte. Användningen av våld 
syftar alltid till att upprätta och försvara den ordning staten etablerar inom 
ett territorium. Man kan alltså hävda att Weber i sin defi nition använder både 
en medel- och en syftes-utgångspunkt och att han i sin egen defi nition falsi-
fi erar argumentet att alla stater inte har eller har haft något syfte gemensamt. 
Frågan är då om Webers argumentering för påståendet att en syftesdefi nition 
är omöjlig är hållbart. Det går ju inte att byta ut det andra argumentet med 
sin motsats och ändå behålla Webers slutsats som sann. Och inte heller kan 
det första argumentet av egen kraft stödja slutsatsen så som Weber formulerat 
den. Webers argumentering ska alltså inte ses som tillräcklig för att avvisa en 
syftesdefi nition. Det tycks således som om Webers sätt att närma sig defi ni-
tionen av en stat egentligen inte är väsensskilt från det sätt som historiemate-
rialister hanterat problemet. Skillnaden dem emellan är frågan om vad som 
kan sägas vara statens grundläggande syfte.

I Webers teori är alltså kontrollen och utövandet av våld och tvångsmakt 
statens mest grundläggande beståndsdel.100 Om man utifrån denna teori 

100 Som grundläggande distinktion i sin teori om auktoritetsorganisationer skilde Weber 
mellan politiska och hierokratiska organisationer. Denna distinktion legitimerade We-
ber utifrån en distinktion mellan två olika former av tvång och våld, det fysiska och det 
psykiska, se Weber 1983, s. 38. Medan användningen av eller hotet om fysiskt tvång är 
det specifika i varje politisk organisation kännetecknas en hierokratisk organisation en-
ligt Weber av användningen av psykiskt tvång. Det hierokratiska (heliga) tvånget fung-
erar genom tilldelning eller förvägrande av frälsningsgåvor. Weber använder begreppet 
hierokratisk i anslutning till sin teori om kyrkan.  Begreppet kyrka är således i Webers 
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skulle producera en förklaring till uppkomsten av de centraliserade monarki-
erna i Västeuropa mellan 1400 och 1700 skulle den i rudimentär form säga 
att rörelsen mot den centraliserade statsformen var en produkt av den militära 
beredskapens fortskridande rationalisering som förekomsten av krig och våld 
mellan och inom de olika samhällena skapade.

En form av teorier som understryker våldet och de militära aktionernas 
betydelse för stater och deras förändring är teorier inom det område som 
brukar kallas ”den militära revolutionen”. Michael Roberts är känd för att 
ha presenterat denna förklaring till uppkomsten av de centraliserade stats-
formerna i Europa under tidigmodern tid.101 Roberts talar om en ”krigskon-
stens revolutionering” i Europa mellan 1560 och 1660. Den grundtanke han 
framför innebär att förändringar i den militära taktiken skapade ett behov av 
en ny typ av armé som krävde väldrillade och disciplinerade soldater. Förut-
sättningarna för förändringarna av krigstaktiken var enligt Roberts teknolo-
giska. Utvecklandet av lättare och eff ektivare skjutvapen skapade möjligheter 
för närstrider, vilket förändrade de taktiska formeringarna och enheternas 
storlek. Förändrad teknik vid kanongjutningen skapade samtidigt lättare 
artilleripjäser som kunde ge kraftigt eldunderstöd. Den tredje taktiska för-

teori en institution vars ”administrativa stab gör anspråk på monopol på det legitima 
hierokratiska tvånget”, Weber 1983, s. 38. Likheter mellan Webers och Althussers sätt 
att närma sig en distinktion mellan repressiv och ideologisk statsapparat är tydliga. 
Båda delar åsikten att den grundläggande distinktionen bör göras mellan två olika for-
mer av tvång och att fysiskt (repressivt) tvång är ett grundmoment i varje statsapparats 
sätt att verka. Men Weber säger aldrig något utförligt om psykiskt tvång, mer än att det 
fungerar i religiösa system. Han problematiserar aldrig begreppets hårda anknytning 
till den religiösa föreställningen om frälsningsgåvor och den hierokratiska organisatio-
nen, och han frågar sig inte om psykiskt tvång kan vara fungerande maktmedel även för 
andra auktoritetsorganisationer. I några passager hos Weber tycks begreppet disciplin i 
politiska organisationer bära en betydelse som en form av psykiskt tvång, men då mer 
som en inövad och automatisk reaktion hos människor, och inte med den intrikata 
betydelse som avses i relation till de religiösa systemen, se närmare Weber 1983, s. 38. 
Svagheten med Webers utgångspunkt är att det psykiska tvång som kyrkan och reli-
gionen utövar därmed aldrig blir en av många former av psykiskt tvång (samlade under 
ett allmänbegrepp som ideologi), utan med ett weberianskt synsätt är det bara inom 
religionen som psykiskt tvång utövas. Utifrån ett althusserianskt perspektiv är det inget 
väsensskilt med det religiösa auktoritetssystemets sätt att utöva psykiskt tvång som skil-
jer det från exempelvis det moderna akademiska auktoritetssystemet, de är båda former 
av ideologiska statsapparater med ideologin som verkningssätt. Weber talar heller aldrig 
om religionen eller kyrkan som en av flera statsreproducerande institutioner. På så sätt 
hävdar Webers utgångspunkt att kyrkan och staten är väsensskilda, medan Althusser 
hävdar att de båda förenas i det att de använder både repressionens och ideologins me-
kanismer för samhällelig reproduktion.

101 Roberts 1969, s. 114-146. Frågan om den militära revolutionens betydelse, existens och 
dess form av revolution har varit föremål för en omfattande diskussion och forskning, 
för en omfattande översikt av fältet se Rogers 1995.
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ändringen var att kavalleriet gavs en nygammal funktion genom att få chock-
anfalla med dragen värja.102 Dessa taktiska förändringar fi ck enligt Roberts 
mycket långtgående konsekvenser. För det första ställde de nya krav på mer 
omfattande militär utbildning och större disciplin. De största förändringarna 
var dock att arméerna blev permanenta och allt större i omfattning. Den för-
ändrade taktiken och dess konsekvenser ledde samtidigt till förändrade mili-
tära strategier i det att fälttågen blev allt större och mer vittgående än tidigare 
– det 30-åriga kriget utgjorde ett talande exempel på detta.103 Träningen och 
gruppsammansättningen gjorde det nödvändigt att arméerna blev perma-
nenta, vilket i sin tur ökade trycket på det samhälle av vilket de militära 
permanenta strukturerna levde. Detta tryck skapade i sin tur ett behov av allt 
större och mer sofi stikerad administration för att möjliggöra det resursuttag 
och den resursdistribution som den militära apparaten krävde. Denna krigs-
konstens revolution och de större militära åtagandena skapade två väsentliga 
problem för dem som ville hävda sig i konkurrensen. För det första uppstod 
försörjningsproblem; för det andra var man tvungen att fi nna fi nansiella lös-
ningar på de ständigt växande krigskostnaderna. Denna utveckling ledde, 
enligt Roberts, ofrånkomligen till att statens betydelse och auktoritet ökade. 
Han skriver: ”endast staten kunde nu prestera de administrativa, tekniska 
och fi nansiella resurser som krävdes för fi entligheter i större skala.”104 För att 
möta problemen och hantera den nya krigstaktiken krävdes nya administra-
tiva metoder och mönster samt en centraliserad form av politiskt styre för att 
skapa bästa möjliga översikt och kontroll på militära enheter och ekonomiska 
resurser. Centraliseringen av statsmakten och tillväxten av denna makts olika 
administrativa funktioner, såsom byråkrati, rättsväsende, skatteväsende och 
diplomati ska alltså ytterst, enligt denna teori, sökas i strukturella föränd-
ringar av den militära maktens form. Den stora bristen i denna typ av teori är 
att den saknar förståelse för krigens ekonomiska och sociala förutsättningar. 
När teknologin identifi eras som drivkraften bakom krigen missar man att 
besvara den mer grundläggande frågan om varför krig förs och vilka som för 
krig. En förståelse av dessa frågor måste föregå förståelsen av hur krigen förs. 

102 Roberts 1969, s. 115. Geoffrey Parker är en annan forskare som i Roberts efterföljd 
framfört liknande förklaringar till staters förändring. Mot Roberts hävdade dock Par-
ker att det var uppkomsten av nya befästningar i Italien under 1500-talet, trace italien-
ne, som var den avgörande faktorn i krigföringens förändring, se Parker 1976, s. 208; 
Parker 1988, s. 7-16. Med allt hårdare strider till lands sökte många stater ett avgörande 
till havs vilket fick till konsekvens att krigsflottorna i de europeiska farvattnen ökade 
både i storlek och styrka. Omfattande analyser av flottans utveckling och betydelse 
för de europeiska staternas förändrade former mellan 1500 och 1800 har gjorts av Jan 
Glete, se vidare Glete 1993, s. 3-21, 477-489.

103 Roberts 1969, s. 121-122.
104 Roberts 1969, s. 123-124.
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Därför vill jag hävda att krig inte bedrivs därför att teknologin tvingar fram 
dem, utan teknologin tvingas fram av människor som av ekonomiska och 
sociala orsaker brukar våld mot varandra.

Jan Lindegren är en av dem som i ett svenskt forskningsläge argumente-
rat för produktionssättsteorin. I sin avhandling om exploateringen i Bygdeå 
socken 1620–1640 ansåg han att man kunde bortse från överbyggnadens 
infl ytande vid analysen av produktion och reproduktion i samhället.105 Det-
ta perspektiv övergav han dock i en syntes kring den svenska militärstaten 
mellan 1560 och 1720, där det internationella statssystemets ständiga krig 
fi ck utgöra förklaringen till statens form och det exploaterande trycket på 
befolkningen. Tillsammans med Sven A. Nilsson är Jan Lindegren den i 
svensk forskning som utvecklat och lanserat begreppet ”militärstaten”.106 Då 
jag uppfattar perspektivet som mycket relevant för min utgångspunkt har 
jag dessutom bemödat mig att stödja och utveckla deras resonemang genom 
att använda speciallitteratur. De övriga författare jag anför i notapparaten 
är inte advokater för Lindegrens och Nilssons modell, men tillför ytterligare 
kunskap kring de historiska förändringarna. I Lindegrens syntes är det inte 
de militärteknologiska uppfi nningarna som fungerar som drivkrafter, utan 
den mänskliga ekonomins och krigens dynamik som står i fokus. Utifrån sitt 
historiematerialistiska perspektiv blev den grundläggande frågan i syntesen 
för Lindegren att utreda hur organiseringen av staten och krigen påverkades 
av ekonomin och hur krigen påverkade organiseringen av ekonomin. Att det 
fi nns ett samband mellan dessa begrepp är en självklarhet för Lindegren då 
krig enligt honom utgör den härskande adelsklassens redskap för expansion 
och exploatering. Staten är för honom inget annat, och inget mindre, än en 
härskande klass organisering av den samhälleliga makten för att tillgodogöra 
sig merprodukt. Under perioden 1560–1720 var det adeln som samlade den 
ekonomiska och politiska makten i det svenska riket. Den politiska forme-
ringen av adelsmakten centraliserades genom Gustav Vasas makttillträde till 
kungen som utövade sin makt med hjälp av ett adligt råd.107 Fyrståndsriksda-
gen var underordnad kungen och rådet.108 Alltmer vidsträckta och komplice-
rade uppgifter för statsmakten krävde för ökad eff ektivitet att viss maktutöv-
ning kunde delegeras. Olika system för delegering växte fram och avveckla-
des under perioden. Under Gustav Vasas och hans söners tid växte ett system 
med sekreterare fram, ett system som följde ett allmänt europeiskt möns-
ter.109 Med början i Gustaf II Adolfs regeringstid och 1634 års regeringsform 

105 Lindegren 1980, s. 21, fotnot 31.
106 Se Lindegren 1984; Nilsson 1989; Nilsson 1990.
107 Lindegren 1984, s. 101.
108 Lindegren 1984, s. 101.
109 Se vidare Norrhem 1993, s. 29-35.
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följde ett nytt centralt förvaltningssystem, kollegiesystemet, som bestod av 
fem rikskollegier med var sin chef. Denna organisering vilade på medverkan 
från adeln som genom privilegier skaff ade sig monopol på kollegiesystemets 
ämbetstjänster.110 Kungens personliga infl ytande bestod likväl och med Karl 
XI:s envälde 1680 blev kungen den byråkratiska apparatens verkliga chef.111  
Den politiska formeringen och dess förändringar var enligt Lindegren dock 
ytterst en konsekvens av de krafter som den exploaterande adelsklassen hade 
att verka under: rikets ekonomi och de europeiska krigen.

Ekonomin i det svenska riket vid mitten av 1500-talet dominerades av 
småskalig agrar produktion – 90 % av befolkningen var bönder.112 Den agrara 
produktion skedde över hela landet inom bondehushållen och produktionen 
fyllde två behov: dels bondehushållens egen konsumtion, dels produktionen 
av ett överskott som staten och adelsklassen tillgodogjorde sig. Huvuddelen 
av bondehushållens produktion gällde framställandet av bruksvärden, som 
gick till direkt konsumtion, men för att kunna täcka behovet av produkter 
som man inte hade tillgång till eller kunde tillverka själva samt erläggan-
det av penningränta behövde man även framställa bytesvärden för att ge-
nom handelsutbyte komma över reda penningmedel. Denna cirkulation av 
varor och pengar var dock begränsad och sluten inom landet. På grund av 
sin bruksvärdesinriktade produktion och cirkulationsmarknadens slutenhet 
påverkades det svenska rikets ekonomi inte nämnvärt av det framväxande 
internationella handels- och produktionssystemet under 1500-talet.113 Den 
svenska adelsklassens exploatering av befolkningen måste inom det ekono-
miska systemet med nödvändighet att i huvudsak bygga på tillgodogörandet 
av bruksvärden och arbetskraft. Möjligtvis kunde ett omfattande samlande 
av bruksvärden omvandlas till bytesvärden och bytas mot reda pengar på den 
inhemska marknaden, men denna möjlighet var under 1500-talet begränsad. 
Det var med dessa ekonomiska förutsättningar som den svenska kungamak-
ten och adelsklassen var tvungna att överleva och strida i det internationella 
statssystem som växte fram under 1400- och 1500-talen, och där det storska-
ligt organiserade våldet, kriget, blev den avgörande formen för maktkamp 
mellan Europas exploaterande klasser. Gustav Vasa, som med det våldsamma 

110 Se vidare Carlsson & Rosén 1962, s. 491. 
111 Lindegren 1984, s. 103.
112 Lindegren 1984, s. 103.
113 Lindegren 1984, s. 106. Lindegren må ha rätt i att den svenska ekonomin med interna-

tionella mått mätt förefaller sluten, men det är fel att föreställa sig den svenska ekono-
min som helt sluten. Redan under medeltiden och ännu starkare under Gustav Vasas 
regeringstid var den svenska utrikeshandeln omfattande. Kjell Kumlien har visat i sin 
undersökning av den tyska hansans verksamhet att exporten av hudar, smör, järn och 
koppar var betydande, samtidigt som införseln av exempelvis det livsnödvändiga saltet 
var stort, se Kumlien 1953, s. 299-322. 
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utkörandet av de danska trupperna ur riket och nerkämpandet av de inrikes 
uppblossade upproren på ett handfast sätt övertygats om vikten av en stark 
och aggressiv krigsmakt, tvingades hantera den strukturella motsättning som 
uppstod då ett ekonomiskt produktions- och exploateringssystem byggt på 
småskalig agrar bruksvärdesproduktion kolliderade med den nya tidens krig-
förings- och krigsfi nansieringssystem. Det strukturella tryck som detta skapa-
de tvingade kungen att sysselsätta sig med allehanda ekonomiska projekt för 
att öka både produktionen av bruksvärdesprodukter för att mätta munnarna 
i armén och förvaltningen samt att producera bytesvärden för att i cirkula-
tionsprocesser komma över kontanta medel som var internationellt gångbara. 
Försöket med avelsgårdar var ett exempel på bruksvärdesproduktion och det 
tilltagande brytandet av järn och silver tillfredsställde det senare behovet.114 
Redan Gustav Vasas krigiska expeditioner mot det ryska riket på 1550-talet 
visade att det statsfi nansiella systemet led av brist på kontakt med större inter-
nationella marknader. Det organiserade våldet mellan staterna hungrade efter 
stora mängder resurser som bäst mättades med penningtillförsel. Den svenska 
ekonomin och exploateringen, som var strukturellt annorlunda organiserad, 
kunde dock inte tillfredsställa detta behov i en handvändning. Det struktu-
rella tryck som denna situation skapade var tvunget att hanteras för lyckad 
krigföring och fortsatt exploatering. För adelsklassen fanns tre lösningar till 
hands. För det första att öka exploateringsgraden av de inhemska bondehus-
hållen. Detta genomfördes men det fanns inte mycket annat än bruksvärden 
att röva och då kom man ändå inte åt de internationellt gångbara bytesvär-
dena och penningmedlen.115 Det andra alternativet var att öka exploateringen 
av de naturresurser som fanns inom riket. Det är mot bakgrund av detta 
man ska betrakta den kraftigt ökande gruvbrytningen och järnhanteringen 
som tog fart från 1500-talets senare del och under 1600-talet. På detta sätt 
kunde adelsklassen och staten genom att både äga och beskatta produktionen 

114 Se vidare Hallenberg 2001, s. 237-259.
115 Enligt Lindegren ökade den samhälleliga exploateringen av bondehushållen från 1560-

talet fram till 1620-talet genom att extraskatter blev stående Samtidigt bidrog en be-
byggelseökning till ett ökat skatteunderlag för staten, se Lindegren 1984, s. 118-120; 
Nilsson 1990, s. 31-51. Rörande bebyggelseökningen under 1500-talet och början på 
1600-talet, se vidare Larsson 1972, s. 15-33, 171-172. Genom den kyrkliga reforma-
tionen och beslagtagandet av kyrksilver kom Gustav Vasa över mängder av silver som 
kunde användas för att slå mynt och fungera som betalningsmedel, han tycks dock 
ha valt att spara mycket av silverproduktionen på kistbotten, se Heckscher 1935, s. 
165-167. Genom den kyrkliga reformationen kunde Gustav Vasa också genomföra en 
reduktion av kyrkans gods och räntor och lägga dessa förmögenheter under kronan och 
sig själv. Denna godsmassa utgjorde sedan en av grundstommarna i kronans kassa och 
förläningspolitik, se Nilsson 1947, s. 233-238; Söderberg 1977, s. 18-36, 249-251.
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ansamla bytesvärden för direkt export mot penningmedel och vapen.116 Det 
tredje alternativet var att satsa stort och ge sig ut på krigiska expeditioner för 
att erövra landområden med rik produktion och handel som kunde beslag-
tas och beskattas. Den första aggressiva expansionistiska fasen inträdde med 
Erik XIV:s regeringstid (1560–1568) och riktade sig mot Baltikum och den 
omfattande ryska handeln.117 Efter upprepade konfl ikter vid slutet av 1550-
talet och början av 1560-talet övergick kampen 1563 till regelrätt krig i det 
nordiska sjuårskriget.118 Den kontinentala krigföringens metoder var därmed 
tvungna att bli den svenska styrelsens metoder och den svenska ekonomin 
underkastades krigföringens logik. Stående trupper och legoknektar krävde 
fi nansiering medelst kontanta medel. Penningbristen, som var en konsekvens 
av den svenska ekonomins struktur, löstes genom ökad exploatering men 
också genom upptagandet av lån från utländska kreditorer, lån som skulle 
lösas genom den framtida fredstidens produktion och exploatering.119 De-
mobiliseringen tenderade att bli lika dyr som mobiliseringen och upprätthål-
landet av trupperna. Detta innebar att krigets kostnader vältrades över på en 
ekonomi som inte var tillräckligt stor att bära dem. Fortsatt krig blev därmed 
en nödvändighet och freden ett hot för den exploaterande klassen.120 Under 
dessa krafter var man tvungen att förvandla rikets produktion och politiska 
organisering till de kontinentala krigens struktur. Detta tog sig uttryck både 
i ökad ekonomisk exploatering och i fortsatt byråkratisk expansion. Som 
allra starkast var denna process under perioden 1620–1640 och Gustav II 
Adolfs styre. Mellan 1640 och 1680 slets den politiska och ekonomiska or-
ganiseringen mellan de kontinentala krigens dynamik och de otillräckliga 

116 Lindegren 1984, s. 104-105. Se vidare Heckscher 1935, s. 145-171; Boëthius 1957, s. 
1-40; Lindroth 1955a, s. 125-228; Lindroth 1955b, s. 139-189; Engelbertsson 1986, s. 
1-29; Florén 1987, s. 8-34.

117 Se vidare Attman 1973, s. 103-193; Loit 1975, s. 20-65.
118 Se vidare Österberg 1971, s. 13-15; Arnell 1977. Att detta krig slukade kontanta medel 

är tydligt. Enligt Claes Annerstedt bestod den svenska truppstyrkan som utförde dessa 
expeditioner i Baltikum av mellan 5 000 och 10 000 man, varav en del var tyska lego-
knektar. Mellan 1661 och 1664 slukade krigsoperationerna i Livland ungefärligen 2,55 
miljoner mark i rena kontanta medel, se Annerstedt 1868, s. 98-122.

119 Nilsson 1990, s. 178-195. Bristen på reda pengar fick staten redan under slutet av 1500-
talet att förläna omfattande mängder gods och räntor till militärbefälen, som avlöning 
och belöning. Detta system fortsatte under 1600-talet, avbrutet av vissa smärre reduk-
tioner, och var en av huvudanledningarna till den brist på resurser som mot slutet av 
1600-talet drabbade den svenska staten. Konsekvensen av förläningar blev ju att staten 
förlorade sin säkerhet i upptagandet av lån och fick allt svårare, och därmed dyrare, 
att erhålla penninglån för att finansiera kriget. Reduktionen blev sättet att återta dessa 
resurser, dvs. både förläning och reduktion var en omfördelning av resurser inom den 
exploaterande klassen, strategier som ytterst syftade till att finansiera allt dyrare och 
mer krävande krig, se Nilsson 1989, s. 43-118; Nilsson 1947, s. 370-384. 

120 Lindegren 1984, s. 120-121.
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inhemska resurserna. Under det pfalziska husets regenter (1654–1720) och 
särskilt Karl XI:s envälde (1680–1697) nödvändiggjorde denna motsättning 
en reorganisering av militärstaten så att en stor armé kunde födas av den in-
hemska produktionen. Reduktionen av adelns gods och räntor blev den stats-
fi nansiella lösningen och generalindelningsverket den militära. Det militära 
indelningsverket (det ständiga knektehållet), introducerat av Karl XI och i 
hög grad baserat på naturahushållning, blev lösningen, men också den börda 
under vilka Karl XII förde sina omfattande europeiska krig och de svenska 
bönderna tvingades avstå sin produktion och arbetskraft.121

Som avslutning på sin syntes uppehöll sig Lindegren kring fenomen som 
följde av och var en förutsättning för att det svenska samhället skulle kunna 
omvandlas till en militärstat, nämligen den repressiva statsapparatens och 
de ideologiska statsapparaternas utvidgning. Frågan han ställde var: ”hur få 
de direkta producenterna att lämna ifrån sig en del av sitt produktionsresul-
tat och hur få dem att lämna sina åkrar och dra ut på Europas slagfält.”122 
Skulle jag våga mig på en teoretisk omformulering av denna utsaga skulle 
den sammanfalla med frågan: Hur organiserades och reproducerades det ex-
ploaterande trycket? Detta är frågor som är i linje med det problemkomplex 
jag här försöker utforska. Lindegren byggde på grundsatsen att all feodal till-
ägnelse vilade på ideologisk dominans och vapenmakt, ett tema han med 
historiematerialistisk teori utvecklat i sin avhandling men då bara sett till dess 
konsekvenser på produktionen.123 I syntesen lyfte han fram två fenomen som 
uttryck för ideologisk dominans, dels lagen och den därmed sammanhäng-
ande tingsförvaltningens förändring, dels religionen och kyrkans föränd-
ring. Militärstatens nya krav förändrade den juridiska apparatens utseende 
och innehåll. En ny organisering av den juridiska apparaten etablerades med 
hovrätternas inrättande och Kungl. Maj:t som högsta instans. Den juridiska 
apparaten fi ck en mängd nya institutioner och karriärpositioner, till vilka 
man formellt erhöll tillträde genom att genomgå juridisk utbildning. Rätts-
systemet fi ck också nya doktriner under den romerska och mosaiska rättens 
infl ytande.124 Genom den kyrkliga reformationen, som klippte banden med 
121 Innebörden i det yngre indelningsverket var att bondesamhället direkt fick bära upp-

rättandet och underhållet av armén genom att två eller flera gårdar fick bilda en rote, 
som skulle rekrytera och med boställe avlöna en soldat. Varje län skulle uppställa och 
underhålla 1200 infanterister, organiserade i ett regemente. Indelningsverket gjorde på 
så sätt slut på de ständiga utskrivningarna av bondsöner och minskade statens behov av 
att erlägga betalning i penningmedel. Karl XI:s yngre indelningsverk hade sin förlaga 
i ett äldre, av Gustav II Adolf organiserat, men relativt ineffektivt indelningssystem, se 
vidare Nilsson 1989, s. 136-153; Danielsson 2000, s. 39-56; Ericson 2004, s. 29-45. 

122 Lindegren 1984, s. 122.
123 Lindegren 1980, s. 21-27, 178-208.
124 Lindegren 1984, s. 122-123. Rörande det svenska rättsväsendets utveckling under 

tidigmodern tid, se vidare Taussi Sjöberg 1981; Taussi Sjöberg 1990; Sundin 1992; 
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den katolska kyrkan i Rom, kunde Gustav Vasa dra in de kyrkliga resurserna 
och göra dem tillgängliga för kronan att använda i statsbyggandet. Två andra 
förändringar såg Lindegren som väsentliga, för det första att det kyrkliga 
livet gick från att vara baserat på liturgi till att grunda sig på predikan, detta 
som en konsekvens av att den nye fursten önskade ett propagandainstrument 
för sin politik. För det andra hade den våldsamma reformationen gjort till-
gången på predikanter låg vilket tvingade Gustav Vasa att ombesörja att stat-
liga system för utbildning och karriärer för präster upprättades; inrättandet 
av hovpredikanttjänster ska ses i detta ljus.125 När den svenska militärstaten 
inledde sin stora expansionistiska fas under 1620-talet bäddade dessa föränd-
ringar för att kyrkan och dess prästerskap genom religionen och sin politiska 
roll i lokalsamhället skulle bli lydiga instrument i den härskande klassens 
exploateringsarbete.126 Kyrkan förvandlades enligt Lindegren från att vara 
en tillhandahållare av en allmän världsbild till att bli ”militärstatens språkrör 
och apparat för befolkningskontroll”.127 Både den juridiska och den kyrkliga 
apparaten utvecklade sig enligt Lindegren till att bli statliga kontrollorgan. 
Lagen och religionen är för Lindegren uttryck för ideologisk dominans. Men 
vad är då ideologisk dominans? Den betydelse som Lindegren lägger i begrep-
pet ideologi tycks närma sig betydelsen tvångsmakt, han menar ju att lagen 
och religionen tillhandahåller kontroll och bestraff ning, men skillnaderna 
mellan dessa begrepp och grundbetydelsen i ideologibegreppet är i Linde-
grens framställning inte närmare preciserad eller utvecklad. Att hävda att 
människans praktik är en följd av tvångsmakt skulle innebära att man i varje 
fall av praktik skulle behöva påvisa existensen av en repressiv tvångskraft 
som framtvingar beteendet. Men att påvisa detta är en omöjlig och onödig 
uppgift. Praktiken kan förklaras på ett sätt som fullt ut tillvaratar den exploa-
terande utgångspunkten men inte förutsätter en ständigt närvarande direkt 
repressiv makt. Althussers ideologibegrepp kan här fungera som korrektiv.

Ytterligare ett antal teoretiska perspektiv som fäster avseende vid vålds-
maktens betydelse för de tidigmoderna staternas framväxt har formulerats i 
de senaste årens historievetenskapliga forskning. Kännetecknande för per-
spektiven är att de har formulerats i en ståndpunkt som ligger nära tanken 
på samhälleliga kontrakt tillsammans med ekonomiska teorier om företag 
och entreprenörskap.128 Den samhälleliga kontraktstanken går tillbaka till 
 Th omas Hobbes teori i boken Leviathan, först utgiven 1651. Hobbes menade 
att för att fred ska uppträda bland människor måste de tillsammans över-

Thunander 1993; Taussi Sjöberg 1996.
125 Lindegren 1984, s. 123.
126 För en närmare analys av prästernas roll som kontrollanter och ”bokförare” för registre-

ringen av befolkningen från 1500-talet framåt, se Nilsson 1990, s. 31-51.
127 Lindegren 1984, s. 123.
128 Se vidare North 1981; Coase 1992; Schumpeter 1994; Williamson 1996.
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lämna sina naturliga rättigheter (rätten till angrepp och försvar) till någon 
som får utöva den rätten åt dem.129 Att ömsesidigt överlåta eller uppge sina 
rättigheter är enligt Hobbes att ingå ett kontrakt, och ett kontrakt förbinder 
den som överlämnar sina rättigheter att inte hindra den som övertagit rätten. 
Överlåtandet av sina naturliga rättigheter är enligt Hobbes en frivillig hand-
ling eftersom handlingen syftar till att tillfredsställa egoistiska motiv, dvs. 
säkra den personliga säkerheten och möjligheten till försörjning.130 Han me-
nar dock, något paradoxalt, att då människan av sin natur har svårt att inse 
att hon behöver överlämna sina rättigheter och istället fullföljer sin naturliga 
rätt att angripa och förstöra måste hon övertygas om naturlagarnas oåterkal-
lelighet. Den enda kraft som kan övertyga människan om detta är enligt 
Hobbes en våldsanvändande stat. Staten är då enligt Hobbes defi nition en 
central, samhällelig, makt som genom repressiv kraft ska få medborgarna att 
hålla sina kontrakt och iaktta att naturlagarna, dvs. hållandet av avtal, försvar 
mot yttre fi ender och hindrandet av inre rivalitet och kamp, efterlevs.131 Allt-
så, för att kontraktet, och därmed freden ska bevaras, måste staten fi nnas för 
att ingjuta fruktan. Existensen av staten, den samhälleliga makten, är alltså 
en förutsättning för kontraktets ingående och hållande. I just denna proble-
matik fi nns också ett logiskt problem med teorin. Ett samhällskontrakt kan 
i sig inte förklara statens uppkomst eftersom vi, enligt Hobbes egen utsaga, 
måste förutsätta att staten förutsätter kontraktet. Men om vi måste förutsätta 
att staten med allt sitt våld och all terror föregår kontraktet måste vi fråga 
vilken funktion kontraktet egentligen har. Kontraktet kan ju då inte förklara 
varför människor lever i fred, eftersom statens repressiva metoder och därmed 
människors underkastelse föregår insikten om ett kontrakts nytta. Utifrån 
Hobbes eget resonemang skulle alltså inte någon form av kontrakt vara en 
förutsättning för freden. Människor tycks snarare leva i fred för fruktan av 
statens repression.

Kontraktstanken har vunnit anhängare i svensk modern forskning kring 
statsbildningen. Den främste företrädaren för denna inriktning har varit Jan 
Glete.132 Utifrån ett resonemang om ekonomisk rationalitet vidhåller Glete 
att man i sina teoretiska utgångspunkter av staten måste utgå ifrån att det 
mellan härskaren och samhället konstrueras ett ömsesidigt kontrakt därför 
att aktörerna (folket) har valfriheten att kunna köpa någon annan härskares 
beskydd eller ordna sitt eget. Glete påstår att man ska förutsätta att härska-
ren och folket förhandlade om beskydd.133 Undersåtarnas påstådda valfrihet 

129 Hobbes 1946, s. 85.
130 Hobbes 1946, s. 86-87.
131 Hobbes 1946, s. 94.
132 Se vidare Glete 2000; Glete 2002; Hallenberg 2001.
133 Glete 2002, s. 4-5.
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i kraft av att äga pengar och andra materiella medel tvingade alltså staten till 
kompromisser. Glete utgår då ifrån att äganderätt gör människan friare, men 
som konstaterats i kritiken av Hobbes gör ägandet i sig ingen friare eftersom 
den som äger och vill behålla sitt ägande alltid är beredda att acceptera, stödja 
och underkasta sig den makt, det må vara en repressiv eller ideologisk appa-
rat, som utgör grunden för ägandet och har tillgång till de starkaste repressiva 
maktmedlen. Om staten är en förutsättning för ägandet och äganderätten, 
kan äganderätten inte, mer än i en ytterst begränsad betydelse, vara grunden 
för en frihet utanför staten. Den kritiska frågan till Glete måste då vara: Hur 
fri är den som berövats de grundläggande instrumenten till makt? Det fram-
står för mig som en paradox att folket skulle ha friheten att välja beskydd när 
staten är den struktur som upprätthåller och utövar den samhälleliga vålds-
makten. Det kan endast betecknas som en illusorisk frihet att välja beskydd 
av den som håller kniven mot ens strupe. 

I Gletes efterföljd har Cecilia Ihse gjort en omfattande undersökning 
av relationen mellan kungamakten och prästerskapet vid riksdagen i Sverige 
under perioden 1642–1686. Ihse använde Gletes tes om köpslående och be-
skydd för att tolka sambandet mellan den svenska statens utveckling under 
1600-talet och prästeståndets agerande vid riksdagen. Ihse menade att präs-
terskapet fi ck en betydande roll i riksdagen därför att staten valde att köpslå 
med prästerna för att få tillgång till deras ideologiska resurser och därmed 
kunna legitimera de rådande maktförhållandena och krigsprojekten.134 Uti-
från detta perspektiv studerade hon prästeståndets organisering, dess roll i det 
kungliga propositionsarbetet, diskussionerna om prästerskapets roll i samhäl-
let och prästeståndets sociala sammansättning. Trots att Ihses utgångspunk-
ter var att prästeståndet på riksdagen var involverad i ett förhandlingsrum 
och köpslående visar hennes resultat en något annorlunda bild. Studien stöd-
jer snarare hypotesen att den svenska riksdagen var en arena skapad och styrd 
av kungamakten för att möjliggöra resursuttag från befolkningen. Ihse menar 
exempelvis att ”riksdagsmannasysslan utfördes på order av kungamakten och 
det var en plikt att åta sig uppdraget”.135 Frågan är då om riksdagen kan sägas 
ha varit en arena för att ordna medverkan från olika samhällsgrupper. Sna-
rare framstår riksdagen och även prästeståndet som en politisk konstruktion 
initierad direkt av kungamakten och underkastad den härskande klassens 
ideologi. Detta är särskilt tydligt i hur den religiösa argumentationen blev 
en viktig del i kungamaktens strategi för att utforma de propositioner som 
låg till grund för att begära resurser till de omfattande krigsprojekten. Idén 
om det rättfärdiga kriget som hämtades från den lutherska ortodoxins teo-
logi, bellum iustum, var en betydelsefull retorisk strategi för att övertyga om 

134 Ihse 2005, s. 22-23.
135 Ihse 2005, s. 176-179.
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krigens nödvändighet och gav kungamakten en legitimering av sin position 
i samhället. Enligt denna ideologiska konstruktion var krig rättfärdiga då de 
angrep det onda i världen och slutligen skulle innebära fred.136 Prästerskapet 
fi ck vid riksdagarna i uppgift att för de andra stånden förklara dessa religiösa 
föreställningar som legitimerade expansionspolitiken. 

Trots att en av Ihses viktigaste slutsatser var att 1600-talets svenska präster 
kuvades under en allt starkare kungamakt menar hon ändå att förhandlings-
perspektivet är fruktbart i det att kyrkans män gjordes delaktiga i politiken 
och att kungamakten använde religiösa föreställningar för att argumentera 
för ökat resursutvinnande.137 Men jag har svårt att dela Ihses slutsatser om att 
prästeståndets riksdagsarbete var uttryck för förhandling och köpslående. Jag 
skulle snarare vilja hävda att kungamakten genom riksdagarna konstruerade 
prästerskapet. Det kungliga privilegiegivandet vid riksdagarna var ett tydligt 
faktum som visar att kungamakten konstruerade prästeståndet och dess sam-
hälleliga maktställning. Enligt mig visar Ihses studie på ett elegant sätt hur 
ideologisk makt fungerar och hur den repressiva statsapparaten använde detta 
instrument. Genom att kungamakten konstruerade och stod som garant för 
prästerskapets materiella och sociala ställning genom det juridiska systemet 
och lagstiftningen kom prästerskapet att underkasta sig och stödja den ideo-
logiska och repressiva statsapparat som utgjorde grunden för ägandet, dvs. 
den statliga apparaten och dess myndigheter.

Analys av nödvändighetens och tvångets struktur
Vad tillför dessa teorier till förståelsen av problemen jag erhållit genom de 
historiematerialistiska teorierna? Svaret på frågan om hur samhällets produk-
tionsförhållanden reproduceras är enligt tvångsmaktsteorierna att samhället 
reproduceras genom våld och repressiv kontroll. Däremot förenas inte teo-
rierna av att de utgår från eller skulle erkänna ett exploateringsperspektiv. Av 
de beskrivna teorierna är det Jan Lindegren som utgår från exploateringsper-
spektivet. Gemensamt för teorierna är dock hävdandet att statsmakt repro-
duceras genom våld, tvång och krig. Vill man göra en ungefärlig minimide-
fi nition skulle denna säga att en stat är en samhälleligt organiserad makt som 
strävar efter att ensamt organisera tvång och våld inom ett territorium.  

Detta avsnitt har även erbjudit en fördjupning av de historiska föränd-
ringarna bland de europeiska staterna från 1500-talet fram till 1700-talet. 
Staternas centralisering och tillväxt i 1500-talets Europa förklaras enligt 
tvångsmaktsteoriernas grundläggande antagande med de allt mer resurskrä-

136 Ihse 2005, s. 75-80.
137 Ihse 2005, s. 181-182.
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vande krigens grasserande. På svensk grund har det i forskningen hävdats 
att den svenska militärstaten utgjorde ett unikum, men med tanke på forsk-
ningsläget är det fullt möjligt att tvivla på det unika i det svenska rikets 
situation. Militärstater var något som alla stater i Europa var tvungna att för-
vandlas till. Men det går inte att förneka att den svenska staten hade särskilda 
förutsättningar som skilde sig från de europeiska stater som hade tillgång till 
stora penning- och kreditcetra för att fi nansiera mobilisering och demobilise-
ring. En viktig teoretisk insikt av detta är antagandet att det i Europa skapas 
ett internationellt statssystem som man måste innesluta i varje förståelse av 
den svenska strukturen och dess förutsättningar. Det är också tydligt hur 
det internationella statssystemet bygger på kamp och konkurrens och att sta-
ter för att hävda sig i denna konkurrens bildar allianser och förbund för att 
bli konkurrenskraftiga, tjäna pengar och erhålla eldunderstöd. Kaos är inte 
rätta ordet då allmänna spelregler etablerades genom diplomatins framväxt 
under 1500-talet. Den viktigaste insikten är att ekonomi och våldsmakt/krig 
är två faktorer som interagerar i bestämmandet av samhället och staten. Kri-
gen förklaras heller inte bäst utifrån den enskilda människans psykologiska 
konstitution. Genom att anlägga ett perspektiv som betonar samhällelig ex-
ploatering erhåller man en djupare förståelse av krigens existens i mänskliga 
samhällen. Med tvångsmaktsteoriernas argumentering ökar sannolikheten i 
antagandet att våld och krig inte är fenomen avskilda från samhället. Krig 
utgör inget asocialt fenomen, utan är en strukturell konsekvens av den explo-
aterande klassens rovgirighet och vilja att hävda sig i konkurrens, att behålla 
och utöka sitt exploaterande tryck. Krigen var sammandrabbningar mellan 
Europas exploaterande samhällsklasser. Detta styrker en tes jag tidigare bara 
kunnat ana, nämligen att krig är en exploaterande verksamhet i den exploa-
terande klassens händer. Krig är ett strukturellt uttryck av konkurrens inom 
och mellan exploaterande system uppbyggda på våld. Under den tid jag här 
studerar är den konstanta existensen av krig inte ett tecken på kris utan funk-
tionen av samhällsystemen i det internationella statssystemet, alltså ett slags 
friskhetstecken på att de exploaterande systemen fungerade. 

Lindegrens syntes visade dock att en särskild fråga behöver uppmärk-
sammas närmare, nämligen: Vad är exploatering? Varje analys av exploatering 
måste ta sin utgångspunkt i en systematisk defi nition av begreppet exploate-
ring. Althussers begreppsapparat och resonemang är inte särskilt tydliga på 
denna punkt. Marx är den av de hittills refererade författarna som behand-
lat denna fråga. Marx ger tillgång till en distinkt och mätbar defi nition av 
exploaterings begreppet genom sin mervärdesteori. Han diskuterar begreppet 
inom ramen för varuproduktionens form, men grundresonemanget och be-
greppen anser jag kunna tillämpas på alla produktionsformer. Det grund-
läggande begreppet är merarbete. Grundföreställningen i teorin går tillbaka 
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på begreppet livsnödvändighet. Den grundläggande tesen hävdar att varje 
mänsklig organisms fortlevnad kräver att ett antal grundbetingelser tillfreds-
ställs, nämligen: vatten, mat, värme, vila och sömn. Den mänskliga organis-
men måste även återställa slitage och förlust av de medel hon använt i sitt ar-
bete med att framställa produkter för sin fysiska överlevnad.138 Detta är livs-
nödvändig reproduktion. För att överleva måste den mänskliga organismen 
arbeta. Nyttigheter som möjliggör den livsnödvändiga reproduktionen måste 
framställas. Alla människor är producenter i den mån de skapar nyttigheter 
för sig själva eller andra. Arbete kan därför defi nieras som all framställning 
av nyttigheter.139 En nyttighet kan vara både materiell och immateriell. Marx 
benämnde alla nyttigheter som produkter.140 I det enklaste av samhällen är 
arbetet begränsat till sökande efter eller produktion av produkter i form av 
mat. I en mer komplicerad produktionsform som det kapitalistiska samhäl-
let, där den dominerande produktionen är inriktad på varuproduktion, syftar 
arbetet till framställandet av nyttigheter för utbyte på en marknad mot andra 
nyttigheter. Marx hävdade vidare att alla produkter förenas av det att de för-
brukar tid att producera.141 Alla produkter, det må vara en skörd potatis, ett 
belopp pengar eller en fastighet, kan i grunden ses som och därmed beräknas 
som givna mängder arbetstid. Varje produkt är inget annat än summan av 
en bestämd mängd arbetstid.142 Därför kan den livsnödvändiga reproduk-
tionen beräknas som summan av den tid det tar att framställa de nyttigheter 
som är livsnödvändiga. I varje samhälle är det därmed möjligt att beräkna 
den livsnödvändiga arbetstiden. Mängden livsnödvändig arbetstid varierar 
dock från samhälle till samhälle utifrån vilka produktionsformer som fi nns 
inom samhället. Den nödvändiga arbetstiden bestäms exempelvis av vad som 
produceras, hur det produceras, med vilka arbetsinstrument det görs samt 
vilken kunskap, skicklighet och intensitet producenterna har. Eftersom dessa 
förutsättningar är samhälleligt bestämda ska den livsnödvändiga mängden 
arbetstid beräknas som ett samhälleligt genomsnitt. Den livsnödvändiga re-
produktionen är alltså en för varje samhälle genomsnittlig grad av arbetstid. 
Den teoretiska defi nitionen av livsnödvändig reproduktion är alltså det arbete 
(metodologiskt kvantitativt mätt i arbetstid) som är nödvändigt för att upp-
rätthålla den mänskliga organismens fortlevnad under samhälleligt normala 
produktionsbetingelser och med samhällelig genomsnittsgrad av skicklighet 
och intensitet i arbetet.143 Utifrån denna defi nition kan jag vidare defi niera 
begreppet merarbete. Merarbete är allt arbete, mätt i arbetstid, utöver det som 
138 Marx 1970, s. 147-148, 497-499.
139 Marx 1970, s. 36.
140 Marx 1970, s. 37, 156.
141 Marx 1970, s. 34.
142 Marx 1970, s. 65.
143 Marx 1970, s. 34-35.
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är livsnödvändigt för fysisk överlevnad och ersättningen av slitage och förlust 
av de produktionsmedel som är nödvändiga för produktionen av produkter 
för överlevnad. Eller om man så vill: merarbete är allt icke livsnödvändigt 
arbete.144 Merarbetet kan tillfalla producenten att styra över och disponera 
fritt. Men producentens merarbete kan även någon annan än producenten 
tillskansa sig. Formerna för detta har varierat över historien.145 En maktme-
tod för detta känner vi som tvångsmakt, som i en mer precis bestämning 
kan sägas vara alla tillämpningar, hotade eller verkliga, av handlingar som 
innebär förlust eller skada på person eller egendom tillhörande individer el-
ler grupper som är medvetna om både handlingen och den potentiella skada 
handlingen åstadkommer.146 Plundring och tribututtag, som är vanliga for-
mer av tillägnelse där det saknas fasta och formaliserade tillägnelsestrukturer, 
är exempelvis former av användandet av våldsmakt för att tillägna sig pro-
ducenters merarbete.147 Även Marx kände det rena våldet som en grundläg-
gande maktform för behärskandet av andra människor och möjligheten att 
tillskansa sig och framtvinga merarbete.148 Enligt de begrepp och den analys 
jag framfört här är alltså resursuttag genom tvångsmakt inget annat än en 
form för att förstöra, framtvinga eller tillskansa sig merarbete genom direkt 
hot eller våld. 

Men, är då den producent oexploaterad som överlämnar sitt merarbete 
till andra även om det inte fi nns en direkt överhängande tvångsstruktur? 
Nej, skulle det direkta svaret på denna fråga vara. Marx ger oss ett argu-
ment för detta svar i sin analys av den kapitalistiska varuproduktionen. I 
denna analys får jag också hjälp av modellen för en konkurrensstruktur som 
jag utarbetat tidigare i detta kapitel. Den kapitalistiska varuproduktionen, 
som utgör en speciell produktionsform där varuproduktionen är styrd av 
och mot ett utbyte på en marknad, kännetecknas av att produktionsmed-
len och existensmedlen är privatpersoners egendom och att det krävs en hög 
grad av koncentrerat och ackumulerat kapital för att bedriva produktion.149 
I denna produktionsform blir arbetskraft en vara och den som inte äger pro-
duktionsmedel måste sälja sin arbetskraft till kapitalisten, dvs. den som äger 
produktionsmedlen. I denna produktionsform utvinns mervärde genom att 
arbetskraften kan avtvingas arbetstid utöver arbetet för sin livsnödvändiga 
reproduktion, men inte får betalt för detta fullt ut.150 Den kapitalistiska pro-
duktionen är beroende av fri och billig arbetskraft och därför måste en ar-
144 Marx 1970, s. 186.
145 Marx 1970, s. 186, 201-202.
146 Tilly 1990, s. 19.
147 Lindkvist 1999, s. 32-35.
148 Marx 1970, s. 629.
149 Marx 1970, s. 501-505.
150 Marx 1970, s. 186.
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betskraft som görs beroende av kapitalisten med nödvändighet skapas. Det 
är lagstiftningen (genom den privata ägandelagstiftningen) som konstruerar 
arbetaren som fri och den ekonomiska praktiken (kravet på hög koncentra-
tion och ackumulering av kapital för produktion) som förnekar varje arbetare 
tillgången till de produktionsmedel med vilka den livsnödvändiga reproduk-
tionen skulle kunna ske.151 Därmed är arbetaren med nödvändighet tvungen 
att underkasta sig utsugningen av sitt merarbete (genom lönekontraktet och 
arbetslagstiftningen) för sin egen och sin familjs överlevnad. Exploateringen 
upprätthålls därmed av samhälleligt konstruerade nödvändigheter, materia-
liserade i lagstiftningen och övervakad med tvångsmakt. Men dessa de rätta 
ansiktena på maktförhållandena döljs av en konstruktion om frivillighet och 
frihet.152 Arbetaren är fri att arbeta och söka sitt arbete var han vill, men är 
på samma gång berövad och tvungen (för sin livsnödvändiga reproduktion) 
att överlåta sitt merarbete till någon annan. Dessa samhälleligt konstruerade 
nödvändigheter är inget specifi kt för tillägnelsen av merarbete just i den ka-
pitalistiska produktionsformen. De påträff as troligtvis i alla samhällen där 
det förekommer någon form av kontinuerlig exploatering. I det samhälle som 
brukar klassifi ceras som feodalt byggde exploateringen på att bönder verk-
samma som omedelbara producenter i naturalformsproduktion kunde av-
tvingas merarbete genom att de av ett juridiskt system gjorts livegna under en 
klass av adelsmän med våldsmonopol, som genom det juridiska och politiska 
systemet konstruerats med en individuell jurisdiktion, individuell egendom 
och beskattningsrätt i ett län i utbyte mot militär tjänst.153 Lagstiftningen 
upprättade (konstruerade) relationer mellan exploatörer och exploaterade 
samt mellan exploatörer, med vars hjälp merarbete kunde utvinnas ur pro-
ducenterna. Lagen konstruerade den omedelbara producenten som livegen 
bonde samtidigt som den konstruerade adelsmannen som privat ägande och 
med rätt att genom juridisk myndighet utkräva bondens merarbete. En sam-
hällelig konstruktion berövade alltså bonden makt över sitt merarbete och 
tvingade in honom i relationen med nödvändighet (för överlevnadens skull). 
Även i ett samhälle där den omedelbare producenten tillerkänns ägande rätt 
över sina produktionsmedel kan uttag av merarbete basera sig på just den 
lagstiftade äganderätten.154 För att överleva måste producenten acceptera 
att avyttra sitt eget merarbete bara för att få behålla rätten till ägandet över 
sina produktionsmedel, dvs. att med nödvändighet avyttra merarbete för sin 
egen överlevnads skull. Att äga sina produktionsmedel själv gör ingen fri-
151 Marx 1970, s. 227-239.
152 Marx 1970, s. 504.
153 Anderson 1994, s. 434.
154 Första paragrafen i Jordabalkens sjuttonde kapitel reglerade att: ”Rätter afradsdag är 

Thome dag förr jul: tå skal bonde, ehvad jord han åbor, afrad utgifva”, Sveriges rikes lag 
gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1981, s. 61.  
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are eftersom ägandet och egendomen, som är samhälleliga konstruktioner, 
tvingar den ägande att med nödvändighet underkasta sig den ideologi och 
tvångsmakt som konstruerar och upprätthåller ägandet och egendomen, 
och som därmed är själva utgångspunkten för individens ägande. Ägandet 
är ingen egenskap hos tingen. Det är en samhällelig konstruktion som med 
nödvändighet tvingar individen till underkastelse genom att ägandet bejakar 
det individuella ägandet (dvs. tycks åstadkomma en individuell frihet). Den 
individuella människan görs därmed med nödvändighet beroende av samhäl-
let. Hela funktionen hos ägandets ideologi är att upprätta en relation mellan 
individuella människor och samhälle och att konstruera denna relation som 
en omistlig (nödvändig) del av världen. Att ägare tycks vara fria gentemot 
den statsmakt som off ensivt konstruerar och upprätthåller ”Lagen om det 
fria ägandet” är inte uttryck för att de har en maktbas jämsides eller över 
statsmakten, utan en konsekvens av att de underkastar sig den konstruerade 
nödvändighet som lagen, och därmed ytterst staten, tvingar på dem. Detta 
ska inte tolkas som om de självägande är maktlösa. De innehar makt genom 
att de äger sina produktionsmedel och därmed till stor del kan styra sitt eget 
merarbetsuttag, men de äger inte ägandet som princip och praktik, utan de 
utövar dess principer och praktiker. 

Dessa exempel visar ett tydligt faktum, nämligen att exploatering inte 
är en egenskap i tingen utan en relation mellan människor. De visar också 
att det fi nns en artskillnad mellan uttag av merarbete genom tvångsmakt 
och genom konstruerade nödvändigheter, men att båda är former av exploa-
tering. Både tvångsmakt och konstruerade nödvändigheter upprättar rela-
tioner mellan människor. När uttag av merarbete sker med tvångsmakt blir 
relationen med nödvändighet tillfällig och våldsam och förtroendet mellan 
individ och samhälle minimalt. Den form av relation som de konstruerade 
nödvändigheterna upprättar är dock av en annorlunda karaktär som gör dem 
mer ömsesidiga och långvariga genom att de bygger på ett makt- och bero-
endeförhållande som den exploaterade själv måste erkänna och underkasta 
sig. Den frihet som den ägande utlovas genom ägandet kan bara vinnas ge-
nom att individen underkastar sig statsmakten som upprätthåller lagen, på 
vilken ägandet åberopas och övervakas. Frihet som bara kan vinnas genom 
underkastelse – en av samhällets konstruerade paradoxer som möjliggör ett 
långvarigt utvinnande av merarbete! Detta resonemang leder mig fram till 
slutsatsen att begreppet exploatering ska defi nieras som en relation i vilken 
någon annan än producenten, genom tvång eller konstruerad nödvändighet, 
tillskansar sig producentens merarbete.

En konstruerad nödvändighet är alltså en samhälleligt formulerad prin-
cip som upprättar en relation mellan individ och samhälle i vilken individen 
konstrueras genom att själv underkasta sig denna princip. Under frivillighe-
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tens yta kan samhället genom dessa principer tillskansa sig merarbete och 
reproducera samhällets exploatering. Med Althussers begreppsapparat för 
handen kan jag här föra analysen vidare och säga att konstruerade nödvän-
digheter inte är något annat än konsekvenser av ideologiers och ideologiska 
statsapparaters ihärdiga arbete. Ideologins och de ideologiska statsappara-
ternas funktion är att tillhandahålla former för en långsiktig exploaterande 
relation mellan individ och samhälle och konstruera denna relation som en 
omistlig (nödvändig) del av världen. Vad är då ideologisk makt? Med den 
begreppsapparat jag framarbetat ur Althussers teori kan jag besvara denna 
fråga genom defi nitionen att ideologisk makt utövas när individer genom 
interpellation och utövandet av ritualer och praktiker underkastar sig av in-
stitutionella strukturer fastställda och behärskade former och principer för 
relationer mellan individ och samhälle.

Vad innebär då detta för en statsbildningsteori? Om man antar att staten 
är en stabil exploateringsstruktur måste man utifrån min defi nition av be-
greppet exploatering även räkna ideologi och de ideologiska statsapparaterna 
som konstituerande maktfaktorer, jämte ekonomi och tvångsmakt, för konti-
nuerlig exploatering. Men hur ska dessa maktstrukturer förstås i relation till 
varandra och samhället? För att besvara denna fråga kan jag ta hjälp av en 
diskussion som förekommit under senare år inom statsbildningsforskningen, 
nämligen om statens autonomi. Denna forskning har jag här valt att beteck-
na som fl erdimensionell. 

Flerdimensionella teorier
Ur den diskussion jag hittills fört har det blivit tydligt att en teori om staten 
och de ideologiska statsapparaterna bör ta hänsyn till minst tre dimensio-
ner, ekonomi, våld och ideologi. Hur ska man då förstå sambandet mellan 
dessa tre dimensioner? En under senare år väl företrädd linje i forskningen 
kring stater och statsbildning har varit att förespråka en icke-reduktionistisk 
förståelse av staten. Företrädarna för en sådan argumentation har allt som 
oftast tagit sin utgångspunkt i en webersk syn på stat, politik och klass. Till 
de internationellt uppmärksammade forskarna hör Charles Tilly, Michael 
Mann, Th eda Skocpol och Anthony Giddens.155 I Sverige har den tydligaste 
förespråkaren av denna argumentation varit Harald Gustafsson. Jag ska här 
diskutera Tilly, Mann och Gustafsson närmare därför att de erbjuder histo-
riskt inriktade teorier.

I en syntes över den europeiska statsbildningens mönster under perioden 
990–1990 framförde Charles Tilly 1990 en rad intressanta distinktioner och 

155 Se vidare Skocpol 1985, s. 3-28; Giddens 1989.
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resonemang. Tilly sökte en förklaringsmodell till variationen i statsformerna 
över tid och rum samt drivkrafterna bakom processen mot ett mer enhetligt 
statsystem i Europa.156 Enligt Tillys allmänna defi nition är en stat en orga-
nisation som kontrollerar de huvudsakliga tvångsmedlen (means of coercion) 
inom ett avgränsat territorium och samtidigt utövar företrädesrätt i vissa frå-
gor över alla andra organisationer inom det territoriet.157 Denna defi nition är 
en i grunden webersk uppfattning om staten. Tilly identifi erade tre grundläg-
gande statsformer som förekommande i Europa under tiden 990–1990, näm-
ligen: tributindrivande imperium, stadsstatsytem och territorialstat.158 Enligt 
Tilly samexisterade dessa tre former under lång tid, och han drog därav slut-
satsen att det inte kan ha varit frågan om en enkel, linjär utvecklingsprocess 
där den statsform som överlevde längst skulle ha haft någon form av innebo-
ende överlägsenhet, utan överlevnaden berodde ytterst på konkurrenskraften 
i relation till strukturer och händelser i det övergripande system som de tre 
formerna existerade under.159 Tillys distinktionskriterium var exploaterings-
centrerat, dvs. det tog hänsyn till statens exploaterande organisation, dess 
tryck på samhället och de faktorer som skapar makt. 

Enligt Tilly löper varje typ av stat tillbaka på en unik kombination av två 
maktstrukturer.160 Dessa är dels tvång (coercion), dels ekonomiska produk-
tionssystem. Tvång defi nierar han som alla tillämpningar, hotade eller verk-
liga, av handlingar som innebär förlust eller skada på person eller egendom 
tillhörande individer eller grupper som är medvetna om både handlingen och 
den potentiella skada handlingen åstadkommer.161 Formerna och utövandet 

156 Tilly 1990, s. 5. Tillys modell var en omformulering av ett perspektiv han utvecklade 
vid mitten av 1970-talet, se Tilly 1975, s. 3-83, 601-638.

157 Tilly 1990, s. 5. Denna precisering bygger på Tillys formulering: ”Most of them quali-
fied as states of one kind or another: they were organizations that controlled the princi-
pal concentrated means of coercion within delimited territories, and exercised priority 
in some respects over all other organizations acting within the territories”, se Tilly 1990, 
s. 5.

158 Tillys engelska benämningar var 1) tribute-taking empires, 2) systems of fragmented 
sovereignity och 3) national states, se Tilly 1990, s. 21. Ett tributindrivande imperium 
bestod av stora militära och resursindrivande (extractive) apparater utsträckta över ett 
större geografiskt område där den lokala administrationen överlämnats till regionala 
maktinnehavare (dvs. människor som äger tillgång till ett våldsmonopol i en region). 
En stat i ett stadsstatsystem bestod av tillfälliga koalitioner och rådgivande institutioner, 
men inga (eller få) permanenta exploaterande organisationer fanns på en övergripande 
nivå. En territorialstat däremot kännetecknas av att stora militära, resursindrivande, 
administrativa, producerande och distributiva organisationer samlas under en central 
lednings koordination för behärskandet av flera geografiska regioner och de städer som 
finns där, se Tilly 1990, s. 2, 21-22.

159 Tilly 1990, s. 21.
160 Tilly 1990, s. 17.
161 Tilly 1990, s. 19.
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av tvång är enligt Tilly i huvudsak koncentrerade till beväpnade styrkor men 
rör även handlingar som fängslande, expropriation, förödmjukelse och hot. 
Rörande ekonomiska produktionssystem är Tillys framställning mer oklar. 
Han identifi erade två typer av dessa system, dels handel med varor koncentre-
rad till städerna, dels agrar produktion, men han använde begreppet kapital 
för att tala om båda systemen och tycks i första hand med detta begrepp ha 
avsett de penningmedel som genererats ur handel med varor och tjänster.162 
Grundantagandet i Tillys teori var att typen av formaliserad exploatering 
(med andra ord, typ av stat) berodde på hur det ekonomiska produktionssyste-
met var utformat i territoriet med hänsyn till formen på, omfattningen av och 
förekomsten av städer och agrar produktion samt hur kraftigt tvångsmakten 
var anhopad och förtätad inom samma territorium.163 Eftersom en stat enligt 
Tilly alltid förutsätter en relativt stark tvångsmakt, är det i tvångsmakts-
strukturen som man ska söka de grundläggande drivkrafterna bakom föränd-
ringar i exploateringens former och tryck. Att upprätthålla en tillräckligt hög 
grad av koncentration och ackumulering av tvångsmakt kräver ett ständigt 
tillfl öde av pengar, människor, produkter, varor och tjänster. Den som får 
stabil kontroll på tillfl ödet av dessa reproduktionsmedel har störst möjlighet 
att reproducera sin tvångsmakt. I Tillys teori fi nns det inbyggt ett antagande 
om att den som har våldsmonopol inte äger och inte heller har fri tillgång till 
alla de medel som krävs för tvångsmaktens reproduktion. Den härskare som 
vill reproducera sin maktposition måste därför utifrån sitt tvångsmaktsin-
nehav framtvinga eller avlocka (det engelska ordet ”extract” rymmer båda 
dessa betydelser) resurserna från dem som äger dem.164 Eftersom tvångsmakt 
är exploateringens yttersta grund måste tvångsmakten bli allt starkare, dvs. 
koncentrationen och ackumuleringen måste ökas, om exploateringen ska 
kunna utökas. Exploateringen måste utökas om den som har tvångsmakts-
monopol utsätts för konkurrens, dvs. om det fi nns någon form av tryck som 
ständigt förändrar balansen och sammansättningen mellan koncentration 
och ackumulering av tvångsmakt. En reciprok expansion av både tvångs-
makt och exploatering uppstår alltså om det fi nns konkurrens mellan två eller 
fl era förtätade och anhopade tvångsmakter. Enligt Tilly är det två faktorer 
som påverkat tvångsmaktskonkurrensen i det europeiska statsystemet under 
perioden 990–1990, nämligen: 1) krig och mobilisering för krig, som teore-

162 Tilly 1990, s. 17.
163 Både tvång och kapital utgör två maktmedel som enligt Tillys antaganden bär egenska-

perna att de förekommer i olika grad (på en enkel skala: låg-hög) av koncentration och 
ackumulation. Att ett maktmedel ha koncentration innebär att det förekommer i mer 
eller mindre förtätad form, dvs kan variera i styrka. Att ett maktmedel kan ackumuleras 
innebär att det varierar i anhopning, dvs en variation i mängden av likartade företeelser 
på ett begränsat område, se Tilly 1990, s. 18, 23.

164 Tilly 1990, s. 132.
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tiskt ska förstås som en konsekvens av konkurrens om reproduktionsmedel 
mellan förekomster av hög förtätning och anhopning av tvångsmakt, samt 
2) förekomsten av sociala grupper som äger eller har tillgång till tvångsmakt 
eller reproduktionsmedel inom det territorium där härskaren strävar efter att 
utöva dominans.165 Enligt denna modell är den mest konkurrenskraftiga sta-
ten den som kan mobilisera en större eller mer eff ektiv tvångsmakt än sina 
konkurrenter, både i relation till konkurrenter inom det egna territoriet och i 
relation till yttre tvångsmakter, samt den som mest eff ektivt kan utvinna de 
reproduktionsmedel som behövs för bevarandet och expansionen av staten, 
från de ekonomiska produktionssystemen och befolkningen i det territorium 
man behärskar. I områden där tillgången på både kapital (dvs. förekomsten 
av städer och handel) och jordbruksproduktion med en stor befolkning var 
god, samt tvångsmakten var omfattande, fanns de bästa förutsättningarna för 
att en stat skulle kunna hävda sig i den internationella konkurrensen.166 Men 
dessa olika förutsättningar skiftade över hela Europa och det är just dessa 
grundläggande skilda förutsättningar som enligt Tilly förklarar variationen 
i de statsformer som växte fram från 990-talet i Europa. Att det blev terri-
torialstaterna som lyckades hävda sig bäst i konkurrensen inom det samlade 
systemet av statsformer kan då förklaras vara en konsekvens av att territorial-
staten, genom hög grad av både koncentrerad och ackumulerad tvångsmakt, 
mest eff ektivt kunde utvinna de reproduktionsmedel som behövdes för den 
expansion som konkurrenssystemet (konkretiserat i krig och mobilisering) 
tvingade på staterna.

Jag tycker mig dock kunna se en analytisk lucka i Tillys resonemang. 
Han avlägsnar sig nämligen från exploateringskriteriet i en väsentlig aspekt 
av modellen. Om man som Tilly förutsätter att tvångsmakt är den makt-
struktur som förklarar hur varje stat utvinner resurser inom det exploate-
rande system som staten upprättar blir det nödvändigt att förklara hur det 
kan komma sig att aktörer helt frivilligt (utan våldstryck eller hot) tycks vara 
villiga att överlämna resurser de äger och förvärvat till staten. Tilly själv er-
bjuder i sin teori en förklaring till detta fenomen som går utöver ramarna för 
hävdandet av tvångsmaktens och exploateringens primat.  Han benämner 
det som kompensation och förhandling mellan stat och sociala grupper.167 
Grundbulten i ett så kallat kompensationssystem är att staten i utbyte mot de 
resurser de erhåller ger tillbaka en kompensation. Då det ligger i betydelsen av 
ordet kompensation att det är en utjämnande ersättning måste man anta att 
ersättningen syftar till att utjämna det asymmetriska maktförhållande som 
råder mellan parterna. Men, en sådan utjämning kan aldrig uppkomma i ett 

165 Tilly 1990, s. 14-15.
166 Tilly 1990, s. 188.
167 Tilly 1990, s. 25-27, 99-103.
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exploaterande system som just får sin dynamik av det förhållande att makt-
förhållandena i grunden alltid är och förblir asymmetriska. Tilly utvecklade 
inte heller tankegången kring förhandling närmare utan antog den som gi-
ven. Men jag måste fråga hur man ska uppfatta begreppet förhandling utifrån 
det exploaterande perspektivet som förutsätter asymmetriska maktrelationer. 
Vad är förhandling? Enligt gängse svenskt språkbruk innebär begreppet för-
handling en överläggning i syfte att nå överenskommelse som kommer till 
stånd genom ömsesidiga eftergifter. Om man inte kan förutsätta att de parter 
som möts gör det av frivillighet och att deras maktförhållanden är tämligen 
jämnt fördelade måste det alltså bli frågan om en särskild form av förhand-
ling. Ur ett exploateringsperspektiv förefaller det som om statens motpart 
förhandlar, inte därför att de av egen kraft har någon kontroll över samhällets 
grundläggande maktstrukturer, utan just därför att de saknar denna kontroll. 
Förhandling tycks då framstå som någon form av konstruktion med syfte att 
reproducera statens maktinnehav. 

Slutsatsen tycks alltså bli att om man utgår från något av dessa båda 
system så gör man avsteg från exploateringskriteriet som den grundläggande 
förklaringen till hur statssystem fungerar. Om tvånget hade fungerat som 
den helt dominerande maktstrukturen så hade inte Tilly behövt anta att det 
förekommer förhandlingar eller kompensation i olika former. Men eftersom 
Tilly använder dessa föreställningar i sin teori måste han rimligtvis implicera 
att tvångsmakt aldrig helt självt fungerar som maktstruktur i en statsform. 
Frågan blir då om man kan hålla fast vid tanken på att det är tvångsmakten 
som utgör den enda grunden till exploateringens upprätthållande. 

I boken States, War & Capitalism strävade Michael Mann efter en syn-
tes av begreppet stat för att komma undan det han betecknade som reduk-
tionistiska ståndpunkter. Han defi nierade där begreppet stat som en diff e-
rentierad uppsättning av institutioner med tillhörande personal som har en 
centraliserad karaktär, i betydelsen att politiska relationer strålar ut från ett 
centrum, för att täcka en territoriellt avgränsad yta, över vilken de utövar ett 
monopol på auktoritativt bindande bestämmelser uppbackat av ett mono-
pol på fysiskt våld.168 För att förstå Manns syn på staten måste man förstå 
hans grundläggande antaganden om makt och samhälle. Hans antagande 
var att det i alla sociala relationer fi nns tre grundläggande makttekniker: mi-
litära, ekonomiska och ideologiska. Varje teknik utgör en specifi k mekanism 
i en maktstruktur. Detta gör att man i varje samhälle har att räkna med tre 
grundläggande maktstrukturer.169 Varje maktstruktur domineras av sin egen 

168 Mann 1988, s. 4.
169 Mann 1988, s. 10. De grundläggande föreställningarna kring detta och den sk. IEMP-

teorin (Ideologi, Ekonomi, Militär och Politik) utvecklade Michael Mann i boken The 
Sources of Social Power, se Mann 1986.  
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specifi ka grupp, en elit. Under historiens gång har det enligt Mann uppkom-
mit en organisation som hämtat sin makt genom att i sin hand samla mili-
tär, ekonomisk och ideologisk makt för utövandet av politisk makt. Denna 
organisation är staten. Men staten är inte källa till militär, ekonomisk eller 
ideologisk makt utan en arena där de sociala maktrelationerna inom ett ter-
ritorium sammanträngs.170 Den politiska maktstrukturen sammanfaller inte 
med någon av de tre övriga maktstrukturerna. Manns argument för detta var 
att varken ekonomiska, militära eller ideologiska institutioner är offi  ciella, 
centraliserade eller territoriella, såsom de statliga institutionerna.171 De olika 
maktstrukturernas grupperingar hämtar alltså sin makt utanför staten och 
den elit som enligt Mann behärskar staten sammanfaller inte med någon 
av de tre andra maktstrukturernas eliter utan utgör en egen elit.172 Staten 
kan därför inte vara ett instrument för en ekonomiskt dominerande klass 
och inte heller ett instrument i en militär eller ideologisk elits hand. Varje 
politisk regim och dess elit är alltså beroende av assistans från andra grup-
per. Dessa förhållanden är kärnpunkten i det Mann betecknar som statens 
autonomi. Med dessa antaganden blir det för Mann ett svårlöst problem att 
förklara statens uppkomst. Varför skulle eliterna i respektive maktstruktur 
önska att överlämna sin makt eftersom de innehar sin makt bortom staten? 
Manns hypotetiska svar på frågan var att maktgrupperna i det civila samhäl-
let till en början frivilligt överlämnat sin makt till staten men sedan förlorat 
kontrollen och från och med det börjat bli förtryckta av staten.173 Att de en 
gång överlämnat sin makt förklarade Mann med ett antagande om att det är 
en nödvändighet att ett samhälle bara kan fortsätta existera om det försvaras 
och ägandet regleras.174 Det var alltså av egenintresse som maktgrupperna 
överlämnade sin makt. Med dessa utgångspunkter uppehöll sig Mann i en 
empiriskt inriktad studie av England och den engelska staten under perioden 
1130–1815. Utifrån hovets räkenskaper menade han att statens funktion från 
medeltiden primärt var militär med en internationell inriktning och att dess 
ekonomiska funktion, särskilt den inhemska, var obetydlig långt fram i ti-
den.175  Mann menade att de ekonomiskt dominerande klasserna under lång 
tid själva lyckades hålla ett tillräckligt monopol på tvånget över de oorgani-
serade bönderna utan statens ingripande.176 Genom att statens funktion var 
militär kom dess betydelse att ökas genom uppkomsten av det internationella 
statssystemet och förekomsten av mer omfattande krig på den europeiska 
170 Mann 1988, s. 26.
171 Mann 1988, s. 16-19.
172 Mann 1988, s. 4.
173 Mann 1988, s. 20.
174 Mann 1988, s. 12-13.
175 Mann 1988, s. 116-117.
176 Mann 1988, s. 115.
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kontinenten. Behovet av att fi nansiera krigen fi ck staten att växa sakta men 
den hade fortsatt liten betydelse för den inhemska ekonomin och ingripandet 
i folkets vardag. Mann vidhåller dock att denna hypotes inte kan reduceras till 
en militärreduktionistisk teori då en sådan teori inte kan förklara fenomenet 
att staten under 1500-talet fi ck en omfattande juridisk apparat med allt större 
räckvidd och verksamhetsområden, ett fenomen som uppträder innan statens 
fi nansiella utrymme ökade. Det att staten fi ck en allt större makt och koordi-
nerande roll över de ekonomiska relationerna ska enligt Mann förklaras med 
att de ekonomiska klassrelationerna utökades över en vidare geografi .177 Det 
var förändringar i den ekonomiska maktstrukturen som fi ck den ekonomiska 
eliten att överräcka makt till staten. Enligt Manns eget betraktelsesätt kan 
man ju inte hävda att det var staten som tog eller hade ekonomisk makt, utan 
staten fi ck den makt som de ekonomiska elitgrupperna innehade, men staten 
kunde med nödvändighet inte få kontroll över de ekonomiska maktstruktu-
rerna till fullo eftersom denna maktstruktur har autonomi i relation till den 
politiska maktstrukturen.

Jag kan dela antagandet att det existerar tre typer av maktmekanismer, 
men inte antagandet att makterna utgör åtskilda strukturer. Den senare ut-
gångspunkten vägrar konstant att se de härskande gruppernas verksamhet 
och deras relationer till samhället ur ett helhetsperspektiv. Om man hävdar 
att maktstrukturerna är isolerade och att staten är skild från det civila sam-
hället, såsom Mann gör, så får man svårt att förklara varför staten skulle 
komma att inta en central roll. Detta problem är tydligt hos Mann i det att 
han var tvungen att anta att det fi nns en nödvändighet i samhället som tving-
ar fram ett centraliserat styre. Men samhällen kan inte antas utveckla några 
naturliga nödvändigheter, eftersom ett samhälles maktförhållanden utgörs av 
dess produktionsförhållanden, och nödvändigheterna därmed bara uppstår 
genom att reproduktionssystem konstrueras för att reproducera samhällets 
produktionsförhållanden. Om man dessutom över huvud taget ska prata om 
eliter i plural ska de inte ses i relation till någon form av ställningar i iso-
lerade maktstrukturer utan betraktas utifrån samhällets produktionsförhål-
landen och dess grundläggande struktur av exploatörer och exploaterade. Att 
se maktstrukturerna med respektive elit som åtskilda leder till en fragmen-
tisering av samhället som inte kan förklara exploateringens helhet, och ut-
gångspunkten reducerar exploatering och utövandet av makt till individuella 
eller gruppmässiga framgångar och förutsättningar. Det teoretiska problemet 
måste antas bestå i att göra reda för hur de olika verksamheterna (maktstruk-
turerna) bildar en helhet. Ur detta perspektiv är det ett troligare antagande 
att olika maktgrupper konstrueras och utrustas med makt, inte avhänder sig 
makt, genom statens försorg.
177 Mann 1988, s. 118-119.
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Harald Gustafsson är den i svensk forskning som argumenterat utifrån 
en icke-reduktionistisk ståndpunkt och även skisserat en modell för att förstå 
statens relation till samhället. Gustafssons defi nition av stat ligger i linje med 
en webersk uppfattning om samhället och är formulerad så att staten är ”en 
apparat som auktoritativt fördelat värden och strävat efter att upprätthålla 
denna fördelning inom ett alltmer avgränsat territorium med ett till tagan-
de våldsmonopol”.178 I sin modell föreställer sig Gustafsson staten och sam-
hället som två entiteter förbundna av tre rörpar. I varje rörpar löper krav från 
ena entiteten och resurser från den andra.179 I det ena rörparet är det enligt 
 Gustafsson en elits maktkamp på en toppnivå, mellan stater, som leder till 
krav på samhället att tillhandahålla resurser till staten. I det andra rörparet 
förmedlas krav från en mängd lokala eliter mot staten vilket genererar ett fl öde 
av materiella och immateriella resurser från staten till dessa eliter. I det tredje 
rörparet är det en sk. lokal gemenskaps naturliga behov som ställer krav på 
staten att upprätthålla ”ordning och reda” vilket leder till att, som  Gustafsson 
väljer att beteckna det, staten producerar skydd. Gustafsson har själv prövat 
och utvecklat sin modell i empiriska undersökningar av det svenska rikets 
förhållanden under 1500-talet.180 I anslutning till en studie över Kalmar-
unionens upplösning lanserade Gustafsson begreppet konglomeratstat för att 
beteckna den tidigmoderna tidens statsformer. En konglomeratstat utgjordes 
av en mängd delterritorier sammanhållna av ett furstehus som utövade makt 
över dem. Delterritorierna var dock ur politisk synvinkel i stor utsträckning 
självständiga både i relation till varandra och till furstehuset.181 Gustafssons 
poäng var att påpeka felaktigheten i att utgå från att de stater som växte fram 
från 1500-talet var politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt enhetliga.182 
Gustafsson beskrev den generella utvecklingen av statsformerna i Europa som 
en process mot enhetlighet, om än inte nödvändig, från medeltida former 
inneslutande allt från universella till lokala organisationsformer, över till ter-
ritoriellt mer enhetliga och suveräna konglomeratstater under tidigmodern 
tid, mot enhetsstaten och sedan nationalstaten under 1900-talet.183 

Det kan vara intressant att uppehålla sig något kring den underliggande 
samhällssyn som Gustafssons modell ger uttryck för. Staten består av en liten 
krigförande elit och samhället består av dels en mängd eliter, dels en lokal 

178 Gustafsson 1994, s. 211. En något annan bestämning gjorde Gustafsson i en artikel 
1991 där han menade att staten var en ”centraliserad, territoriellt avgränsad maktap-
parat”, se Gustafsson 1991, s. 198.

179 Gustafsson 1994, s. 217.
180 Se Gustafsson 1991, s. 191-222; Gustafsson 1998, s. 189-213; Gustafsson 2000, s. 20-

31, 321-335.
181 Gustafsson 1998, s. 193-197; Gustafsson 2000, s. 26-27.
182 Gustafsson 1998, s. 199, 209-213.
183 Gustafsson 2000, s. 27.



84

Ideologins apparatur

gemenskap (Gustafsson talar om den i singularis). Staten är en balans som 
reglerar fördelning på ett sätt som alla tjänar på. Uttaget av materiella resurser 
från den lokala gemenskapen kompenseras av att staten skyddar den lokala 
gemenskapens materiella resurser och skyddar dem mot eliternas alltför hårda 
ingrepp. Krav på resurser motsvaras av ett givande av resurser. Både krav och 
givande framstår som i grunden maktoavhängiga och konfl iktfria företeelser. 
Den lokala gemenskapen ges karaktären av att vara en fredlig och enhetlig 
entitet samtidigt som varje elitgrupp, i sin avskildhet från varandra och sta-
ten, strävar efter att behålla just sina förmåner. Staten ges alltså en i grun-
den förmedlande roll vars funktion är att tillvarata det naturliga behov som 
mänskliga relationer påstås skapas ur, nämligen överlevnad och skydd. Det 
antagande tycks omöjliggöra varje föreställning om att staten upprätthåller 
maktförhållandena i samhället för att upprätthålla sitt och eliternas gemen-
samma maktövertag och möjlighet till resursuttag. Gustafsson framhöll själv 
att hans modell kunde förklara både att kraven på samhället ökade med allt 
fl er internationella krig och samtidigt att staten i interaktionen mellan cen-
trala och lokala entiteter tillskrevs en legitimitet bland bönderna. I grunden 
handlade det för Gustafsson om att skapa en förklaring till böndernas stora 
benägenhet att betala skatt (alltså praktiken av att uppfatta staten som legi-
tim).184 Ett gemenskapens inre behov var alltså Gustafssons teoretiska anta-
gande som skulle förklara praktiken. Men frågan är om Gustafsson kan för-
klara krigens praktik, dvs. varför krig och resursuttag sker, med hänvisning 
till gemenskapens inre behov. Man bör kunna kräva av en samhällsanalys att 
den tillhandahåller en enhetlig förklaring på två empiriska fenomenen. Alltså 
antingen att krigen och eliternas reproduktion förklaras med gemenskapens 
inre behov eller att legitimitetens reproduktion i praktik förklaras utifrån 
exploateringens perspektiv. Gustafssons förklaring är dock tudelad. Uttaget 
av resurser för fi nansieringen av krigen kommer, enligt Gustafssons egen för-
klaring, som en konsekvens av kraven från just själva staten som bedriver 
krigen, samtidigt som elitens positioner försäkras (dvs. deras maktpositio-
ner förstärks och bevaras) av staten på krav från eliter som redan innehar de 
starka maktpositionerna i lokalsamhället. Exploatering (relationernas grund i 
ojämna maktförhållanden) är alltså förklaringen i två av rörparen medan det 
tredje rörparet, det mellan staten och den lokala gemenskapen, innehåller en 
annan förklaring. Detta visar att Gustafsson i sin teoretiska modell arbetar 
med två motsatta förklaringar, den ena liknar exploateringens förklaring (re-
surser utvinns för att kriga och därmed upprätthålla samhällets maktförhål-
landen), den andra är logiskt motsatt eftersom föreställningen om gemenska-
pens inre behov bygger på grundantagandet att ett inre behov är fredligt och 
alstrat utan exploaterande grund. Gustafssons utgångspunkt kan diskuteras. 
184 Gustafsson 1994, s. 220-221.
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Det antagande som är grunden för hans modell är att det fi nns samhälleliga 
organisationer som inte uttrycker makt, ett antagande som anses förklara fö-
reteelser, såsom sockenstämman, i lokalsamhällen. Närmare bestämt tänker 
sig Gustafsson att all mänsklig samvaro på lokalplanet alstrar ett naturligt 
behov av samarbete och målförverkligande som ligger bortom maktförhål-
landen.185 Dessa gemenskapliga organ ska alltså tilldelas en särskild mänsklig 
relationsform som inte ger uttryck för samma förhållanden som samhälleliga 
relationer utanför lokalsamhället bygger på. Detta innebär i sin förlängning 
att lokalsamhällets organisationsformer blir autonoma i relation till alla an-
dra samhällsorganisationer och att lokalsamhället tilldelas en egen maktge-
nererande egenskap. Denna ståndpunkt blir paradoxal i samma drag som det 
står klart att Gustafsson med lokalsamhällets behov avser just bevarandet av 
rättsordning och egendomsförhållanden.186 Men just dessa förhållanden är 
ju uttryck för samhälleliga maktförhållanden. Gustafsson tycks alltså hävda 
att det skulle fi nnas ett behov framsprunget utanför alla samhälleliga makt-
relationer som svarar just mot att bevara samhällets maktrelationer, som om 
det fanns ett behov av att reproducera maktförhållanden samtidigt som detta 
behov i sig inte skulle vara konsekvensen och uttrycket av maktförhållanden. 
Gustafssons antagande blir problematiskt eftersom det inte tar hänsyn till att 
all mänsklig organisation är just uttryck för maktförhållanden, vilket ligger i 
dess samhälleliga form.

Det fi nns dock viktiga poänger att tillvarata i Gustafssons diskussion av 
konglomeratstater. En av aspekterna är den att staterna bestod av varierande 
områden och att det fanns skillnader mellan dessa och deras relation till stats-
makten. Frågan är dock om inte Gustafsson överdrivit de faktiska skillna-
derna när man exempelvis vet att handelsmässiga kontakter och den religiösa 
ideologin förenade stora delar av Skandinavien. Dessutom lyfter Gustafssons 
diskussion fram vikten av de ideologiska statsapparaternas arbete för att en-
hetliggöra områden som furstarna strävade efter att behärska. Framväxten av 
de ideologiska statsapparaterna tycks ur detta perspektiv vara en viktig faktor 
i statsbildningsprocessen.

För att kort sammanfatta denna analys av några förespråkare för ett sk. 
icke-reduktionistiskt perspektiv ska jag försöka teckna svaret på frågan om 
vilka de grundläggande argumenten är för antagandet att staten är auto-
nom. Huvudargumentet är att politik, ekonomi och ideologi är väsensskilda 
verksamheter, dvs. att de ej syftar till samma sak. Ekonomisk verksamhet 
syftar således till att generera och redistribuera materiella resurser. Ideolo-
gisk verksamhet syftar till att förklara och legitimera det som uppfattas vara 
transcendentala förutsättningar för människans existens. I förlängningen av 

185 Gustafsson 1994, s. 214.
186 Gustafsson 1994, s. 217.
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detta argument ligger ytterligare ett argument som är bärande i de weberskt 
grundade icke-reduktionistiska argumentationerna, nämligen att politikens 
syfte primärt är att upprätthålla ett våldsmonopol. Argumenteringen är att 
eftersom varje verksamhet och därmed förknippad makt i grunden har åt-
skilda syften är varje verksamhet autonom i relation till varje annan. Som 
grund för denna föreställning anförs antagandet att varje maktstruktur har 
sin källa till makt utanför den samhälleliga makten, dvs. utanför staten och 
politiken. Det grundläggande antagandet är att varje makt har sitt eget, från 
varandra åtskilda, ursprung. Det är tydligt att denna föreställning förutsätter 
en särskild syn på begreppet makt, där det centrala antagandet tycks vara att 
makt uppträder ur någon form av naturlig källa och att en organisation byggs 
upp omkring denna källa. Makt tycks därmed existera naturligt och det står 
var och en fritt att ösa ur dess källa. Dessa antaganden leder till slutsatsen 
att man inte kan förstå en verksamhet utifrån förhållanden inom de andra 
verksamheterna och att verksamheterna inte kan förstås utifrån en helhet, ef-
tersom varje verksamhet sysselsätter sig med sin speciella funktion och häm-
tar sin makt från sin avskilda källa. Ytterligare ett argument som förmärks 
inom det icke-reduktionistiska perspektivet är att staten är autonom eftersom 
maktstrukturernas organisationer inte sammanfaller. Att de inte sammanfal-
ler är en följd av antagandena om makt och den tycks defi niera autonomi i 
termer av verksamhets- och organisationsgränser. Ett argument som i anslut-
ning till det förra brukar framhållas som ytterligare ett tydligt bevis på att 
maktstrukturerna är autonoma i relation till varandra är att maktstrukturer-
nas ledande positioner inte sammanfaller. Eftersom det inte fi nns någon ge-
mensam maktstruktur och makt inte har någon gemensam funktion kan det 
enligt detta perspektiv inte heller fi nnas en härskande klass i samhället utan 
det som fi nns är en mängd åtskilda eliter, som inte kan förstås utifrån någon 
helhet. Ett bevis för autonomi skulle alltså vara att eliten inom politiken inte 
samtidigt innehar de ekonomiskt ledande positionerna. En härskande klass 
skulle alltså bara kunna existera om det fanns personliga överlappningar mel-
lan alla de autonoma maktstrukturerna. 

Flera av dessa antaganden är problematiska. En fråga som inte kan be-
svaras på ett tillräckligt sätt är: Vad används makten till? Ur det icke-reduk-
tionistiska sättet att betrakta makt kan bara två svar ges på denna fråga och 
båda är otillräckliga. Det ena svaret (Tilly) skulle vara att makt utövas för att 
de maktägande ska kunna behålla och öka sin makt, det andra (Mann) att 
makt utövas för att samhället som naturlig kollektivitet skulle kräva det och 
att alla tjänar härpå. Det första svaret är ofullständigt då det inte säger något 
om det sociala sammanhang i vilket de maktägande härskar och vad makten 
reproducerar. Det andra svaret förutsätter ett antagande om samhällen som 
enhetliga, samstämmiga och kollektiva på ett sätt som är teoretiskt orimligt 
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(av det faktum att maktstrukturerna är åtskilda måste det följa att det fi nns 
ständiga motsättningar, eftersom det inte kan fi nns någon samhällelig för-
enande makt). Problemet tycks vara att perspektivet är fullt upptaget med 
att fråga vilka som innehar vilken makt, utan att i grunden tillhandahålla 
en systematisk hypotes på den grundläggande frågan om vilka eff ekter hand-
lande och maktutövande har på de samhälleliga strukturer och relationer som 
människor lever i. Detta är tydligt i uppfattningen om en härskande klass 
då denna föreställning fylls med uppfattningen att den måste personifi eras 
och att det inte fi nns ett sammanhang om det inte fi nns direkt interperso-
nella samband mellan individer. Perspektivet uppfattar alltså inte härskandet 
som en del av en social struktur. Att det inte är samma människor som styr 
de politiska organisationerna som samtidigt innehar de högsta positionerna 
inom ett samhälles ekonomi behöver inte betyda att de är avskilda eller att 
de ska uppfattas som fria och oberoende av varandra. Mot icke-reduktionis-
ternas uppfattning borde man hävda en mer sammanhängande samhälleligt 
grundad uppfattning som tar sin utgångspunkt i antagandet att en härskande 
klass i grunden är ett specifi kt system av exploatering.

Det fi nns även problem associerade med uppfattningen att makt skulle 
vara något naturligt förekommande och ha sitt eget ursprung bortom varje 
samhällelig bestämning samt att makt kan utövas av alla och envar. Den 
enda makt i denna betydelse kan väl egentligen bara vara varje individs rent 
kroppsliga kraft, men denna instans kan väl knappast betecknas som makt 
ur ett samhälleligt perspektiv och det är ju endast ur ett samhälleligt per-
spektiv man kan tala om aktörer (såsom icke-reduktionisterna gör) inom ett 
samhälle. Men varifrån hämtar då aktörerna sin makt? Det måste vara från 
samhälleliga strukturer. Dessa strukturer kan inte vara avskilda från samhäl-
let eftersom all makt som utövas är samhällelig i grunden (den utförs inom 
samhället, den förstås utifrån samhället och den syftar till att reproducera 
samhället). Även en icke-reduktionist erkänner, pga. sin benägenhet att iden-
tifi era makt med en avgränsad grupp, att maktutövandet yttersta resultat är 
att reproducera samhället i någon form (antingen så som det är eller mot en 
förändring). Att teoretiskt koppla loss staten från samhället gör att begreppet 
stat blir överfl ödigt, eftersom varje teori om staten måste vara en del av en 
teori om politisk makt och politisk makt alltid är samhällelig makt. En mer 
rimlig utgångspunkt bör då vara att makt genereras från samhälleliga kon-
struktioner som föregår och lever i varje möte mellan aktörer i ett samhälle. 
Och ingen samhällelig struktur och därmed ingen form av makt kan existera 
om det inte fi nns en samhällelig makt som upprätthåller den. Samhällelig 
makt ska då förstås som systemen för upprätthållandet av relationer som möj-
liggör exploatering.
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Statsapparaterna i ny belysning
I detta kapitel har jag uppehållit mig kring frågor av både strukturell och 
 processuell karaktär för att utöka och precisera Althussers teori om stats-
apparater genom att ge svar på fl era väsentliga frågor och ange huvuddragen 
i en egen modell. Jag ska här försöka skissera huvudresultaten och deras kon-
sekvens för formuleringen av en modell för de ideologiska statsapparaternas 
reproduktion. 

Genom en kritik av Althussers teori fann jag följande brister: För det för-
sta att den förklaring som Althusser använder koncentrerar sig på samhälls-
formationens inre faktorer (klasskamp) som styrande för statsapparaternas 
reproduktion, men att en relevant teori även måste ta hänsyn till de större 
system som varje statsapparat är, i högre eller lägre grad, integrerad i. För det 
andra att teorin innehåller oklarheter och otillräckliga preciseringar av den 
strukturella sidan av statsapparaternas reproduktion, exempelvis systematiska 
svar på frågorna: Vad är repression/tvångsmakt? Hur ska begreppet ekonomi 
förstås? För det tredje att den processuella karaktären av statsapparaternas 
reproduktion inte är beaktad. Statsapparaternas historiska sammanhang kan 
tänkas tydliggöra strukturella drag och drivkrafter i reproduktionen. Analy-
sen av tidigare forskning har strävat efter att överkomma dessa problem och 
teckna en mer tydlig och preciserad bild av statsapparaterna. 

I analysen har jag argumenterat för rimligheten och fruktbarheten i att 
utgå från ett exploateringsperspektiv för att förstå statsapparaterna (både den 
repressiva och de ideologiska) som reproduktionsapparater. Flera defi nitioner 
i forskningsfältet bygger på detta antagande, men detta är i sig knappast det 
mest avgörande argumentet för antagandet. Styrkan ligger snarare i det fak-
tum att det kan förklara fl era av de företeelser och aktiviteter som alla stater 
involverar sig i. Företeelser som exempelvis arbetsdelning och staters befat-
tande med militära styrkor och krig blir mer begripliga, sammanhängande 
och analyserbara om man antar att de sker mot bakgrund av en samhälle-
lig exploatering. Perspektivet är på intet sätt nytt men jag har kunnat bidra 
med närmare preciseringar av dess begreppsapparat. Genom att använda Karl 
Marx mervärdesteori lyckades jag således defi niera begreppet exploatering. 
Ur ett samhälleligt maktperspektiv och med hjälp av begreppen livsnödvän-
dig reproduktion och merarbete defi nierades exploatering som en relation i 
vilken någon annan än producenten, genom tvång eller konstruerad nöd-
vändighet tillskansar sig producentens merarbete. Att studera statsappara-
terna ur detta perspektiv blir då att kartlägga hur samhälleligt konstruerade 
maktmekanismer samverkar för att reproducera produktionsförhållandena i 
ett samhälle samt utforska deras struktur och den dynamik som de bygger 
på. Jag har identifi erat och preciserat tre väsentliga reproduktionsstrukturer: 
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ekonomi, tvångsmakt och ideologi. Genom en analys av det jag valt att kalla 
endimensionella ekonomiska teorier har jag även kunnat skissera en modell 
för hur en exploaterande maktstruktur ska uppfattas, jag valde att benämna 
denna som konkurrensstruktur. Grundtanken var att strukturen fungerar 
genom att konstruera makt och konkurrens, dels mellan två grundläggande 
kategorier (producenter/icke-producenter) och dels inom dessa. Dynamiken 
i strukturen genereras från upprättandet av stridsvillkor samt hot om utslag-
ning och löfte om belöning. Utifrån denna modell kunde jag ge en närmare 
bestämning av en ekonomi för att förstå den som exploaterande maktstruk-
tur. En ekonomi uppfattar jag då som ett konstruerat system i vilka icke-
producenter tvingar producenter att underkasta sig bestämda villkor och inta 
bestämda maktpositioner för materiell produktion och distribution genom 
vilka de icke-producerande kan tilltvinga sig arbete. I kapitlet har jag även 
antagit en defi nition av tvångsmakt som är en bättre och tydligare precisering 
än den Althusser gjorde av begreppet repression. I Charles Tillys efterföljd 
har jag därför valt att defi niera repression/tvångsmakt som alla tillämpning-
ar, hotade eller verkliga, av handlingar som innebär förlust eller skada på 
person eller egendom tillhörande individer eller grupper som är medvetna om 
både handlingen och den potentiella skada handlingen åstadkommer. Med 
stöd av Webers resonemang om legitimt våld kan jag då utifrån min egen 
modell formulera hypotesen att även tvångsmakt bildar en konkurrensstruk-
tur i ett samhälle. En konkurrensstruktur i vilken den repressiva statsappa-
raten strävat efter att monopolisera våldet (dvs. inta den högsta av positioner) 
och därigenom konstruera villkor för våldets användning i samhället och 
där maktrelationernas grundläggande distinktion är den mellan legitim och 
illegitim våldsutövare. Det blir då tydligt att våldsutövning och rätten till 
våld inte ska förstås och förklaras som slumpmässigt utan konstruerat med en 
samhällelig bestämning.187 Utifrån en kritik av de ekonomiska teorierna och 
tvångsmaktsteorierna för att de inte tillräckligt kunde redogöra för exploate-
ringens förutsättningar argumenterade jag dessutom för ideologifunktionens 
betydelse i varje utforskning av reproduktionsapparaterna. Jag uppfattar då 
ideologin inte blott som en legitimerande verksamhet utan som en makt-
struktur som aktivt strävar efter att konstruera och underkasta människor 

187 Det är mot denna bakgrund man exempelvis ska förstå sjätte kapitlet i Missgärnings-
balken i Sveriges rikes lag från 1734. I första paragrafen sägs: ”Hvilken som uphissar och 
styrcker meniga man til olydno mot Konungen, eller then, som å Öfverhetens vägnar 
biuder och befaller; miste lif sitt. Kommer ther af upror; hafve förverkadt både lif och 
gods”, Sveriges rikes lag gillad och antagen på riksdagen år 1734, 1981, s. 130. I detta 
exempel blir den grundläggande dynamiken i konkurrensstrukturen som jag skisserat 
det (utslagning/belöning) mycket tydlig. Lagens formulering ska alltså förstås som ett 
stridsvillkor i konstruktionen av tvångsmakten som en konkurrensstruktur.
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för att reproducera de samhälleliga produktionsförhållandena, dvs. en makt 
strukturellt lik ekonomi och tvångsmakt. Detta ledde mig fram till hypo-
tesen att även varje ideologisk statsapparat borde förstås som re produktions-
apparat av en konstruerad konkurrensstruktur.

Som en följd av analysen i detta avsnitt blir min defi nition av statsap-
paraterna att de är institutionella strukturer som genom konstruktionen och 
upprätthållandet av ekonomiska, våldsinriktade och ideologiska konkurrens-
strukturer reproducerar samhällets produktionsförhållanden.

Statsapparaternas processuella dimension har även berörts i detta ka-
pitel. Genom skisserna av forskningsfältet har jag fått en god uppfattning 
om vilka förändringar, och deras orsaker, som andra forskare funnit mest 
väsentliga under den historiska tid denna avhandling behandlar. Förändring-
arna kan iakttagas på fl era nivåer. Ur ett europeiskt perspektiv framstår två 
förändringar som mest centrala. För det första framväxten av ett internatio-
nellt kapitalistiskt handels- och produktionssystem som så sakteliga kom att 
förändra, expandera och integrera de europeiska ekonomierna. Som än mer 
väsentligt framstår den successiva ökningen av våldskonfl ikter och skapan-
det av ett internationellt statssystem som band samman länderna kring krig 
och tvångsmakt. De allt större och mer resurskrävande krigen framstår som 
drivande orsak till fl ertalet av de förändringar som reproduktionsapparaterna 
genomgick i Europa från 1300-talet. Förändringarna av de ekonomiska och 
krigiska maktstrukturerna tycks ha gått hand i hand.  Förändringen av eko-
nomin mot ökad produktion och penningekonomi tillsammans med en ökad 
exploatering genererade allt större resurser och med ytterligare resurser kunde 
ännu större militärapparater upprätthållas, vilket ökade kraven än mer på 
ökad produktion och exploatering osv. Denna reciproka process förutsatte 
dock en exploaterande och våldsutövande struktur som den gamla adelsklas-
sen och den framväxande ekonomins företrädare var bärare av. Våld och 
tvångsmakt var de repressiva statsapparaternas förutsättning och exploate-
ring levnadsregeln i deras funktion. Givetvis påverkade och påverkades även 
Europas nordliga delar och det svenska riket av dessa förändringar. Det som 
blev statsapparaternas allra största huvudbry, krigen, gav dem samtidigt ske-
net av existensberättigande och ännu mer resurser. Ett av de tydligaste kän-
netecknen var att den samhälleliga makten centraliserades alltmer till staten. 
Expansionen av den repressiva statsapparatens olika delar tog fart. Byråkratin 
centraliserades och expanderade både centralt och regionalt/lokalt. Lagstift-
ningen och den juridiska praktiken centraliserades och expanderade direkt 
under kungamakten och gjordes kvalifi cerad genom krav på att den skulle 
skötas av utbildade specialister. Den militära apparaten centraliserades och 
expanderade i omgångar beroende på den styrande klassens ambitioner, hän-
delser i det internationella statssystemet och ekonomins förutsättningar. Den 
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militära tvångsmaktens former skiftade således från att huvudsakligen upp-
bäras av legosoldater vid början av 1600-talet till ett inhemskt indelningsverk 
mot slutet av samma århundrade. Expansionen och fastställandet av geogra-
fi ska gränser samt en strävan från den samhälleliga makten att exploatera och 
enhetliggöra områdena var tydliga drag. De ideologiska statsapparaterna med 
tillhörande ideologiska maktstrukturer kom här att vara av yttersta betydelse 
för statsapparaternas expansion och penetrering av människors tankar och 
handlingar. Med statsapparaternas expansion följde också utökningen och 
konstruktionen av exploaterande grupper, låt mig kalla dem reproducenter 
på grund av deras anknytning till och ursprung i reproduktionsapparaterna.  
Konstruktionen och reproduktionen av adel och präster genom privilegiesys-
tem är här centrala komponenter i förståelsen av statsapparaternas reproduk-
tion och expansion.

Med hjälp av resultaten i denna analys kan jag återvända till den ur-
sprungliga frågan om hur en ideologisk statsapparat reproduceras.

Modellkonstruktionen
Hur ska man då ta sig an dessa resultat och systematiskt studera ideologiska 
apparater och deras reproduktion i samhällen över tid och rum? Det rimliga 
svaret från en vetenskaplig ståndpunkt måste vara att frågorna bäst undersöks 
genom användandet av en allmän modell för studiet av ideologiska statsap-
parater. Att konstruera och pröva denna modell blir samtidigt att utvidga den 
teori jag hittills kommenterat, eftersom det saknas en modell för analys av 
ideologiska statsapparater i Althussers skiss av teorins grunder.

Fördelarna med en konstruktion av en allmän modell är fl era. En allmän 
modell möjliggör empirisk prövning av teoretiska utsagor eftersom det är en 
begreppslig konstruktion mellan teorin och ett konkret samhälle. En modell 
låter mig konstruera studieobjekt systematiskt och instruerar om hur objektet 
bör undersökas. En modell är därmed, med nödvändighet, selektiv i betydel-
sen att den identifi erar vissa variabler som mer väsentliga för förståelsen av 
objektet än andra. Konstruktionen av en modell måste därför ständigt vara 
öppen för förändringar i relation till nya upptäckter och revideringar i både 
teori och empiri. Styrkan i en allmän modell ligger också i dess generaliser-
barhet vilket möjliggör komparativa studier och slutsatser över tid och rum.

Frågan om hur en ideologisk statsapparat reproduceras bygger på anta-
gandena att den ideologiska statsapparaten är en institutionell struktur och 
att en institutionell struktur reproduceras på något eller några sätt. Det jag 
ska söka efter för att kunna besvara denna fråga är alltså en modell som kan 
göra reda för en ideologisk statsapparats karaktär av institutionell struktur. 
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De ideologiska statsapparaterna och den repressiva statsapparaten är olika 
institutionella strukturer i samma system, samhället. Enligt teorin har de 
institutionella strukturerna sitt ursprung i de konfl ikter och relationer som 
samhällsformationen kännetecknas av men att statsapparaternas relativa 
autonomi skapar speciella förutsättningar för deras funktion genom att det 
inom och mellan dem konstrueras en mängd kategorier (symboliska värden) 
som möjliggör specifi ka sätt att behärska och styra reproduktionen. Till detta 
kommer att varje statsapparat är uppbyggd av ekonomiska mekanismer, både 
för exploateringen av omgivningen och för exploateringen av de personer som 
verkar inom den institutionella strukturen. Denna exploatering döljs (miss-
känns) genom statsapparatens logik (dess kategoriella och symboliska värld) 
som ordnar och förklarar exploateringen som naturlig och nödvändig.  Ge-
nom att det skapas kategorier som verkar mellan de olika institutionella struk-
turerna och att det ständigt pågår ett utbyte och maktspel mellan statsappa-
raterna måste jag konstruera en modell som kan integrera den institutionella 
strukturmodellen med en modell för hur två eller fl era strukturer fungerar i 
en helhet, dvs. kartlägga vilka mekanismer som bildar förutsättningarna och 
begränsningarna för dessa strukturer att växelverka.

Formulerar man problemen så här ligger lösningen (eller snarare början 
till en lösning) inte långt borta. Jag vill i det följande hävda att ett sätt att 
förstå och analysera en ideologisk statsapparat som en institutionell struktur 
(och dess reproduktion) är att använda en modell för organisationer. I orga-
nisationsteoretisk litteratur existerar det ett fl ertal defi nitioner av begreppet 
organisation. Den jag anför här är byggd på de drag som brukar anses gemen-
samma för alla organisationer.188 En defi nition av begreppet organisation kan 
formuleras enligt följande: En organisation är en i en samhällelig omgivning 
existerande struktur av koordinerade sociala enheter, sammansatt av samver-
kande positioner, där aktiviteter utförs för att uppnå vissa mål i relation till 
omgivningen. 

I relation till den gjorda defi nitionen kan vi ställa frågan: Är det möjligt 
att beskriva en ideologisk statsapparat som en organisation? Det fi nns några 
argument som talar för detta. Det starkaste är Althussers påståenden om 
apparatens specialister som har till uppgift att upprätthålla den ideologiska 
statsapparatens funktion. Dessa specialister, som även går under beteckning-
en funktionärer och experter, utför en mängd aktiviteter (som exempelvis 
skapande av ideologiska praktiker och kontroll) för att säkerställa apparatens 
funktion. En grundtanke är att det fi nns en arbetsdelning mellan apparatens 
specialister som manifesterar sig i en fast hierarki för maktutövning, kontroll 
och styrning. I denna betydelse kan en ideologisk statsapparat alltså sägas 

188 Abrahamsson & Andersen 2002, s. 12; Robbins 1990, s. 52.
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bestå av en struktur av koordinerade sociala enheter eller samverkande posi-
tioner. 

Enligt organisationsdefi nitionen utförs aktiviteterna inom en organisa-
tion för att uppnå vissa mål. Ett sätt att tolka detta uttryck är att använda 
sig av en rationalistisk föreställning. Enligt denna är en organisation och de 
aktiviteter som utförs där en funktion av bestämda och tydliga mål som upp-
ställts av organisationens huvudman.189 Varje organisation har ur detta per-
spektiv en instrumentell funktion i samhället. Organisationen uppfattas som 
orienterad mot uppfyllandet av klart bestämda mål. Enligt Althussers teori 
är en ideologisk statsapparats funktion att reproducera samhällets produk-
tionsförhållanden. Detta är dock inget mål som en ideologisk statsapparat 
är organiserad omkring eftersom en ideologisk statsapparats sätt att fungera 
förtränger (misskänner) det verkliga faktumet om statsapparatens funktion. 
Detta innebär att varje ideologisk statsapparat bland sina subjekt måste för-
söka underblåsa uppfattningen att den är ett mål i sig, något som uppfattas 
(av de människor som lever i och av dem) som oumbärligt eller nödvändigt 
för hela den mänskliga existensen och samhället. Detta uppnås genom for-
mulerandet av mål för verksamheten som döljer statsapparatens funktion, 
mål som måste hämtas från den ideologi som statsapparaten vilar på. I den 
kyrkligt ideologiska statsapparatens fall hämtas dessa mål alltså från den re-
ligiösa ideologin. Genom att på detta sätt skilja mellan statsapparatens egna 
uttalade mål och statsapparatens faktiska funktion kan man i en viss mening 
tala om statsapparaten som formerad kring vissa målsättningar och därmed 
som en form av organisation. 

Utifrån resonemangen och de begreppsliga bestämningar och precise-
ringar som jag gjort i detta kapitel har jag alltså erhållit ett antal grundläg-
gande begrepp för att konstruera en teoretisk modell av en ideologisk statsap-
parat. De grundläggande begreppen är ideologisk statsapparat, institutionell 
struktur, reproduktion, exploatering, konkurrens, funktion genom symbo-
liska resurser, funktion genom ekonomiska resurser, funktionär, begreppet 
organisation som sönderfaller i begreppen tjänstestruktur, arbetsdelning och 
maktfördelning. Utifrån dessa begrepp och deras defi nitioner blir det möjligt 
att bygga betydelsebärande element som går att sammanfoga till en dyna-
misk modell, jag kallar den konkurrenssystemsmodellen. Jag kommer här att 
bygga denna modell med hjälp av följande satser:

Kärnan i en ideologisk statsapparat är framställandet av praktiker och 
med dem förbundna symboliska system. Produktionen av praktiker gäller 
framställandet och reproduktionen av handlingar och ritualer som konstitu-
erar subjekt under ideologin. Tätt knuten till denna produktion är konstruk-
tionen och reproduktionen av symboliska system i form av påståendestruk-
189 Abrahamsson & Andersen 2002, s. 18.
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turer, värde- och regelsystem samt gestaltningar. Jämte denna verksamhet 
företar apparaten en ständigt övervakande och kontrollerande praktik för 
att säkra och reproducera ideologin. Dessa tre komponenter benämner jag 
här ”produktion av praktiker”, ”produktion av symboler” och ”produktion 
av kontroll”. Dessa produktionsprocesser kan dock ej uppstå eller reprodu-
ceras om inte apparaten samtidigt företar ett antal reproduktionsprocesser 
av institutionell, personell och materiell typ. Det är dessa processer som jag 
sammanfattar med begreppet konkurrenssystem och det är dessa processer 
som här står i fokus.

Varje ideologisk statsapparat är en institutionell struktur. En institutio-
nell struktur kan förstås som en organisation. Av detta följer att varje institu-
tionell struktur bär följande allmänna form. Inom varje organisation måste 
det upprättas en arbets- och maktdelning. Detta förverkligas genom en tjänste-
struktur, som går att beskriva som en hierarki. Varje funktionär är innehavare 
av en tjänst. En tjänst defi nieras här som en avlönad, fast position i ett system 
av positioner, dvs. i en tjänstehierarki. Denna tjänstehierarkis allmänna form 
är att antalet tjänster minskar ju högre upp i strukturen man kommer. Detta 
följer av att en maktdelning, som är exploaterande, måste upprättas. Denna 
maktdelning samlar kontrollen över de övriga tjänsterna hos ett fåtal tjänster. 
Detta fåtal (höga) tjänster fyller inom systemet av tjänster en urvalsfunktion. 
Urvalsfunktionspositionen defi nieras här som den position inom ett konkur-
renssystem som ger rätt att övervaka, besluta, anställa, avsätta, rannsaka och 
döma över de övriga (lägre) positionerna inom tjänstehierarkin.190 Tjänste-
strukturens allmänna form framtvingar med nödvändighet en konkurrens 
om tjänsterna. Allmänt gäller att antalet potentiella (eller villiga) innehavare 
av en tjänst är större än antalet tjänster som systemet erbjuder. Genom att 
utbudet är mindre än efterfrågan uppstår det inom och utom systemet en 
konkurrens dels mellan potentiella funktionärer, dels mellan de redan in-
volverade funktionärerna (dvs. de som redan innehar en tjänst). Systemet 
understödjer och formar denna konkurrens genom en mängd mekanismer. 
Enligt Althussers teori kan vi beskriva dessa mekanismers allmänna form 
som ekonomiska respektive symboliska. En allmän ekonomisk mekanism för 
att upprätthålla konkurrensen och exploatera de involverade i tjänstestruk-
turen är att för innehavet av de lägre tjänsterna erbjuda en låg lön (genom 
penninglön eller naturalön) och istället erbjuda en högre lön för en högre 
tjänst inom strukturen. På detta sätt upprätthålls konkurrensen inom tjänste-

190 Inom teorin för en ideologisk statsapparat kan man även anta att urvalsfunktionsposi-
tionerna har denna rätt gentemot mot dem som står utanför konkurrenssystemet. Detta 
följer av varje ideologisk statsapparats funktion att verka genom ideologi. Men här är jag 
bara intresserad av urvalsfunktionspositionens funktion inom konkurrenssystemet och 
behandlar därför inte denna aspekt närmare.
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hierarkin och därmed mellan systemets funktionärer, vilket innebär att sys-
temet reproduceras. Till Althussers teori om de ideologiska statsapparaternas 
funktion (deras relativa autonomi) hör även att systemet skapar symboliska 
värden för att upprätthålla konkurrensen och exploateringen, både inom och 
utom den direkta tjänstestrukturen. Varje ideologisk statsapparat konstruerar 
en mängd symboliska värden som ger uttryck för statsapparatens specifi ka lo-
gik. Symboliska värden formaliseras i kategorier som styr statsapparatens sätt 
att fungera och människors sätt att agera. I fråga om konkurrensen upprätt-
håller statsapparaten kategorier som fungerar som krav för att få tillträde till 
statsapparatens tjänster (dvs. en inkluderande och exkluderande mekanism) 
och samtidigt möjliggör karriär inom tjänstehierarkin. Genom de resurser 
som tilldelas varje position kan statsapparaten skapa en uppfattning om att 
konkurrenskategorierna skulle vara eftersträvansvärda mål för potentiella 
och redan involverade funktionärer. En del av statsapparatens kategorier och 
strukturer av kategorier har alltså en funktion i reproduktionen av konkur-
rensen. De symboliska värdena tjänar som formaliseringar av maktförhål-
landen. På detta sätt kan statsapparaten ge intrycket av att upprätthålla (vad 
som egentligen är) konkurrens och exploatering på ett objektivt, formellt och 
naturligt sätt. Enligt Althusser misskänner ju varje ideologisk statsapparat 
och dess funktionärer sin reella funktion. 

Den institutionella strukturen måste även utveckla mekanismer för att 
tilltala och samla en mängd potentiella funktionärer, allt för att hålla konkur-
rensen uppe och därmed reproduktionen av systemet. Även detta kan antas 
uppnås genom ekonomiska och symboliska mekanismer. Genom att erbjuda 
en stor ekonomisk ersättning (men ändå så låg att högre tjänster ska eftersträ-
vas) för en arbetsprestation kan man utifrån samhällets ekonomiska exploa-
tering alltid erhålla individer som potentiella funktionärer. Den symboliska 
mekanism som understödjer denna rekrytering erhålls genom den ideologiska 
statsapparatens sätt att verka genom ideologi (dvs. att genom för apparaten spe-
cifi ka ritualer och symboliska kategorier konstituera och underkasta subjekten 
till handling och tro). Dessa blivande funktionärer måste dock formaliseras 
för att kunna träda in i konkurrenssystemet, de gör detta genom statsappa-
ratens symboliska mekanismer. Att funktionärerna måste formaliseras följer 
av att varje statsapparat måste dölja de verkliga exploateringsförhållandena. 
Ur Althussers teori följer att den ideologiska stats apparaten upprättar symbo-
liska värden i form av specifi ka kategorier för att kunna reproducera sin makt 
utåt (i samhället). I analogi med detta borde jag kunna anta att samma eller 
liknande kategorier formuleras och används för att upprätthålla maktstruk-
turen inom konkurrenssystemet. De symboliska värdena används av systemet 
för att utgallra och utestänga icke-formaliserade personer från konkurrens-
systemets resurser. Men samtidigt fungerar de symboliska värdena genom 
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att driva konkurrensen mellan apparatens funktionärer samt dess potentiella 
funktionärer än hårdare och längre. Formaliseringen av blivande funktionä-
rer innebär då att de i konkurrens med andra potentiella funktionärer till en 
ideologisk statsapparat erhåller de symboliska värden som systemet erkänner 
och upprätthåller. Av detta följer inte att man måste anta att den grundläg-
gande reproduktionen av funktionärer sker inom konkurrenssystemet i varje 
specifi k statsapparat. Snarare implicerar teorin föreställningen att de poten-
tiella funktionärerna reproduceras grundläggande utanför konkurrenssyste-
met för att efter erhållandet av de erkända symboliska värdena bli inkallade 
i den ideologiska statsapparatens specifi ka konkurrenssystem. Huvudsaken 
är att den grundläggande reproduktionen av de potentiella funktionärerna 
sker genom upprätthållandet av de värden som konstituerar den ideologiska 
statsapparaten. Däremot måste den professionella reproduktionen med nöd-
vändighet ske inom det specifi ka konkurrenssystemet. Samtidigt implicerar 
dessa antaganden ett antagande om att samma värde kan gälla (eller upp-
rätthållas) inom två eller fl era ideologiska statsapparater samt att det går att 
växla ett värde mot ett annat. Jag har alltså utifrån detta resonemang erhållit 
grundläggande begrepp och funktioner för att teoretiskt närma mig frågan 
om relationen mellan de ideologiska statsapparaterna samt relationen mellan 
de ideologiska statsapparaterna och den repressiva statsapparaten.

Om jag antar att det grundläggande i en ideologisk statsapparats rela-
tiva autonomi består i dess specifi ka sätt att konstruera symboliska kategorier 
och värden måste jag kunna anta att möjligheten till kontroll av de ideolo-
giska statsapparaterna går via den struktur som skapar, legitimerar och upp-
rätthåller dessa kategorier och värden. I varje ideologisk statsapparat är det 
det befi ntliga konkurrenssystemets funktionärer som fyller denna funktion. 
Kontrollen av en ideologisk statsapparat måste därmed gå via kontroll av kon-
kurrenssystemets form och funktion. Då detta systems form och funktion 
här har kunnat preciseras till begreppen en konkurrerande tjänstestruktur samt 
symboliska och ekonomiska mekanismer, följer att möjligheten till kontroll över 
varje ideologisk statsapparat går via urvalsfunktionspositionerna inom tjänste-
hierarkin, de ekonomiska funktionerna samt de symboliska funktionerna. 
Jag kan därför anta att om den repressiva statsapparaten strävar efter och har 
makt över en ideologisk statsapparat är det på dessa områden som de utövar 
sin makt.

Jag har på detta sätt erhållit en abstrakt teoretiskt förankrad modell av 
varje ideologisk statsapparat. Denna modell skildrar ett system i betydelsen 
att det är uppbyggt av en mängd element, exempelvis tjänster, och funk-
tionsmekanismer (konkurrens, ekonomiska och symboliska rörelselagar). 
Min modell är specifi kt utformad för att förstå en ideologisk statsapparat 
som ett konkurrenssystem. Detta perspektiv har valts därför att jag närmat 
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mig objektet med frågan: Hur reproduceras den ideologiska statsapparaten 
som institutionell struktur? Men det sätt att se på en ideologisk statsapparat 
som jag valt här är inte det enda möjliga.  Det hänger helt på vilket perspektiv 
vi närmar oss studieobjektet ur. Man skulle exempelvis kunna närma sig en 
ideologisk statsapparat utifrån en fråga om dess form och funktion i relation 
till dem som står utanför konkurrenssystemet. Detta perspektiv skulle då ta 
fasta på ideologins form och funktion, vilket skulle kräva en annan modell än 
den som utvecklats av mig här. Jag kommer därför att utifrån förutsättningen 
att varje ideologisk statsapparat reproducerar både samhällets produktions-
förhållanden, arbetskraften och sitt eget konkurrenssystem att benämna den 
sammanhållna modellen av en ideologisk statsapparat som ett reproduktions-
system. Konkurrenssystemet utgör alltså bara ett av de sätt på vilket reproduk-
tionssystemet kan förstås.

Vilka problemområden blir då intressanta att studera i relation till kon-
kurrenssystemsmodellen? Modellen skisserar både principerna för ett kon-
kurrenssystem och uttalar sig om grunderna för relationen mellan den repres-
siva statsapparaten och den kyrkligt ideologiska statsapparaten. I denna första 
undersökning framstår det därför väsentligt att fi nna problemkomplex som 
kan belysa dessa båda områden.

Under 1600-talet upprättades ett fl ertal nya stift, sk. superintendentur-
stift, i det svenska riket. Denna utvidgning av den kyrkliga organisationen 
har hittills varit relativt obeaktad men området kan tänkas erbjuda viktiga 
insikter om relationen mellan den repressiva statsapparaten och den kyrkligt 
ideologiska statsapparaten. Av vad vi hittills vet framstår skapandet av super-
intendenturstiften som ett försök av den repressiva statsapparaten att förstärka 
och legitimera sin makt över den kyrkligt ideologiska statsapparaten och dess 
konkurrenssystem. Skapandet av och kontrollen över stiftschefspositionen, 
och därigenom den viktiga urvalsfunktion som denna position hade i kon-
kurrenssystemet, gav den repressiva statsapparaten ett sätt att styra över den 
kyrkligt ideologiska statsapparaten både genom tillsättningar av stiftschefer 
och genom ideologisk legitimering av sin egen roll och makt över statsappa-
raterna. Genom den utformade modellen kan jag föreslå en egen defi nition 
av begreppet stiftschef (och därmed begreppet superintendent). Begreppet 
stiftschef preciserar jag till en beteckning på varje innehavare av den högsta 
positionen inom den kyrkligt ideologiska statsapparaten som reproduktions-
system och som en del av detta den högsta urvalsfunktionspositionen inom 
den kyrkligt ideologiska statsapparatens konkurrenssystem. Den kyrkligt 
ideologiska statsapparaten defi nierar jag i sin tur som en institutionell struk-
tur som formaliserat en religiös ideologi. Begreppet superintendent preciserar 
således, utöver det som antas i begreppet stiftschef, att denna urvalsfunk-
tionsposition fi nns inom ett regionalt avgränsat konkurrenssystem benämnt 
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superintendentur. Skapandet av nya stift kan alltså antas ha varit ett sätt att 
kontrollera, styra och legitimera den kyrkligt ideologiska statsapparaten och 
den repressiva statsapparaten genom ideologi, då antagligen genom den härs-
kande klassens ideologi. En närmare studie av detta problem skulle alltså 
kunna utveckla teorin om den repressiva statsapparaten och berika min mo-
dell genom att visa hur den repressiva statsapparaten agerade och legitimerade 
kontrollen över den kyrkligt ideologiska statsapparaten. Frågor som härmed 
blir väsentliga är: Hur såg den repressiva statsapparaten på sin egen och kyr-
kans roll i organiseringen av nya stift i riket? Varför skulle nyorganiseringen 
göras? Vilka ekonomiska och symboliska värden ville den repressiva statens 
företrädare upprätthålla genom nyorganiseringen?    

Vidare framstår det som ytterst väsentligt att använda konkurrenssys-
temsmodellen för att analysera den kyrkliga apparaten och dess reproduk-
tion. Med hjälp av konkurrenssystemsmodellen kan jag utforska den kyrkliga 
apparaten som konkurrenssystem. Konkurrenssystemsmodellen identifi erar 
tre system som grundläggande för reproduktionen av apparaten, nämligen: 
avlöningssystemet, tjänstepositionsstrukturen och befordringssystemet. Det 
intressanta blir då att utröna hur dessa system påverkade produktionen av 
arbetskraft och den därav följande intensiteten i konkurrensen. De väsentliga 
frågorna i relation till den kyrkliga ideologiska apparaten blir därvid: Hur 
var det materiella försörjningssystemet, den institutionella strukturen och de 
personella reproduktionssystemen organiserade? Hur formade avlönings- och 
befordringssystemen tillsammans konkurrensen i apparaten? Hur förändra-
des dessa olika system över tid?  

Ett väsentligt problemområde som växer fram ur detta och som erbjuder 
en möjlighet att operationalisera modellen av ett konkurrenssystem i rela-
tion till superintendenturproblematiken är frågan om formerna för super-
intendenternas reproduktion, dvs. frågan om deras bakgrund och karriärer. 
Denna fråga är intressant därför att stiftschefen innehade urvalsfunktions-
positionen inom den kyrkligt ideologiska statsapparatens konkurrenssystem 
och därmed kan antas ha varit ett centralt föremål för både den kyrkligt 
ideologiska och repressiva statsapparatens intressen. Fråga kan dock inte en-
dast ses i relation till superintendenterna utan måste ta hänsyn till den större 
grupp dessa var en del av, dvs. stiftschefsgruppen. De mest centrala frågorna i 
detta problemkomplex blir: Hur reproducerades stiftschefsgruppen? Föränd-
rades reproduktionens former över tid? Var reproduktionen fram till inträdet 
i stiftschefsgruppen på något sätt knuten till företrädarna för den repressiva 
statsapparaten?

Jag har inom ramen för denna studie valt att belysa dessa problemom-
råden genom tre skilda undersökningar. Den första undersökningen rör den 
repressiva statsapparatens relation till skapandet av superintendenturstiften i 
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det svenska riket under 1600-talets första hälft. Den andra undersökningen 
behandlar några av de grundstrukturer som reproducerade kyrkan i det svens-
ka riket under 1600- och 1700-talen. Produktionen av formaliserad arbets-
kraft till kyrkan var dessutom beroende av undervisningsväsendets funktion 
som konkurrenssystem, vilket gör det nödvändigt att även uppmärksamma 
undervisningsväsendet som konkurrenssystem under samma tid.  Den tredje 
undersökningen gäller reproduktionen av stiftschefer i det svenska riket ut-
nämnda mellan åren 1580 och 1800. De för varje kapitel specifi ka problemen 
kommer att presenteras och diskuteras i respektive kapitel. 
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Kapitel 3 
Stiftsbildning i statens intresse

Inledning
Ur diskussionen av Althussers teori och den av mig föreslagna modellen fram-
kom två sammanhängande perspektiv på stiftschefspositionen. För det första 
preciserades att stiftschefen intog en dominerande position inom den kyrkligt 
ideologiska statsapparaten förstådd som ett reproduktionssystem med juri-
diskt fastställda arbetsuppgifter och maktbefogenheter över både lekmän och 
prästerskap. Den skisserade modellen tydliggjorde även stifts chefens roll som 
innehavare av den högsta urvalsfunktionspositionen inom den kyrkligt ideo-
logiska statsapparaten förstådd som ett konkurrenssystem, dvs. rörande mak-
ten över statsapparatens involverade och potentiella funktionärer. Ur båda 
dessa perspektiv och med hänsyn till det faktum att kontrollen av stiftschefs-
positionen var en nyckel för den repressiva stats apparatens möjlighet till makt 
framstår skapandet av nya superintendenturstift (som rent faktiskt innebar 
att en ny stiftschefsposition inrättades och att den kyrkligt ideologiska stats-
apparaten därmed uppdelades i än fl er regionalt avgränsade konkurrenssys-
tem) som ett väsentligt objekt för en studie av den repressiva statsappara-
tens företrädares sätt att både kontrollera och legitimera sin makt över den 
kyrkligt ideologiska statsapparaten och den egna repressiva stats apparaten. 
Samma process som legitimerade makten över den kyrkligt ideologiska stats-
apparaten måste ju innehålla ett moment av legitimering av den egna makten 
över den repressiva statsapparaten. Inrättandet av nya stift var då ett sätt för 
den repressiva statsapparatens företrädare att genom ideologi legitimera sin 
existens och makt. Symboliska kategorier och värden från den kyrkligt ideo-
logiska statsapparaten kan antas användas av företrädarna för den repressiva 
statsapparaten för att legitimera den repressiva statsapparaten och dess makt, 
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samtidigt som kategorier och värden skapade inom den härskande klassen 
och den repressiva statsapparaten används för att betrakta och tilldela den 
kyrkligt ideologiska statsapparaten uppgifter och existensberättigande (det 
förekommer ju enligt den skisserade modellen ett ständigt utbyte av symbo-
liska kategorier och värden mellan statsapparaterna och företrädarna tolkar 
och legitimerar varandras existens utifrån egna och gemensamma katego-
rier).

Då superintendenturinstitutionen i viss mån studerats av tidigare forsk-
ning ska jag här inledningsvis analysera dess resultat och sedan formulera 
mitt syfte och mina frågeställningar för detta kapitel.

Tidigare superintendenturforskning
I en avhandling från 1973 undersökte Axel Streiter superintendenturämbe-
tets rättsliga ställning och utveckling från reformationen fram till modern tid 
inom den tyska evangeliska landskyrkan. Streiters analyser baserade sig på ett 
normativt källmaterial.

Sitt ursprung hade superintendenturämbetet i den lutherska reformatio-
nen och avskaff andet av det katolska biskopsämbetet. Genom reformationen 
kom fursten i ett territorium (eller magistraten i en stad) att ta ansvaret för 
kontrollen över befolkningens religiösa liv och andra viktiga kyrkliga funk-
tioner såsom undervisning.191 För att öka kontrollen över prästerskapet och 
befolkningen och motverka vad man från överhetens sida uppfattade som 
kyrkligt förfall genomfördes kyrkovisitationer och dessas ställning kom att 
regleras formellt. Det var i en sådan visitationsinstruktion för Kursachsen 
från 1527 som titeln superintendent först uppträdde som formellt ämbete i 
luthersk kontext.192 Termen förekom för första gången, enligt Streiter, som 
ett verb (superintendere) i Augustinus verk De civitate Dei. Begreppets bety-
delse i detta sammanhang var ”att ha tillsyn över”.193 Både verbformen och 
substantivformen (superintentor – tillsyningsman) återkom vid fl ertal tillfäl-
len i den kyrkliga-juridiska litteraturen under medeltiden som en begreppslig 
bestämning till begreppet episcopus (biskop). Man argumenterade för att ett 
av kännetecknen för biskopen var att han var tillsyningsman. Förutom att 
begreppet superintendent var ett lån från den katolska kyrkans teologiska 
argumentation fanns det, enligt Streiter, även innehållsliga likheter mellan 
det lutherska superintendenturämbetet och ämbeten i den äldre kyrkan. Un-
der biskopen i ett medeltida stift fanns en ärkediakon (ärkedjäkne) som på 

191 Streiter 1973, s. 9-10.
192 Streiter 1973, s. 14-15.
193 Streiter 1973, s. 16.
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biskopens uppdrag genomförde visitationer i stiftet och strävade efter att kon-
trollera både prästerskapets och befolkningens religiösa liv och världsliga van-
del.194 Ärkediakonämbetet introducerades under 300-talet och dess ställning 
stärktes fram till 1300- och 1400-talet då biskoparnas makt ökade. 

När den kyrkliga reformationen genomfördes i de tyska områdena under 
1500-talet tog landsfurstarna kontrollen över kyrkan. Denna ordning avsågs 
till en början vara ett provisorium och Luther ansåg att landsfurstarna skulle 
fungera som ett slags nödbiskopar fram till dess att en mer stabil och enhet-
lig kyrkoförfattning kunde antas.195 Den politiska situationen, med mängder 
av små landsfurstar som kämpade för politisk självständighet över sina ter-
ritorier, innebar dock att landsfurstarnas makt över kyrkan bevarades och 
förstärktes. Vid riksdagen i Speyer 1526 togs de första stegen mot en fastare 
kyrklig ordning i de tyska områdena.196 Den tidigare nämnda kursachsiska 
visitationsinstruktionen från 1527 var ett steg mot nyordningen. I instruk-
tionen fastställdes att kommissionen som ledde visitationen av ett område 
skulle utse en lämplig präst och ge honom befogenheter att tillse att visitatio-
nens påbud verkställdes och övervakades i området. Denne präst benämndes 
superintendent.197 Det kursachsiska visitationssystemet blev en förebild och 
fi ck spridning vidare över de lutherska delarna av Tyskland.198 I den första in-
struktionen fastställdes att superintendentens arbetsuppgifter skulle vara att 
ha uppsikt över befolkningens religiösa kunskaper och leverne, att genom för-
hör och examination medverka vid tillsättningen av nya präster samt att vidta 
disciplinära åtgärder vid förekomsten av falsk lära hos befolkningen.199 Ge-
nom att superintendenten fullgjorde sina uppgifter på order av landsfurstens 
visitationskommission blev ämbetet avhängigt och underställt landsfurstar-
nas styre. När fasta förordningar för konsistorialväsendet började antas inord-
nades superintendenten i en ämbets- och ansvarshierarki. Superintendentur-
ämbetet blev därmed ett av fl era organ för upprätthållandet av landsfurstens 
makt över kyrkan.200 Enligt Streiter förändrades inte superintendenturämbe-
tets funktion och ansvarsområde nämnvärt från 1530-talet till 1830-talet.201 
Det faktum att denna slutsats endast bygger på ett normativt källmaterial gör 
det till en obesvarad fråga om det faktiskt förekom förändringar i superin-
tendenternas funktion och arbetsuppgifter på en konkret nivå. Sammanfatt-
ningsvis visar Streiters undersökning hur superintendenturämbetet skapades 

194 Streiter 1973, s. 24.
195 Streiter 1973, s. 13.
196 Streiter 1973, s. 11.
197 Streiter 1973, s. 14-15.
198 Streiter 1973, s. 28.
199 Streiter 1973, s. 28-29.
200 Streiter 1973, s. 493-494.
201 Streiter 1973, s. 493.
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som ett ämbete inom visitationssystemet i de lutherska delarna av Tyskland 
mot slutet av 1520-talet för att hantera kontrollen över kyrkan, prästerskapet 
och befolkningen i de av landsfurstarna behärskade områdena. Det som ur 
reformatorernas synvinkel var tänkt som ett provisorium fi ck stabil form när 
superintendenturämbetet tillsammans med konsistorierna genom kyrkoför-
ordningar gjordes till fasta institutioner för ansvaret av kyrkliga spörsmål 
under landsfurstens kommando. Härigenom krossade man den medeltida 
tanken på en enhetskyrka och den lutherska kyrkans vidare liv och utveck-
ling sammanvävdes än mer intimt med nationalstaternas framväxt.

Norsk superintendenturforskning
Norrmannen Steinar Imsen är den forskare i Norden som hittills gjort den 
mest genomträngande studien av superintendenturinstitutionen och dess 
relation till statsmakten.202 Mot slutet av 1970-talet tycks det dansk-norska 
forskningsläget ha varit fokuserat på frågan om kyrkans självständighet gen-
temot staten och kungamakten. Svaren på detta problem grupperades och 
polariserades kring två motsatta hypoteser: dels teorin om den konfessionella 
staten, dels den episkopala teorin.203 Förespråkarna för teorin om den konfes-
sionella staten menade att den kyrkliga institutionen underordnats konungen 
och statsmakten. I sin avhandling Superintendenten från 1980 anslöt sig Stei-
nar Imsen till denna ståndpunkt.

Steinar Imsens studie av de norska superintendenterna mellan reforma-
tionen och enväldet (en tidsperiod som sträcker sig mellan åren 1537 och 
1660) bekräftar den hypotes som framförts i teorin om den konfessionella 
staten. Imsen visar genom en studie av ämbetets lönemässiga grund, superin-

202 Andra bidrag på norsk grund har gjorts av Terje Ellingsen som i en kort artikel från 
1990 analyserade elva norska superintendenters bakgrund (tillsatta mellan 1537 och 
1570-talet). Ellingsens artikel tillför dock inga förändringar i de slutsatser som Imsen 
drog redan 1980, se Ellingsen 1990. 

203 Se Imsen 1980, s. 17-25. En företrädare för den episkopala teorin är enligt Imsen 
 Andreas Aarflot. Exempel på epsikopalargumentation finns i Aarflots bok Kirke og Stat 
i Norge. Enligt Aarflot var den norsk-danska kyrkan under reformationen ”en kirke 
som har sin åndelige egenart og sin egen selvstendige myndighet. Naturlig  nok ble 
denne myndighet i stor utstrekning kanalisert gjennom det fornyede bispeembete, og 
forsåvidt ble den lutherske kirke i Danmark-Norge like meget en episkopal kirke som en 
statskirke i detta ords strengeste forstand”, se Aarflot 1969, s. 79. Lägg alltså märke till 
att det finns en klar skillnad mellan innebörden i den dansk-norska forskningens an-
vändning av begreppet den episkopala teorin och den evangeliskt teologiska teorin som 
brukar benämnas episkopalism. Kärnan i denna senare teori är att landsfursten tilldelas 
ansvaret för ett dubbelt regemente; det världsliga och det andliga. Huvudpunkten i den 
norska hypotesen är snarare att kyrkan och superintendenterna/biskoparna skapade en 
självständig kontroll över kyrkan.
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tendenternas sociala härkomst och yrkesmässiga karriär samt superintenden-
ternas praktiska arbetsuppgifter och infl ytande att superintendenturämbetet 
i Norge under denna period var en förlängning av staten och dess intressen 
samt att superintendenterna var kungens män i fl era avseenden. Bland un-
dersökningens resultat märks att superintendentlönen varierade individuellt i 
storlek och sammansättning beroende på lokala förhållanden men att alla su-
perintendenter var statsavlönade med prebende och helt avhängiga  konungens 
ekonomiska politik och ynnest; det fanns ingen möjlighet att skapa en indi-
viduell ekonomiskt oberoende position.204 Tillsättningen av superintendenter 
var konsekvensen av en centraliserad kunglig utnämningspolitik och i de få 
fall där det lokala prästerskapet uttryckte en önskan om tillsättningen kom 
initiativet från centralt håll och tjänade som ett sätt att få fram användbara 
kandidater, som man oförpliktat kunde välja bland.205 Socialt var superinten-
denterna en tämligen homogen grupp där merparten var danskfödda från 
präst- eller borgerskapsfamiljer, hade en hög utbildningsgrad och tidigare 
yrkeskarriärer i Köpenhamn, tätt knutna till det kungliga hovet och univer-
sitetet. Påfallande ofta utvecklades nära släktskapsband, i form av svågerskap 
och far-son-relationer, inom superintendenturgruppen.206 Resultaten bekräf-
tar Imsens utgångshypotes och superintendenten defi nieras som en tjänste-
man tillsatt och avlönad av kungen för att i ett stift ha uppsikt och kontroll 
över menigheten, prästerna, kyrkorna, skolan och hospitalen samt fungera 
som teologiska experter åt konungen.207

Genom vagt formulerade arbetsuppgifter och andra statliga, lokala in-
stanser (som lensherren) kunde konungen utnyttja superintendenten för att 
stärka statens kontroll och makt över landsdelarna.208 Superintendenten spe-
lade en viktig roll i den centraliserade statens politiska målsättningar och för-
stärkte statens totala makt över det off entliga religionsväsendet och den präs-
terliga ämbetsstaten. Att konungamakten och dess totalitära makt ambi tioner 

204 Imsen 1980, s. 97-98. Ytterst tjänar resultaten av löneundersökningen som bevis för att 
avvisa Kornerup och Aarflots användning av superintendentlönen som ett argument 
för att stödja hypotesen om en episkopalisering; det vill säga en ekonomiskt oberoende 
superintendent, se Imsen 1980, s. 109.

205 Imsen 1980, s. 154-155.
206 Imsen 1980, s. 144-151. Intressant är att rekryteringen förändrade sig generationsmäs-

sigt. Den första generationen superintendenter hade en starkare anknytning till Norge 
än den andra och tredje generationen, som rekryterades från en bakgrund och karriärer 
i den danska huvudstaden. Imsen förklarar detta med en aktiv kungapolitik som i första 
skedet såg till att gå fram med försiktighet (fare med lempe-strategi)  för att behålla 
greppet om landet. När pålitlig lojalitet skapats kunde rekryteringen centraliseras och 
konungen kunde skapa och utse egna män, se Imsen 1980, s. 145, 154-155.

207 Imsen 1980, s. 15, 21, 290-291.
208 Begreppet stat är enligt Imsens definition ekvivalent med begreppet konung, se Imsen, 

1980 s. 9.
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är en viktig förklaringsvariabel görs tydligt i Imsens analys av det faktum att 
superintendenten fi ck en stärkt ställning mot slutet av 1500-talet. Detta var 
inte en konsekvens av en i någon betydelse autonom kyrkas stärkta ställning 
i förhållande till konungamakten utan ingick i en medveten statlig politik 
för att försämra länsherrarnas position och infl ytande, en åtgärd som ytterst 
innebar en allt större central kontroll över landområdena.209 

Svensk superintendenturforskning
Inom svensk forskning har superintendenturproblemet i stort sett varit för-
bisett. Detta framstår som märkligt i relation till de intressanta frågor som 
tycks fi nnas gömda i problematiken. Den svenska inställningen har snarare 
varit att betrakta superintendenturfenomenet som en historisk anomali, som 
ett kuriosum som inte tillmäts tillräcklig betydelse för att ifrågasätta helhets-
bilden. I detta sammanhang är Ragnar Askmarks karakteristik ett slående 
exempel. Han skrev i början av 1940-talet att ”superintendenturen var och 
förblev under sin 200-åriga existens i Sverige ett ganska främmande och sär-
eget inslag i svensk kyrkoorganisation”.210 Det paradoxala är dock att det i 
svensk superintendenturforskning inte har funnits någon klart formulerad 
helhetsbild, det vill säga något teoretiskt formulerat sätt att se på superinten-
denten och kyrkans position i samhällssystemet.

I Sverige kom aldrig superintendent att bli infört som enda benämning på 
de kyrkliga stiftens chefer. Här kom istället benämningen biskop att behållas 
från den katolska tiden och användas jämte superintendenturtiteln.211 Just 
detta faktum har fått stor uppmärksamhet i den svenska forskningen, som 
hittills varit i huvudsak inriktad på frågan om de formella skillnaderna mel-
lan biskopar och superintendenter. Därför har de dominerande frågorna varit 
om superintendenterna ordinerats och vigts likt biskoparna, om de haft rätt 

209 Imsen 1980, s. 294.
210 Askmark 1943, s. 117.
211 I exempelvis den svenska kyrkoordningen från 1571 användes fyra begrepp som syno-

nyma beteckningar på stiftschefen, nämligen episcopus, biscop, superattendens och ordi-
narij. Enligt Laurentius Petris argumentation i kyrkoordningen bar alla dessa begrepp 
samma betydelse på svenska, nämligen ”Tilsynesman”. I en historisk utläggning häv-
dade han vidare att det i kristendomens begynnelse inte hade funnits någon åtskillnad 
mellan präst och biskop, utan att alla präster enligt skriften var tillsyningsmän. Men 
för att stävja skiljaktigheter inom den växande kyrkan gavs en präst befogenhet att 
övervaka flera församlingar och denne fick titeln Episcopus. Att denna sedvana sedan 
spred sig förklarade Petri med att ”ordningen war ganska nyttig och vthan twiffuel 
aff Gudh then helga Anda (som alla goda gåffour giffuer) vthgången”, se Den svenska 
kyrkoordningen 1571, 1971, s. 162.
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att ordinera präster samt vilken position ämbetet intog i kyrkolagen och den 
teologiska traditionen.

Sammantaget omfattar forskningen kring begreppen superintendentur 
och superintendent inte många sidor. Endast fyra svenska forskare har mera 
omfattande presenterat undersökningar av vissa delfrågor. Ragnar Askmark 
belyste 1943 frågan om superintendenterna hade rätt att viga präster och hur 
prästutbildningen ordnades i de nya stiften. Frågor kring tillsättningen av su-
perintendenter berördes indirekt 1952 av Sven Kjöllerström i studien Biskops-
till sättningar i Sverige 1531–1951. Frågan om superintendenterna vigts likt 
biskoparna besvarades av Askmark 1943, men fi ck en djupare belysning i 
Sven Kjöllerströms arbeten Kräkla och mitra från 1965 samt Sätt till att ordi-
nera en vald biskop 1561–1942 från 1974. I det senare arbetet belystes också 
kortfattat 1772 års avskaff ande av superintendenturtiteln, en fråga som också 
Gunnar Granberg tog upp 1998, dock utan att belysa förloppet med några 
nya perspektiv eller dokument.212 I en 40-sidig artikel från 1990 med titeln 
”Superintendenturen som ersättning för och komplement till biskopsämbe-
tet i svenska kyrkan 1539–1631” försökte Sven-Erik Brodd sammanfatta den 
dittills gjorda superintendenturforskningen och visa på hur tituleringen av 
stiftscheferna förändrades fram till det att superintendent och biskop blev de 
etablerade termerna mot slutet av 1500-talet. Utöver denna forskning fi nns 
det också en del arbeten som sysselsatt sig med specifi ka superintendenter och 
superintendenturstift. Här kan exempelvis nämnas Alvin Isbergs arbeten om 
Livland, Estland och Ingermanland.213

Ragnar Askmark var den förste i svensk 1900-talsforskning som ställde 
närmare frågor kring superintendenturfenomenet i svensk historia. I ett av-
snitt i sin avhandling Svensk prästutbildning undersökte Askmark frågan om 
superintendenterna haft makt att viga präster för att kunna analysera hur 
prästutbildningen inför denna vigning ordnades. I sin undersökning nådde 
Askmark slutsatsen att superintendenterna fi ck kunglig rätt att viga präster 
samt att skolor, gymnasier och teologie lektorstjänster skapades i de nya stif-
ten för att ge prästkandidaterna undervisning. Undervisningens förskjutning 
från stiften till universiteten under 1600-talets senare del innebar dock att de 
lokala skolornas betydelse och stiftschefernas kontroll över prästutbildningen 
minskade.214 Till en början tycks ordinationsrätten inte ha följt automatiskt 
med den kungliga fullmakten, utan i fl era av de nya superintendenturstif-
ten kom stiftscheferna att begära denna rätt av konungen.215 Från början av 
212 Kjöllerström 1974, s. 125-127; Granberg 1998, s. 161-163.
213 Se vidare Isberg 1968; Isberg 1970; Isberg 1973; Isberg 1974.
214 Askmark 1943, s. 139-140.
215 Genom en sådan begäran fick exempelvis superintendenten i Kalmar ordinationsrätt 

1610-1611 och Göteborgssuperintendent detsamma 1624, se Askmark 1943, s. 123-
126.
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1630-talet fi nns det dock bevis för att konungen ansåg att ordinationsrätten 
följde automatiskt med superintendentfullmakten.216 

Ytterligare en fråga som dominerade Askmarks framställning var om det 
fanns några skillnader mellan biskoparna och superintendenterna. Hans svar 
på denna fråga var tudelat. Han fann visserligen att det ur juridisk synvinkel 
inte fanns någon formell skillnad mellan biskoparna och superintendenterna; 
de utförde samma ämbetssysslor och hade samma befogenheter.217 Men sam-
tidigt hävdade han att det fanns informella skillnader som gjorde att super-
intendenterna intog en andrarangsställning i jämförelse med biskoparna.218 
Som stöd för detta anförde Askmark fl era argument, bland annat att super-
intendenten samtidigt som han var stiftschef också var kyrkoherde i stadens 
församling, att superintendenten aldrig vigdes och att superintendenturstif-
ten länge betraktades som tillhörande de stift från vilka de avskilts.219   

Det är på fl era punkter tydligt att Askmark argumenterade för tesen att 
det parallellt fanns två olika system för relationen mellan statsmakt och kyrka 
i Sverige. Dessa system var dels (vad jag tillfälligt väljer att kalla) biskops-
systemet, dels superintendentursystemet. Exempelvis hävdar  Askmark att 
”biskopen hade ett självständigt ämbete och stod icke i sitt stift som en re-
presentant för konungens kyrkostyrelse” samt att ”biskopen erhöll inför 
kyrkan fortfarande sin myndighet genom sin av kyrkan förlänade särskilda 
vigning. Denna var det yttre tecknet på att biskopsämbetet bevarades som 
ett självständigt andligt ämbete, som icke ledde sitt ursprung från den till 
landsherren överlämnade kyrkomakten”.220 Askmark menar att vigningen 
var ett tecken på att det var en självständig kyrka som gav ämbetet och att 
biskopen utövade sitt ämbete i kraft av detta.221 I superintendentursystemet 
däremot mottogs stiftschefsämbetet från konungen, och stiftschefen utövade 
sitt ämbete på konungens uppdrag.222 Ska vi tro Askmark fanns det alltså i 
praktiken två skilda maktfördelningssystem, ett där kyrkan och stiftschefen 
var självständiga och autonoma i relation till statsmakten och ett där den 
kyrkliga organisationen var tätt knuten till konungen. Det beklagliga är dock 
att Askmark inte ger oss verktygen för att förstå dessa system och deras re-
lation. Frågor som Askmark lämnar obesvarade är exempelvis: Vad innebär 
uttrycket ”ett självständigt ämbete” och ”en självständig kyrka”? och hur ska 
begreppet självständighet/osjälvständighet defi nieras? Askmarks påståenden 
kan även bemötas med andra invändningar. Låt oss anta att Askmarks påstå-
216 Askmark 1943, s. 127.
217 Askmark 1943, s. 120, 130.
218 Askmark 1943, s. 129.
219 Askmark 1943, s. 121, 129.
220 Askmark 1943, s. 118.
221 Askmark 1943, s. 127.
222 Askmark 1943, s. 127.
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ende är riktigt. Vad skulle det innebära? Ser man till biskopssystemet skulle 
det innebära att statsmakten tillät ett levande episkopalt maktsystem byggas 
upp och förvaltas. Men denna slutsats kan ifrågasättas. Exempelvis innebar 
riksdagen i Västerås (recessen och ordinantian) år 1527 att biskoparna och 
kyrkan ekonomiskt och politiskt underordnades kronan, att kyrkans juri-
diska privilegieställning kringskars och att den kyrkliga domsrätten begrän-
sades till bannet.223 Genom Västeråsriksdagens beslut gjordes i praktiken den 
svenske konungen och staten till kyrkans och stiftschefernas högsta ledning. 
Västeråsbesluten innebar även att konungen fi ck kontroll över tillsättningen 
av biskopar och utfärdade kungliga fullmakter till ämbetsinnehavaren. Vig-
ningen kan som en följd härav ses som en enkel bekräftelse på den utnämning 
som konungen hade gjort. Vidare skulle både biskopar och superintendenter 
lyda och utföra sina arbetsuppgifter i linje med samma statssanktionerade 
juridiska regelverk, exempelvis kyrkoordningen 1571 och kyrkolagen 1686. 
Hypotesen att det skulle ha funnits två slags maktsystem förefaller alltså min-
dre trolig. På ett teologiskt plan fanns det, vilket också Askmark hänvisar till, 
traditioner och teorier som argumenterade för olika uppfattningar. Det fanns 
sådana som legitimerade konungens makt över kyrkan och som till och med 
såg biskopen som en kungligt tillsatt ämbetsman. Men det fanns även en 
uppfattning som hävdade att biskopen fi ck sin makt av kyrkan och dess uni-
ka uppgift i världen.224 Med hänvisning till den faktiska verkligheten fi nns 
det alltså starka skäl att anta att biskopen i sin roll och sitt praktiska arbete 
var tätt bunden till och beroende av statsmakten, att kyrkan saknade egentlig 
självständighet och att det därmed i praktiken fanns ett enda maktsystem: 
det maktsystem där statsmakten var den som ytterst hade kontroll över både 
superintendenter och biskopar. 

Sven Kjöllerströms studie av biskopstillsättningar mellan åren 1531 och 
1951 kännetecknas även den av ett ateoretiskt förhållningssätt till problem-
ställningarna, men de empiriska resultaten är gedigna och väcker implicit 
några teoretiska frågor. Genom studien av biskopstillsättningarnas juridiska 
ramverk och praktik nådde Kjöllerström ett antal intressanta resultat. Gustav 
Vasas trontillträde och reformationen innebar att tillsättningen av biskoparna 
blev konungen och rådets sak att avgöra. Gustav Vasa vägrade tillerkänna 
domkapitlet den valrätt som det haft under medeltiden och istället skulle 
domkapitlet presentera ett antal kandidater inför konungen, om han inte vis-
ste någon lämplig.225 Denna praxis utvecklades 1571 till juridisk lag (genom 
Kyrkoordningen) i vilken det fastslogs att bestämmanderätten över valet låg 
hos kung och råd men att en valkorporation kunde få i uppdrag att föreslå ett 

223 Holmquist 1933a, s. 155-156.
224 Askmark 1943, s. 133.
225 Kjöllerström 1952, s. 18-22.
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antal kandidater. Två valkorporationer med olika, inte alltid sammanfallan-
de, intressen framträdde, dels riksdagskonsistoriet (consistorium regni) dels 
stiftsprästerna. Med ett oreglerat förhållande mellan dessa kunde kungen och 
rådet spela ut dem mot varandra. I och med att Kungl. Maj:t 1686 satte stopp 
för rikskonsistoriets maktställning, kom stiftsprästerskapet och domkapitlen 
att bli de valkorporationer som fi ck betydelse i fortsättningen.226 Genom re-
geringsformen 1720 bestämdes att Kungl. Maj:t skulle vara bunden att välja 
bland de tre kandidater som stiftsprästerskapet föreslog. Samtidigt som detta 
innebar att stiftens prästerskap tillmättes ett betydande infl ytande hindrade 
bestämmelsen biskopskollektivet från att kunna uttrycka en gemensam åsikt. 
Den reella makten över tillsättningarna fortsatte att ligga i Kungl. Maj:ts 
hand.227 

Trots det anmärkningsvärda faktum att Kjöllerström i sin studie inte gjor-
de systematiska studier av hur tillsättningen av superintendenter  fungerade, 
gav han i några sammanfattande kommentarer sin syn på det specifi ka. För 
det första tycks superintendenterna som regel ha tillsatts direkt av Kungl. 
Maj:t, utan föregående val.228 Inte heller efter 1720 års Regeringsform, då 
stiftets prästerskap fi ck ökad förslagsrätt, kände sig Kungl. Maj:t bunden 
av de fastställda föreskrifterna.229 Kjöllerström påstod även, utan systema-
tiska studier av fenomenet, att superintendenturerna var passageplatser till 
biskopsämbeten. Kjöllerström använde detta faktum för att stödja hypotesen 
att superintendenturstiftens skulle ha haft lägre status än biskopsstiften, och 
att vi i detta faktum skulle få en förklaring (statuslängtan) till att superinten-
denterna senare hade ett intresse av att omvandla superintendenturstiften till 
biskopsstift.230 Sammantaget bör man utifrån Kjöllerströms analyser kunna 
uppställa hypotesen att superintendenturämbetet var ett eff ektivt system för 
statsmakten att placera sina män på väsentliga positioner, göra dem kända, 
få dem föreslagna och sedan utnämna dem till biskopar och därigenom yt-
terligare undergräva prästerskapets och domkapitlets infl ytande. När sedan 
kungamakten på detta sätt kunde försörja den högsta ledningen för kyrkan 
med statsmaktsberoende personer spelade det inte så stor roll om de kallade 
sig biskopar eller något annat. Denna hypotes kan dock inte besvaras med 

226 Se Kjöllerström 1952, s. 94; Lindegård 1957, s. 238-240.
227 Kjöllerström 1952, s. 161.
228 Kjöllerström 1952, s. 160. Kjöllerström uppger att det fram till 1719 inte förekom något 

val i Härnösands stift, och endast ett val i Visbys stift. Inte heller i Karlstads stift ska det 
ha förekommit val före 1720-talet. 

229 Kjöllerström 1952, s. 168. Detta exemplifieras med tillsättningen av superintendent i 
Karlstad 1722, där majoriteten av stiftets prästerskap röstade på en ”stiftets son” men 
där Kungl. Maj:t aktivt ordnade om bland de föreslagna och kunde utse sitt eget, fjärde, 
förslag.

230 Kjöllerström 1952, s. 160-161.
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Kjöllerströms studie eller dagens forskningsläge, eftersom det saknas studier 
av vilka det var som blev superintendenter och vilka karriärvägar de hade.

I en artikel från 1990 gjorde Sven-Erik Brodd en sammanfattning av den 
dittills gjorda superintendenturforskningen rörande tiden 1531–1631. Brodds 
artikel var ett forskningstillskott i två avseenden. För det första gjorde Brodd 
ett antal klarlägganden av dåtidens begreppsanvändning. För det andra gav 
han utifrån tidigare forskning ett nytt svar på frågan om orsakerna till inrät-
tandet av superintendenturerna under 1600-talets första hälft. Jag vill här 
beröra dessa två punkter lite närmare.

Beteckningen superintendent uppträdde i svensk kontext för första gång-
en 1539 i samband med den kungliga fullmakt som Gustav Vasa gav till 
Georg Norman för att genomföra visitationer med syftet att lägga grunden 
till en förändring av kyrkoorganisationen. Norman betecknades i fullmakten 
som ”ordinator och superattendens”.231 Termen ordinator ersattes i början av 
1540-talet med termen ordinarius och blev den dominerande beteckningen 
på stiftscheferna.232 Mellan åren 1543 och 1569 användes titeln ordinarius i 
tre betydelser. För det första utgjorde den en beteckning på alla stiftschefer. 
För det andra användes den från 1557 som en beteckning på stiftscheferna 
i de nya stift som Gustav Vasa då upprättade. För det tredje betecknades 
också cheferna över de äldre stiften som ordinarius om de tillsatts efter 1544, 
i annat fall fi ck de vanligtvis titeln biskop.233 Genom att Johan III år 1569 
reorganiserade stiftsindelningen till dess medeltida geografi ska utseende kom 
beteckningen ordinarius att försvinna för en kort tid. Men redan 1576 dök 
termen superintendent åter upp i en fullmakt för tillsättningen av en stifts-
chef i Växjö, sedan i Åbo 1579 och i Linköping 1580. Brodd betecknade dessa 
stiftschefer som superintendenter ”sede vacante” (under biskopsstolens ledig-
het) och visade att det med dessa fullmakter inte automatiskt följde någon 
rätt att viga präster. Vigningen av präster i dessa stift var något som kungen 
själv skulle godkänna och bevilja. Först från och med 1611 tycks fullmak-
terna för superintendenterna ha förutsatt en generell vigningsrätt.234 Brodd 
fann det paradoxalt att Johan III först tog bort superintendenterna, införde 
beteckningen biskop för att senare återigen införa beteckningen superinten-
dent på vissa tjänster. Men inget tyder på att Johan III:s åtgärder egentligen 
gav biskoparna någon mer reell makt. Positionen var fortfarande ekonomiskt 
och politiskt kringskuren. Makten över biskopstillsättningarna låg i konung-
ens hand och makten igenom vilken biskopen styrde var ett utfl öde av den 
231 Brodd 1990, s. 199.
232 Begreppet superintendent förekommer sporadiskt i registraturet efter 1544, istället är 

det ordet ”tillsynesman” (en svensk översättning av grekiskans episkopos och latinets 
superattendens) som dominerar, se Brodd 1990 s. 208.

233 Brodd 1990, s. 216.
234 Brodd 1990, s. 222.
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kungliga fullmakten. Det faktum att biskoparna kunde ordinera präster med 
hänvisning till en kyrklig ”potestas ordinis” (prästvigningsmakt) räcker inte 
som argument för att hävda att ett episkopalt system hade införts. Jag vill 
alltså föreslå tolkningen att konungen inte upprättade någon episkopal makt-
bas och därför ej heller kan sägas ha varit paradoxal i någon egentlig mening. 
Johan III:s agerande visar kanske på en obeslutsamhet i terminologiskt avse-
ende men ingen obeslutsamhet i målet om vem som egentligen skulle styra 
kyrkan och stiftscheferna.

Brodd menade att man från 1578 kan räkna med fem typer av super-
intendenter. Förutom den tillfälliga företeelsen av superintendenturer ”sede 
vacante” skapades det i fortsättningen mer kontinuerliga superintendenturor-
ganisationer. Till dessa räknas de superintendenturstift som skapades i herti-
garna Karls och Johans egna landområden. År 1580 utsåg hertig Karl en egen 
superintendent som från 1583 placerades i Mariestad, men hade att övervaka 
hela Värmland.235 Under den korta perioden 1611–1618 fanns även en super-
intendent i hertig Johans landområden, med placering i Skövde.236 En tredje 
typ av superintendenter tillsattes i stift som bröts ut ur biskopsstiften under 
1600-talets första hälft (dessa stift betecknas av Brodd som stiftssuperinten-
denturer). År 1603 bröt statsledningen ut de sydöstra delarna av Linköpings 
stift (Kalmar län och Öland) och skapade en ny superintendentur med säte i 
Kalmar. År 1620 inrättades en superintendentur i Göteborg och stiftschefen 
fi ck att övervaka områdena runt Göteborg och sydvästra Västergötland (ut-
brutna ur Skara stift). Härtill lades senare de erövrade provinserna Halland 
(1646) och Bohuslän (södra delen 1658 och norra delen 1693). När Gotland, 
genom Brömsebrofreden 1645, tillföll Sverige tillsattes en superintendent i 
Visby. Från Uppsala stift avskildes år 1647 landskapen Ångermanland, Med-
elpad, Jämtland, Väster- och Norrbotten och en superintendent tillsattes i 
Härnösand för att övervaka området. Samma år fl yttades superintendenturen 
i Mariestad till Karlstad, och 1658 utbyttes västgötadelen av Värmlandsstif-
tet (Vadsbo och Valle härader) mot Dalsland och Norra Bohuslän. Det senare 
området överfördes 1693 till Göteborgs biskopsstift.237 En fj ärde typ av super-
intendenter var de som tillsattes inom krigsväsendet. Dessa bestod av två ka-
tegorier: dels amiralitetssuperintendenturer, dels fältsuperintendenturer. För 
att hantera predikanterna och personalen vid rikets fl ottstation skapades en 
amiralitetsförsamling 1644 och en amiralitetssuperintendent tillsattes. När 
rikets fl ottstation fl yttade från Stockholm till Karlskrona 1680 skapades ett 
amiralitetskonsistorium med en superintendent i ledningen. Denna ordning 

235 Brodd 1990, s. 221.
236 Brodd 1990, s. 221.
237 Brodd 1990, s. 221-225.
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bestod fram till 1826.238 Fältsuperintendent kallades kungens predikant som 
i krigstid fi ck det kungliga uppdraget att leda det tillfälliga fältkonsistoriets 
arbete. Detta konsistorium följde krigshären i främmande land och var tätt 
knutet till kungen och hovet.239 I de områden som erövrades av den svens-
ka armén menade Brodd att vi fi nner den femte typen av superintendenter. 
Dessa superintendenter som var en del av den fasta svenska ockupationsad-
ministrationen, tillsattes direkt av konungen och styrdes av kronans behov av 
kontroll. Konungen tillsatte exempelvis superintendenter i de erövrade områ-
dena i Estland (Reval 1565, Ösel 1650), Livland (Riga 1622), Ingermanland 
(Narva 1641), Stettin, Greifswald, Wismar och Stralsund.240

Vilka slutsatser drar då Brodd av denna skiftande beteckningspraxis? 
Enligt Brodd utgjorde superintendenterna en delkategori av gruppen stifts-
chefer. Begreppet superintendent defi nierade Brodd som en beteckning på 
den stiftschef som av fursten utnämndes till kyrkoherde med episkopala 
funktioner för kontrollen av de nya kyrkliga förvaltningsområdena i svenska 
riket efter 1557.241 Den andra delkategorin betecknades som biskopar, och 
var biskopsvigda stiftschefer, utnämnda av fursten för att uppfylla episkopala 
funktioner i de äldre kyrkliga förvaltningsområdena. 

Det som jag uppfattar som mest nyskapande i Brodds artikel är de impli-
cita antagandena om konungens behov och mål som en drivande förklarings-
motor för att förstå skapandet och utvecklingen av superintendenturerna. 
Detta är en brytning med tidigare svensk forskning som oproblematiskt delat 
uppfattningen att ”utformningen av ämbetet i svenska kyrkan i hög grad har 
bestämts av spänningen mellan å ena sidan en svensk konservativ tradition 
och å andra sidan tyska infl ytelser”242 utan att ifrågasätta om detta var en 
kamp inom kyrkan, utom kyrkan eller en kamp mellan olika grupper utom 
och inom kyrkan. Tidigare forskning kan tolkas som om det skulle gälla en 
inomkyrklig, teologisk strid. De två viktiga antagandena i Brodds resone-
mang var för det första att det var konungen som genom reformationen och 
en aktiv kyrkopolitik tog makten över kyrkan och stiftscheferna, för det an-
dra att det fanns ett samband mellan krigisk expansion/politisk kontroll och 
inrättandet av nya stift och religiös kontroll.

Under reformationen framträdde de katolska biskoparna som motstån-
dare till Gustav Vasas planer. De utgjorde en grupp med stark ekonomisk bas 
och utövade en från kungamakten självständig politisk och religiös makt. 
238 Se Liedman 1960, s. 1-8, 245-256.
239 Brodd 1990, s. 226. Som Brodd mycket riktigt konstaterar är mycket litet känt om 

fältsuperintendenturerna. Den kunskap vi har bygger främst på Arvid Gierows två upp-
satser i Kyrkohistorisk Årsskrift, se vidare Gierow 1917; Gierow 1918. 

240 Brodd 1990, s. 226-228.
241 Brodd 1990, s. 216.
242 Brodd 1990, s. 198.
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Men genom en aktiv reformationspolitik kunde Gustav Vasa under 1500-
talets första hälft rycka undan den ekonomiska, politiska och ideologiska 
grunden för ett självständigt episkopat. Osjälvständigheten bekräftades ge-
nom att alla stiftschefer efter 1543 tillsattes av konungen och innehade sin 
tjänst genom makten i den kungliga befallningen, i form av fullmakten.243 
Slutsatsen ur detta resonemang borde bli att konungen förde en självständig 
kyrkopolitik, i betydelsen att det var statsmaktens behov och mål som till-
varatogs och styrde utformningen av kyrkan och dess uppgift. Genom att 
konungens kyrkopolitik görs till sista instans för förståelsen av den kyrkliga 
organisationens utformning och liv kan man i förlängningen ge ett nytt svar 
på frågan om varför superintendenturstiften inrättades. Inrättandet av de nya 
stiften var en makt som tillkom konungen allena och skapandet av superin-
tendenturstiften fyllde de behov och mål som konungamakten hade. Men 
vilka var då behoven? Det är mot bakgrund av denna fråga man ska se anta-
gandet att det fanns ett samband mellan krigisk expansion/politisk kontroll 
och inrättandet av nya stift och religiös kontroll. Brodd gav fyra empiriska 
exempel som stöd för detta antagande men gjorde ingen systematisk analys av 
hur stiften skapats och hur stor kronans kontroll varit.244

Syftet med denna analys av tidigare forskning kring superintendenturer 
har varit att ge grundläggande kunskaper om det empiriska område som han-
teras i detta kapitel. En del av detta arbete har bestått i att påvisa vilka frågor 
som redan har studerats och vilka luckor som kvarstår att fylla. Den tidigare 
svenska superintendenturforskningens läge kan sammanfattas med följande 
karakteristik. Det är klarlagt att det svenska riket varken ensamt eller först 
införde beteckningen superintendent på stiftschefer, utan redan dessförin-
nan hade en sådan beteckning med tillhörande stiftsorganisationer använts i 
Tyskland och Danmark-Norge. Den svenska forskningen har klarlagt vilka 
superintendenturstiftsbildningar som gjordes men trots att det framförts ett 
antal hypoteser om orsakerna bakom stiftsbildningarna har ingen systema-
tiskt analyserat initiativtagarna och de manifesta argumenten bakom ska-
pandet, inte heller processens gång. Det är konstaterat att superintendenterna 
hade samma juridiska ställning och arbetsuppgifter som biskoparna, men det 
fi nns inga kvalitativa eller kvantitativa studier av superintendenternas prak-
tiska arbetsuppgifter. Det fi nns inte heller någon studie av de svenska super-
intendenternas ekonomiska lönesystem och materiella ägande. Det är klarlagt 
(genom herdaminnena) vilka personer som var superintendenter inom det 
svenska riket, men det saknas systematiska studier av deras bakgrund och 
karriär. Detta innebär vidare att hypotesen att superintendenturtjänsten ska 
ha varit en genomgångstjänst till biskopsämbetet inte är bevisad. Det är klar-

243 Brodd 1990, s. 209, 214.
244 Brodd 1990, s. 217-228.
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lagt att Kungl. Maj:t (konung och råd) ofta suveränt tillsatte superintendent, 
men det fi nns inga systematiska studier av dessa tillsättningar, föregående 
val och hur denna praxis förändrades över tid. Användningen av begreppen 
kyrka respektive kungamakt har varit utbredd men betydelserna och sam-
banden mellan dessa begrepp är i de fl esta fall oklara och det har inte gjorts 
något försök att använda en sammanhängande teori för att förstå detta pro-
blemområde. 

Det har även blivit tydligt att det bakom de ofta empiriskt tyngda un-
dersökningarna fi nns föreställningar om eller försök till grundläggande reso-
nemang om de begrepp som framträder frekvent i texterna, främst begreppen 
kungamakt och kyrka. Dessa resonemang är ofta implicita och begreppens 
betydelser och sammanhang är i de fl esta fall oklara. Det har inte gjorts något 
försök att använda en sammanhängande teori för att förstå problemområdet. 
Med tanke på den norska forskningen är det förvånande att begreppet stat 
inte har använts. Det är klarlagt att det i dåtiden fanns disparata teologis-
ka traditioner som uttalade sig om begreppet biskop och om hur relationen 
mellan stat och kyrka borde vara ordnad, men det fi nns i de vetenskapliga 
undersökningarna inget explicit sätt att se på dem som grund för historisk 
förklaring och verkligheten bakom de teologiska teorierna. Det fi nns i forsk-
ningen en empirisk defi nition av termen superintendent i betydelsen att en 
superintendent är den som erhållit en kunglig fullmakt till ett kyrkligt stift 
och i fullmakten betecknats som superintendent, tillsynesman eller ordina-
rius. Denna defi nition hjälper dock föga när man ställer frågor av mer djup-
lodande karaktär kring problemområdet. 

Syfte och frågeställningar
Inventeringen av tidigare gjord superintendenturforskning visade att det sak-
nas en systematisk och komparativ studie av vilka aktörerna bakom inrättan-
det av superintendenturerna var samt vilka argument som framfördes. Svaren 
på dessa frågor är dock intressanta ur fl era synvinklar. För det första ges det 
möjlighet att kartlägga den repressiva statens intresse, både vilja och legitime-
ring, av en kyrklig organisation i riket. För det andra kan en sådan undersök-
ning visa på relationen mellan den repressiva statsapparatens företrädare och 
den kyrkligt ideologiska statsapparatens företrädare i stiftsbildningsfrågan. 
Sammantaget bör resultaten av en sådan undersökning kunna ge viktiga in-
sikter om relationen mellan stat och kyrka, den repressiva statsapparatens 
formation samt beröra de mer generella frågeställningar som alstrats ur Alt-
hussers teori och den av mig föreslagna modellen. 
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Jag defi nierar här begreppet stiftsbildning som skapandet av en geogra-
fi skt avgränsad, regional, kyrklig organisation för resursuttag och kontroll av 
prästerskap och lekmän. Jag förutsätter att en stiftsbildning föregicks av en 
rad handlingar (såsom initiativ, argumentation, etc.) utförda av aktörer med 
specifi ka intressen och syften. Begreppet stiftsbildningsprocess används för 
att fånga att dessa handlingar och händelser var relaterade till varandra och 
ett historisk sammanhang.

Det primära målet i detta kapitel är att analysera den repressiva statsap-
paratens inblandning i skapandet av superintendenturstiften för att klargöra 
dess företrädares legitimering av sin egen makt över och deras syn på den 
kyrkligt ideologiska statsapparatens funktion i samhället. Målsättningen ska 
uppfyllas genom en detaljerad analys av stiftsbildningsprocesserna för fem 
superintendenturstift.

Följande hypoteser borde kunna formuleras för att pröva den repressiva 
statsapparatens relation till stiftsbildningarna:

1) Staten och dess intressen var den drivande kraften bakom inrättandet av 
superintendenturerna under 1600-talets första hälft.

2) Statens huvudsakliga intresse i stiftsbildningen var att stärka sin ekono-
miska, politiska och ideologiska kontroll över riket.

Om vi förutsätter att den repressiva statsapparaten och den ideologiska stats-
apparatens företrädare var de två huvudaktörerna i stiftsbildningsproces-
serna så hävdar den första hypotesen implicit att kyrkans företrädare inte 
var drivande aktörer i processerna. Men hypotesen säger inget om graden av 
de kyrkliga företrädarnas deltagande i processerna. Kom företrädarna för de 
båda statsapparaterna att agera tillsammans i frågan? Detta senare problem 
är hittills outforskat. Mot bakgrund av detta har jag i undersökningen även 
tagit hänsyn till frågan om de kyrkliga företrädarnas roll i stiftsbildnings-
processerna.

Den explicita grundtanken i den andra hypotesen är att staten genom 
sin drivande roll i stiftsbildningsprocesserna stärkte sin kontroll över riket. 
Frågan är dock om denna tanke inte rimligen bör få en större precision. Uti-
från den teoretiskt preciserade tanken att den repressiva statsapparaten på 
olika sätt strävar efter att få infl ytande över den ideologiska statsapparaten 
och genom detta legitimerar den egna makten (med hjälp av den kyrkligt 
ideologiska statsapparatens kategorier) kan vi anta att den repressiva stats-
apparatens företrädares stora intresse av att driva frågan om nybildning av 
stiftsorganisationer kan ses som både ett sätt att öka kontrollen över den ideo-
logiska statsapparaten och samtidigt förstärka sin egen makt över den repres-
siva statsmakten och dess position i samhället. 
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För att operationalisera denna undersökning har jag ställt följande frågor 
till det empiriska materialet: 

1)  Hur såg företrädarna för den repressiva statsapparaten på sin egen och 
kyrkans roll i organiseringen av nya stift i riket?

2)  Varför skulle nyorganiseringarna göras? 

3)  Hur legitimerades nyorganiseringen?

4)  Vilka ekonomiska och symboliska värden ville den repressiva stats-
apparatens företrädare upprätthålla genom nyorganiseringen?

5)  Vilken roll hade företrädarna för den kyrkligt ideologiska statsapparaten 
i processerna?

Avgränsningar
Den kronologiska avgränsningen för denna studie omfattar 50 år, från 1600 
till 1650. Det var under dessa år som den svenska centralmakten växte och 
förstärkte sin position som dominerande samhällsinstitution. Under samma 
tid skapades ett fl ertal nya stift, endast superintendenturstift, dels kring det 
svenska rikets kärnområden, dels ute i erövrade provinser. De stift som ska-
pades kring rikets kärnområden var: Kalmar 1603, Skövde 1610–1619, Jämt-
land 1611–1613, Göteborg 1620, Visby 1646, Karlstad 1647 och Härnösand 
1647. De superintendenturstift som skapades i mer avlägsna områden, där 
den svenska krigsmakten hade härjat, var: Riga (över området Livland) 1622, 
Narva (över Ingermanland) 1641 samt Ösel 1650. I Pommern skapades även 
ett antal mindre superintendenturer vid slutet av 1620-talet, såsom Greifs-
wald, Stettin, Stralsund och Wismar.

I denna studie har jag inriktat min forskarmöda på de stift som skapades 
kring rikets kärnområden. Närmare bestämt är det Kalmar, Göteborg, Visby, 
Karlstad och Härnösand som står i fokus.245 Dessa är intressanta eftersom de 

245 Tyvärr har jag inte funnit Sylvester Phrygius fullmakt till Skövde stift, och eftersom 
det saknas annat relevant källmaterial (exempelvis rådsprotokoll) avstår jag ifrån att 
beröra detta stift närmare här. Jag avstår även från att beröra den kortvariga superin-
tendenturen i Jämtland, se Holmquist 1933b, s. 288. I litteraturen förekommer olika 
uppgifter om vilka år som superintendenturen i Skövde var i funktion. Enligt Sven-
Erik Brodd ska superintendenturen ha funnits mellan 1611 och 1618, se Brodd 1990, 
s. 221, 225. Brodd bygger dessa antaganden på Ragnar Askmarks studie från 1943. 
Askmark i sin tur säger sig bygga sina uppgifter på Hjalmar Holmquists översiktsverk 
från 1938, se Askmark 1943, s. 125, not 1. Problemet är dock att Holmquist i detta verk 
anger startåret till 1610 och inte anger något slutår, se Holmquist 1938, s. 94. I ett av 
Holmqusits tidigare verk förekommer även 1610 som startår och det år som Sylvester 
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skapades ur befi ntliga stift som hade en stiftsstyrelse och (förutom i fallet Vis-
by) ett prästerskap som representerades vid riksdagen genom prästeståndet.246 
En förändring av stiftsindelningen bör antagligen ha berört stiftsstyrelsen 
eller prästerskapet till den grad att frågan diskuterades antingen på regional 
(stiftsnivå) eller nationell nivå (riksdagen). Det är också tänkbart att initiativ 
kan ha kommit från ett regionalt, men kanske mest troligt från ett nationellt 
samlat prästerskap. Då den repressiva statsapparatens inblandning i skapan-
deprocesserna av de provinsiella stiften redan är kända har jag inte ansett det 
befogat att ägna dessa processer närmare empirisk granskning här.247

Källor
Eftersom de primära frågorna i denna undersökning rör den repressiva stats-
apparatens och statsledningens inblandning i stiftsbildningarna har jag i hu-
vudsak inriktat mig på två statliga centralt producerade källmaterialgrupper, 
nämligen det svenska riksrådets protokoll samt riksregistraturets brev och skri-
velser. Det svenska riksrådets protokoll fi nns utgivna för åren 1621–1652.248 
Jag har systematiskt gått igenom alla dessa års protokoll för att fi nna upplys-
ningar om de kungliga regenternas och rådets roll och intresse i stiftsbild-
ningsprocesserna. Ett annat viktigt källmaterial för att kunna besvara dessa 
frågor har varit de fullmakter och skrivelser som utfärdades av Kungl. Maj:
ts kansli och fi nns införda i riksregistraturet. Jag har bearbetat dels ”Hertig 
Karls registratur” och dels den allmänna huvudserien av registraturet från det 

Phrygius blev kyrkoherde i Göteborg som slutår, dvs. 1619, se Holmquist 1933b, s. 288. 
Utifrån Askmarks felcitering förefaller det alltså som om Holmquists uppgifter är de 
riktiga. 

246 Kalmar utbröts ur Linköpings biskopsstift, Göteborg ur Skara biskopsstift och Härnö-
sand ur Uppsala ärkestift. Karlstad var en nyorganisering av den tidigare Mariestads-
superintendenturen, som skapades 1580. Gotland utgjorde fram till 1645 en superin-
tendentia under Danmarks krona.

247 Genom Alvin Isbergs analyser är skapandeprocesserna av de kyrkliga förvaltningarna 
i Baltikum redan kända. Kännetecknande för dessa processer var att frågan drevs och 
behandlades av rådet och att kyrkofrågorna ingick i en allmän strävan att reformera 
det baltiska samhället politiskt och ekonomiskt, att rådet strävade efter att upprätta sk. 
consistorium generale, vilket innebar konsistorier som bestod av en blandning mellan 
världsliga och andliga ledamöter samt att centralmaktens kyrkliga reformsträvanden 
stötte på hårt motstånd från den lokala adeln som hade mycket att förlora på en stärkt 
kyrkoförvaltning. Se vidare Isberg 1968, s. 33-56; Isberg 1970, s. 86-98; Isberg 1974, 
s. 30-64. För en specifik översikt av Ingermanlands kyrkliga förhållanden, se Lotman 
2000, s. 87-138.

248 Protokollen är utgivna i serien ”Handlingar rörande Sveriges historia” under titeln 
”Svenska riksrådets protokoll”. Jag kommer i fortsättningen att förkorta begreppet 
”Svenska riksrådets protokoll” till SRP vid källhänvisningar.
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svenska (odelade) kansliet.249 Jag har bearbetat riksregistratursmaterialet på så 
sätt att jag gjort en total genomgång av de bevarade breven och skrivelserna 
tre år före och två år efter varje stiftsgrundande (dvs. 1600–1605, 1617–1622 
och 1644–1649) för att försöka fi nna material relaterat till min frågeställ-
ning. Utifrån titularregister har det sedan varit möjligt att mer tidseff ektivt 
söka skrivelser till stiftschefer och landshövdingar under det sena 1500-talet 
och övriga 1600-talet. 

För att kunna få en uppfattning om de kyrkliga aktörers inblandning 
och synpunkter i stiftsbildningsprocesserna har jag förutsatt att dessa aktö-
rer kan ha efterlämnat spår på två nivåer: dels på en nationell nivå genom 
prästeståndet vid riksdagarna och dels på en regional nivå genom konsisto-
rierna och landshövdingeämbetena. I det första fallet har jag systematiskt 
bearbetat de tryckta riskdagsprotokollen från prästeståndets möten under 
perioden 1642–1650. För att kartlägga eventuella regionala initiativ har jag 
dessutom systematiskt gått igenom alla de skrivelser som inskickats från (de 
berörda) stiftens domkapitel och landshövdingar till Kungl. Maj:t.250 Detta 
käll material fi nns på riksarkivet och bearbetningen har i landshövdingarnas 
fall underlättats av goda register. Skrivelserna från konsistorierna har jag där-
emot fått bearbeta bunt för bunt. Förutom alla bevarade skrivelser från de 
fem studerade stiften har jag dessutom undersökt alla skrivelser från moder-
stiften under perioden, det vill säga Uppsala, Skara och Linköping.251 För att 
kunna fånga upp eventuella lokala/regionala initiativ från prästerskapet har 

249 Detta material finns på mikrofiche i Riksarkivet, Stockholm. Huvudserien omfattar 
kansliets registratur från tiden 1523-1718. ”Hertig Karls registratur” (1568-1598) är en 
biserie till det allmänna registraturet. Gustav Vasas registratur, omfattande tiden från 
1523 till 1560, finns tryckt i 29 band i serien ”Handlingar rörande Sveriges historia”. 
Jag kommer i fortsättningen att förkorta begreppet ”riksregistraturet” till RR vid käll-
hänvisningar. På grund av bland annat tidsskillnaden mellan registrering och utskriv-
ning av breven är det en allmän regel att det inte är säkert att alla brev som expedierats 
finns bevarade i registraturet. För att motväga en eventuell avsaknad av brev skulle 
man kunna använda konsistoriernas samlingar av inkommande skrivelser från Kungl. 
Maj:  t, någon sådan metod har dock inte använts här. På grund av att många brev sak-
nade explicit datering så är riksregistraturets dateringar ibland opålitliga. Dessa käll-
kritiska överväganden har fått mig att genomföra en totalgenomgång av de bevarade 
breven några år före och efter stiftsskapandet. För en närmare analys av de källkritiska 
aspekterna rörande detta material, se Norborg 1968, s. 121-127. 

250 Detta material finns i arkivet ”Kollegiers mfl, landshövdingars, hovrätter och konsisto-
riers skrivelser till Kungl. Maj:t” som sorterar under arkivbildaren ”Kunglig Majestäts 
kansli” i Riksarkivet, Stockholm.

251 Jag har även gått igenom de stiftsvis ordnade skrivelserna från de berörda konsistorierna 
som finns i ämnessamlingen ”Acta ecclesiastica” i Riksarkivet, Stockholm.
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jag dessutom gjort något nedslag i berörda stifts domkapitelsprotokoll. I de 
fall sådana protokoll fi nns kvar förvaras de i landets olika landsarkiv.252

Ytterligare ett källmaterial jag använt mig av, för att kartlägga skilda 
aktörers inblandning i stiftsbildningsfrågan, är de brev som fi nns bevarade 
från rikskanslern Axel Oxenstiernas korrespondens med högre präster. Jag 
har använt mig av den tryckta källutgåvan av Rikskansleren Axel Oxenstiernas 
skrifter och brevväxling, och systematiskt gått igenom det band som rör ”Brev 
från andlige och lärde”.253

Trots mina stora ansträngningar att systematiskt genomsöka de centrala 
källgrupperna har arbetet burit lite frukt. Genomgången av tusentals skrivel-
ser och brev, både från och till Kungl. Maj:t, har renderat i endast några få 
fynd som belyser processerna. Det huvudsakliga materialet för rekonstruktio-
nen av den repressiva statsapparatens agerande har därmed fått bli rådsproto-
kollen. Eftersom dessa protokoll fi nns bevarade först från 1620-talets början 
har det inneburit att skeendena i de allra tidigaste stiftsbildningsprocesserna 
är dömda att vara dolda för eftervärlden. För att i viss mån motverka detta 
har jag ansett det nödvändigt att i detta kapitel göra en noggrann genomgång 
av all tidigare forskning jag funnit på området. Utifrån min erfarenhet av 
källäget har det framstått som nödvändigt att noga pröva tidigare forsknings 
utsagor. Den huvudsakliga litteraturen på området fi nns att hämta från den 
stiftshistoriska forskningen. Kännetecknande för denna forskning är ofta en 
regional avgränsning utan större koppling till ett större perspektiv samt en 
aktörscentrerad historieskrivning. Men när det gäller detaljer i händelser och 
biografi ska uppgifter utgör denna forskning, granskad med kritiska ögon, 
en ovärderlig källa till lokalkännedom. Till detta material hör herdaminnen 
och stiftshistoriska översikter, oftast publicerade i samband med något jubi-
leum. Ingen har tidigare gjort en sammanhängande analys av de nationella 
skeenden som innebar att det svenska riket fi ck fl era nya kyrkliga stift under 
1600-talets första hälft. Det fi nns därför också en historiografi sk poäng med 
att utförligt behandla tidigare forskning på området.

Gör man en sammanlagd bedömning av det bearbetade källmaterialet är 
det tydligt, och nödvändigt utifrån frågornas natur, att det statsproducerade 
materialet överväger. Detta kan rimligtvis påverka slutsatserna av analysen 
på två sätt: Statens roll och intresse överdrivs medan andra (såväl nationella 
som regionala och lokala) aktörers roll underskattas. Detta har jag försökt 
vara medveten om i bearbetningen av statsmaterialet, vilket har lett till att jag 

252 För Karlstad och Härnösands domkapitel finns inga protokoll bevarade från de aktuella 
tidsperioderna. De protokoll som finns bevarade från Kalmar och Linköpings domka-
pitel i Vadstena landsarkiv innehåller inget om Kalmar stifts skapande. Det återstår att 
undersöka gör Skara, Visby och Uppsala domkapitelsarkiv. 

253 Se Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling, 12:1.
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letat efter utsagor och sammanhang som refererat till andra aktörers initiativ 
eller inblandning.

Jag använder begreppet superintendent som beteckning på en prästerlig 
tjänstetitel på en kyrkoherde i en stadsförsamling som samtidigt var chef, 
med juridiskt fastställda arbetsuppgifter och maktbefogenheter, över ett stift. 
Teoretiskt har begreppet stiftschef preciserats till en beteckning på varje inne-
havare av den högsta positionen inom den kyrkligt ideologiska stats apparaten 
som reproduktionssystem och som en del av detta den högsta urvalsfunk-
tionspositionen inom den kyrkligt ideologiska statsapparatens konkurrens-
system. Ett stift defi nieras här som en geografi skt avgränsad, regional, kyrklig 
organisation för resursuttag och kontroll av prästerskap och lekmän. Med 
lekmän avses här ”de icke-prästerliga”, det vill säga de människor som inte 
var präster. Det stift en superintendent var chef över kommer jag att refe-
rera till med de synonyma begreppen superintendentur och superintendentia. 
Jag kommer dessutom att tala om lokala och regionala initiativ och intres-
sen. Dessa termer är beteckningar på prästerskapet på en specifi k nivå. Med 
termen lokalt prästerskap avser jag de präster som var verksamma i områ-
den där de nya stiften kom att inrättas. Med regionalt prästerskap avser jag 
stiftscheferna och domkapitlen (stiftsstyrelserna) i de stift som delades eller 
omorganiserades. Det nationella prästerskapet är min beteckning på präste-
ståndet som fanns samlat vid riksdagen. Med begreppet regeringen avser jag 
kungen/drottningen och rådet, sammanfattat i begreppet Kungl. Maj:t. Som 
synonymer till detta begrepp använder jag här även statsmakt, centralmakt 
och ibland kronan.

Jag har funnit det mest lämpligt att återge analysen av de olika stifts-
bildningarna var för sig och i kronologisk ordning. Denna disposition har 
fördelen att den tydliggör både de nationella och regionala förutsättning-
arna för respektive stiftsbildning. En annan fördel är att en detaljerad analys 
av stiftsbildningarnas olika skeenden blir mer överskådlig och lätt att följa. 
 Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys.

Skapandet av Kalmar superintendentia
I litteraturen har jag funnit inte mindre än åtta olika utsagor som rör orsa-
kerna till skapandet av superintendenturen i Kalmar 1603. Då fl era av dessa 
utsagor tidigare varit okända eller obeaktade i superintendenturforskningen 
ska jag lyfta fram dem här. 

Den första utsagan av denna typ har jag funnit belägg för i Nils Isak 
Löfgrens landskapsbeskrivning över Kalmar från 1830. Utifrån det faktum 
att det mot slutet av 1500-talet utfördes fl era visitationer i Kalmarområdet, 
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bla. av ärkebiskopen och Linköpingsbiskopen 1596, drog Löfgren slutsatsen 
(förklaringshypotes nummer 1) att skapandet av Kalmar superintendentia var 
konsekvensen av överhetens omsorg om att kyrkliga visitationer skulle göras 
för att få upp folket ur en tilltagande laglöshet.254 Samma typ av argument 
har senare framförts av Ragnar Askmark och Sven-Erik Brodd.255 I översikts-
verket Svenska kyrkans historia framförde Hjalmar Holmquist 1933 två andra 
argument för att förklara skapandet. Enligt det första argumentet (2) ska her-
tig Karl ha genomfört skapandet för att i riket befästa den evangeliska åskåd-
ningen.256 Enligt Holmquists andra förklaring (3) ska skapandet ha berott på 
att kungen önskade en avspänning i den pågående konfessionskonfl ikten med 
prästerskapet.257 I en kortare artikel från 1950 framförde Folke Petersson fyra 
olika förklaringar till skapandet, men tyvärr lämnade han dem, likt Holm-
quist, okommenterade och obevisade. De förtjänar dock att lyftas fram här 
eftersom ingen tidigare uppmärksammat dem. Peterssons första orsaksargu-
ment hävdade (4) att skapandet berodde på att hertig Karl önskade att minska 
Linköpingsbiskopens maktområde.258  I maktkampen med Petrus Benedicti 
ska alltså Karl ha dragit det längre strået och kraftigt begränsat området för 
biskopens maktutövning samtidigt som han tillsatte en kungatrogen präst på 
superintendentposten. Det andra argumentet i Peterssons förklaring var (5) 
att superintendenturen skapades därför att Kalmar var en av rikets viktigaste 
örlogshamnar.259 Behovet av präster i örlogsfl ottan och möjligheten att genom 
en lokalt närvarande superintendent snabbt kunna examinera och viga dessa 
präster ska enligt detta argument ha medverkat till skapandet. Peterssons 
tredje argument byggde på det faktum att Kalmar området sedan tidigare, 
som ordinariestift under perioden 1555–1569, utgjort ett sammanhängande 
kyrkligt område och att det även efter ordinatets upphörande ska ha funnits 
ett aktivt kapitel.260 Skapandet av superintendenturen (6) ska enligt Petersson 

254 Löfgren 1830, s. 17.
255 Askmark 1943, s. 124; Brodd 1990, s. 222.
256 Holmquist 1933b, s. 254.
257 Holmquist 1933b, s. 282.
258 Petersson 1950, s. 62.
259 Peterson 1950, s. 61.
260 Uppgiften om det aktiva kapitlet utan stiftschef finns återgivit i bla. herda-

minnet, se Olsson 1951, s. 9. Bevisningen härför bygger dock på ett enstaka 
bevis från 1576, då ordinatet låg indraget under Växjö stift. Petrus Caroli Got-
hus ska då som kyrkoherde i Norra Möckleby ha sammankallat ett (tillfälligt?) 
kapitel bestående av kyrkoherden i Kalmar, penitentiarien, två prostar och åtta 
kyrkoherdar från Öland för att döma en bonde som vägrat ge skatt till restaura-
tionen av Växjö domkyrka, se Olsson 1947, s. 28. Enligt Petersson ska ett till-
fälligt kapitel även ha rest med ärkebiskop Angermannus under hans visitation 
i Kalmarområdet 1596, se Petersson 1950, s. 6. Men detta får väl anses som ett 
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ses i relation till denna kapiteltradition. Vilken betydelse Petersson ger denna 
utsaga är osäkert eftersom han inte analyserat eller kommenterat den. Jag kan 
tänka mig två betydelser: För det första att det fanns ett aktivt kapitel i arbete 
som självständigt krävde att få erkännas som eget stift med en stiftschef. En 
andra betydelse skulle vara en svagare utsaga med lydelsen: det faktum att det 
tidigare existerat ett stift och ett kapitel i Kalmar kunde ha gjort det mer möj-
ligt för kungamakten att tänka sig att inrätta ett stift i Kalmar. Den senare 
utsagan har problemet att den inte talar om orsaken bakom skapandet utan 
uttalar sig om en disposition hos den som skulle göra ett val, beroende på 
särskilda omständigheter. Utsagan uttalar sig inte om dessa omständigheter. 
Två fakta talar emot den första betydelsen: För det första är det inte bevisat 
att det fanns ett bestående kapitel, för det andra fi nns det inga bevis för att 
styrka faktumet att detta kapitel skulle ha krävt att erkännas som stift. Det 
är troligt att dåtiden och även den senare vetenskapliga forskningen skulle ha 
uppmärksammat det ovanliga fenomenet att ett självständigt kapitel krävde 
att bli stift. Troligtvis hade Linköpingsbiskopen gjort allt för att motarbeta 
ett självständigt kapitel.  Peterssons fj ärde argument i resonemanget kring or-
sakerna är förenklat och även det utan förklaringar. Argumentet säger (7) att 
superintendenturen skapades därför att Kalmarområdet låg avlägset i förhål-
lande till stiftstaden, dvs. Linköping.261 Hur denna utsaga ska tolkas framgår 
dock inte. Två relevanta frågor bör vara: Varför var det geografi ska avståndet 
ett problem? Och vem tyckte att det var ett problem? År 1980 framförde 
Petersson en ny argumentering för att förklara orsakerna till skapandet. Utsa-
gan som framfördes hämtades från Nicolaus Petris fullmakt, och sa i korthet 
(8) att skapandet berodde på att Kalmarbygden hade karaktären av gräns-
trakt och att Linköpings stift var alltför stort.262 Betydelsen i utsagan är dock 
osäker. Med hjälp av tidigare orsaksförklaringar bör vi fråga om problemet 
med att Linköpings stift var alltför stort berodde på att visitationer inte kunde 
göras så ofta eller för att kungamakten ansåg att Linköpingsbiskopen var allt-
för mäktig. Det är också oklart vad Petersson menar med att just fenomenet 
gränstrakt skulle ha framtvingat skapandet. Vem identifi erade och formule-
rade detta som ett problem; en allt mäktigare centralmakt eller de boende i 
gränstrakten? 

Tar vi dessa utsagor som grund för en första analys av frågan om den 
repressiva statsapparatens intresse och vem som var initiativtagare till skapan-
det blir det tydligt att utsagorna i fl era fall bygger på olika antaganden. 

klent stöd för tesen att det skulle funnits ett aktivt, bestående kapitel. Någon 
ytterligare kunskap om ett bestående kapitel finns inte i forskningen.

261 Petersson 1950, s. 61.
262 Petersson & Bexell 1980, s. 6.
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Hjalmar Holmquists två utsagor (ovan numrerade som 2 och 3) samt två 
av Folke Peterssons (nummer 4 och 5) tycks vara formulerade utifrån det ex-
plicita antagandet att det var konungen och den världsliga överheten som var 
initiativtagare. Betraktar vi den första utsagan är frågan inte lika lätt avgjord. 
Löfgren talar ospecifi cerat om ”överheten” och Askmark och Brodd utsäger 
inget klart i denna fråga. Beaktar man dock det faktum att de försöker styrka 
sina utsagor med hänvisning till den kungliga fullmaktens ord, borde det fi n-
nas skäl att förstå deras utsagor i ljuset av ett kungligt initiativ. Vidare fi nns 
det två utsagor bland de framförda som är så otydliga att det inte går att re-
konstruera någon ståndpunkt för dem i initiativfrågan, nämligen förklarings-
hypotes nummer 7 och 8. Bland utsagorna tycks nummer 6 kunna implicera 
ett antagande om att initiativet till skapandet kom från lokala eller regionala 
krafter. Peterssons enkla förklaring till utsagan ger dock ingen upplysning 
om varifrån detta lokala initiativ skulle ha kommit och han förnekar inte att 
initiativet var kungligt. Det fi nns i det aktuella källäget inte heller några bevis 
som kan stödja antagandet om ett lokalt eller regionalt initiativ. Slutsatsen av 
denna analys bör således vara att forskningen varit enig om att det var kungen 
och den världsliga överheten som var initiativtagare till skapandet. 

Vi bör dock ställa oss de kritiska frågorna: På vilka grunder kan detta 
antagande göras? Är det ett rimligt antagande?

Vi vet ytterst lite om den process som ledde fram till skapandet av Kal-
mar superintendentia. Det fi nns inga bevarande protokoll från eventuella dis-
kussioner mellan konungen och rådsmedlemmarna.263 Ej eller har det påträf-
fats någon korrespondens som har kunnat avslöja processens skeenden. Detta 
källäge leder oss till följande slutsatser: vi vet inte när processen kan sägas ha 
startat, vi vet inte vilka de inblandade aktörerna var och det är omöjligt att 
avgöra om olika åsikter brutits mot varandra under processens gång. Faktum 
är att processen tycks ha efterlämnat endast ett skriftligt dokument och detta 
är slutprodukten i form av Nicolaus Petri kungliga superintendentfullmakt. 
Fullmakten utfärdades från Nyköpings slott den 31 maj 1603.264 Eftersom 
resonemangen om den härskande klassens och den repressiva statsapparatens 
intresse av och initiativ till skapandet av Kalmar superintendentur är bero-
ende av tolkningen av fullmakten ska jag här kort återge innehållet. 

I första delen av fullmakten fastslår konung Carl att det är konungamak-
tens uppgift att styra så att Guds rätta ord kan utspridas i fäderneslandet och 
att allt går lugnt och rätt tillväga ”så vel i dhet andlige som verldslige Rege-
mentet”.265 Efter denna inledning följer ett orsakspåstående. Enligt fullmak-

263 De första protokollen från regenten och riksrådets arbete finns bevarande först från när 
detta arbete fick mer fasta former, dvs. från 1621 och framåt, se SRP, del I, s. 7.

264 RR, den 31 maj 1603.
265 RR, den 31 maj 1603.
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ten ska det vid gränsområdena råda stora fel och oordning, eftersom biskopen 
i Linköping inte kunnat visitera dessa avlägsna områden i tillräcklig grad. Då 
detta tillstånd av oordning inte kan tillåtas har därför konungen, berättar 
fullmakten, funnit det nödvändigt att tillsätta ”en Superintendent i Calma-
ren”.266 Härefter berättas vem den tilltänkte superintendenten är och vilka 
hans uppgifter skall vara: ”som vij och härmed tillskicka och ombetroo oss 
elskeligh, hedherligh och vällärd Mester Nils Petri och skal han vare kyrkie-
herde dher i Calmaren sampt och dher hafve sin hemvist. Och på Öland 
och uthi Calmare Lähn med Presterskapet hafue Inspectionen”.267 Ingenstans 
nämns termen visitation i samband med superintendentens arbetsuppgifter 
utan de ord som förekommer för att beskriva hans uppgifter är ”Inspectio-
nen” och ”Inseende”. De två huvudsakliga uppgifterna ska enligt fullmakten 
vara att bekämpa villfarelser, i betydelsen att undervisa och att lära ut Guds 
rätta ord, samt att ”förmane folket till trohet och hörsamhet emot theres 
Öfuerheet”.268  Fullmaktens sista del inskärper att prästerskapet i landsorten 
och borgerskapet i staden ska ta mäster Nils till sin förman. Fullmaktens sista 
ord reglerar stadens ekonomiska relation till superintendenten med orden: 
”Såsom och bindhe Borgeskapet uti Calmare at anamme honom till deres 
kykioherde, villeligen utgjörandes honom dhen del dhe efter Lagen, Kyrkio-
Ordningen, så ock en god gammal sedwane är theras rätte Kyrkioherde skyl-
dige och plichtige. Th et hvar i sin stadh wet sig att efterrätta”.269

Låt oss i ljuset av fullmakten först analysera och pröva de olika orsaks-
argument som framförts. För det första ger fullmakten inga uppgifter om att 
initiativet och förslaget till skapandet skulle ha kommit från lokala aktörer 
eller kyrkliga företrädare. Detta behöver dock inte betyda att det saknats 
sådana initiativ. Fullmakten ger oss intrycket att konungen skulle ha tagit 
initiativet genom sin roll som regent över både den andliga och världsliga 
ordningen. Holmqvists tes att skapandet berodde på att konungen önskade 
befästa den evangeliska åskådningen framstår då som trolig, medan hans 
argument att skapandet berodde på konungens önskan att få en avspänning 
i konfessionskonfl ikten framstår som mindre trolig. Åtgärden kan svårligen 
uppfattas såsom avspännande då den egentligen innebar en förstärkning av 
den kungliga makten och i linje med detta snarare bör ses som en anspän-
nande händelse i en konfl iktsituation. Att skapandet var en upptrappning av 
de motsättningar som fanns, och att beslutet innebar att Linköpingsbiskopen 
förlorade kontrollen över vissa landområden, förstärker intrycket av rimlighet 
i Peterssons utsaga att skapandet berodde på kungens önskan att minska Lin-

266 RR, den 31 maj 1603.
267 RR, den 31 maj 1603.
268 RR, den 31 maj 1603.
269 RR, den 31 maj 1603.



126

Ideologins apparatur

köpingsbiskopens makt. Ser vi till fullmaktens explicita formulering av det 
som upplevs som problemet och orsaken till skapandet, nämligen villfarelse 
och oordning, stärks den tes som i olika omgångar framförts av Löfgren, 
Askmark och Brodd. Enligt deras formulering skulle skapandet ha berott 
på överhetens vilja att få upp folket på landsbygden ur laglöshet och religiös 
villfarelse. Det fi nns dock faktum i fullmakten och den historiska händelse-
utvecklingen som talar för att Löfgrens, Askmarks och Brodds tes behöver 
modifi eras och att den inte duger som den enda förklaringen. Argumenten 
är som följer: Mot tanken att de religiösa föreställningarna skulle ha varit 
det huvudsakliga problemet talar fullmaktens egna ord. För det första sägs i 
fullmaktens inledning att tillsättningen sker för att bringa ordning i både det 
andliga och det världsliga ”Regementet”. För det andra säger fullmakten att 
superintendentens uppgift är att ”förmane folket till trohet och hörsamhet 
emot theres Öfuerheet”.270 Denna utsaga syftar rimligtvis på den politiska 
överheten eftersom den skrivs i samband med en deklaration av konungens 
rätt att ordna både det andliga och det världsliga. Detta ger vid handen att 
inrättandet av superintendenturen ansågs förstärka den politiska kontrollen 
över området.

Tanken på att kontrollbehovet endast skulle ha gällt landsbygden (gräns-
bygden) beror på en alltför snäv läsning av fullmakten. I ett ovan citerat av-
snitt av fullmakten blev det tydligt att superintendenten i första hand skulle 
ha sin plats som kyrkoherde i staden Kalmar och därtill vaka över länet och 
Öland. Detta är ett faktum som tidigare forskning helt bortsett ifrån och 
därmed uteslutit staden och planerna för denna som en viktig förklarings-
orsak till superintendenturens inrättande.

Kalmar var en av få fästningsstäder i det svenska riket. Redan under 
1300-talet fanns det en betydande borg där.271 Genom Gustav Vasa och hans 
söners försorg blev borgen ett kungligt slott under senare delen av 1500-talet. 
Den goda hamnen gjorde Kalmar till rikets viktigaste knutpunkt, både eko-
nomiskt och militärt, i sydost. Staden skulle fungera som ett lås i försvaret 
mot Danmark och kom som sådan att bli centrum för fl era stora militära ak-
tioner under 1500- och 1600-talen (den största var Kalmarkriget 1611–1613). 
I krigstider fanns det ett tusental soldater stationerade i staden. Även i freds-
tid var den militära organisationen i staden omfattande och staden utgjorde 
den näst viktigaste hamnen för fl ottan, efter Stockholm.272 Slottet spelade 
även en ekonomiskt viktig funktion därigenom att det fungerade som cen-
trum för uppbörden i regionen. Mot slutet av 1500-talet och början av 1600-

270 RR, den 31 maj 1603.
271 Forsberg-Warringer 1982, s. 309.
272 Hedlund 1982, s. 332. Slottets betydelse ökade även genom den militärtekniska ut-

vecklingen som gav upphov till ett effektivare artilleri, se Lilja 1982, s. 225.
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talet blev det en uttalad ambition från statsmaktens sida att göra Kalmar till 
ett handelscentrum. Genom lagar och förordningar, men även genom mer 
jordnära förändringar, ville man förhindra all okontrollerad handel, främst 
gränshandeln. Den drivande orsaken till detta var att man genom att styra 
handeln via de svenska sjöstäderna, sedan 1590, kunde ta ut en exporttull.273 
I ett brev den 8 september 1603 förbjöd konungen den småländska allmo-
gen och borgerskapet att handla med danskarna över gränsen. Istället skulle 
all handel gå via Kalmar och de marknader som ordnades i staden.274 Den 
småländska allmogen besvärade sig snart över denna nya bestämmelse, men 
Karl IX stod fast vid sitt beslut och påpekade i ett antal skrivelser att man 
förbättrat vägarna till Kalmar och att man kunde tänka sig att subventio-
nera kostnaderna för utsädesspannmålen.275 I början av 1604, vid riksdagen i 
Norrköping, gav Karl IX förslag om inrättandet av särskilda marknadsplatser 
för att minska det långa avstånd till städernas handel som allmogen klagade 
över. I Småland hänvisades allmogen till lantmarknader ordnade av borgarna 
i Kalmar och Nya Lödöse.276 Genom både förbud och positiva åtgärder för-
sökte alltså statsledningen att stärka Kalmar och därmed rikets ekonomiska 
ställning och kontroll över stadens omland under 1600-talets första år.

I relation till den fortsatta historiska utvecklingen får man ytterligare 
problem om man håller kvar tanken på behovet av visitationer som enda 
orsaksförklaring. Om det nu var omsorgen om och förstärkningen av visita-
tionerna i gränsområdena som var huvudsaken blir det paradoxalt och nöd-
vändigt att dra in andra förklaringar om vi vill förklara varför Kalmar stifts 
geografi ska omfång minskades vid två tillfällen under 1620-talet.277 Dessa 
åtgärder innebar att Kalmar stift på mindre än tio år halverades i geografi skt 

273 Redan under Johan III:s regenttid väcktes frågan om en exporttull, som ett sätt att 
öka statens intäkter. Bestämmelser om införande och upphörande av exporttullar av-
löste dock varandra under 1580-talet. Från 1590 förblev exporttullen bestående och 
förstärkte statens negativa syn på varuströmmarna över gränsen till Danmark. Från 
och med nu påverkade gränshandeln inte bara landets varuförsörjning och de svenska 
städernas utveckling utan också på ett mer direkt sätt statens penningpung, se Linge 
1969, s. 222-232.

274 Linge 1969, s. 307.
275 Linge 1969, s. 309. Frågan om gränshandeln med Danmark hade aktualiserats långt 

före 1603. De allra sista åren av 1500-talet ökade dock frågan i betydelse. Exempelvis 
medförde 1602 års exportförbud ett krav på hårdare kontroll av gränserna. I praktiken 
förblev dock kontrollen ganska svag. Återkommande nödår 1601-1602 gjorde det också 
nödvändigt att inte totalförbjuda gränshandeln. Det skedde även förhandlingar om 
gränshandeln med danskarna vid de sk. Flabäcksmötena. Den svenska statsledningens 
politiska mål var dock att begränsa gränshandeln och stärka de svenska städerna.

276 Linge 1969, s. 315.
277 Vid ett första tillfälle, 5/7 1621, lades Tjust norra och södra härader samt Sevede härad 

åter under Linköpings stift. Några år senare, 25/4 1627, skedde samma sak med Tu-
naläns och Aspelands härader, se Olsson 1951, s. 9.
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omfång och att Linköpingsbiskopen fi ck ett än större område att administre-
ra. Denna kungliga åtgärd kan knappast ha främjat frekvensen eller styrkan i 
visitationerna av dessa gränsområden. Vad beslutet egentligen innebar var att 
superintendentens verksamhet koncentrerades till staden Kalmar med dess 
närmaste omnejd. Och det tycks som om dessa fakta passar väl in i en hypo-
tes om att det huvudsakliga intresse som statsmakten ville förverkliga genom 
skapandet av Kalmar superintendentur var en ökad kontroll av den militärt 
och näringspolitiskt så viktiga staden Kalmar med närmaste omnejd.

Tyvärr är skapandeprocessen av Kalmar superintendentia i stora stycken 
dold, på grund av ett nästintill obefi ntligt källmaterial. Ett antal teser tycks 
dock vara möjliga att styrka. För det första att det var staten som var den 
drivande kraften bakom inrättandet. De främsta stöden för denna utsaga är 
det faktum att superintendentian inrättades av statsmakten genom kunglig 
fullmakt samt fullmaktens formulering att superintendenturen inrättades av 
konungen för att denne hade (ansåg sig ha) rätt att göra förändringar i både 
det ”världsliga” och det ”andliga Regementet”, så att lugnet och tryggheten i 
Riket säkrades. Ännu ett stödjande argument kan fi nnas i fullmaktens sätt 
att förmana folket, befolkningen i Kalmar, att anta den nye kyrkoherden. Ett 
helt igenom kungligt initiativ och beslut krävde att man på något sätt försäk-
rade sig om att befolkningen följde den kungliga viljan. I detta fall blev det 
med hänvisning till lagen, traditionen och en förmaning. Även om det går att 
argumentera för att det var staten som drev frågan har det varit omöjligt att 
närmare precisera vem som tog initiativet. Det kan ha varit konungen eller 
medlemmar i rikets råd. Det är också omöjligt att med nuvarande kunskaps-
läge avgöra frågan om skapandet föregåtts av en diskussion och hur denna 
diskussion i så fall formulerades. Det är också svårt att avgöra när skapande-
processen kan sägas ha startat. Enligt tidigare forskning bör man räkna med 
att frågan uppstod under 1500-talets sista decennium. Jag har inte funnit 
något källmaterial som explicit stödjer detta påstående, men med omständig-
heterna kring skapandet i minnet förefaller tidsprecisering sannolik.

Jag har inte kunnat fi nna något källmaterial som stödjer påståendet att 
det ska ha varit prästerskapet, lokalt, regionalt eller nationellt, som tagit nå-
got initiativ och drivit frågan om skapandet av Kalmar superintendentur. 
Argumentet för denna slutsats är att jag inte funnit några sådana uppgifter 
i domkapitelsprotokollen eller i de till rådet insända skrivelserna (bevarade i 
Acta ecclesiastica). Man skulle kanske kunna hävda att det fi nns indirekta 
bevis för att det inte förekommit något prästerligt initiativ genom att den 
kungliga fullmakten inte talar om något sådant. Men då detta källmaterial 
med nödvändighet är av kunglig karaktär och troligtvis vill spegla en stark 
och aktiv konung bör vi dra slutsatsen att vi med nuvarande kunskapsläge 
inte kan utesluta att det förekommit lokala, regionala eller nationella initia-
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tiv. Det fi nns inte heller några bevis som styrker att prästerna ska ha ställt sig 
tveksamma eller negativa till projektet. Utifrån dessa förutsättningar förblir 
alltså hypotesen att det var ett helt igenom kungligt projekt rimlig men slut-
giltigt obekräftad. 

Betraktar vi frågan om den repressiva statsapparatens intresse och formu-
lering av beslutet att inrätta en superintendentia kan vi först se på de explicita 
argument som framfördes i Nils Petris fullmakt. Fyra argument görs expli-
cita: För det första önskar regeringen en skärpt kontroll av prästerskapet. För 
det andra vill man ha en man i Kalmarbygden som kunde lära och inskärpa i 
befolkningen att lyda och respektera den politiska (världsliga) överheten. För 
det tredje krävde man en bättre kontroll av befolkningens religiösa liv och 
seder. För det fj ärde ville man ha en övervakare i staden, en som både kunde 
knyta till sig stadens invånare och övervaka desamma. Det faktum att staten 
i början av 1600-talet på fl era sätt försökte förstärka staden Kalmar, genom 
ekonomiska och militära åtgärder, ökar också rimligheten i intrycket att ska-
pandet av superintendentian var del av en större process. Centralmakten ville 
öka sin närvaro i, och därmed förstärka kontrollen över, det man uppfattade 
som en viktig ekonomisk och militär knutpunkt i rikets södra delar. För att 
legitimera detta ändamål tog man hjälp av den kyrkligt ideologiska statsappa-
ratens makt och de kategorier som utformats av denna. Man resonerade också 
om kyrkans roll utifrån egna kategorier såsom politiskt lugn, formulerat som 
trohet och hörsamhet gentemot överheten.

Skapandet av Göteborgs superintendentia
År 1835 framförde prostarna S.P. Bexell och J.G. Bexell påståendet att Göte-
borgs superintendentur uppstod därför att konungen Gustaf II Adolf ansåg 
att Skara stift var alldeles för stort och att de geografi ska avstånden hindrade 
stiftsledningen i Skara från att få tillräcklig insyn i de västra pastoratens liv.278 
Det är dock inte bevisat att stiftsledningen i Skara ska ha framfört dessa åsik-
ter, utan initiativet och de bakomliggande orsakerna har av forskningen sökts 
på annat håll. Tre olika hypoteser har härvid framförts. För det första har jag 
funnit en aktörshypotes som först framfördes av Sven Kjöllerström 1950 och 
sedan upprepades av Bertil Gärtner i en uppsats från 1952. Grundtanken i 
hypotesen var att det var den blivande superintendenten Sylvester Johannes 
Phrygius som själv tog initiativet till upprättandet av superintendenturen i 
Göteborg för att slippa bli degraderad.279 

278 Gärtner 1952, s. 95.
279 Kjöllerström 1950, s. 63; Gärtner 1952, s. 96-97.
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Kjöllerströms och Gärtners hypotes har följande bakgrund: Efter att 
Älvsborgs fästning och län kommit under svensk överhöghet i januari 1619, 
drog stadsledningen upp planer på en ny stad mot västerhavet. Staden be-
hövde en ny kyrkoherde och den 26 juli 1619 utsåg kungen Phrygius till 
kyrkoherde i Göteborg. Phrygius kom närmast från superintendenturtjäns-
ten i Skövde, som upphört genom hertig Karls död 1618.280 Den första ti-
den hade Phrygius sin verksamhet förlagd till Nya Lödöse som var den äldre 
staden. Den 26 april 1620 utfärdade kungen en superintendentfullmakt till 
Phrygius som därmed blev kyrkoherde och superintendent i staden Göte-
borg.281 De åtta månader som åtskilde den första kyrkoherdefullmakten och 
den senare superintendentfullmakten har Gärtner och Kjöllerström tagit som 
intäkt för att konungen egentligen inte skulle ha haft någon plan för den 
kyrkliga ordningen i den nya staden. Och med stöd från ett antal rader i ett 
brev från Växjöbiskopen Petrus Jonae till rikskanslern Axel Oxenstierna har 
man istället hävdat att det var Phrygius som var initiativtagaren. I brevet 
som är daterat den 10 oktober 1619 ber Petrus Jonae att hans gode vän ”till 
sitt kall icke bliff ver degraderadt, uthann bekommer een superintendentian 
hooss Göteborgh, hvar han skal mista thenn höglofl ig hertig Johann honom 
ombetrodde, medan reverendus Scharensis bekommer 30 gäll under sitt stift 
igenn”.282 Orsaken till önskemålet anges lite längre ner i brevet vara att Phry-
gius ansåg att den ekonomiska grunden till ämbetet var för litet. Denna bety-
delse i brevet har inte tidigare framhållits.283 Frågan är dock om brevet bevi-
sar att kungen och stadsledningen inte skulle ha hyst några planer på en stark 
kungatrogen kyrkoledning för den nya staden. Analyserar man brevet och 
dess utsagor närmare framstår det som omöjligt att utifrån brevet dra slutsat-
sen att statsledningen skulle ha saknat kyrkliga planer för den framväxande 
staden. Det utsägs inte explicit att statsledningen inte tänkte skapa en super-
intendentia i staden. Detta förutsätts inte heller implicit. Istället kan brevets 
vädjande karaktär tolkas som ett sätt att övertyga statsledningen om att den 
gör rätt i att förverkliga sina planer på en omfattande kyrklig organisation i 
Göteborg. Inget utesluter i alla fall den senare tolkningen. Egentligen bevisar 
väl brevet bara att Phrygius hade en vän i Växjöbiskopen Petrus Jonae, att 
Phrygius tyckte lönen var för låg och att Skarabiskopen blev för mäktig, samt 
att rikskanslern Axel Oxenstierna var den man vände sig till med informella 
önskningar. Vi får anledning att återkomma till aktörshypotesen i analysen 
av det övriga källmaterialet.
280 Askmark 1943, s. 125.
281 RR, den 26 april 1620.
282 Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling, 12:1, s. 384. 
283 Se Gärtner 1952 som valt att utlämna de sista fraserna i den ovan citerade meningen 

och därmed förbisett att brevet egentligen handlar om kyrkoherdens avlöning och att 
förstärka Göteborgs status i relation till Skara.
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Den andra förklaringsorsaken framfördes 1945 av Gösta Nelson och i 
förnyad form av Sven-Erik Brodd 1990. Grundtanken i deras argumentation 
var att skapandet av superintendenturen hade politiska motiv och härrörde 
ur den svenska regeringens krav på politisk och religiös kontroll och enhet.284 
Enligt Brodd skapades superintendenturen genom att det fanns ”ett behov av 
uppsiktsmyndighet över de ännu inte stabiliserade områdena som förhärjats 
av krigen och över mängden av nybyggare av olika ursprung”.285  År 1938 
utvecklade Hjalmar Holmquist en likartad tankegång men fokuserade istäl-
let på planerna och strukturen i staden Göteborg. Enligt Holmquists argu-
mentation var det kungens vilja att skapa en ekonomiskt blomstrande stad, 
genom invandring, som skapade ett behov av att tillåta de invandrande grup-
perna vissa religiösa rättigheter men samtidigt nödvändiggjorde en statlig 
kontroll, något som kunde förverkligas genom ”en duglig kyrklig ledare i 
staden med nödvändig auktoritativ ställning”.286 För att ge den svenska staten 
status och möjliggöra kontroll över de främmande religiösa inslagen i staden 
skulle man således ha inrättat en superintendentur. Ett argument som fram-
förts som stöd för dessa hypoteser är att Göteborgs superintendentur i början 
omfattade ett så litet område att stiftsbildningen var omotiverad ur kyrklig 
synpunkt.287  Grundtanken i argumentet liknar alltså den tanke som kunde 
väckas i analysen av stiftsbildningen i Kalmar. Det var stadsledningens pla-
ner för staden och dess närmaste omgivning som drev fram stiftsbildningen. 
Att det fi nns likheter i skapelseprocessen mellan Kalmar och Göteborg skulle 
kunna vara en viktig komponent för att förstå inrättandets sammanhang. Ett 
bekymmer med Nelsons, Brodds och Holmquists resonemang är dock att de 
lämnats okommenterade, och till betydande del obevisade, av sina upphovs-
män. Det är exempelvis omöjligt att se på vilka grunder Holmquist dragit 
sina slutsatser. Det fi nns därför fog för att undersöka dessa frågor och käll-
materialet närmare.

Mitt omfattande arbete med att genomsöka det centrala källmaterialet 
i form av Kungl. Maj:ts brev och skrivelser har endast gett få upplysningar 
för att belysa stiftsbildningsprocessen. Det saknas rådsprotokoll vid tiden för 
stiftsbildningen. Detta har inneburit att frågan om den repressiva statsappa-
ratens företrädares agerande i och förståelse av stiftsbildningen måste belysas 
utifrån de bevarade fullmakterna.

En noggrann läsning av Sylvester Phrygius superintendentfullmakt av-
slöjar att fullmakten kan delas in i fem avsnitt. I inledningen beskrivs hur 
befolkningen i Nya Lödöse fl yttat från sin gamla stad, som ödelagts under de 

284 Nelson 1945, s. 7.
285 Brodd 1990, s. 224.
286 Holmquist 1938, s. 162.
287 Nelson 1945, s. 7.
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tidigare orostiderna, till en ny stad och att konungen hoppades att den med 
tiden där skulle få ”sin tillväxt och redelige nähringh”.288 Med detta som bak-
grund berättas så hur man för den nya stadens skull utsett Sylvester Phrygius 
till ”kyrkoherde och superintendent” i staden. Enligt fullmakten ska Phry-
gius uppgift vara att lära ut Guds rena och klara ord i överensstämmelse med 
den Augsburgska bekännelsen, föregå med gott exempel ”uthi Guds fruch-
tan” och ingjuta i befolkningen att konungen var ”såsom deres rette herre och 
öfverherd af Gudh tillsatt och förordnett”.289 I fullmaktens tredje del regleras 
Phyrgius ekonomiska situation och det fastslås att Phyrgius för sin nödtorft 
skulle försörjas av stadsförsamlingen. Men med hänsyn till att församlingen 
ännu inte blivit så stor, och inte utgjorde särskilt stort skatteunderlag, tilldela-
de konungen honom de årliga inkomsterna från kyrko tiondena i Skepslanda 
och Brystede pastorat samt gav honom Fässberga pastorat som skattefritt an-
nex.290 På detta sätt skonade konungen staden från den skattebörda det inne-
bar för församlingen att hysa och underhålla stadens kyrkoherde. Efter den 
ekonomiska regleringen av superintendenturtjänsten återvände fullmakten 
till att rättfärdiga inrättandet av en superintendentur. Det framförda argu-
mentet kan tänkas visa på statsmaktens långtgående planer för staden: 

Och efter det förmodeligit är med tijden uthi Götheborg Åthskillige Nationer 
sigh nedersättiandes vardhe, der igenom mycket sällsyntt kan förlöpa och sigh 
till draga som Capitlets förhör och decision ländes och slijtes moste […]. Derföre 
tillså wij honom, att han alle förfallande saker som Capitlet vedhkommer och der 
i Staden så vell uthi hans annexa och dermest omkringh sig till draghe må vitaga, 
förhöra och slijte, så vidh sine kyrkeordningen och Capitlets Rätt medhföre.291 

Efter denna programförklaring återvände fullmakten till att understryka att 
befolkningen skulle visa vördnad och hörsamhet mot superintendenten och 
att han skulle få njuta de privilegier som fullmakten gav honom.

Med utgångspunkt i fullmaktens ord bör man åter värdera de hypoteser 
som inledningsvis presenterades. För det första säger fullmakten ingenting 
om att kyrkoherde Phrygius skulle ha varit initiativtagare och att konungens 
motiv med skapandet skulle ha varit att tillfredsställa Phrygius statushunger. 
Istället tycks fullmakten implicera att det fanns en medveten plan och en för-
hoppning från statsmaktens sida att tillsättandet av en superintendent skulle 
medverka till en i statsmaktens ögon lugn och stabil utveckling av staden och 
regionen.

288 RR, den 26 april 1620.
289 RR, den 26 april 1620.
290 I en skrivelse samma dag, 26/4 1620, beordrade konungen biskopen i Skara att insätta 

kyrkoherden i Fässberga som kyrkoherde i Skövde så att Phrygius kunde beredas plats i 
Fässberga, se RR, den 26 april 1620.

291 RR, den 26 april 1620.
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Redan i augusti 1607 utfärdades ett privilegiebrev för en ny stad vid 
Göta älvs mynning. Syftet med den nya staden, vars namn blev Göteborg, 
var enligt Karl IX:s plan att skapa ett handelscentrum ut mot Västeuropa.292 
Den nya staden var alltså redan från början tänkt att vara en länk ut till den 
större europeiska marknaden och kommersen. Genom fl era praktiska åtgär-
der, exempelvis förstärkning av vägnätet till staden, hoppades riksledningen 
att den nya staden skulle bli en ekonomisk knutpunkt för hela den västra 
riks halvan.293 Genom danskarnas intagande av Älvsborgs slott 1612 ödelades 
dock den nyskapade staden och dess invånare fl yttade tillbaka till städerna 
i närheten, främst till Nya Lödöse.294 Det blev istället Gustav II Adolf som 
kom att förverkliga sin faders plan på en stor handelsstad i väster, det nya Gö-
teborg. År 1619 drogs stadsplanerna upp för den nya staden. På för sommaren 
1619 överlämnades de till ståthållaren på Älvsborgs slott för att sättas i ver-
ket.295 Under året 1619 tilldelades Lödöseborna tomter i den nya staden och 
fi ck kunglig befallning att fl ytta dit. En ny stadsplan över hamnområdet 
gjorde dock att invånarna fi ck vänta med infl yttningen.296 Under 1620 på-
börjades infl yttningen och byggandet av husen i staden, även kyrkan och 
rådhuset. Statsledningens vilja att göra den nya staden till ett handels centrum 
gjorde att man uppmuntrade infl yttningen av utländska medborgare, och 
snart började staden fyllas av framförallt holländare och tyskar.297 Det ska-
pades även, från och med 1623, en tysk församling i staden, där invandrarna 
kunde utöva sin religiösa tro och rit. Existensen av denna församling utgjorde 
ett orosmoment på fl era sätt under lång tid för de svenska myndigheterna och 
den svenske superintendenten.298 Den 4 juni 1621 utfärdade kungen stads-
privilegierna för Göteborg. I Gustav II Adolfs instruktioner till riksrådet i juli 
1621, under hans utlandsvistelse, uttalades också en plan för stadens framtida 
skötsel. Instruktionen sa: 

Dhe skole och draga omsorgh att Göteborg, Jönekpingh och andre städer blifva 
eff ter K. M:tz privilegier bygde, regerede, populerede och förmehrede; särdeles att 
allehanda handtvärkzmän måge sig där nedhsettja och städerne förbättra. Hvar-
före, där någre Holländer eller andre komme hijt in, sigh viljandes nedlåte, dem 

292 Linge 1969, s. 371. Karl IX:s Göteborg låg på motsatt sida  älven sett från Älvsborgs 
fästning. Staden kallas i litteraturen ”hisingska-Göteborg” och låg betydligt närmare 
havet än sin efterträdare, det nya Göteborg, se Lilienberg 1928, s. 28, 47. 

293 Redan Gustav Vasa och Johan III hade långtgående planer på att anlägga en ny, stor, 
västkuststad, se Lilienberg 1928, s. 74-75.

294 Berg 1882, s. 58. 
295 Lilienberg 1928, s. 156.
296 Lilienberg 1928, s. 165-166.
297 Berg 1882, s. 59-63, 73-95.
298 Gärtner 1952, s. 100-112.
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skole undfå vänligen, och der de kunne blifva eens med dem om conditionerne, 
holle dem här qvar299 

Betraktar vi skapandet av superintendenturen i relation till stadens fram-
växande blir det alltså tydligt att superintendenten tillsattes innan det fanns 
någon stad att tala om. Detta kan tyda på att upprättandet av en omfattande 
kyrklig organisation i staden var en integrerad del i statsmaktens planer för 
den nya staden. Det går inte att anta att den kyrkliga organisationen tillkom 
som ett problem att lösa i efterhand. Handlingen att inrätta en superinten-
dentur var framåtsyftande.

Växjöbiskopen Petrus Jonaes brev till Axel Oxenstierna får också en 
annan tolkning i ljuset av superintendentfullmakten. Brevet var troligtvis 
tänkt att påminna statsledningen om den känsliga och skrala ekonomi som 
kännetecknade den nya staden. Att bygga kyrkans ekonomi på denna grund 
hade varit ett alltför stort risktagande och påverkat stadens näringar i negativ 
riktning. Därför bestämdes det i fullmakten att superintendentens lön och 
boställe skulle basera sig på inkomsterna från de säkra landsförsamlingarna. 

Inrättandet av Göteborgs superintendentia liknar i många stycken den 
process som vi kunna kartlägga i inrättandet av Kalmar superintendentia. 
Båda superintendenturerna inrättades i städer som statsledningen hade stora 
planer för, både ekonomiskt och militärt. Statsledningen var även intresserad 
av att kontrollera områdena runt omkring städerna. Kontrollen över gräns-
bygderna var viktig ur både militärstrategisk och ekonomisk synvinkel. 

Liksom i fallet Kalmar saknas det källmaterial för att det ska vara möjligt 
att kartlägga processen i detalj. Det har ändå varit möjligt att skönja huvud-
linjerna i processen. För det första förefaller det rimligt att anta att konungen 
och statsledningen varit initiativtagarna till skapandet. De främsta stöden 
för denna slutsats är fullmaktens ord om att det är konungen som funnit det 
nödvändigt att inrätta superintendenturen och att superintendenturen inrät-
tats för att möta stadens framtida problem. Samtidigt bör vi hålla samma 
källkritiska tankar i minnet som i fallet Kalmar. Fullmakten var en kunglig 
handling och som sådan färgad av en ambition att stärka intrycket av den 
handlingskraftige och store Regenten. Man kan därför anta att fullmakten är 
disponerad för att inte avslöja om det har eller inte har funnits andra aktörer 
i processen eller om det är frågan om en efterhandskonstruktion. Existensen 
av det nämnda brevet till rikskanslern kan i detta fall antas vara ett material 
som stöder tanken att det jämte statsledningen har funnits andra aktörer 
(prästerliga) inblandade i processen. Men tyvärr har det varit omöjligt att av-
göra i vilken grad och i vilket skede dessa aktörer varit inblandade. Dessutom 
är det oklart om de personliga önskningar som brevet uttrycker varit enstaka 

299 SRP, del I, s. V.
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händelser eller om brevet ingått i en mer formell prästerlig argumentation. 
Analysen har dessutom visat att brevet, som av tidigare forskning påståtts 
bevisa att statsledningen saknade en tanke om en stark kyrkoledning i den 
nya staden, inte kan sägas bevisa att statsledningen saknade sådana planer. 
Snarare tycks omständigheterna och andra fakta peka mot att inrättandet 
följde en mer övergripande plan. Frånvaron av rådsprotokoll och liknande 
handlingar gör det dock omöjligt att följa processen på nära håll.

Ska man rekonstruera den explicita argumenteringen för inrättandet 
måste det göras utifrån Sylvester Phrygius fullmakt. Min analys visar att fyra 
argument framstår som centrala. För det första legitimerades skapandet uti-
från förhoppningen att Göteborg skulle tillväxa kraftigt och bli en stor stad. 
För det andra ansåg konungen att det var nödvändigt med en mäktig kyr-
koman i en stad där det förväntades bo invånare från ”Åtskillige Nationer”. 
Det tredje argumentet i legitimeringen tog sikte på medborgarnas trosutöv-
ning och inskärpte att superintendenten hade att se efter ”Guds rena ord” 
och utrota vidskepelser och olika ”Secters” villfarande meningar. Faktum är 
att fullmakten inte explicit preciserade att Phrygius arbetsuppgift skulle vara 
att övervaka det nya stiftets prästerskap; detta antogs nog implicit. Huru-
vida detta faktum är något som talar emot Nelsons och Brodds antagande 
att huvudsyftet med skapandet var kontrollen över gränsområdena är svårt 
att avgöra. Fullmakten förmanade dock prästerskapet att lyda den nye super-
intendenten. Sist men inte minst tycks ett vägande skäl för att inrätta super-
intendenturen ha varit att staden skulle få en man som tog det som sin upp-
gift att i befolkningen ingjuta vördnad och lojalitet mot statsmakten ” såsom 
deres rette herre och öfuerherd af Gudj tillsatt och förordnatt”.

Summa summarum stärker fullmakten och analysen av källäget de or-
saksförklaringar som framförts av Nelson, Homquist och Brodd. Initiativet 
förefaller ha varit statsmaktens. Och det verkar högst sannolikt att Holm-
quists resonemang om att planerna och förhoppningarna på Göteborg som 
ett militärt och handelsmässigt centrum i västra delen av riket, ut mot havet, 
är nyckeln till att förstå statsledningens intresse och bakomliggande motiv för 
skapandet av Göteborgs superintendentur.   

Skapandet av Gotlands superintendentia
Den som tidigare mest detaljerat redogjort för skeendena i Gotlands över-
gång till svensk kyrklig ordning är Herman Levin, genom ett antal artiklar 
i Kyrkohistorisk Årsskrift från 1900-talets första årtionde.300 Det fi nns dock 
begränsningar i Levins arbete. Hit hör bland annat att han undvikit att ställa 

300 Den som är mest intressant för att kartlägga skapandeprocessen publicerades 1909.
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frågan om varför just en superintendentia inrättades och om prästerskapet, 
på någon nivå, var inblandat i processen. Samma invändningar kan resas mot 
Jens Lerboms korta karakterisering av den kyrkliga förändringen på Got-
land.301 Detta faktum kan förklaras av att Lerbom helt stöder sig på Levins 
arbete samt Lemkes herdaminne, vars arbete innehåller betydande brister.302 
Styrkan med Lerboms studie är att den kyrkliga organisationen sätts in i ett 
politiskt sammanhang, nämligen försvenskningen av Gotlands bönder. Då 
de frågor som är väsentliga i denna studie inte har undersökts av tidigare 
forskning ska jag här närmare rekonstruera skapandeprocessen.

Inrättandet av en svensk superintendentur på Gotland sammanhängde 
med den politiska erövringen av ön efter Brömsebrofreden den 13 augusti 
1645. I fredsfördraget reglerades inte hur de kyrkliga förhållandena skul-
le ordnas på Gotland; detta lämnades helt åt den svenska regeringen.303 I 
Brömsebro freden bestämdes det att Sverige offi  ciellt skulle överta Gotland den 
30 september 1645. Redan före detta datum hade rådet diskuterat hur man 
borde förfara med det nya landskapet. Den 5 september samlades rådet för att 
innan överväxlingen bestämma hur förberedelserna skulle göras. Vid mötet 
beslöts att Åke Hansson Ulfsparre skulle bli den som med svenska trupper 
skulle avsegla till Gotland för att etablera det nya styret.304 Rikskanslern Axel 
Oxenstierna var, enligt protokollet, den som vid mötet formulerade målen för 
hur övertagandet skulle ske. Han menade att Ulfsparre skulle ”comporterar 
sigh väl emot undersåterne; der aff  hänger myckit i förstone, att hålla dem 
medh justitie och allvar till devotion, och när dee vela röra sigh, att een godh 
soldat då bijstår”.305 Åke Ulfsparre erhöll den 20 september landshövdingein-
struktionen för Gotland och samtidigt bestämdes att riksrådet Erik Rynning 
skulle resa till ön och ”tagha alt i ögnesyn, som der är, borgare, presterskap 
eller någhot annat”.306 Att samla in information om det nyerövrade landet 
blev en viktig förutsättning för rådets möjligheter att planera hur ön och dess 
befolkning bäst skulle kunna övertas. 

Vid mötet den 20 september 1645 diskuterade rådet ganska ingående 
vad Ulfsparres instruktion skulle innehålla. I instruktionen gavs han order 
om att intaga ön och styra den genom svensk lagstiftning och skatteuppbörd. 
Militärt hade Ulfsparre att tillse att mönstring skedde så att trupp styrkor 
kunde upprättas, och blev det brist på manskap föreslog Oxenstierna att 

301 Lerbom 2003, s. 54-59.
302 Se Lemke 1868. Även Havrén 1951 bygger sin framställning på Levin och Lemkes 

studier.
303 Se Sverges traktater med främmande magter, s. 594-626.
304 SRP, del XI, den 5 september 1645, s. 185.
305 SRP, del XI, den 5 september 1645, s. 185.
306 SRP, del XI, den 20 september 1645, s. 199.
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man skulle hämta folk ifrån Småland.307 Instruktionen skulle även innehålla 
före skrifter om hur man skulle förhålla sig till öns prästerskap. Kring denna 
punkt fanns det en fråga som gällde stiftschefen. Protokollet berättar följande 
om frågan och debatten: ”Om presterne äre dessa quaestiones: 1. om der 
vore een Superintendens, som ville bliff va trogen, om H. M:tt skulle lidan? 
Her R Drotzen: Om han vore Jute och intet bofast, kunde han afsättias. Her 
 Rynning mente intet gott vara, att H. M:tt immuterade altför myckit. Serde-
les att man intet läte se åtskilnat emellan nationerne”.308 Den situation man 
diskuterade utifrån förutsatte att en superintendent redan residerade i Visby. 
Det var mot denna bakgrund som man på mötet även hävdade att superin-
tendenten kunde sitta kvar om han svor en trohetsed till den svenska drott-
ningen. Det tycks som om den svenska statsledningen varit omedveten om 
att Gotland sedan ett år tillbaka saknade superintendent.309 Detta hindrade 
inte statsledningen från att ha planer för hur kyrkostyrelsen på ön skulle ord-
nas. En dansk kunde inte tålas på en så viktig position som stiftschefens. Det 
fanns dock en medvetenhet i rådet om att man var tvungen att gå varligt till-
väga. Denna medvetenhet tycks ha tagit sig två uttryck: för det första kunde 
man tänka sig att en gotlänning fi ck vara superintendent under förutsättning 
att han avlagt trohetsed och för det andra tycks det aldrig ha varit ifrågasatt 
huruvida det nya stiftet skulle förbli en superintendentur. Fördelarna med 
en superintendent var uppen bara. För det första kunde statsledningen själv 
helt styra över vem som skulle tillsättas. För det andra  riskerade man inte att 
väcka ont blod bland prästerskapet och befolkningen genom att införa vad 
som skulle kunna uppfattas som ett påviskt biskopsdöme.

Den av rådet utsände Erik Rynning tog den 30 september emot nyck-
larna till Visborgs slott i Visby av den danske landshövdingen.310 Efter detta 
begav sig Rynning ut på sin beordrade rekognoseringsrunda över ön och åter-
kom den 17 november till rådet för att avlägga rapport. Han berättade hur 
övertagandet gått till och hur han rest runt på ön för att inspektera ham-
narna, som han ansåg vara av god kvalité och lämpade för handel. I övrigt var 
Rynnings näringsgeografi ska intryck av landet att det bestod av mycket sten 
och skog, med få inslag av äng och åker.311 Rynning redovisade även hur den 
danska ämbetsstaten varit uppbyggd på ön och i samband med detta berörde 
han även den kyrkliga organisationens utseende. Han uppgav att landet var 

307 SRP, del XI, den 20 september 1645, s. 200.
308 SRP, del XI, den 20 september 1645, s. 200.
309 Herman Levin tillbakavisade 1909 uppgiften om att Hans Strelow skulle ha varit su-

perintendent före det svenska maktövertagandet. Den siste danske superintendenten, 
Olavus Phocas, avled 1644, se Levin 1909, s. 173, not 2. Den felaktiga uppgiften här-
stammar från Lemkes herdaminne, se Lemke 1868, s. 32.

310 Levin 1909, s. 172.
311 SRP, del XI, den 17 november 1645, s. 237.
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indelat i tre kontrakt och bestod av sammanlagt 47 pastorat. Han kunde även 
lämna upplysningen att ön för närvarande saknade superintendent.312 

Det stod alltså regeringen fritt att härefter utse en ny stiftschef på ön. 
Hur rådet diskuterade denna fråga och hur man såg på sin roll i processen är 
dolt i det förfl utna. Från den 17 november 1645 till den 26 mars 1646 dis-
kuterades saken inte öppet i rådet. Att det saknas uppgifter i rådsprotokollen 
behöver dock inte betyda att saken inte diskuterades mellan rådets medlem-
mar. Vi vet exempelvis att det saknas protokoll från perioden 6 februari–17 
mars 1646, då drottningen var bortrest.313 Inte heller i de bevarade akterna 
från prästeståndets riksdagsarbete vid denna tid syns någon diskussion i äm-
net.314 Det har även varit omöjligt att fi nna skrivelser i ämnet inskickade 
från Visbykapitlet till Kungl. Maj:t. Detta skulle kunna styrka hypotesen att 
det regionala och nationella prästerskapet såg det som statsledningens sak att 
avgöra stiftschefsfrågan. 

Först den 26 mars 1646 diskuterades åter stiftschefsfrågan i rådet. Det 
skedde i anslutning till att man beslöt att sända en kommission till Gotland 
för att ordna med tullen och hamnarna.315 Rådets plan var nu att konkret 
börja införliva Gotland i det svenska riket genom att ta kontroll över beskatt-
ningen av näringarna, införa svensk lag och administration samt ta kontrollen 
över kyrkan och prästerskapet.316 Enligt protokollet ska man vid mötet den 
26 mars även ha diskuterat hur man skulle stärka kontrollen över Visby. Det 
föreslogs att man borde sända två fastlänningar till att bekläda borgmästar-
ämbetet respektive kyrkoherdeämbetet (superintendenten var ju förutom chef 
för hela stiftet även kyrkoherde i Visby stadsförsamling) i staden. Protokollet 
talar om att ”een Biskop” skulle översändas, men begreppet biskop har nog 
i detta sammanhang inte haft betydelsen att ett biskopsämbete skulle infö-
ras.317 Det fi nns inte heller några bevis som stöder hypotesen att en diskussion 
skulle ha förts om att skapa ett biskopsstift. Användningen av begreppet har 
säkert haft den allmänna betydelsen stiftschef.

Den påtänkta kommissionen gavs den 7 april 1646 en instruktion för sitt 
arbete.318 Dagen efter utfärdades en superintendentfullmakt till gotlänningen, 
och tillika prosten över norra tredingen319, Hans Strelow.320 Ingen diskussion 

312 SRP, del XI, den 17 november 1645, s. 238. 
313 SRP, del XI, s. VII.
314 Prästeståndets riksdagsprotokoll, del 1, 1642-1660.
315 SRP, del XI, den 26 mars 1646, s. 322-323. 
316 Lerbom 2003, s. 33.
317 SRP, del XI, den 26 mars 1646, s. 323.
318 Levin 1909, s. 173, not 1.
319 Den gotländska benämningen på ett kontrakt.
320 RR, den 8 april 1646. Lemkes uppgift om att fullmakten skulle ha utfärdats den 21 

juni är alltså felaktig, se Lemke 1868, s. 32.
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föregick valet i rådet. Det har inte heller i forskningen framkommit skriftliga 
dokument som har kunnat kasta ljus över beslutet och argumenten. Enligt 
Herman Levin ska troligtvis landshövdingen Åke Hansson Ulfsparre ha varit 
den som utverkade fullmakten.321 Men då Levins påstående inte kan stödjas 
med något direkt bevis, framstår det som spekulation. Faktum är dock att 
Strelow sedan tidigare var känd, och troligtvis gillad, av både landshövdingen 
och den svenska regeringen. Strelow omnämns i ett konsistorieprotokoll från 
den 19 februari 1646 som vikarierande stiftschef och ska enligt Herman Le-
vin ha vigt präster med landshövdingens medgivande.322 

Strelows fullmakt lämnar inga avgörande svar på frågan om varför han 
tillsattes. I fullmaktens inledning berättas hur den svenska drottningen ge-
nom freden med konungen av Danmark fått suverän makt över både världs-
liga och andliga spörsmål rörande ön.323 Och då det kommit till den svenska 
statsledningens kännedom att ön sedan en tid saknat stiftschef och att landet 
därigenom riskerade att förfalla så berättas att man, utifrån sin suveräna rätt, 
valt att tillsätta Hans Strelow till superintendent på Gotland och kyrkoherde 
i Visby. Strelow uppmanades att vara Sveriges Krona trogen och tillse att 
prästerskapet predikade Guds rätta ord i församlingarna. Han skulle enligt 
statsledningen också ha en allmänt övervakande roll då fullmakten hävdade 
att superintendenten ”alle måtto, skade och fördärf, som han förnimmer wara 
å färde tijdh tillkännagifwa och efter ytterste macht och förmögenheet sine 
hielpe afwärie och förekomma”.324 Till hjälp i ämbetsutövningen lovades su-
perintendenten att få vända sig till landshövdingen i alla de ärenden som 
krävde ”brachium secularie”, dvs. den världsliga armens medverkan. Lands-
hövdingen beordrades att ”räcke honom handen och göre honom ald möjeli-
git adsistence”.325 Som ekonomisk ersättning för sitt arbete angavs att superin-
tendenten skulle få njuta sin företrädares egendomar och förmåner. 

Möjligtvis skulle man utifrån fullmaktens ord kunna uppställa hypote-
sen att valet av Strelow var en tillfällig lösning. Argumentet att ön utan super-
intendent riskerade att förfalla kan ha haft reell grund hos rådet men det är 
också troligt att man insåg att nyckeln till en riksövergång utan politisk eller 
militär oro var att man kunde hålla prästerskapet och befolkningen lugn. 

Utifrån valet av Strelow skulle vi kanske kunna rekonstruera statsled-
ningens tankar och planer inför valet. Redan i diskussionen vid rådsmötet 
den 5 september 1645 framfördes tanken att man skulle fara fram med stor 
försiktighet i reorganisationen av landet. Detta återupprepades med hänsyn 

321 Levin 1909, s. 175-176.
322 Levin 1909, s. 175.
323 RR, den 8 april 1646.
324 RR, den 8 april 1646.
325 RR,  den 8 april 1646.
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till superintendenturämbetets besättande vid diskussionen i rådet den 20 sep-
tember. Valet att utse en gotlänning till superintendent kan antas ha varit en 
konsekvens av denna strategi. Genom att utse en av prästerskapet betrodd 
och aktad landsman kunde rådet hoppas på att man undvek att väcka ont 
blod. Att placera en erfaren gotlänning på den högsta kyrkliga posten i stiftet 
försäkrade också rådet om att man fi ck någon som kände till ön och kunde 
hantera de svåra problem som kunde uppstå. Att försöka behålla förtroendet 
och lugnet hos prästerskapet tjänade också, kan man anta, till att ingjuta lugn 
i församlingsborna. I en inledande etableringsfas av en ny politisk överhet 
kunde denna strategi antas få goda konsekvenser.326

Med nuvarande kunskapsläge framstår det som om den svenska statsled-
ningen ensam resonerade kring och avgjorde superintendenturens inrättande 
på Gotland. Orsaken tycks ha varit en strävan att säkerställa politiskt lugn 
och etablera svenskt herravälde över ön. Inrättandet av en superintendentia 
gav fl era fördelar. För det första kunde statsledningen helt kontrollera vem 
som tillsattes på chefspositionen. För det andra kunde man knyta an till den 
tidigare traditionen på ön, som dansk superintendentur, och genom att till-
sätta en gotlänning på stiftschefspositionen kunde man ge intryck av att öns 
ordning bestod.

Skapandet av Karlstads superintendentia
Flertalet av händelserna i skapandet av Karlstads superintendentia är sedan ti-
digare kända genom stiftshistoriska arbeten.327 Gemensamt för dessa arbeten 
är dock att de undvikit att ställa frågan om varför stiftet nyskapades och den 
repressiva statsapparatens legitimering av skapandet. Det fi nns i dessa arbeten 
även ett ointresse av att förhålla skapandet till de allmänna politiska, militära 
och ekonomiska förändringarna i riket. Därför förtjänar ämnet en närmare 
kritisk granskning samt en mer allmän bakgrund. Skeendena i skapande-
processen av Karlstads superintendentur är möjliga att rekonstruera utifrån 
bevarande rådsprotokoll och skrivelser. Rådsprotokollen möjliggör också en 
teckning av bakgrunden till skapandet. 

Ett återkommande tema i rådsprotokollen från 1640-talets början var 
hur det svenska rikets gräns mot Norge skulle kunna skyddas från infall av 
dansk-norska styrkor. Detta hot fanns och upplevdes som störst längs den 
värmländska, jämtländska och norrländska gränsen. I fl era omgångar under 

326 Det dröjde dock inte länge förrän denna politik kom att ändras. Beslutet vid riksdagen 
1654 att de gotländska superintendenterna i fortsättningen alltid skulle vara fastlands-
svenskar var ett steg i en ny och annorlunda riktning, se Havrén 1951, s. 84.

327 Se Liedgren 1947, s. 12-19; Edestam 1975, s. 18-19; Karlström 1952, s. 94-96.
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1644 avhandlades vilka vägar de främmande styrkorna kunde ta och vilka 
åtgärder man borde vidta för att säkra gränsområdena. Alltifrån beväpnade 
styrkor till bondefreder föreslogs.328 Vid Värmlandsgränsen var gränsöver-
gången mellan Eda och Magnor en svag länk. På den svenska sidan fanns en 
försvarspunkt längs vägen i Morast skans, men den tillföll de dansk-norska 
trupperna vid några tillfällen under stridigheterna.329 Behovet av ett starkare 
militärt försvar i dessa gränstrakter blev uppenbart. Behovet av en omorga-
nisering av den civila ämbetsstaten blev även tydligt vid denna tid. Därför 
utbröts Värmland ur Närkes län år 1639 och bildade ett eget län fram till 
1648.330 I riksrådsmötet den 15 mars 1639 då Olof Stake utsågs till lands-
hövding diskuterades var landshövdingen skulle residera. Man enades om att 
man borde ”giöra een stadh, som i framtiden befestas kan”.331 Man gav också 
Stake två order: För det första skulle han se till att ”bergverken excoleres och 
uptages”, för det andra skulle han tillse att det nya länets handel och produk-
tion gick ner till Göteborg.332 Mot bakgrund av dessa order var det inte kon-
stigt att Karlstad blev den nya residensstaden. Jämte de militära skälen fanns 
det alltså även handelsmässiga planer för Värmland och Dalsland. Denna 
fråga var för statsledningen särskilt förknippad med de svenska städerna. I 
riksrådets diskussion om gränstullen den 5 februari 1646 lyftes det fram att 
om områdena och befolkningen skulle kunna ge skatteintäkter var det vik-
tigt att tillse ”att köpmännen intet må löpa öfver grentzerne och mångla på 
olagha stellen”.333 Det betonades att städernas läge borde vara sådant att be-
folkningen i områdena med naturlighet sökte sig till den och inte drogs över 
gränsen för handel. Särskilt upplevdes detta som ett problem i landskapen 
”Daal och Vermeland”. Man konstaterade samtidigt att ”störste delen af Ver-
meland ligger till Vener, och sädan kan man komma fort; derföre är bättre 
att man mäd ordningh dedh promoverar”.334 Redan tidigare hade liknande 
problem, ”huru landet försäkras, hvar festningar byggias och om köphande-
len huru den skal der inrättas”335, varit aktuella i diskussionen om Jämtland. 
För Värmlands del fi ck dessa planer och diskussioner praktiska följder när 
Riksrådet den 11 november 1646 diskuterade krigskollegiums plan på hur 
328 Se exempelvis Rådsprotokollen från 1644: 9 januari, 16 januari, 20 januari, 21 mars, 1 

april, 12 juli, 22 juli och 2 december, SRP, del X.
329 Furtenbach 1956, s. 11-26.
330 Genom 1634 års regeringsform blev Värmland tillsammans med Närke ett län. 1648 

uppgick Värmlands län i Västergötlands generalguvernement. Men 1654 återgick 
Värmlands län återigen till att bilda län tillsammans med Närke, denna konstellation 
varade till 1779.

331 SRP, del VII, den 15 mars 1639, s. 486.
332 SRP, del VII, den 15 mars 1639, s. 486.
333 SRP, del XI, den 5 februari 1646, s. 303.
334 SRP, del XI, den 5 februari 1646, s. 305.
335 SRP, del XI, den 12 december 1645, s. 256.
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landet skulle säkras. Det bestämdes då att Karlstad skulle befästas ytterligare. 
Rikskanslern föreslog att man ” medh 100 man kasta op ett retrenchement 
såsom dedh skedde för lille tullens skull”.336  Att man uppfattade detta som 
nödvändigt framgår av händelser i riksrådet fyra månader senare, när man 
på grund av små ekonomiska resurser var tvungen att prioritera fästnings-
projekten. Det framhölls då att ”Carlstadh är nödigt att befästas, dedh kunde 
man see af förrige fejden”.337 Som en följd av detta beordrade man 13 dagar 
senare ingenjören Fredrik Meijer att resa till Karlstad för att rekognosera och 
upprätta planer för både staden och befästningen.338 

Från 1620-talet började även järnmalm brytas i större omfattning 
i Värmland. Det uppstod gruvor och hyttor, och de värmländska bruks-
bygderna började växa fram. Exploateringen av järnmalmen understöddes 
av statsledningen som i bruken såg möjlighet till både vapenproduktion och 
skatteintäkter. Många av brukens anläggare hade sin hemvist i Karlstad, och 
det västliga läget på järnbruken gjorde Karlstad till en centralort för vidare 
transport av järnet på sjövägnätet.339 Den ekonomiska utvecklingen förstärkte 
Karlstads betydelse och medförde att befolkningen både i staden och ute på 
den omgivande landsbygden kunde väntas öka i antal.

Samtidigt som den högsta statsledningen hade planer för hur rikets 
gränser skulle säkras militärt och hur handeln och skatteintäkterna skulle 
ökas fanns det planer för hur kyrkoväsendet skulle ordnas i de västra delarna 
av riket. Redan i augusti 1636 lyftes det i rådet fram förslag att Mariestads 
superintendentur skulle omorganiseras. I samband med en diskussion om 
hur skolan och sockengången ordnats i Göteborg och hur samma problem 
skulle lösas i Skara stift förslog rikskanslern Axel Oxenstierna att rådet borde 
agera när den gamle biskopen i Skara dog och då förordna superintendenten i 
Mariestad till biskop i Skara.  Samtidigt med detta skulle man, enligt Oxen-
stierna, ”göra een förvandring och legga Daall och Vermelandh under een 
superintendentie”.340 De korta noteringarna i rådsprotokollen avslöjar inte om 
det fanns planer på var detta nya stift skulle ha sitt centrum. Det är också osä-
kert om förslaget var sprunget ur statsledningens direkta behov att forma en 
hållbar ekonomisk situation för skolväsendet i Skara och Mariestad, eller om 
det dolde en mer långsiktig plan för att stärka kontrollen över de vidsträckta 
länen. Möjligtvis samverkade dessa båda motiv.

För att det skulle ha funnits mer långsiktiga planer talar det faktum 
att rådet vid ett möte knappt ett år senare, den 15 juni 1637, diskuterade 
336 SRP, del XI, den 11 november 1646, s. 508.
337 SRP, del XII, den 4 mars 1647, s. 64.
338 Furtenbach 1956, s. 27. Karlstad gavs stadsprivilegier 1584 av hertig Karl, se Ronge 

1958, s. 14.
339 Furuskog 1924, s. 103-119, 179-182.
340 SRP, del VI, den 19 augusti 1636, s. 564.



143

Tobias Wirén

ett antal punkter som man ämnade ta upp med prästerskapet.341 Vid detta 
möte fanns några huvudpunkter. För det första gällde det frågan om inrät-
tandet av nya superintendenturer i riket och provinserna. Samtidigt som man 
föreslog att superintendenturer borde tillsättas för att övervaka provinsiella 
orter som  Reval och Narva föreslogs att Norrland och Tavastland borde få 
egna super intendenturer. Vad vi vet nämndes inte Dalsland och Värmland 
i denna diskussion, men rikskanslern föreslog åtgärder som skulle gälla hela 
riket. Förutom nya superintendenturer föreslogs det att fl er kyrkor och min-
dre församlingar borde skapas. Enligt Oxenstierna var det för att folket skulle 
ha närmare till kyrkan. Rikskanslern ansåg också att fl er skolor och gymna-
sier borde anläggas och att akademierna borde stärkas. Huvudmotivet för 
att stärka universitetet ansåg Oxenstierna vara att ”vij skulle civilizera oss 
her hemma och intet civilizera oss i fremmende landh”.342 Prästerskapet som 
vid denna tid befann sig på riksdagen i Stockholm tillsändes förslaget och 
dök några dagar senare upp i rådet för diskussion; men denna diskussion 
återges bäst i anslutning till diskussionen om skapandet av Härnösands stift 
(se nedan).

Frågan om den kyrkliga organisationen av Värmland och Dalsland kom 
inte upp i rådet igen förrän 1640. Förslaget kom då återigen från Axel Oxen-
stierna, men hade nu ett något annorlunda innehåll och en större precision. 
Efter att ha diskuterat frågan om hur den kyrkliga situationen skulle ord-
nas i Norrland föreslog rikskanslern att man inte skulle fl ytta super intenden-
turen i Mariestad när biskopen i Skara dött, utan istället skulle man invänta 
Mariestads super inten dentens död och omorganisera superintendentian. Man 
skulle då placera en ny superintendent i Karlstad med kontroll över Värm-
land och Dalsland samt återbörda Vadsbo och Valle härader (dvs. trakterna 
närmast Mariestad) till Skara stift.343  Orsaken till förslaget, tycks inte alls 
ha varit den ekonomiska situationen för skolväsendet i Skaratrakten, utan 
saken togs upp i samband med planerna för en stärkt kyrklig kontroll i lands-
ändarna. Att Karlstad nu nämndes som huvudort för det nya stiftet visar väl 
också att planerna på en ökad kyrklig kontroll över landsändarna hängde 
samman med statsledningens strävan att skapa en militär och ekonomisk 
centralort i landskapet. 

När superintendenten i Mariestad, Jonas Nicolai Oriensulanus, så avled 
den 9 april 1646 kunde fl yttningsplanerna förverkligas.344  Innan fl yttningen 
företogs valdes dock en ny kyrkoherde till Mariestad och rådet diskuterade 
frågan ytterligare. Efter att Oriensulanus dött samlades prästerskapet i stiftet 

341 SRP, del VII, den 15 juni 1637, s. 65.
342 SRP, del VII, den 15 juni 1637, s. 66.
343 SRP, del VIII, den 30 september 1640, s. 283. 
344 Edestam 1975,  s. 17.
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till prästmöte i Mariestad för att föreslå en ny superintendent. Deras val föll 
på kyrkoherden från Fryksdalen i Värmland, Sveno Benedicti Camoenius 
Elfdalius.345  Beskedet om Oriensulanus död och prästerskapets val skicka-
des till Stockholm och kyrkoherden i Storkyrkan Olof Laurelius som ansågs 
ha de rätta kontakterna vid hovet för att tala för prästerskapets sak.346 Inget 
hände dock förrän prästeståndet samlades till riksdag i januari 1647. Sam-
tidigt som man den 30 januari röstade om förslag till innehavare av fl era 
biskopsämbeten avgav man till drottningen ett förslag om ny superintendent 
i Mariestad. Flest antal röster vid riksdagens omröstning fi ck domprosten i 
Skara, Olaus Svenonis, och han sattes därför på förslagets första rum. Det 
andra rummet gick till Sveno Benedicti. Det tredje rummet erhöll prosten 
i Österplana, Sveno Gudhemius.347 I övrigt nämndes inget om en eventuell 
fl yttning av Mariestadssuperintendenturen vid denna riksdag. Någon liknan-
de frågeställning var ej heller uppe till diskussion i prästeståndet under hela 
1640-talet.348 Möjligtvis kände prästerskapet inte till statsledningens planer. 
Utifrån riksdagens förslag diskuterade rådet tillsättningen den 13 mars 1647. 
Gustav Oxenstierna och Lars Kagge föreslog vid detta tillfälle Sveno Bendicti 
till superintendent. Enligt protokollet mötte detta förslag inget motstånd, 
men då Axel Oxenstierna påpekade att nuvarande kyrkoherden i Karlstad 
var tvungen att fl yttas om superintendenturen skulle placeras i Karlstad be-
slöt drottning Kristina att välja Sveno till ny superintendent, men att frågan 
om fl yttningen till Karlstad skulle skjutas på framtiden. Så utfärdades en 
fullmakt för Sveno Benedicti att vara kyrkoherde och superintendent i Ma-
riestad.349

Frågan om superintendenturens fl yttning togs inte upp i rådet igen för-
rän den 7 juli 1647. Det som protokollet har fångat av diskussionen är tre 
påståenden. Drottningen inledde med att påstå att det vore bäst för Värm-
land och Dalsland om superintendenturen i Mariestad upphörde och en ny 
skapades i Karlstad. Riksdrotsen Per Brahe framhöll då att ett stort problem 
var hur domkyrkan i Mariestad skulle fi nansieras ekonomiskt. På detta argu-
ment svarade Gustaf Oxenstierna att ”H.K. M:tt kunna unna Mariaestadz 

345 Liedgren 1947, s.13.
346 Liedgren 1947, s.13.
347 Prästeståndets riksdagsprotokoll, del 1, 1642-1660, s. 107-109. Ordningen i stiftets för-

slag var: 1) Sveno Benedicti, 2) prosten i Österplana Sveno Gudhemius, 3) kyrkoherden 
Lars i Filipstad.

348 Se Prästeståndets riksdagsprotokoll, del 1, 1642-1660.
349 SRP, del XII, den 13 mars 1647, s. 70. Fullmakten som återfinns i riksregistraturet 

den 13 mars 1647 innehåller inga självständiga formuleringar om Svenos specifika ar-
betsuppgifter eller förhållanden i Mariestad, utan är formulerad i anslutning till Johan 
Lenaeus ärkebiskopsfullmakt med orden ”Dito mut.mut. fullmacht för Mag Sven Be-
nedicti att vara Superintendens i Mariestadh.”, se RR, den 13 mars 1647.
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kyrckia noget til underhold”.350 Vad som i övrigt sades i debatten fångades 
aldrig i de historiska källorna. Men tydligen sköts frågan upp på nytt. Först 
en vecka senare, den 14 juli, meddelade drottning Kristina återigen att hon 
avsåg att fl ytta superintendenturen från Mariestad till Karlstad. Riksdrotsen 
framförde på nytt att det inte fanns några andra skäl än det ekonomiska 
underhållet av den stora kyrkan i Mariestad som talade emot förslaget. Pro-
tokollet berättar att ”H.K.M:t svarade den consideratioen icke vara så stor, at 
ju translationen motte skee, hälst emädan Carlstad ähr mycket lägligare för 
en superintendentiae loco än Mariestad, och förthenskul hadhe och Reger-
ingen altidh varit sinnat at transferera superintendentien. Man kunde sökia 
dessförutan medel at underholla kyrckian i Mariaestadh med”.351 Inte heller 
denna gång togs beslut i frågan, utan avgörandet kom två veckor senare, den 
28 juli, i ett rådsmöte. Återigen ville drottningen fl ytta superintendenturen 
till Karlstad, men riksdrotsen påpekade att de ekonomiska frågorna kring 
Mariestads kyrka fortfarande inte var ordnade. Drottningen menade dock att 
detta skulle ordnas. Så upprättades ett brev i ärendet, godkändes av rådet och 
undertecknades av drottningen.352 

Att beslutet dröjde kan ha berott på att Axel Oxenstierna inte var när-
varande i rådets arbete under sommaren och drev frågan. Det kan också ha 
berott på att problemet med Mariestadskyrkan var stort eller att nya önsk-
ningar eller påpekanden inkom från andra aktörer. Mot det förra talar råds-
protokollens explicita formulering att kyrkan i Mariestad inte ansågs som 
något problem. För det senare talar det brev som utfärdades av rådet den 28 
juli. Brevet, som konstigt nog daterades den 27 juli och upprättades i två 
versioner, ett koncept och en slutlig redigering, innehåller några intressanta 
upplysningar som bör analyseras. Det slutredigerade brevet berättar att man 
efter valet av Sven Benedicti till superintendent i Mariestad hade fått veta att 
Mariestad uppfattades som avlägset och att detta påverkade superintenden-
tens möjligheter att förrätta sitt uppdrag. Enligt konceptets överstrukna rader 
ska riksrådet ha fått dessa upplysningar från ”samptlige presterskapet Borger-
skapet och menige Allmogen der i Wermelandh”, men i slutredaktionen är 
denna formulering borttagen.353  Det slutliga brevet innehöll dock följande 
formulering:

Alltså hvarföre hafwa Wij samme trogne undersåtares begäran och underdåniga 
förslagh tagit i nådigst betänckiande, och den saken med wårt Elskelige Rijckz 
Rådh öfverlagt, och i anseende af ofwanbe.te och fl er skäl, och nyttigheter skull 
funnit för rådhsampt, resolverat, stadhgat och förordnat, eftersom Wij här medh 

350 SRP, del XII, den 7 juli 1647, s. 141.
351 SRP, del XII, den 14 juli 1647, s.144.
352 SRP, del XII, den 28 juli 1647, s. 152.
353 RR, den 28 juli 1647,  jämför Liedgren 1947, s. 16.
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och i detta Wårt öpne bref kraff t resolvere, stadge och förordne att be:te Sedes 
Superintendentis i Wermelandh som härtill hafwer warit i Mariestadh skall här 
eff ter wara och blifva i Carlstadh.354

Det går dock att bestrida brevets påstående att initiativet skulle ha kommit 
underifrån. För det första har ingen sådan uppmaning eller framställan från 
Värmland hittats.355  För det andra fi nns det ingen referens överhuvudtaget i 
rådets diskussion till något sådant lokalt/regionalt initiativ. Dessutom formu-
lerades förändringen som ett mål av rikskanslern redan 1636 och mer precist 
1640. Det förefaller alltså vara en felaktighet att det skulle vara landskapets 
människor som i tiden efter valet av Sveno Benedicti den 13 mars 1647 först 
skulle ha formulerat problemet och föreslagit en lösning för rådet. Det som 
talar för att det förekommit en folklig skrivelse kan vara att fullmakten näm-
ner den. Varför skulle fullmakten nämna den folkliga önskan om det inte 
förekommit en sådan önskan? En möjlig invändning mot denna retoriskt 
ställda fråga kunde vara att statsledningen hade behov av att fi nna legitime-
ringsargument för förändringen. Brevets sätt att förbinda superintendentu-
rens fl yttning med en folklig önskan kunde då inskärpa att folket hade att 
acceptera den nye superintendenten och att ta hand om de ekonomiska åta-
ganden som en ny och dyrare kyrkoherde innebar. Det som försvagar denna 
invändning är att samma argumenteringstyp inte förekommer i någon av de 
övriga skapandefullmakterna. Om nu kungens order inte behövt legitime-
ras med folkliga skäl i något annat fall, varför skulle detta ha skett i fallet 
Värmland? Det förefaller dessutom ha varit vanskligt för statsledningen att 
ljuga ihop denna uppgift. Troligtvis har det alltså förekommit en regional 
skrivelse med önskan om inrättandet av en superintendentur i Karlstad, och 
att uppgiften tagits bort i det slutgiltiga brevet visar på källans karaktär av 
kunglig megafon. Även om det förefaller rimligt att det kan ha funnits lokala 
354 RR, den 28 juli 1647. Bland brevets övriga utsagor finns en som hävdar att Sveno 

Benedicti skulle få motta en ny fullmakt på superintendenturen. Jag har dock inte kun-
nat hitta denna fullmakt i riksregistraturet. Frågan har inte heller uppmärksammats i 
tidigare forskning.

355 Liedgren 1947, s. 15. Att den skarpa formuleringen (om en bred folklig önskan) ströks 
ur den slutliga versionen styrker detta resultat. I Andreas Rhyzelius herdaminne från 
1752 påstås att det var Sveno Benedicti som efter att ha fått fullmakten på Mariestad 
genom sina gynnare ska ha påverkat regeringen att flytta superintendenturen till Karl-
stad, se Rhyzelius 1752, s. 93. Inte heller detta påstående kan beläggas och utsagan 
strider mot den historiska processen som vi sett den här. Det är däremot inte lustigt att 
eftervärlden levt med denna bild eftersom det förekom en stark kritik från mariestads-
håll mot Benedicti. Ett exempel på detta är mariestadsbornas skrivelse till prästeståndet 
den 28 januari 1660 där de hävdar att ” huruledes H Superintendenten ährewyrdigh 
M:r Swen Camenius, sig till fördeel och egennyttigheet för sina hambrar sampt handell 
och wandell, strax han till Superintendentis högheet opstigen ähr”, se Prästeståndets 
riksdagsprotokoll, del 2, 1660-1664, s. 53.
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önskemål så förefaller det svårt att med dagens källäge besvara vid vilken 
tidpunkt dessa önskemål framfördes och vilka som stått bakom eventuella 
skrivelser. Rådets brev från den 28 juli påstår att dessa önskemål framkommit 
efter valet av Sveno Benedicti. Men om så är fallet kan vi genom hänvisning 
till riksrådsprotokollen tillbakavisa påståendet att idén om att placera super-
intendenturen i Karlstad kom från lokalt håll eftersom denna plan redan 
lanserades inom rådet år 1640.

Den gjorda analysen har alltså anlänt till följande slutsatser. Det var 
statsledningen som var initiativtagare till inrättandet av en superintendentur 
i Karlstad. Frågan om ett superintendenturstift i Värmland väcktes redan 
1636 av rikskanslern Axel Oxenstierna under Kristinas förmyndarregering, 
men saken avgjordes inte förrän 1647 då drottningen var myndig. Förutom 
det anförda protokollsmaterialet stöder två andra fakta denna slutsats. För det 
första fi nns det inget bevis för att prästeståndet ska ha varit involverat i frå-
gan. Prästeståndets åsikt syns varken i bevarat rådsmaterial eller i de bevarade 
riksdagshandlingarna. Analysen har dessutom visat att påståenden om att 
frågan ska ha väckts på en regional nivå har dålig täckning. Det tycks dock 
ha förekommit regionala önskemål under processens senare del, även om det 
varit omöjligt att fastställa önskemålens omfattning och ursprung. 

Ska man avgöra frågan om den repressiva statsapparatens explicita argu-
ment för skapandet måste dessa slutsatser stödja sig på de bevarade rådsproto-
kollen och det brev som inrättade superintendenturen i Karlstad. Det utfär-
dades ingen ny fullmakt för Sveno Benedicti, och den han fi ck till uppdraget 
i Mariestad 1647 innehöll inga precisa uppgifter. De argument som fram-
fördes i riksrådet för att stödja stiftsförändringen tog fasta på Värmland och 
Dalslands omfattande yta. År 1640 diskuterades stiftsförändringen i anslut-
ning till en allmän diskussion om stärkt kyrklig kontroll över rikets landsän-
dar. Den 7 juli respektive den 14 juli 1647 framfördes två olika (om än ytligt 
sett lika) argument för inrättandet. Den 7 juli menade drottningen att stiftet 
borde inrättas i Karlstad därför att det skulle ”för landen vara lägligast”. En 
vecka senare innehöll inte argumentet en syftning på landskapens behov (det 
är väl så man bör tolka ordet landen) utan syftade snarare på statsmaktens 
behov. I det brev som inrättade en superintendentia i Karlstad återkom argu-
mentet att Karlstad, på grund av sin geografi ska placering, utgjorde en bra ut-
gångspunkt för superintendentens kontroll över landskapen. Det fi nns alltså 
stöd i källorna för tesen att stiftsförändringen kom som en konsekvens av att 
statsledningen ville legitimera sin egen makt och öka kontrollen (religiöst, 
politiskt och ekonomiskt) över de västra gränsområdena av riket.

Ser man till det historiska sammanhang som stiftsförändringen gjordes 
i blir den senare slutsatsen ytterligare förstärkt. Jag har här kunnat påvisa 
hur statsledningen jämte planer för den kyrkliga organisationen i Dalsland 
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och Värmland hade, och praktiskt fullföljde, planer på att stärka den cen-
trala kontrollen över landskapen. Exempelvis visar inrättandet av ett lands-
hövdingedöme, byggandet av militärstrategiska positioner, förstärkandet av 
staden Karlstad, brytandet av järnmalmen samt önskan att styra varuström-
marna från landskapen ned mot Göteborg på denna uttalade vilja. 

Skapandet av Härnösands superintendentia
Samma år som riksrådet beslutade att fl ytta Mariestadssuperintendenturen 
till Karlstad beslöt man också att inrätta en superintendentur i Härnösand. 
I likhet med Karlstadsfrågan väcktes planerna på ett Norrlandsstift redan 
vid slutet av 1630-talet. Händelserna i rådet och deras kronologi är kända 
genom en artikel av Nils Söderlind från 1951.356 Artikelns populärhistoriska 
och summariska karaktär har dock gjort det nödvändigt att underkasta hän-
delserna och rådsprotokollen ett nytt kritiskt öga samt utöka och dra in yt-
terligare källmaterial i analysen, som exempelvis den förste superintendentens 
fullmakt. I ett första steg ska jag därför rekonstruera kronologin och hän-
delserna för att tydliggöra statsledningens inblandning och argumentering. 
Sedan ska processens bakgrund diskuteras.

Vid rådsmötet den 15 juni 1637, när förmyndarregeringen diskuterade 
vilka punkter som borde tas upp med prästerskapet som var i Stockholm 
under pågående riksdagsarbete, föreslog rikskanslern Axel Oxenstierna att 
nya superintendenturer borde inrättas. Han föreslog att prästerskapet borde 
få höra att man hade planer på ”en Superintendent i Narfven eller och Iva-
nogorod. Voro och nödigh een Superintendent i Norlanden, en i Österbotn 
och Lapmarcken, en Superintendent i Tavastelandh; en General-Praepositus i 
Kexholm”.357 Det föreslogs också att fl er kyrkor borde anläggas för att minska 
församlingarnas storlek så att människor skulle få närmare till kyrkorna, el-
ler om man så vill, att prästerskapet skulle komma närmare folket. En viktig 
del av förslaget var även att nya skolor och gymnasier borde anläggas och att 
universiteten skulle förstärkas. Det föreslogs bland annat att en ”lappeskola” 
skulle anläggas i Piteå och vid Hyttan i Österbotten.358 Regeringen menade 
också att det var viktigt att kyrkoceremonierna gjordes enhetliga över hela 
riket. Dessa förslag, vars syfte tycks ha varit att stärka kyrkans och undervis-
ningens grepp om riket, gick hand i hand med det politiska målet att stärka 
regeringens grepp om riket. Denna målsättning visade sig då prästerskapet 
356 Söderlind 1951, s. 57-65. Leonard Bygdéns herdaminne är relativt fåordigt när det 

kommer till att skildra stiftets skapande och ger inga upplysningar om processens gång, 
se Bygdén 1923, s. 3-4.

357 SRP, del VII, den 15 juni 1637, s. 65.
358 SRP, del VII, den 15 juni 1637, s. 66.
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vid en sammankomst med rådet uppmanades att ge förslag på ”huru och opå 
hvadh sätt alla tillstundande olägenheter motte förekommas och afstellas, 
och H. K. M:tz och rijkzens tillståndh och bästa tagas uthi tillbörlig acht”.359 
Prästerskapet ställde sig dock skeptiskt till inrättandet av nya superintenden-
turer och föreslog istället den 23 juni att Väster- och Österbotten borde få 
varsin ”generalis praepositius”, dvs. en prost med omfattande ansvar för om-
rådena.360 När förslagspunkterna diskuterades mellan regeringen och präs-
terskapet den 28 juni undvek prästerskapet däremot att gå emot regeringen. 
Målsättningen med mötet den 28 juni var för regeringen att dels diskutera 
tillsättningen av ny ärkebiskop, dels höra prästerskapets åsikt i fråga om hur 
den kyrkliga kontrollen kunde ökas i Norrland och Baltikum. I rikskanslerns 
inledande tal underströks, med hänvisning till ”det bestialiska leverne” som 
ansågs förekomma i Lappmarken, Estland och Ingermanland, att: 

Alle skole fuller gerne vele sådant boota; vij fi nne och dhe förre Konunger hafve 
det gerne velat gjordt, men eff ter dhe hafve altidh varit begripne och engageradhe 
medh svåre krigh, så at dhe inthet hafve kunnat deropå contribuera deres tanckar. 
Nu skulle vij icke aldeles sådane tanckar uthslå at remediera thesse och andre 
monge inrijtade feel bådhe i församblingerne så vel som i scholerne, och derföre 
hafva funnit gott at conferere deröfver medh Episcopis och Prästerskapet.361 

På rikskanslerns uppmaning att biskoparna och det övriga prästerskapet skul-
le redogöra för sin inställning till nya superintendenter och hur kontrollen 
av ”Lappmarcken” skulle förstärkas fanns inga invändningar. Enligt råds-
protokollet uttrycktes istället tacksamhet och tilltro till regeringens sätt att 
hantera frågan. En ledamot från Uppsala erkände ”medh ödhmiuk tacksam-
heet den stora omvårdnad, som Regeringen drager om kyrkiors och scholers 
välståndh”.362 Något ytterligare framkom inte vid detta möte. 

Vid ett möte någon vecka senare, den 4 juli 1637, behandlades saken 
igen. Återigen var prästerskapet uppkallat till kansliet, där rikskanslern Axel 
Oxenstierna och Per Banér mötte dem. Denna gång ville rikskanslern att 
prästerskapet skulle ge förslag på en lämplig kandidat till en ny superinten-
dent i Estland, någon som med auktoritet kunde styra församlingarna. Men 
då prästerskapet misslyckades med att ge förslag på kandidater och att enas 
359 SRP, del VII, den 28 juni 1637, s. 79.
360 Söderlind 1951, s. 59. Ordet prost är en svensk översättning av det latinska ordet praepo-

situs, som betyder ’ställd framför andra’. I varje kontrakt utsåg stiftschefen en av kyrko-
herdarna till att vara prost. Jämte sitt kyrkoherdeämbete skulle prosten vara stiftschefen 
behjälplig i arbetet med kontrollen av prästerna och församlingarna i kontraktet, det 
kunde gälla exempelvis att visitera och förrätta prästval. Före 1737 var stiftschefen i sitt 
val av prost bunden av kontraktets förslag men genom en kunglig förordning detta år 
fick stiftschefen uteslutande rätt att tillsätta prostar, se Brilioth 1946, s. 368-369. 

361 SRP, del VII, den 28 juni 1637, s. 71.
362 SRP, del VII, den 28 juni 1637, s. 79.
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om en gemensam kandidat brast rikskanslerns tålamod och han påstod att 
regeringen själv skulle föreslå och utse den man fann mest kapabel. Ingen 
tycks ha invänt mot detta. Mot slutet av mötet framhöll rikskanslern återigen 
tanken att regeringen skulle inrätta en ny superintendentur i Norrland, ”ser-
deles i Västerbotten och Lappmarken”.363 Rikskanslern föreslog själv att su-
perintendenten över Västerbotten och Lappmarken skulle ha sitt säte i Luleå 
eller Piteå och att även Österbotten skulle få en superintendent. Denna gång 
bemöttes rikskanslerns förslag av prästerskapet. Ärkebiskopen tyckte dock att 
det var ett utmärkt förslag och framförde inga invändningar.364 Professorn 
Johannes Lenaeus framhöll visserligen också att det var en god tanke, men 
den invändning han kunde se var att mängden präster skulle kunna svämma 
över om alla nya superintendenter gavs makten att själva viga präster. På detta 
svarade rikskanslern att biskoparna nog skulle kunna enas om en ordning för 
att bota detta och att de framtida förändringar som rådet skulle kunna vidta 
skulle ske med biskoparnas godkännande.365 Ur protokollet går dock inte att 
härleda någon uppgift om vad detta godkännande (”Bispernes godtyckio”) 
innebar eller under vilka former något sådant skulle ske. Den oprecisa for-
muleringen band inte heller statsledningen som vid ett löfte, vilket framtiden 
skulle visa.

Från det att frågan diskuterats vid fl era tillfällen under sommaren 1637 
förblev de närmaste tre åren tysta. Vad vi vet gjordes inga förnyade initiativ 
i stiftsbildningsfrågan men rådets problem med ordnandet av kyrkan och 
undervisningen i Norrland fortsatte.366 Den 10 februari 1640, mitt under 
pågående riksdagsarbete, uppkallades prästerskapet till rådet. Regeringen 
ville att man gemensamt skulle diskutera saker som rörde kyrkoceremonierna 
och den kyrkliga organisationen i riket. Till dessa saker hörde hur Guds ord 
skulle kunna ”planteras” uti Lappmarken.367 Enligt regeringens problemfor-
mulering fanns det alltför stora församlingar i Lappmarken, vilket innebar 
att folket fi ck alltför långt till kyrkan och inte hann dit varje söndag. Att 

363 SRP, del VII, den 4 juli 1637, s. 86.
364 I ett brev till rikskanslern Axel Oxenstierna, daterat den 22 juli 1637, framförde ärke-

biskopen Laurentius Paulinius Gothus återigen denna åsikt. Anledningen denna gång 
tycks ha varit en strid mellan honom och domprosten, den ovan nämnde professorn 
i teologi Johannes Lenaeus. Gothus påstod i brevet att Lenaeus var ”til hinders och 
motstånd” och därför borde flyttas till Öster- eller Västerbotten som superintendent, se 
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling, 12:1, s. 59.

365 SRP, del VII, den 4 juli 1637, s. 86.
366 I ett brev till rikskanslern den 14 december 1638 berättade ärkebiskopen att han på 

regeringens uppmaning hade planer på att genomföra visitationer i Hälsingland och 
Medelpad samt mer nordliga områden, se Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och 
brevväxling, 12:1, s. 78-79. Visitationen och rapporten från resan dröjde dock några år, 
se nedan. 

367 SRP, del VIII, den 10 februari 1640, s. 24-34.
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döma av protokollets formuleringar var inte detta den enda anledningen. 
Med hänvisning till regeringens vilja att utveckla riket framhöll Axel Oxen-
stierna att statsledningen anlagt nya bergverk i Lappmarken och att befolk-
ningsantalet på grund av detta kunde förväntas stiga. Med samma omsorg 
som man utvecklade riket ekonomiskt menade rikskanslern att man borde ge 
befolkningen i norr en andlig utveckling, genom Guds ord. Därför föreslog 
rikskanslern att de stora pastoraten borde delas i mindre församlingar och att 
kronan var beredd att förläna ”prestebool”, det vill säga markegendomar för 
att fi nansiera prästtjänsterna, för detta syfte.368 Genom en ökad närvaro på 
lokalplanet, genom mindre pastorat, kunde inte bara folket komma närmare 
kyrkan; staten och kyrkan kunde också öka sin kontroll och makt över be-
folkningen. Inför det församlade prästerskapet lyfte dock rikskanslern fram 
den religiösa aspekten av förändringen: ”Ty där Gudz ord predikas, där ökar 
sigh och välsignelsen. Där man kunne draga däm ifrån sitt aff guderij och 
troldom, ville vij räkna dätt för een stoor lycksaligheet”.369 Det närvarande 
prästerskapet ställde sig positivt till regeringens förslag. Flera höll för råd-
ligt att samerna skulle ges egna ”kyrkior” och ”predicanter”. Det nämndes 
inget om tillsättandet av en superintendent i Norrland vid detta möte, utan 
ärkebiskopen fi ck i uppdrag att tillsammans med landshövdingen upprätta 
en plan för omorganisationen av pastoratsindelningen. En ökning av antalet 
pastorat måste dock ha medfört ett ökat behov av kontroll av prästerskapet 
och församlingarna, en ökad kontroll som ärkebiskopen svårligen kunde ge-
nomföra i sitt vidsträckta stift.

Inte förrän den 30 september 1640 dök planerna på en superintendent 
i de norra delarna av riket upp igen. Vid detta tillfälle sammanträdde rådet 
för att bland annat underteckna en ”anordning för Lapmarken om kyrkior 
och marknatzplatzer”.370 I samband härmed väcktes återigen tanken på att 
Västerbotten och Ångermanland skulle bilda en superintendentur. Det var 
ännu en gång Axel Oxenstierna som väckte förslaget, men inget vidare sades 
eller gjordes i saken.371 

368 SRP, del VIII, den 10 februari 1640, s. 33.
369 SRP, del VIII, den 10 februari 1640, s. 34.
370 SRP, del VIII, den 30 september 1640, s. 283.
371 Enligt Nils Söderlinds tolkning av protokollets utsagor ska man i rådet ha bestämt att 

skriva till ärkebiskopen, men enligt Söderlind ska detta förslag ha mött tvekan och 
något sådant brev heller inte skrivits, se Söderlind 1951, s. 59. Sanningen är dock att 
protokollets utsagor kan ges en annorlunda tolkning. I klartext lyder hela protokoll-
stället: ”Vesterbotten och Ångermanland till superintendentie, att få lägeligen skrifva 
honom till, ther man nu moste skrifva Archiepiscopum.”, se SRP, del VIII, den 30 sep-
tember 1640, s. 283.  Styckets två sista utsagor kan istället tolkas som ett pro-argument 
för superintendenturens inrättande. Enligt denna tolkning innebär stycket att fördelen 
med inrättandet skulle vara att det blev lättare för de boende i Norrland att ta kontakt 
med en där stationerad superintendent än att frågorna skulle skickas mer än 100 mil 
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Rådets bekymmer med det man uppfattade som oordningen i Norrland 
fortsatte och den 27 januari 1641 inkallade man således stiftscheferna till 
ett nytt möte. Rikskanslern inledde mötet med följande ord: ”Regeringen 
off ta mentionerat, att man skulle taga den landzändan i acht; folket lefver 
i afguderij, tilbidia sathan, bruka truldom; behöfva alltså information och 
lärdom”.372 Denna gång diskuterades inte en ny superintendent explicit utan 
det stora bekymret angavs vara att församlingarna var alltför vidsträckta för 
att kontrolleras eff ektivt. På frågan om fl er församlingar skulle kunna inrät-
tas svarade ärkebiskopen att detta inte var hans sak att besluta, utan att det 
tillkom den världsliga överheten.373 Rikskanslern svarade att det inte räckte 
med att minska församlingarnas storlek, utan att prästerna behövde vara mer 
aktiva: ”Jag säger, att en prest uti Norlanden, som har Lapmarken under sig, 
kan inthet göra sitt samveet tillfyllest, i det han inthet kan vetta af theres re-
ligion; han veet ther äre afgudar, trollkarlar och andre store synder och liqväl 
vill blifva ther vid”.374 Rikskanslern föreslog därvid att en kommission, av 
både prästerskap och regeringens utsända, borde tillsättas för att undersöka 
och föreslå hur situationen kunde förbättras. Detta förslag bemöttes positivt 
av prästerskapet. 

Planerna på en ökad kontroll av de nordliga områdena fi ck även direkt 
genomslag i ärkebiskopen Gothus arbete med sitt vidsträckta stift. På reger-
ingens anmodan förrättade han mellan maj och augusti 1642 en visitations-
resa till Västerbotten. I ett brev till Axel Oxenstierna, daterat den 3 september 
1642, rapporterade han från resan.375 Gothus påpekade i detta brev att där 
församlingen var väl övad i katekesens ord bad de om att fl er och tätare vi-
sitationer skulle förrättas. Vad de mindre övade församlingarna ska ha sagt i 
denna fråga, och om Gothus besökte några sådana församlingar, framgår inte 
av brevet. Det är svårt att framkalla bilden av oordning ur Gothus brev och 
inget sägs om en superintendent över området. Det har i ett sammanhang 
framförts att den åldrade ärkebiskopen på grund av statusbevakning helt av-
visade planerna på en delning av ärkestiftet.376 Men detta antagande har inte 
kunnat verifi eras genom källmaterial. 

bort (som nu är fallet: ”ther man nu moste …”). Denna tolkning ger också en naturlig 
förklaring på varför Söderlind inte hittat något brev, det var inte rådets avsikt att skriva 
något brev.

372 SRP, del VIII, den 27 januari 1641, s. 488.
373 SRP, del VIII, den 27 januari 1641, s. 489. Ärkebiskopens ord formulerades enligt 

rådsprotokollet som: ”Thet är inthet mitt kall settia fleere kyrkior, uthan öfverheten.”
374 SRP, del VIII, den 27 januari 1641, s. 489.
375 Se Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling, 12:1, s. 94-95. Rådsprotokol-

len anger att rikskanslern läste upp brevet i rådet den 12 september 1642, se SRP, del 
IX, den 12 september 1642, s. 389. 

376 Söderlind 1951, s. 59.
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Kriget mot Danmark-Norge, som bröt ut 1643, kom att förändra för-
utsättningarna för frågan och påskynda dess avgörande. Kriget medförde en 
stor militär och ekonomisk osäkerhet vid Norrlandsgränsen i väster, särskilt 
i Jämtland, och freden som slöts i Brömsebro den 13 augusti innebar att nya 
områden som ansågs vara i behov av försvenskning (i norr, Jämtland och 
Härjedalen) lades under rikets styrelse. Den militära osäkerheten vid Jämt-
landsgränsen och de dansk-norska soldaternas infall fi ck rådet att inse bety-
delsen av Jämtland som strategisk punkt för att skydda Norrland.377 Flera mi-
litära expeditioner skickades under krigsåren till Jämtland och befästnings-
byggnader uppfördes.378 Efter krigsstilleståndet i området beslöt man också 
den 1 april att ”I Jemptlandh kunde slås en real skantz och försäkra hela 
Norlanden för Norie”.379 När Brömsebrofreden slutits och de direkta krigs-
handlingarna upphört kunde planerna på en politisk och militär stabilisering 
av de nya landområdena ta fart.380 Som en viktig del av dessa planer ansågs 
också den kyrkliga kontrollen vara. Därför framförde rådet i december 1645 
återigen tankarna på en ny kyrklig organisation i norr. I samband med att 
man beslöt att fråga krigskollegiet om råd angående hur de militära styrkorna 
skulle ordnas i ”Nordlanden” diskuterades en ny stiftsbildning. Protokollet 
berättar: ”Sädan taltes om gudztiänsten der, och deraf att Upsala stift är alt 
för stoort, kan fuller Gestrike, Upsala, Herdalen och Helsingeland lyda der 
till, män Västerbotn, Jemteland, Medelpadh och Ångermanlandh blifver su-
perintendentie och Laplanden der ofvanpå”.381 Detta var första gången som 
argumentet att Uppsala stift var för stort lyftes fram explicit. Inget sades dock 
om var den nye superintendenten skulle residera eller hur stiftsbildningen 
skulle ske. 

Att statsledningen inte var helt klar med stiftsbildningsplanerna fram-
gick då rådet den 19 december diskuterade en rapport från Jämtland och det 
faktum att jämtarna krävde att få hålla gudstjänsten på sitt eget språk. Axel 
Oxenstierna svarade på detta att språket nog inte spelade så stor roll, utan att 
det viktiga var att man inte spred ”confusion och förargelse” bland jämtarna. 

377 SRP, del X, den 9 januari 1644, s. 435, den 1 april 1644, s. 485, den 12 juli 1644, s. 
564-565.

378 Se exempelvis SRP, del X, den 9 januari 1644 s. 435, den 16 januari 1645, s. 438-439.
379 SRP, del X, den 1 april 1644, s. 485.
380 Exempelvis föreslogs en ny indelning av landshövdingedömena i september 1645. Den-

na innebar att Västernorrland och Lappmarken gjordes till ett landshövdingedöme; 
Jämtland, Medelpad och Ångermanland till ett; och Härjedalen, Gästrikland och Häl-
singland till ytterligare ett, se SRP, del XI, den 15 september 1645, s. 196. I rådet 
bekymrade man sig också om hur den jämtländska handeln över den norska gränsen 
skulle kunna hindras. Rådets förslag på detta problem var att öka områdets kontakt 
med staden Sundsvall och förstärka Frösöns betydelse som handelsplats, se SRP, del XI, 
den 11 december 1645, s. 256.

381 SRP, del XI, den 4 december 1645, s. 252.
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Han framhöll dock att det bästa vore om de anpassade sig till det svenska 
språket eftersom deras drottning var svensk. För att ungdomarna skulle få 
svensk undervisning krävde han också av föräldrarna att ”deres ungdom mås-
te dee dragha utur Norge och Danmark, och för den skuld sätties een Super-
intendent der”.382 Det är osäkert huruvida den senare delen av denna utsaga 
är att tolka som ett bevis för att det fanns nya planer på en superintendent 
i Jämtland. Uttrycket ”een Superintendent der” kan betyda att rikskanslern 
tänkte sig en superintendent specifi kt i Jämtland (skilt från övriga Norrland), 
men kan också ha haft betydelsen ”där i Nordlanden”. Kan det ha varit så att 
statsledningen ändrat sin tidigare uppfattning om Jämtland som en integre-
rad del av ett större norrländskt stift? Det fi nns stöd för denna tolkning i det 
faktum att Axel Oxenstierna, när frågan återigen togs upp sommaren 1646, 
föreslog drottningen att man borde tillskriva ärkebiskopen och ge honom be-
sked om att man tänkte sig ”förordna een Superintendent, eenkannerligen till 
Jemteland”.383 Tolkningen att det företrädesvis gällde en jämtländsk superin-
tendentur försvåras dock av att protokollet anger att det som diskuterades var 
”een Superintendent till Nordlanden”.384  

Förslaget från rikskanslern att skriva till ärkebiskopen ska, enligt Nils 
Söderlind, inte ha omsatts i praktiken.385 Rådets agerande kan enligt Söder-
lind förklaras av att rådet visste att man skulle ha trampat på ömma tår om 
man genomfört en stiftsdelning så länge ärkebiskopen var i livet.386 Rådet 
väntade alltså på att den åldrade Johannes Paulinus Gothus skulle dö, för att 
man skulle kunna agera utan personliga hänsyn. Denna inställning skulle 
också kunna förklara varför processen drog ut på tiden. Mot Söderlinds hy-
potes talar dock att Gothus på en direkt fråga i rådet (se ovan) stött förslaget 
om en delning samt att han själv, i korrespondens med rikskanslern, föreslagit 
en möjlig stiftschef till ett norrlandsstift. Jag har inte heller funnit några bevis 
för att Gothus explicit ska ha talat emot förslaget. Rimligheten i hypotesen 
att det var ärkebiskopsstolens status man tog hänsyn till förefaller mindre 
trolig om man beaktar att rådet beslutade att inrätta superintendenturstiftet 
i Härnösand efter det att man tillsatt en ny ärkebiskop.387

382 SRP, del XI, den 19 december 1645, s. 261.
383 SRP, del XI, den 8 juni 1646, s. 388.
384 SRP, del XI, den 8 juni 1646, s. 388.
385 Söderlind 1951, s. 62.
386 Söderlind 1951, s. 62.
387 Johannes Lenaeus tillsattes som ny ärkebiskop den 13 mars 1647, alltså tre månader 

innan beslutet att inrätta Härnösands stift, se Hollander 1874, s. 9. I äldre litteratur 
kan man möta uppgiften att beslutet om att inrätta Härnösand som superintendentur 
ska ha haft sin orsak i drottning Kristinas personliga avog mot den nye ärkebiskopen 
Lenaeus, se Rhyzelius 1752, s. 109; Hollander 1874, s. 9. Det finns dock inga direkta 
bevis  i det aktuella kunskapsläget som stödjer en sådan hypotes. 
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Faktum kvarstår dock att efter Gothus död, den 29 november 1646, 
fi ck frågan sin lösning på drygt ett halvår. Redan den 18 januari 1647 väckte 
rikskanslern återigen frågan om en superintendent i ”Nordlanden” och före-
slog att denne borde få sitt säte i antingen Härnösand eller Umeå.388 Men då 
drottningen påpekade att man snart skulle utse ett fl ertal nya biskopar som 
ersättare för dem som dött sköts frågan på framtiden. Inte förrän den 13 mars, 
i samband med valet av nya stiftschefer i riket, kom stiftsfrågan i Norrland 
upp på dagordningen igen. Denna gång var det drottningen som påpekade 
att man vid mötet borde inrätta den nya superintendenturen.389 Förvånande 
nog sades inget mer i saken vid detta möte, om vi kan lita på protokollet. 

Först den 31 maj 1647 kom frågan upp igen och denna gång togs det 
ett beslut i saken. Enligt protokollet från detta möte, vid vilket Axel Oxen-
stierna var frånvarande, var det drottningen som väckte frågan och föreslog 
att hennes hovpredikant Petrus Steuchius skulle ges ämbetet. På detta svarade 
riksdrotsen Per Brahe att man nog borde fundera på att göra tjänsten till ett 
biskopsämbete eftersom det var en mycket vidsträckt trakt som lades under 
ämbetet. Ett område som var tillräckligt stort för att försörja en biskops-
tjänst. Åke Axelsson menade i anslutning till detta att man borde inhämta 
ärkebiskopens synpunkt i saken. Drottningens svar härpå blev både kort och 
koncist: ”Dedh är länge talt tillförne, och måste häruti Gudz församlingz 
välferdh ansees och intet någons privat intresse”.390 Drottningen ansåg alltså 
att det var hon och rådet som hade den yttersta rätten och makten att skapa 
ett nytt stift. Prästerskapet fi ck i drottningens ögon som mest en rådgivande 
funktion. Genom att undvika att inhämta nya synpunkter kunde man äntli-
gen genomföra de planer man haft sedan länge.

Något förvånande är att det i debatten inte nämndes var den nye super-
intendenten skulle ha sitt residens. Utifrån protokollen vet vi att Umeå och 
Härnösand hade föreslagits, men det har inte varit möjligt att avgöra vad 
som fi ck regeringen att välja det senare alternativet. En hypotes kan vara att 
det nära avståndet till det politiskt instabila Jämtland talade till Härnösands 
fördel. Argumenten att superintendentens främsta uppgift skulle vara att ha 
tillsyn över de ogudaktiga lapparna överskuggades alltså i realiteten av önske-
målen om att nå militärt och politiskt lugn längs gränsen mot Norge.

Petrus Steuchius fullmakt utfärdades den 3 juni 1647. Enligt fullmakten 
skulle han vara superintendent över landskapen Ångermanland, Medelpad, 
Jämtland, Norr- och Västerbotten.391 I inledningen till fullmakten angavs att 
skälet till inrättandet var att ärkestiftets vidsträckthet hade förhindrat visita-

388 SRP, del XII, den 18 januari 1647, s. 13.
389 SRP, del XII, den 13 mars 1647, s. 68.
390 SRP, del XII, den 31 maj 1647, s. 123.
391 RR, den 3 juni 1647.
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tioner. Samtidigt underströks det att beslutet om ett nytt stift var en sak som 
allena avgjorts av drottningen tillsammans med rådet. Fullmakten medde-
lade också att Steuchius uppgift skulle vara att ha ”inspection och inseende” 
över prästerskapet och att med största fl it rannsaka och driva undan den vid-
skepelse och de mänskliga påfund som kunde fi nnas i församlingarna. Till 
hjälp i ämbetsutövningen skulle Steuchius kunna ta landshövdingarna i stif-
tet, efter ”behörlig ansökning och anfordran”.392 De ekonomiska åtagandena 
och rättigheterna reglerades också via fullmakten. För super intendentens för-
sörjning anslog staten inkomsterna från Säbrå pastorat, och den prästgård 
som fanns där blev superintendentens bostad, allt skattefritt. Fullmakten 
fastställde att Härnösands stads invånare egentligen borde försörja den nye 
superintendenten, men då man inte ansåg att det fanns tillräcklig ekono-
misk bärkraft för att avlöna den nye kyrkoherden i staden fastslogs också att 
Steuchius skulle erhålla 712 silvermynt ur ”landsens ordinarie Räntor” årli-
gen. Superintendenten gjordes alltså oberoende av stadsförsamlingens ekono-
miska bärkraft och knöts istället till centralmaktens penningpung.

Sammanfattningsvis borde man alltså kunna karakterisera inrättande-
processen av Härnösands superintendentur på följande sätt. Initiativet och 
förslaget i frågan gjordes av rikskanslern Axel Oxenstierna i en tid då drott-
ning Kristinas förmyndarregering skötte riksstyrelsen. Processen var utdragen 
i tiden (cirka 10 år) och skedde i en situation där statsmakten ansåg (1) att den 
militära och politiska kontrollen över rikets gränsområden behövde stärkas, 
(2) att kontrollen över lappmarkens religiösa liv borde intensifi eras och (3) att 
skolväsendet i Norrland var undermåligt. Statsmakten genomförde samtidigt 
en omorganisation av både den kyrkliga pastoratsindelningen i Lappmarken 
och den civila ämbetsstaten, landshövdingedömena. 

I den mån prästerskapet tillfrågades verkar det ha ställt sig positivt till 
förslaget. Det fanns däremot en rädsla från prästerskapets sida att man skulle 
få ett prästöverfl öd i riket om superintendenterna skulle ges fri rätt att ordi-
nera präster. Det är dock tydligt att regeringen ansåg, och gavs rätt att anse, 
att det var den som skulle avgöra frågan om en ny stiftsbildning. 

392 RR, den 3 juni 1647. Inför Steuchius ankomst till Härnösand avsände rådet en skrivelse 
till landshövdingen i Härnösand Hans Strijck där de krävde att Strijck skulle samman-
kalla stiftets prästerskap till Steuchius ankomst den 14 september och inskärpte att den 
nye superintendenten skulle få all den hjälp han begärde för sin ämbetsutövning, se RR, 
den 14 augusti 1647.
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Sammanfattande analys
I detta kapitel har jag närgranskat inrättandet av superintendenturstiften i 
Kalmar, Göteborg, Visby, Karlstad och Härnösand. För att besvara mina frå-
gor har jag både genomfört omfattande genomgångar av centralt statligt käll-
material och nedslag i centralt och regionalt kyrkligt material. Analysen av 
det tillgängliga källmaterialet och tidigare forskning har visat på svårig heten 
att genomföra systematiska rekonstruktioner av skapandeprocesserna. En 
möjlig invändning mot analysen och resultaten kan vara att vi bara har fått 
se en sida av myntet; bara det centralt statliga initiativet och perspektivet har 
fastställts. Det kan ha funnits andra, exempelvis regionala och kyrkliga, initi-
ativtagare och aktörer i processerna. Man skulle kunna hävda att det kraftiga 
statliga intresset och regentens behov av mäktigt anseende utåt har utplånat 
dessa krafter ur källmaterialet. Denna tanke kan få stöd i exemplet Karlstad 
där det i det centrala källmaterialet fi nns notiser om regionala ageranden. 
Mot det specifi ka exemplet kan det invändas att det regionala agerandet inte 
kan betecknas som ett första initiativ eftersom det tycks ha kommit sent i 
skapande processen som påbörjades på rådets initiativ cirka tio år tidigare. 
Därmed torde det regionala initiativet inte ha haft någon avgörande bety-
delse. Det allmänna påståendet är dock en mer allvarlig invändning. Att det 
statliga materialet (medvetet eller omedvetet) inte talar om regionala/lokala 
initiativ är egentligen inget förvånande. Det kan förklaras som en naturlig 
eff ekt av rådets och regentens behov av att demonstrera makt och initiativ-
förmåga utåt, mot undersåtarna. Den allmänt hållna invändningen vill jag 
dock möta med argumentet att jag genomfört omfattande genomgångar av 
regionalt kyrkligt material men inte funnit bevis för att man på dessa nivåer 
skulle ha varit aktiva i stiftsbildningarna. Den sammanlagda bilden av käll-
materialet skulle då stödja påståendet att det tycks ha förekommit regionala 
och individuella ageranden (genom skrivelser) direkt riktade till Kungl. Maj:
t (i fallen Göteborg och Karlstad) men inga självständiga, enhetliga och sam-
lade prästerliga initiativ eller diskussioner. Endast i fallet Härnösand var det 
till riksdag samlade prästerskapet inblandat i stiftsbildningsprocessen, men 
då på ett tidigt stadium och endast med en rådgivande funktion under ett 
rådsmöte.

Källsituationen gör det omöjligt att med hundraprocentig säkerhet 
hävda att initiativet till inrättandet av nya superintendenturer i det svenska 
riket var helt och hållet statligt. Men mot bakgrund av den gjorda analysen 
av källmaterialet samt konstaterandena att i alla de fall där existerande käll-
material låter oss följa stiftsbildningsprocesserna på nära håll tas ämnet upp 
och avgörs i riksrådet, på regentens eller rikskanslerns initiativ, och att det 
var i rådet som diskussionerna om nya stiftsbildningar tycks ha förts, förefal-
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ler det högst sannolikt att initiativet till stiftsbildningarna togs av de högsta 
företrädarna för den repressiva statsapparaten och att dessa var den drivande 
kraften bakom stiftsbildningarna.

Men, varför hade då den repressiva staten ett intresse av att skapa nya 
kyrkliga stift i riket? I anslutning till den teoretiska utgångspunkten vill jag 
hävda att denna fråga får sitt fulla svar om man tar hänsyn både till de expli-
cita argument som formulerades och de reella motiv som statsapparaten hade 
anledning att misskänna. Ser vi till de argument som man explicit laborerade 
med i stiftbildningsprocesserna framträder några skäl tydligare än andra. Tre 
typer av argument är tydliga: de politiska, de ekonomiska och de religiösa.

Både i Kalmars och i Göteborgs fall mötte vi det politiska argumentet 
formulerat i superintendenternas fullmakt. I Kalmarsuperintendentens full-
makt utsades att superintendenten skulle lära och inskärpa i befolkningen att 
lyda den politiska (världsliga) överheten. Likadant skulle superintendenten i 
Göteborg ingjuta i befolkningen att konungen var ”såsom deres rette herre 
och öfverherd af Gudh tillsatt och förordnett”. I fallet Gotland stadgades i 
fullmakten att superintendenten, gotlänningen Strelow, skulle vara kronan 
trogen, och jag har visat att det fanns politiska skäl att inrätta en superinten-
dentia, genom att man därmed anknöt till traditionen och försökte hålla sig 
vän med prästerskapet och allmogen. Även i skapandet av stiften Karlstad 
och Härnösand framfördes politiska skäl. I riksrådsdiskussionen om Karlstad 
underströk drottningen att en superintendent där skulle leda till bättre kon-
troll av landskapen. I diskussionen om en superintendent i Norrland fram-
fördes också fl era gånger den politiskt instabila situationen i Jämtland och 
Lappmarken som ett skäl för att inrätta en superintendentur där.

I alla fullmakter som inrättade superintendenturerna reglerades den nye 
stiftschefens avlöning och ekonomiska bas. I alla fem fallen förlänade staten så 
kallade prebendepastorat till superintendenterna. I något fall fi ck stiftschefen 
även en kontant avlöning från statens indrivna ränta. Att staten på detta sätt 
investerade i kyrkliga tjänster lyfte undan försörjningsbördan från städerna. 
Samtidigt som man ville kontrollera det politiska och religiösa livet i städerna 
fanns det all anledning att skona städerna från alltför stora utlagor. Ville man 
ha skatteintäkter ansåg man sig vara tvungen att hålla staden levande. Statens 
sätt att rädda städernas ekonomi kan ses som ett stöd för hypotesen att det 
var statens ekonomiska intressen som tillvaratogs och skyddades. Det fanns 
även andra ekonomiska skäl till en stiftsbildning. Genom att minska antalet 
församlingar som varje stiftschef och domkapitel hade att styra över (vilket 
i praktiken varje stiftsbildning innebär) kunde man också öka och eff ektivi-
sera kontrollen av de ekonomiska spörsmål som uppkom mellan exempelvis 
präst och församling, stiftsledning och präst, konungens befallningsmän och 
präster samt utöva en större kontroll över indrivningen av tionde och andra 
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avgifter. Stiftschefens och domkapitels anknytning till landshövdingeämbe-
tet när det inrättades garanterade även staten ett direkt infl ytande.

I riksrådets diskussioner om förändringar i den kyrkliga stiftsindelning-
en framträder även argument som skulle kunna karakteriseras som religiösa. 
Gemensamt för alla de granskade fullmakterna är att superintendenten be-
ordras ha uppsikt över präster och befolkning så att Guds ord används på 
rätt sätt. Rättesnöret ska vara de apostoliska skrifterna och den Augsburgska 
bekännelsen. Den religiösa kontrollen anges som ett extra starkt skäl för till-
sättandet av superintendenturen i Göteborg. Superintendenten i Göteborg 
har enligt rådet att styra över en stad med många olika utländska grupper 
och trosinriktningar, vilket innebär att han måste vinnlägga sig om att utrota 
vidskepelser och felaktiga trosföreställningar. Kravet på den religiösa kon-
trollen övergår dock ibland till vad som kan tyckas vara en religiös omsorg. 
Detta är allra tydligast i riksrådets diskussioner om hur man skulle göra med 
befolkningen i Lappmarken och dess påstådda avguderi. Rikskanslern fram-
höll i en diskussion med prästerskapet att det skulle bereda rådet en ”stoor 
lycksaligheet” om man kunde få samerna att överge trolldomen, och det sätt 
man enligt rådet skulle kunna uppfylla detta på var genom ”information och 
lärdom”. 

På en punkt möts de politiska, ekonomiska och religiösa argumenten i 
statens skäl för att skapa nya stift och tillsätta superintendenter. Vi kliver då 
också in på de misskända motivens område. Detta gäller kravet på kontroll av 
prästerskapet. I alla fullmakter angavs detta kort som en huvuduppgift för su-
perintendenten. Detta var givetvis en följd av kyrkoordningens förväntningar 
på superintendenten, men en hänvisning till kyrkoordningen kan inte för-
klara varför staten ville ha en ökad kontroll av prästerskapet. För att förklara 
denna ökade vilja är det nog nödvändigt att i analysen ta hänsyn till prästens 
praktiska arbetsuppgifter. Prästen livnärde sig ekonomiskt på indrivna skat-
ter och ränta, samt den jord som hörde till prästgården. Den ekonomiska 
privilegielagstiftningen samt läs- och skrivkunnigheten gav prästen en be-
tydande ekonomisk funktion i lokalsamhället. Prästens uppdrag som ordfö-
rande i sockenstämman gav honom kontroll och infl ytande i församlingarnas 
politiska liv. Samtidigt var det prästen som utövade kontroll över det religiösa 
ordets undervisning och handhade den religiösa ritens praktik i lokalsamhäl-
let. Allt som allt gav detta prästen en central funktion i lokalsamhället som 
det kunde vara viktigt för staten att ha kontroll över och tillgång till. Det 
sätt på vilket staten kunde utöva kontroll över prästerna var (förutom genom 
landshövdingen och rättsväsendet) genom stiftscheferna och domkapitlen. 
Genom skapandet av nya och bättre belägna stiftscentra kunde stiftschefens 
kontroll av prästerskapet och församlingarna öka, genom exempelvis fl er visi-
tationer och domkapitelsmöten. Denna förklaring blir särskilt intressant då vi 
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tar hänsyn till vilka specifi ka förutsättningar superintendenturämbetet hade. 
Superintendenten utövade sin makt helt genom kunglig fullmakt. Ämbetet 
tillsattes enväldigt av konungen, som fram till 1720 inte ens behövde följa nå-
got förslag. Det fanns alla möjligheter att tillsätta den man bäst litade på eller 
fann lämplig, vilket garanterade ett beroende av och en nära kontakt med sta-
tens högsta män. Sammanlagt gav detta förutsättningar som gjorde att staten 
kunde få ett direkt infl ytande över prästerskapet genom superintendenten. 

Det är missvisande att förstå skapandet av nya stift och tillsättandet av 
superintendenter som en vilja från staten att kontrollera för kontrollerandets 
egen skull eller som uttryck för någon altruistisk omsorg. Min analys av 
stiftsbildningarna har visat att processerna med skapandet av nya stift star-
tade och pågick i tider och regioner då centralmakten kände sig militärt och 
ekonomiskt hotad. Den militära aspekten är särskilt tydlig i stiftsbildnings-
processerna vid mitten av 1640-talet. Den ekonomiska aspekten, det upplev-
da hotet från gränshandeln, behovet av ökade skatteintäkter och satsningar 
på ekonomiska centrum, var särskilt tydliga motiv i inrättandet av Kalmar, 
Göteborgs och Karlstads stift. I samband med de militära och ekonomiska 
motiven fanns det även en uttalad osäkerhet i rådet om den politiska sta-
biliteten, särskilt tydligt i de nya svenska områdena efter Brömsebrofreden 
1645. Att förstärka kontrollen över de politiskt och ideologiskt dominerande 
positioner som prästerskapet intog i lokalsamhället var en viktig strategi för 
att trygga en politisk stabilitet. De många krigen och det ökade skatteut-
taget krävde också en ideologisk strategi för att legitimera sakernas tillstånd. 
Prästerskapet kunde genom de religiösa utsagorna och praktikerna producera 
denna tro och ge förhoppning på, om inte dagen så i alla fall på morgon-
dagen. Dessa omständigheter stöder hypotesen att statens intresse av en ökad 
kontroll av kyrkan, prästerskapet och församlingarna genom inrättandet av 
nya stift och tillsättandet av superintendenter kan återföras på statens ökade 
militära, ekonomiska, administrativa och politiska aktivitet för att erövra och 
säkra gränsområden och centralpunkter i riket.

För företrädarna för den repressiva statsapparaten var stiftsbildningarna 
alltså inte bara ett sätt att öka kyrkans makt, utan minst lika mycket en legiti-
mering och ett förstärkande av den egna positionen och makten genom hän-
visning till den kyrkligt ideologiska statsapparatens kategorier och värden. 
Genom stiftsbildningarna framhävde man sig själv som kyrkans huvudman 
och välgörare, och framstod därmed som samhällets riktiga och naturliga 
överhet med en religiös legitimering.

Denna undersökning har varit en problematisering och ett försök till 
operationalisering av Althussers teori om den repressiva statsapparaten samt 
ett försök att belysa de grundläggande mekanismerna i relationen mellan den 
repressiva statsapparaten och en ideologisk statsapparat.
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En grundläggande tes i Althussers uppfattning om den repressiva stats-
apparaten såsom den framkommer i teorin om de ideologiska statsappara-
terna är att den i huvudsak fungerar genom någon form av våld (repression). 
Det fi nns dock i denna undersökning tecken på att denna ståndpunkt måste 
modifi eras. Även om upprättandet av en stiftsorganisation ytterst innebar ak-
tivt ingripande handlingar så kan man knappast beteckna dem som en form 
av våld även om de syftade till att reproducera exploaterande maktförhål-
landen. I analysen av stiftsbildningsprocesserna har det istället blivit tydligt 
hur den repressiva statsapparatens företrädare använde ideologisk maktlegiti-
mering och maktutövning som bärande element i sättet att fungera och för-
hålla sig till en ideologisk statsapparat. Vi har i legitimeringen av inrättandet 
av superintendenturstiften sett hur föreställningar och kategorier från både 
den härskande klassens ideologi393 (om samhällets behov av politiskt lugn) 
och den kyrkligt ideologiska statsapparaten (exempelvis föreställningar om 
avguderi och trolldom) vävdes samman. På samma gång som detta fung-
erade som en reproduktion av den kyrkligt ideologiska statsapparaten hade 
det också en reproducerande funktion (genom sina ideologiska verkningar) 
på den repressiva statsapparaten och dess företrädare som fi ck en legitime-
ring av sin maktposition. Detta gav både den repressiva statsapparatens och 
den kyrkligt ideologiska statsapparatens företrädare en legitimering utöver 
sina apparatspecifi ka kategorier. Ur en vidare ideologisk synvinkel framstår 
de två alltså som reciprokt beroende. Samtidigt har det i analysen av stifts-
bildningsprocesserna blivit tydligt att företrädarna för den repressiva stats-
apparaten kontrollerade ett maktmedel och en ideologi som grundläggande 
styrde reproduktionen av den kyrkligt ideologiska statsapparaten, nämligen 
Lagen. Den kungliga handlingen att utnämna stiftschefer var ju egentligen 
inget annat än ett ständigt praktiskt återupprepande av ett juridiskt kodifi e-
rat maktförhållande (utnämningsrätten) mellan den repressiva statsapparaten 
och den kyrkligt ideologiska statsapparaten. Utifrån denna refl ektion skulle 
man kanske kunna uppställa den mer generella hypotesen att den juridiska 
(rättsliga) ideologin är en integrerad del av varje repressiv statsapparats appa-
ratspecifi ka logik och att den repressiva statsapparaten genom denna ideologi 
(som är en ideologi i Althussers mening eftersom den underkastar subjekt i 
ständigt återkommande [av Lagen föreskrivna] praktiker) når en varaktig och 
genomgripande kontroll av varje ideologisk statsapparats reproduktion.

393  Peter Englund har genomfört inträngande analyser av adelns ideologiska kategorier 
och värden, där han bland annat pekat på den samhällshierarkiska tanken inom adeln 
som tog sig uttryck i krav på ordning, se Englund 1989, s. 40-41.
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Kapitel 4 
Konkurrenssystem i rörelse

Inledning
Efter att mot bakgrund av den del i teorin som uttalar sig om relationen 
mellan den repressiva och den ideologiska statsapparaten ha studerat initia-
tivet bakom skapandet av geografi skt avgränsade kyrkliga organisationer i 
Sverige under 1600-talets första hälft ska jag i det följande beröra den delen 
av mitt teoretiska arbete som bestått i konstruktionen av konkurrenssystems-
modellen. Modellen kan hjälpa mig hantera frågan om hur organisationen 
reproducerades. Förutom att en empirisk analys av denna fråga kan tänkas 
visa modellens användbarhet och möjligheter blir det utifrån en sådan studie 
möjligt att ställa än fl er frågor och söka fl er svar kring den kyrkliga appara-
tens faktiska reproduktion. Med utgångspunkt i den föreslagna modellen är 
det mitt mål i detta kapitel att analysera formerna och innehållet i några av 
de grundläggande strukturer som upprätthöll den kyrkliga organisationens 
reproduktion under 1600- och 1700-talen. Vilka strukturella element är då 
utifrån min modell mest väsentliga att studera? För att svara på detta och där-
igenom formulera kapitlets grundläggande frågor ska jag inledningsvis tydli-
gare systematisera och precisera det jag anser vara modellens huvudpunkter.

Apparatens reproduktionsprocesser
För att den ideologiska statsapparatens verksamheter i from av produktion av 
praktiker, symboler och kontroll ska kunna uppstå och upprätthållas måste 
apparaten samtidigt innehålla strukturer för ett antal reproduktionsprocesser 
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av institutionell, personell och materiell typ. Det är dessa processer i den ide-
ologiska statsapparatens konkurrenssystem som står i fokus i detta kapitel. 

Med institutionell reproduktion avser jag reproduktionen av den tjäns-
tepositionsstruktur som utgör statsapparatens system för arbetsdelning och 
arbetsövervakning. I detta system binds tjänstepositioner samman och un-
derordnas en formaliserad, hierarkisk struktur. Genom att ett fl ertal lägre po-
sitioner lyder och övervakas av ett mindre antal högre positioner uppnår man 
ett system där konkurrens kan upprätthållas genom att det frambringas ett 
stort arbetskraftsutbud som kan lockas att tävla om de få högre positionerna. 
För att konkurrensen ska bli en dynamisk process (reproduktiv process) i 
ett sådant system måste fördelningen av materiella och symboliska värden 
följa hierarkin och struktureras så att en högre position erbjuder en allt större 
mängd materiella och symboliska resurser. Genom denna exploaterande re-
sursfördelning, så att lägre positioner ger låg belöning, sporrar systemet varje 
funktionär att röra sig uppåt i hierarkin.

Varje statsapparat måste vidare fylla detta system av hierarkiserade posi-
tioner med funktionärer för utförandet av de ideologiska produktionsproces-
serna. Man kan anta att denna personella reproduktion innehåller ett antal 
delsystem för att vara lyckosam. För det första krävs det någon form av re-
kryteringssystem för att formalisera och socialisera de personer som är villiga 
och strävar mot att få inordna sig i funktionärernas konkurrens om appara-
tens belöningar. De potentiella funktionärerna måste bli en del av apparaten 
genom att träna upp de förmågor som apparatens produktionsprocesser och 
funktionärskonkurrens kräver och befrämjar. Potentiella funktionärer måste 
också avskiljas från omvärlden och bli faktiska funktionärer genom att eti-
ketteras med de kategorier som krävs för att träda in i apparatens funktio-
närsstab. Genom att ställa villkor för inträdet ordnar och upprätthåller man 
konkurrensen samtidigt som man genom monopoliserad makt och praktik 
att skapa och benämna funktionären säkerställer apparatens fortlevnad. Efter 
inträdet i apparatens konkurrens måste det fi nnas system för att möjliggöra 
avancemang till högre tjänster. Varje ideologisk statsapparat måste då inne-
hålla någon form av befordringssystem som formaliserar och ordnar konkur-
rensen om apparatens belöningar. En formaliserad konkurrens kräver sam-
tidigt att underordning säkerställs genom starkt ideologiskt och repressivt 
tvång. Rekryterings- och befordringssystemen, som är delar av den formali-
serade exploateringen som apparaten vilar mot, måste därför övervakas för att 
det ska upprätthållas underordning och disciplin i konkurrensen. Jag väljer 
att benämna dessa övervakningssystem som tillsyns- och sanktionssystem.

För att bestå måste statsapparaten garantera att dess funktionärer erhål-
ler medel för nödvändig reproduktion genom livsmedel, kläder, värme och 
bostad. Även de materiella medel som de ideologiska produktionsprocesserna 
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förutsätter (exempelvis byggnader) måste produceras och förvaltas. Samtidigt 
är varje ideologisk statsapparat en del i ett större system av andra statsappa-
rater som genom repressivt eller ideologiskt tvång kan avkräva resurser. Det 
sistnämnda elementet i apparatens försörjningsbehov kräver att ett överskott 
av resurser (ovanpå den nödvändiga konsumtionen) måste skaff as för appa-
ratens fortbestånd. Den nödvändiga tillförseln av materiell försörjning måste 
för överlevnaden minst täcka konsumtionsbehovet. Då en ideologisk stats-
apparat med nödvändighet inte är en materiell produktionsenhet innebär 
det att varje statsapparat kan ses som en konsumtionsenhet vars materiella 
konsumtion alltid överstiger dess produktion. Försörjningsbehovet kan antas 
täckas av två system, dels genom tillägnelsen av samhällelig merprodukt och 
dels genom besittningsrätten och kontrollen över direkta produktionsmedel. 
Då försörjningen av en statsapparat är samhälleligt bestämd och den mate-
riella reproduktionen är en förutsättning för varje ideologisk produktions-
process och konkurrenssystemets existens bör man kunna anta att det fi nns 
en strukturell relation mellan storleken samt formerna på statsapparatens 
reproduktionssystem och den samhälleliga produktionens och merproduk-
tens storlek och former. En relation sådan att den samhälleliga produktionen 
och uttaget av merprodukt är bestämmande för formerna och storleken på 
statsapparatens konkurrenssystem. Exempelvis förutsätter varje verklig ut-
vidgning av apparaten (en konsumtionsökning) en ökad tillägnelse av mer-
produkt eller ökad avkastning på ägda produktionsmedel, dvs. i båda fallen 
en ökad exploatering. Strategin att minska den befi ntliga funktionärsstabens 
tillgång på reproduktionsmedel för att göra rum för exempelvis ytterligare 
personal är ingen utvidgning utan en omfördelning av befi ntliga resurser 
och en strategi vars yttersta gräns utgörs av nivån för fysiskt fortbestånd. 
En systematisk överexploatering av hela funktionärsstaben leder därmed 
ofrånkomligen till apparatens sammanbrott. Däremot kan man anta att en 
hierarkisk tjänstestruktur i ett konkurrenssystem bygger på skilda grader av 
exploatering mellan olika tjänstekategorier för att fungera. Reproduktionen 
av personalen förutsätter ett avlöningssystem som ska fylla två funktioner: 
dels täcka personalens behov av nödvändig reproduktion (för att över huvud 
taget säkra apparatens fortlevnad), dels vara ett instrument för att reprodu-
cera och styra konkurrensen i hierarkin. Avlöningssystemet måste alltså säkra 
konkurrensen mellan apparatens funktionärer och samtidigt konkurrera med 
omgivande produktions- och reproduktionsapparater för att locka arbetskraft 
som är villig att träda in i apparatens tjänst. Avlöningssystemets uppgift är 
att locka villig arbetskraft och genom ökad konkurrens kunna hålla lönerna 
så låga som möjligt. Man kan därför anta att funktionärens lön innehåller 
en andel för att drägligt säkra den nödvändiga reproduktionen men också en 
varierande summa godtyckligt överskott. För att verka lockande måste denna 
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godtyckliga summa bli större ju högre upp i tjänstestrukturen man rör sig. 
Avlöningssystemet i en ideologisk statsapparat är alltså inte prestationsbaserat 
utan rangbaserat. Ur ett samhälleligt exploateringsperspektiv innebär detta 
vidare att en statsapparat alltid tillägnar sig ett överskott som inte motsvarar 
något direkt reproduktionsbehov utan går till att ackumulera förmögenhet åt 
apparaten och dess funktionärer. 

Genom att fokusera på de strukturella system som här identifi erats som 
väsentliga kan jag börja utforskandet av den kyrkliga apparaten som konkur-
renssystem. Analysen behöver dock även ta hänsyn till en viktig faktor i den 
kyrkliga apparatens reproduktion, nämligen undervisningsväsendet. Bland 
de samhälleligt ordnade maktrelationerna framstår privilegielagstiftningen 
som brännpunkten för ägande och exploatering i det dåtida samhället. Privi-
legierna var rättsdokument genom vilka grupper konstruerades och fi ck sin 
samhälleliga maktställning reproducerad i kraft av den juridiska statsappa-
raten. Privilegierna utgick från den högsta politiska ledningen och garante-
rade en grupps exklusiva rätt till besittning och position i det samhälleliga 
exploateringssystemet. De var skriftliga dokument i vilka ståndssamhällets 
huvudgrupper gavs juridisk kraft och rätt. Detta betyder att privilegierna 
konstruerade grupper och reglerade konkurrensen mellan dessa grupper i 
samhället samt upprättade en nödvändig relation mellan dessa grupper och 
den högsta politiska ledningen, dvs. den repressiva statsapparaten. I präster-
skapets privilegier och lagstiftningen garanterades inte bara den kyrkliga ap-
paraten en samhällelig särställning och kungamaktens beskydd utan även 
undervisningsväsendet omfattades. En undersökning av den kyrkliga appara-
ten bör alltså även belysa undervisningsväsendet som ideologisk statsapparat 
och konkurrenssystem.

I både analysen av den kyrkliga apparaten och undervisningsväsendet 
framstår enligt min skiss av modellen tre system som mest väsentliga att till 
en början studera: avlöningssystemet, tjänstepositionsstrukturen och beford-
ringssystemet. Särskilt viktigt blir att undersöka hur dessa system tillsam-
mans påverkade produktionen av arbetskraft och den därav följande intensi-
teten i konkurrensen. De mest väsentliga frågorna för mig att besvara i denna 
inledande analys av konkurrenssystemen blir då följande:

1) Hur var tjänstepositionsstrukturen, avlöningssystemet och befordrings-
systemet organiserade?

2) Hur formade avlönings- och befordringssystemen tillsammans konkur-
rensen i apparaten?

3) Hur förändrades dessa olika system över tid?
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Huvudsyftet i detta kapitel är alltså att undersöka några väsentliga element 
i det kyrkliga konkurrenssystemets former, innehåll och förändringar under 
1600- och 1700-talen. Ett andra syfte är att undersöka undervisningsväsen-
dets former, innehåll och förändringar under samma period. För att kunna 
operationalisera denna problematik ska jag i detta kapitel utifrån privilegier, 
lagstiftning och tidigare forskning undersöka det kyrkliga konkurrenssyste-
mets och undervisningsväsendets huvudsakliga former, innehåll och föränd-
ringar under 1600- och 1700-talen.

Källor
Det material jag valt att arbeta med för att besvara frågorna har varit lag-
stiftningsurkunder, privilegiedokument och tidigare forskning på skilda 
specialområden. Under 1600-talet var det kyrkoordningen från 1571 som 
skulle vara rättesnöret för den kyrkliga verksamheten. Trots många initia-
tiv och diskussioner under 1600-talet utkom ingen ny kyrkolag förrän 1686 
under Karls XI:s envälde. 1686 års kyrkolag styrde den kyrkliga apparatens 
verksamhet ända in i modern tid. Jag har använt mig av tryckta utgåvor av 
dessa lagtexter. Analysen av undervisningsväsendet vilar på de skolordningar 
som utfärdades under perioden och fi nns tryckta i serien Sveriges allmänna 
läroverksstadgar 1561–1905. Prästerskapet erhöll kungliga privilegier på sin 
samhälleliga maktställning för första gången 1647 av drottning Kristina. 
Privilegierna bekräftades återigen av Kristina i samband med hennes krö-
ningsriksdag 1650.394 Nya privilegier för prästerskapet utfärdades av Karl XI 
i oktober 1675.395 Vid riksdagsförhandlingarna efter Karl XII:s död lyckades 
prästerskapet, och så även adels- och borgarstånden, få sina privilegier be-
kräftade vid 1723 års riksdag.396 Dessa fortsatte sedan att vara den juridiska 
grunden för prästerskapets maktställning och förmåner i samhället under 
hela 1700-talet. Jag har i min analys använt mig av privilegiedokumenten 
som fi nns fullständigt återgivna och tryckta på skilda ställen i tidigare forsk-
ning.397

394 Liedgren 1938; Liedgren 1939, s. 146-192.
395 Schmedeman 1706, s. 666-681.
396 Sjöblom 1896; Holmdahl 1912; Holmdahl 1919; Brusewitz 1916, s. 125-137; Ihse 2005, 

s. 35, 48-49.
397 Se Schmedeman 1706; Brusewitz 1916; Liedgren 1938.
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Det kyrkliga konkurrenssystemet

Den materiella försörjningen och konkurrenssystemet

Det materiella försörjningssystemet som är hjärtat i en ideologisk stats apparats 
reproduktion är rimligen beroende av den samhälleliga produktionens och ut-
bytets former. Därför kan det vara idé att kort skissera försörjnings systemets 
grunder och ställa den fråga som konkurrenssystemsmodellen implicerar: 
Hur strukturerade försörjningssystemet konkurrensen i den ideologiska stats-
apparat som kyrkan utgjorde?

Den samhälleliga produktion som dominerande landsbygden i det 
svenska riket under tidigmodern tid var i huvudsak formad efter hushållens 
direkta konsumtion och reproduktion samt tyngd under ett exploaterande 
merarbetsuttag av  statsapparater och adelsklass. Ekonomins typiska drag var 
småskalig agrar produktion där bondefamiljers gårdshushåll var den centrala 
produktionsenheten och där produktionen var lokal/regional till sin karak-
tär.398 I denna ekonomi blev kyrkans materiella försörjningssystem med nöd-
vändighet bundet till den decentraliserade produktionens former. 

I det medeltida samhället var lokalsamhällets största materiella åtagande 
gentemot den kyrkliga apparaten uppförandet av en kyrkobyggnad.399 Att 
produktionen av praktiker var den kyrkliga apparatens huvudaktivitet blev 
tydligt i det att kyrkobyggnaden, dvs. den fysiska platsen för den ideologiska 
praktiken och symbolskapandet, var den centrala punkten i det kyrkliga li-
vet.400 Kyrkobyggnadens upprättande, och de därmed sammanhängande 
skyldigheter som lokalsamhället föreskrevs, reglerades noga i landskapslagar-
na. Enligt Upplandslagen, vars kyrkobalk blev normerande i riket då Magnus 
Erikssons och Kristoff ers landslagar saknade särskilda kyrkobalkar, skulle de 
bönder som önskade uppföra en kyrka ta ansvar för både kyrkans uppbygg-
nad och prästens försörjning genom att ställa mark och byggnader (kyrkobol) 
till hans förfogande.401 Åtagandet innebar även att utgöra avgifter och tionde 
till prästens försörjning. Bondesamhället knöts på rättslig väg till kyrkan ge-
nom dessa ekonomiska skyldigheter. Uppbyggandet av en kyrka kunde också 
utföras av enskilda förmögna personer som avsåg att bruka kyrkan privat el-
ler ställa den till lokalsamhällets disposition.402 Dessa så kallade egenkyrkor 
skulle dock i sedvanlig ordning besättas med präster som biskop ordinerat, 
men makten över tillsättningsförfarandet var ett kampobjekt mellan kyrkan, 

398 Lindegren 1984, s. 103
399 Cederlöf 1934, s. 1-23; Gräslund-Berg 2004, s. 13-17; Franzén 2004, s. 25-64.
400 Hellström 1971, s. 259-283.
401 Upplandslagen, Kyrkobalken, kapitel 1 och 2.
402 Gräslund-Berg 2004, s. 14. Se vidare Nilsson 1998; Brink 1998. 
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kyrkobyggaren och menigheten redan från systemets uppkomst.403 Oavsett 
om det var en enskild storman eller en grupp bönder som bekostat uppfö-
randet av kyrkan var det ett avgränsat lokalsamhälle och dess produktion 
som bildade den grundläggande försörjningsenheten för den ideologiska stats-
apparatens reproduktion. Det lokalsamhälle som ansvarade för kyrkan och 
prästens försörjning kallades socken. 

Prästerskapets avlöningssystem var fast förankrat i lokalsamhällets eko-
nomiska produktion och inkomsterna följde produktionens och utbytets for-
mer. Trots att dessa förutsättningar gjorde systemet svåröverskådligt och att 
det dessutom har gjorts få försök att vetenskapligt systematisera försörjnings-
systemet ska jag här försöka skissera de generella grunderna.404 Ur präster-
skapets perspektiv bestod inkomsterna i grunden av två olika typer. För det 
första, en tillägnelse av samhälleligt merarbete och produktion baserad på 
rättslig makt; hit hörde skatter i formen av tionde, dagsverken och penning-
avgifter. Dessutom skedde en tillägnelse av ett samhälleligt överskott, även 
den baserad på ideologisk och repressiv kraft, i form av förrättningsavgifter 
(för utförandet av ideologiska praktiker) och gåvor. För det andra inhöstade 
prästerskapet inkomster baserade på avkastning från de produktionsmedel i 
form av prästgården (med tillhörande äng, åker, skog och vatten) som sock-
nen ställt till kyrkans förfogande och som prästen under sin tjänstgöringstid i 
socknen ägde besittningsrätten över. Kyrkobyggnaden skulle underhållas och 
fi nansieras av socknens bönder genom skatt i form av spannmål, penningar 
och dagsverken. 

Ur ett samhälleligt exploateringsperspektiv och ur sockenbornas perspek-
tiv kan man säga att prästerskapets avlöningssystem byggde på tre former av 
realiserat merarbete. För det första arbetsränta genom tillägnelse av direkt 
arbets kraft i form av exempelvis dagsverken på kyrkobyggnader och präst-
gård. För det andra produktränta genom tillägnelsen av produkter i natura 

403 Hellström 1971, s. 346-386.
404 Elisabeth Gräslund Berg har senast i avhandlingen Till prästens bruk och nytta detalj-

studerat ett delsystem i det materiella försörjningssystemet, nämligen prästgårdarnas 
omfattning och former under medeltid och tidigmodern tid, se Gräslund Berg 2004.  
Erik Sandstedts empiriska studie av de ekonomiska villkoren för prästerskapet i Lunds 
stift 1723-1832 är den mest detaljerade beskrivningen av det sammanhängande mate-
riella försörjningssystemet, se Sandstedt 1986. Sten Alsnes avhandling Från prästtionde 
till reglerad lön från 1966 innehåller empiriska studier av försörjningssystemet under 
1800-talet men behandlar tiden före 1810 i mer översiktliga termer, se Alsne 1966. I en 
studie från 1934 av det finländska prästerskapets ekonomiska ställning fram till 1600-
talet gav Johannes Cederlöf en detaljerad empirisk bild av avlöningssystemet i Finland 
samtidigt som han skisserade de övergripande linjerna och förändringarna för övriga 
riket, se Cederlöf 1934. I ett nordiskt forskningsläge kan nämnas att exempelvis Gud-
mund Sandvik och Steinar Imsen på norsk botten genomfört studier av det kyrkliga 
försörjningssystemet i Danmark-Norge, se vidare Imsen 1980; Sandvik 1965.
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som produktionsenheterna framställt, exempelvis tionde.405 För det tredje 
var det penningränta som innebar uppbärandet av reda pengar, vilket i sin 
tur förutsatte någon form av penningekonomi och vissa bestämda sociala 
relationer i form av en marknad där socknens/gårdshushållens produktion 
kunde bytas mot pengar. De objekt i socknen som exploaterades var ytterst 
de grundläggande produktionsenheterna, dvs. gårdshushållen och enskilda 
individer.

Med den kyrkliga reformationen under 1500-talets första hälft inträff ade 
förändringar i den kyrkliga apparatens materiella försörjningssystem, i fråga 
om både jordägandet och uppbörden. Genom ett fl ertal reduktioner drogs 
den kyrkliga jorden in till kronan och Gustav Vasas egen förmögenhet.406 Det 
var i huvudsak biskops- och domkapitelsjorden som indrogs medan präst-
gårdsjorden på sockennivå förblev tämligen intakt och dess funktion fortsatte 
att vara att försörja prästtjänsten.407 Tiondets form och funktion förändrades 
däremot grundligt. Tiondeskatten, som infördes i landskapen under 1100-
talets början, skulle då delas på tre, varav en tredjedel skulle tillfalla prästen i 
socknen och två tredjedelar skulle ges till biskopen, kyrkobyggnadens under-
håll samt till fattig- och sjukvården.408 Som ett led i reformationens reduktion 
av kyrkans försörjningssystem genomförde Gustav Vasa att två tredjedelar av 
tiondet skulle konfi skeras för kronans räkning. Denna del av tiondet kom 
att bli ett obligatoriskt kronotionde och användes för att fi nansiera statens 
krigsväsende och upplåning, men även för att fi nansiera universiteten, sko-
lorna och hospitalen.409 Som den centrala skatten för den ideologiska statsap-
paraten och en viktig inkomstkälla för kungamakten omgärdades tiondet av 
en mängd rättsliga regler och sanktioner, påbjudna av kungamakten genom 
särskilda förordningar och resolutioner vid slutet av 1500-talet.410 Den som 
inte följde sin skyldighet att erlägga tionde skulle straff as som ”Guds och 
kronans tjuf”.411 

405 Tiondet var en rättsligt reglerad och bibliskt motiverad skatt som krävde att producen-
terna skulle avtvingas produkter från jordbruks-, boskaps-, och jakt/fiskeproduktionen 
eller tvingas ersätta produkterna med en summa reda pengar. Principiellt skulle tio pro-
cent av avkastningen på produktionen beslagtas enligt detta system. I realiteten omfat-
tades inte hela produktionen av detta uttag utan de fem största produktgrupperna var: 
tertialtiondet (råg, korn, vete, havre, ärtor och bönor), småtiondet (humle, hampa, lin, 
rovor och kål), kvick- eller avelstiondet (gällde var tionde föl, kalv, lamm, killing, gris 
och gås men kunde erläggas i pengar), smörtiondet (1 mark smör (ca 425 gram) skulle 
betalas för varje ko) samt tiondelen av jakt- och fiskebytet, se Alsne 1966, s. 17-18. 

406 Schalling 1920, s. 78-94; Söderberg 1977, s. 41-57.
407 Gräslund Berg 2004, s. 18.
408 Alsne 1966, s. 21-22; Cederlöf 1934, s. 19.
409 Alsne 1966, s. 22; Thurgren 1886, s. 20.
410 Thurgren 1886, s. 21-27.
411 Thurgren 1886, s. 24.
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1571 års kyrkoordning innehöll noggranna instruktioner om hur räntor 
och egendom skulle fördelas när socknens präst dött eller byte skulle äga 
rum.412 Det problem som bestämmelserna försökte lösa var hur stor del av 
prästgårdens produktion och skatteuppbörden som tjänsteinnehavare res-
pektive efterträdaren skulle få tillgång till. Kyrkoordningen innehöll också 
en bestämmelse om att en prästänka skulle vara berättigad till minst ett 
halvårs vistelse på prästgården efter sin makes bortgång.413 Förutom en kort 
kommentar om att smör- och kvicktionde levererades om hösten innehöll 
kyrkoordningen dock inga bestämmelser om innehållet i och storleken på 
tionde uppbörden. Nödvändigheten av att erlägga tionde och bestämmelser 
om dess storlek kom istället att regleras närmare i en av Gustav II Adolf 
utfärdad förordning 1617 och en förordning utfärdad av drottning Kristinas 
förmyndar regering 1638.414 

I prästerskapets privilegier åren 1647 och 1650 berörde nio paragrafer 
konkurrenssystemets materiella försörjningssystem. I inledningen till tredje 
paragrafen skymtade avlöningssystemets grundprincip fram. I kungamak-
tens bekräftelse på att alla de som i kraft av sina ämbeten i prediko- och 
läroståndet uppbar ”privilegier, frijheeter, donationer och förläningar, sampt 
alle dee willkor, lägenheeter och ordinarie vnderhold” skulle få behålla sina 
förmåner, uttrycktes det att de skulle få njuta dessa ”hwar och en eff ter sin 
grad, dignitet och wärde”.415 Den fj ärde paragrafen garanterade i allmänna 
ordalag prästerskapets och undervisningsväsendets funktionärer att behålla 
sin besittningsrätt till fastigheter och mark som de av gammal hävd uppburit. 
I den fj ärde paragrafen fastställdes även prästerskapets rätt att uppbära tionde 
och penningränta, dvs. en reglering av den skattepliktiga befolkningens skyl-
dighet. Tiondet skulle ges utan avkortning till biskopar, superintendenter, 
professorer vid akademier, ordinarie hovpredikanter och prostar i stads- och 
landsförsamlingar. Till underhållet av kyrkobyggnaderna fastställdes att man 
från de skattpliktiga skulle kunna uppbära domkyrkotunnor, prosttunnor, 
byggnadssäd och vinskatt. I fj ärde paragrafen reglerades också att man inte 
fi ck köpa och sälja kyrkans ägor utan vetskap från stiftets domkapitel så att 
detta kunde utse en fullmäktig att närvara vid tinget när en sådan fråga av-
gjordes.  Elfte paragrafen i privilegierna gjorde det möjligt för var och en som 
uppbar kyrkotionde i spannmålsform att tillgodogöra sig uppbörden i pengar 
genom att tvinga bönderna att sälja spannmålen.   

I privilegiernas femte paragraf gjordes stads- och landsförsamlingarna 
skyldiga att förse kyrkoherdar, skolmästare och hjälppräster med hus och 

412 Den svenska kyrkoordningen 1571, s. 157-160.
413 Den svenska kyrkoordningen 1571, s. 159.
414 Thurgren 1886, s. 29-32.
415 Liedgren 1938, s. 234-235.
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 gårdar. Samtidigt befriades biskops- och prästgårdarna i städerna från skyl-
digheten att bistå med gästning, inkvartering och vakt.416 Den sjunde para-
grafen föreskrev dessutom att alla de gårdar med tillhörande mark och ägor 
som prästerskapet hade inom stadsgränser skulle befrias från alla ”bårgerligh 
beswär och tungo” så länge man inte bedrev borgerlig näring.417 Samtidigt 
befriades, enligt femte paragrafen, prästgårdar i landsförsamlingarna från att 
upplåtas för allmänna möten (såsom ting och utskrivning) om inte kyrko-
herden gick med på det självmant. Prästerskapets och klockarnas gårdar be-
friades även från bördan av skatter som vägröjning, dagsverken och skjuts-
färder. I nionde paragrafen erhöll även varje biskop frälsets frihet och villkor 
på sina ”säthen och gårdar medh dess ägor och tillägor”.418 Privilegiedoku-
mentet innehöll även två paragrafer om prästänkors materiella försörjning 
efter makens bortgång. I den åttonde paragrafen lovades fattiga änkor under-
stöd från Kronan efter granskad ansökan. I den tionde paragrafen bekräfta-
des ett slags försörjningssystem för prästänkorna, nämligen nådårssystemet. 
Änkorna  garanterades då, mot att de avlönade en vikarie att upprätthålla 
prästarbetet, inkomsterna från prästämbetet under ett helt år efter makens 
död.419 

Privilegiernas formuleringar var generella antagligen därför att försörj-
ningssystemet i grunden var decentraliserat med en mängd olika variationer, 
omöjliga att fånga i den allmänna bekräftelse som privilegierna var avsedda 
att vara. Variationerna över landet i fråga om tiondet och avgifterna fortsatte 
att gäcka prästerskapet och de skattskyldiga som vid fl era riksdagar klagade 
över systemet.420 De privilegier prästerskapet fi ck bekräftade rörande den eko-
nomiska försörjningen av Karl XI år 1675 var till stora delar identiska med 
1647/50 års privilegier. En i relation till tidigare privilegier helt ny punkt var 
att kyrkoherdar och kaplaner tilläts att uppsätta torp på prästgårdens ägor 
och gavs möjligheten att uppbära ränta från dessa.421 Denna nya bestämmelse 
speglade sannolikt att en stor del av det redan besuttna prästerskapet ytter-
ligare stärkt sin ekonomiska situation. I privilegierna utfärdades dock inga 
mer precisa bestämmelser rörande skatteuppbördens form eller storlek. Mer 
detaljerade föreskrifter som delvis syftade till att bilda riksnorm utkom under 
Karl XI:s regering i en förordning utfärdad den 8 februari 1681. Ganska snart 

416 Liedgren 1938, s. 235-236.
417 Liedgren 1938, s. 236.
418 Liedgren 1938, s. 237.
419 Liedgren 1938, s. 237. Angående försörjningssystemen för prästänkor, se vidare Widén 

1988; Norrman 1993.
420 Alsne 1966, s. 26; Kjöllerström 1944, s. 367.
421 Schmedeman 1706, s. 672-673.
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utverkade man dock från fl era orter tillstånd att få fortsätta med sina regio-
nala variationer och överenskommelser.422

I 1686 års kyrkolag preciserades inget närmare om prästerskapets ekono-
miska förhållanden och rättigheter. I förarbetena till den nya lagen som skulle 
ersätta 1571 års kyrkoordning fanns det kapitel rörande präster skapets eko-
nomiska försörjning, men dessa intogs inte i den slutliga lagen utan präster-
skapets avlöning skulle även fortsättningsvis regleras genom kungliga förord-
ningar.423 Beslutet stöddes med argumentet att det på grund av alla lokala och 
regionala variationer skulle vara omöjligt att utforma allmänna riktlinjer.424 

1723 års prästerliga privilegier ändrade inga grundläggande förutsätt-
ningar för det materiella försörjningssystemet. Återigen upprepades i gene-
rella ordalag att prästerskapet skulle få behålla sina dittills vunna rättigheter 
över såväl hus med ägor som skatte- och avgiftsinkomster.425 För präster skapet 
i Skånelandskapen reglerades särskilt att de skulle få behålla de rättigheter 
de erhållit vid fredsfördraget i Roskilde och Malmö recess.426 I huvudsak 
var det samma punkter gällande den ekonomiska försörjningen som fun-
nits i tidigare privilegier som nu återkom. Sålunda upprepades exempelvis 
att församlingarna i städerna hade att försörja präster och skolfolk med bra 
gårdar, att församlingarna inte fi ck köpa eller sälja kyrkans och skolans fastig-
heter utan kammarkollegiets och domkapitlets vetskap och godkännande, 
att stiftscheferna skulle njuta frälsefrihet på sina gårdar samt att prästänkor 
skulle tillåtas nådeår.427 Något mer preciserade än tidigare var föreskrifterna 
om att stiftscheferna tillsammans med sysslomännen hade att noga övervaka 
och bokföra kyrkans ekonomi och att räkenskaperna skulle översändas till 
landskontoren. 

Det materiella försörjningssystem som den kyrkliga statsapparaten bygg-
de sin reproduktion på kan alltså i fl era bemärkelser betecknas som decentra-
liserat och avhängigt personliga beroenden och maktutövning. Avlöningens 
former varierade med lokala och regionala förutsättningar för den reella pro-
duktionen samt tillgången till marknader för penningutbyte. Även långa av-
stånd, dåliga vägar och ofred påverkade avlöningen. Avlöningens storlek be-
rodde också på särskilda avtal mellan sockenbor och präst.428 Dessutom fanns 
det mellan landskapen vissa skilda rättsliga förutsättningar som bestämde 

422 Thurgren 1886, s. 32-33.
423 Kjöllerström 1955, s. 27-30.
424 Kjöllerström 1955, s. 30.
425 Brusewitz 1916, s. 126-127.
426 Brusewitz 1916, s. 127. Angående skånelandskapens privilegier, se vidare Rosén 1944, 

s. 206-208.
427 Brusewitz 1916, s. 128-135.
428 Cederlöf 1934, s. 174-175.
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skatternas former och storlek.429 Inkomsternas storlek var även avhängig av 
vad prästhushållet självt kunde producera med hjälp av de produktionsmedel 
man fått. Uppbördens storlek var därutöver beroende av de lokala fogdarnas 
eff ektivitet och välvilja.430 Frosten och fogden utgjorde två osäkra faktorer 
i inkomstberäkningen för varje präst. Samtidigt hade prästerskapet att ut-
göra gärder (extraskatter) till statsmakten samt erbjuda och bekosta gästning 
vid prästgården.431 Systemet var dock inte oförutsägbart eftersom prästens 
inkomster berodde på överskottsproduktionen i ett avgränsat lokalsamhälle 
med en agrar bondeekonomi inriktad på framställning av bruksvärden, och 
produktionen i ett sådant samhälle stod i proportion till den totala folkmäng-
den.432 Socknens totala folkmängd kan därför förutsättas ha varit den faktor 
som starkast påverkade både skatteinkomsternas och avgiftsmängdens storlek 
samt den mängd produktionsmedel som kunde sättas i händerna på prästhus-
hållets pigor och drängar.  

Genom varierad storlek på socknarna skapades avlöningshierarkier inom 
vilka ordinerade präster kunde konkurrera. Den grundläggande försörjnings-
enheten för kyrkan och prästerskapet var den geografi skt avgränsade sock-
nen. En eller fl era socknar bildade ett pastorat eller gäll som den äldre beteck-
ningen var. Inom varje pastorat fanns en statusrangordning i form av att en 
av socknarna utgjorde moderförsamling och de övriga socknarna var annex 
till denna. I städerna fanns så kallade stadsförsamlingar som tillsammans 
med den omgivande landsbygdens socknar (landsförsamlingar) ofta utgjorde 
ett pastorat. Tillsammans utgjorde fl era pastorat ett kontrakt (prosteri), och 
tillsammans bildade ett antal kontrakt ett stift.433 Denna konstruktion var 
sammanbunden med konkurrenssystemets tjänstepositionsstruktur. Tjänste-
positionsstrukturen var en vertikal hierarki som bestod av fyra grundläggan-
de tjänstepositioner. I de mindre annexen tillsattes kaplaner (från 1800-talet 
kallade komministrar respektive adjunkter), i de större församlingarna till-
sattes kyrkoherdar. Kaplanen stod i beroendeställning till pastoratets kyr-
koherde då denne tillsammans med socken skulle betala kaplanens lön.434 I 
varje kontrakt utsågs en av pastoratens kyrkoherde till prost som skulle vara 
biskopens förlängda arm i kontraktet. Biskop var beteckningen på stiftets 
högste administrativa chef. 

Ingen har systematiskt studerat hypotesen om sambandet mellan avlö-
ningsstrukturen och den vertikala tjänstepositionsstrukturen och då särskilt 
429 Thurgren 1886, s. 76-110.
430 År 1557 fråntogs prostarna ansvaret för indrivandet av tiondet som istället skulle ge-

nomföras av konungens fogdar, Cederlöf 1934, s. 236-237.
431 Cederlöf 1934, s. 59-67.
432 Lindegren 1980, s. 42-48.
433 Sundberg 1948, s. 101-105.
434 Alsne 1966, s. 32-35.
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om en lägre position i hierarkin medförde en mindre socken och ju högre en 
person kom i den vertikala tjänsterangen desto större (mer befolkningstät) 
blev den socken som skulle försörja prästen. Empiriska belägg fi nns dock i 
tidigare forskning som stödjer hypotesen att en låg vertikal rang medförde en 
lägre avlöning än en högre vertikal rang.435 Genom avlöningssystemets decen-
traliserade form innehöll konkurrenssystemet även av en belöningshierarki 
där samma tjänsteposition (inom och mellan stiften) belönades med skilda 
inkomster.436

Analysen av avlöningssystemets relation till konkurrensen har alltså 
uppen barat att avlöningssystemet i det prästerliga konkurrenssystemet struk-
turerade konkurrensen i riktning mot högre tjänstepositioner samt i riktning 
mot olika positioner med samma tjänstetitel men med diff erentierad lön. 
Detta innebar en kamp om både högre tjänstepositioner och andra tjänst-
görings orter.

Det decentraliserade avlöningssystemet ledde till sämre löner när eko-
nomin och produktionen förändrades mot industriell tillverkning, skördarna 
fl uktuerade och priserna steg (vilket urholkade de fasta penningavgifterna) 
under 1800-talet. I fl era nya förordningar redan under 1700-talet försökte 
kungamakten säkra tiondeinkomster från bruk och industrier, men avlö-
ningssystemets urholkning fortsatte.437 Regionala försök att reglera avlöning-
en mot fasta belopp gjordes under 1800-talets gång men inte förrän 1910 
skedde den stora omorganisationen av försörjningssystemet som innebar att 
prästlönerna helt skulle betalas i reda pengar. Belöningshierarkierna behöll 
dock sin form så att det fanns både en vertikal och en horisontell skillnad i 
avlöningens storlek.438 

Befordringssystemet och konkurrensen

Kampen i och om belöningshierarkierna struktureras enligt modellen genom 
ett befordringssystem. Befordringssystemet utgörs av formerna för att slussa 
in och förfl ytta människor i belöningshierarkierna. Frågor som måste lösas i 
varje apparat som bygger sin reproduktion på rörelse till och inom hierarkiska 
belöningsstrukturer är vem som ska tillsätta tjänstepositionerna samt hur och 
på vilka grunder dessa ska tillsättas. Tillsättningar av präster under tidig-

435 Sandstedt 1983, s. 94-108, 184-204; Alsne 1966, s. 242-246. Exempelvis byggde 1861 
års reglering av prästerskapets löner denna vertikala hierarkiska belöningsprincip, se 
Thurgren 1886, s. 146, 161-197.

436 Soulahti 1927, s. 253-277; Cederlöf 1934, s. 341-344; Sandstedt 1986, s. 95-108.
437 Alsne 1966, s. 29-32.
438 Ohlsson 1911, s. 40-89 med tillhörande tabeller.
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modern tid i Sverige är ett välstuderat område.439 Emellertid har det gjorts 
få systematiska studier av befordringssystemets relation till statsapparatens 
övriga system såsom exempelvis sambandet mellan avlöningssystemet och 
befordringssystemet.

Befordringssystemet i den kyrkliga apparaten var från reformationen yt-
terst komplext och politiskt laddat. Under medeltiden var prästtillsättning-
arna en fråga mellan biskop och församling samt mellan biskop och storman 
i de fall kyrkan uppförts av en enskild stormannafamilj.440 Biskoparnas makt 
vid tillsättningarna tycks dock ha ökat under 1400-talet och början av 1500-
talet.441 Under Gustav Vasas regentskap under 1500-talets första hälft kon-
struerades en ny typ av pastoratsindelning som för lång tid framöver kom 
att strukturera befordringssystemet, nämligen de regala gällen. I grunden 
uppbars befordringssystemet under tidigmodern tid av en konstruktion som 
indelade pastoraten i tre typer: regala, patronella och konsistoriella. Dessa tre 
typer var ett resultat av kampen mellan de fyra intressen som strävade efter 
makten över belöningsstrukturerna och den ideologiska apparatens funk-
tioner, nämligen: kungamakten, adeln, församlingarna och stiftsstyrelserna 
med biskoparna i spetsen.

De regala pastoraten var Gustav Vasas påfund och med denna konstruk-
tion kunde han tillgripa makten och efter eget tycke tillsätta präster på tjänste-
positioner i de regala pastoraten.442 De pastorat som kungamakten gjorde till 
regala var främst stadspastoraten och de förnämsta gällen på landsbygden, 
alltså de största och rikaste pastoraten. Det tycks alltså ha uppstått ett klart 
samband mellan avlöningssystemets struktur och befordringssystemet. Moti-
ven bakom den regala konstruktionen tycks ha varit såväl kyrkopolitiska som 
krasst ekonomiska, då statens kassakista krävde påfyllning och detta kunde 
skaff as genom byteshandel med pastoratsinnehav.443 Under 1530-talet börja-
de kungen utfärda fullmakter på prästtjänster i pastorat som han ansåg skulle 
vara regala.444 Någon formell tillsättningsprincip tycks inte ha existerat för 
dessa tjänster utan det var goda kontakter med hovet och direkt kontakt med 
kungen (och en tillräckligt stor penningpung) som avgjorde. Med en kunglig 
fullmakt på handen kunde personen i fråga bege sig till stiftsstyrelsen för att 

439 Härom se Holmquist 1933c; Thomson 1951; Heldtander 1955; Sandahl 1966; Thom-
son 1974; Laasonen 1985; Sandstedt 1986, s. 139-147; Hernroth 1989; Bergström 1991, 
s. 66-87; Lindström 2003. 

440 Holmquist 1933c, s. 90-93; Heldtander 1955, s. 11-14; Hellström 1971, s. 376-386.
441 Heldtander 1955, s. 14.
442 Holmquist 1933c, s. 97.
443 Heldtander 1955, s. 15; Holmquist 1933c, s. 97, 99.
444 Någon formell fastställning av hur många eller vilka pastorat som skulle vara regala 

gjordes aldrig, utan kungamakten såg det som sin rätt att ovillkorligt utse sådana, 
Heldtander 1955, s. 394. 
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prövas och slutligen erhålla tjänsten. Kungens fullmakt tycks ha fungerat som 
en befallning till stiftsstyrelsen att acceptera fullmaktsinnehavaren. Samti-
digt med kungamaktens ambitioner ökade även sockenbornas infl ytande vid 
prästtillsättningarna. Kungamakten kunde godta sockenbornas strävan att få 
välja präst för att därigenom undergräva biskoparnas ställning.445 

Sockenbornas ambitioner att direkt få delta i prästtillsättningarna kom 
tydligast fram i regler och praxis kring tillsättningarna i de konsistoriella pas-
toraten. I 1571 års kyrkoordning blev församlingarnas rätt att välja och kalla 
kyrkoherde lagstadgad. När en vakans uppstod skulle församlingen enas om 
och föreslå kandidat som skulle presenteras inför biskopen som tilldelades 
rätten att förhöra, examinera och viga den församlingen kallat. Om försam-
lingen inte kunde ena sig eller om den de skickade bedömdes vara oduglig fi ck 
biskopen rätten att tillsätta någon annan.446 I praktiken blev dock denna rätt 
under 1500- och 1600-talen försvagad genom kungliga och adliga in gripan-
den i skilda fall. Det inträff ade även att församlingar gick förbi stiftsstyrelsen 
och ansökte om att få sin kandidat till prästtjänsten antagen direkt av Kungl. 
Maj:t.447 Det relativt oreglerade befordringssystemet med till hörande infor-
mella befordringsvägar gav fritt spelrum för enskilda initiativ och kungligt 
maktutövande.

Ännu en bidragande orsak till befordringssystemets komplexitet var 
adelns infl ytande. Den medeltida generösa patronatsrätten gick tillbaka un-
der Gustav Vasas tid vid makten, men under Johan den III:s regeringstid 
(1568–1592) fl yttades adelns positioner fram i prästtillsättningsfrågor.448 
Patronats rättens kärna var att den adelsman eller adelsfamilj som bidragit till 
en kyrkas uppbyggnad i den socken där de hade sin sätesgård,  genom mark 
eller pengar, skulle ges rätten att kalla präst till tjänsten, denna rätt kall-
lades jus patronatus.449 I Sigismunds konungaförsäkran 1594 sanktionerades 
patronats systemet offi  ciellt för första gången och med adelns privilegier 1612 
blev jus patronatus en för adeln lagstadgad rättighet.450 Adeln erkändes också 
rätten att få hålla sig med prästvigda huspredikanter och en vanlig väg till 
patronatstjänst tycks ha gått via en huspredikantstjänst.451

Befordringssystemet var alltså ofullkomligt reglerat under 1500- och 
1600-talen i olika rättsdokument och systemet utformades i huvudsak ge-
nom den praktiska kampen om tillsättningarna. Bestämmelserna i 1571 års 
kyrkoordning var fåordiga och berörde exempelvis inte kungens och adelns 
445 Holmquist 1933c, s. 110. 
446 Den svenska kyrkoordningen 1571, s. 140-141.
447 Heldtander 1955, s. 274-297.
448 Holmquist 1933c, s. 113.
449 Heldtander 1955, s. 393; Samuelson 1998, s. 13-24. 
450 Heldtander 1955, s. 28-30; Holmquist 1933c, s. 119.
451 Heldtander 1955, s. 389.
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rätt att tillsätta prästtjänster. Prästerskapets privilegier 1647 och 1650 vi-
sade på befordringssystemets komplexitet men tydliggjorde kungamaktens 
dominerande ställning. Jämte bestämmelserna och bekräftelserna på kon-
kurrenssystemets materiella försörjningssystem dominerades privilegierna av 
formuleringar kring den personella reproduktionen. Paragraferna tretton till 
nitton upptogs av detta tema. Trettonde, fj ortonde och femtonde paragrafen 
rörde befordringssystemet. Den trettonde paragrafen gällde rätten att utse 
präster till församlingarna. För vart och ett av stiften gavs respektive biskop 
och domkapitel denna rätt, förutom vid tillsättandet av regala pastorat vilkas 
tillsättning skulle tillkomma kungamakten. Tillsättningen skulle dock alltid 
göras med konsistoriets vetskap och den berörda församlingens samtycke. 
Den kungliga makten över tillsättningen i regala församlingar reglerades vi-
dare i femtonde paragrafen där det bestämdes att då en sådan församling blev 
ledig skulle biskopen föreslå några kandidater men att det stod kungamakten 
fritt att föreslå och ytterst bestämma vem som skulle erhålla den aktuella 
tjänsten. Konungamaktens infl ytande över befordringssystemet gjordes än 
tydligare i fj ortonde paragrafen då det där reglerades att varje prästman som 
försökte förbigå den befordringskö som biskop och domkapitel hade att styra 
över skulle ställas inför rätta och eventuellt bestraff as men att den som förbi-
gick kön genom att erhålla befordran av kungamakten inte skulle omfattas 
av något sådant straff system.452 Vidare fastslogs det i sextonde paragrafen att 
biskoparna och domkapitlen dittills ordinerat alltför många präster, ”hwilke 
hafwa studerat, ringa eller inga tiänster, gåå och biuda sigh vth hoos en och 
annan”.453 Enligt kungamakten var det tvunget att biskoparnas ordinationer 
av präster stod i direkt balans till församlingarnas behov av och möjlighet 
till att försörja prästmän. Att producera ett alltför stort arbetskraftsöverskott 
gav enligt kungamakten upphov till ”stor oredha, missbruuk och Prediko-
ämbetets föracht”.454 I den nittonde paragrafen i privilegierna förbjöds stiften 
dessutom att stjälpa över arbetskraft på varandra. Principen skulle istället 
vara att varje stift bara skulle, efter lärdom och meriter, befordra de präster 
som ordinerats i stiftet. Samtidigt som en balansprincip skulle styra mängden 
utnämnda präster förutsatte de sjuttonde och artonde paragrafernas formu-
leringar angående husprästsystemet att en större mängd präster, än vad som 
behövdes till församlingsbehovet, skulle produceras. Sjuttonde och artonde 
paragrafen tog sin utgångspunkt i rätten för adelsståndet att hålla sig med 
egen huspredikant. För att bringa kontroll över detta system stadgades nu att 
huspredikanterna skulle lyda under respektive stifts biskop och att de skulle 
försörjas så väl att de inte skulle, som dittills, behöva ge sig in i konkurren-

452 Liedgren 1938, s. 238.
453 Liedgren 1938, s. 239.
454 Liedgren 1938, s. 239.
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sen om tjänster i församlingarna. För att försöka minska husprästsystemets 
omfattning, och den oordning det påstods att den gav upphov till, påpekades 
dessutom i artonde paragrafen adelns skyldighet att delta i sina sockenkyr-
kors ceremonier.455 

Tydligt i privilegiernas formuleringar var att befordringssystemets ut-
formning producerade ett arbetskraftsöverskott som var tvunget att fi nna 
sin försörjning. Detta överskott måste givetvis ha påverkat konkurrensens 
intensitet och förstärkt det informella befordringssystemet i sig självt genom 
att individerna indirekt uppmanades söka fl era vägar för sin utkomst och 
var tvungna (på grund av tjänsternas fåtal) att fi nna snabbast möjliga väg 
till tjänster och befordran. Den kungliga uppmaningen att upprätthålla en 
balans mellan rekrytering och tillgång på tjänster förblev inget annat än 
tom retorik och en illusion. Systemet producerade med nödvändighet ett ar-
betskraftsöverskott så länge belöningshierarkierna var tillräckligt attraktiva. 
Även om systemet främjade kamp mellan de aktörer som hade rätten till 
tillsättningarna skapade systemet i sin helhet ett arbetskraftsöverskott som 
de styrande kunde utnyttja än hårdare och genom de personliga beroenden 
systemet byggde på kunde de styrande göra sin egen ställning än starkare. 
Konsekvensen av detta system bars givetvis av det stora fl ertalet prästordine-
rade som fi ck framhärda under mycket knappa levnadsomständigheter och 
hotet om ökad utslagning.456 Konkurrensen hårdnade inte bara av ett ökat 
antal krigspräster, huspredikanter och hjälppräster, utan även upprustningen 
av undervisningsväsendet och de mer attraktiva belöningsstrukturerna för 
lärare som möjliggjorde en övergång till prästerlig bana ökade rekryteringen, 
och förstärkte konkurrensen, till det prästerliga konkurrenssystemet.457 

1675 års privilegier återupprepade formuleringarna angående den perso-
nella reproduktionen som gjorts i 1647/50 års privilegier.458 1686 års kyrkolag 
stärkte undervisningsväsendets betydelse för rekryteringen till prästtjänsterna 
i det att där bestämdes att ”ingen skal ordineras til Präst, som icke allaredo 
hafver ett vist Embete, uti Scholar, Gymnasier eller Academier, hvarigenom 
han sig redeligen nähra och föda kan; eller och, tå någon annan viss lägenheet 
är ledig, til hvilken han kan beforderas. Förthenskull varder här med Bisko-
parna och Superintendenterne alfvarligen förbudit, at vija fl ere Präster, än 
som nödtorfteligen behöfves, och med Lägenheter kunna försees.”459 Det är 
alltså tydligt att den illusoriska föreställningen om en balans i produktionen 
av präster under det rådande befordringssystemets utformning även fanns 

455 Liedgren 1938, s. 239-240.
456 Hassler 1942, s. 7-9; Heldtander 1955, s. 389.
457 Sjöstrand 1958, s. 176-213, 329-335.
458 Se Schmedeman 1706, s. 666-681.
459 1686 års kyrkolag, s. 879.
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mot slutet av 1600-talet. Samtidigt sanktionerade kyrkolagen formellt det tre-
delade systemet där de konsistoriella jämte de regala och patronella pastora-
ten strukturerade tillsättningsförfarandet i konkurrenssystemet. Angående de 
regala pastoraten hävdade kungamakten i sina formuleringar att de till dessa 
tjänster skulle prioritera män ”som med Lärdom, tienst och Arbete, hälst vid 
Academier, Gymnasier och Scholar, så och vid Vår Håf och Krigz Stat, hafva 
giort sig om Gudz Församling och thet gemena bästa väl förtiente”.460 

Även prästerskapets privilegier från 1723 sanktionerade det tredelade 
befordringssystemet. I sextonde paragrafen erkändes biskopens och dom-
kapitlets rätt att ”efter lärdom, ålder och förtjenst samt embetesgåfvor och 
dygdelefverne” befordra präster om det gjordes på församlingens fria val och 
förslag.461 I den artonde paragrafen rörande de regala gällen gavs även försam-
lingen en mer betydelsefull roll än tidigare och en tydligare reglerad ärende-
gång. Enligt paragrafens lydelse skulle församlingens ledamöter tillsammans 
med kontraktets prost upprätta ett förslag på tre kandidater till prästtjänsten 
och sedan sända detta till domkapitlet, som i sin tur hade att sända valför-
slaget till landshövdingen som skulle meddela Kungl. Maj:t om valets utfall. 
Den kungliga utnämningsrätten var dock inte låst vid detta utan kunde som 
tidigare fritt välja en av de tre föreslagna eller ”then vi eljest fi nne thertill 
skickelig och tjenlig vara, i anseende till vår vid regale gäll egande rett, för-
ordna och tillsettja vilje”.462

I 1723 års privilegier återupprepades även några av de föreskrifter som 
förekommit i tidigare privilegiedokument. Så återkom exempelvis det tidiga-
re utfärdade förbudet för stiften att stjälpa över arbetskraft på varandra, men 
med förbehållet att det inte får förekomma att ”någon annan välförtjent och 
välmeriterad, fastän ej i stiftet född eller ordinerad, alldeles uteslutes, eftersom 
vi oss och them, som jus patronatus ega, såväl som församlingarne all rett och 
frihet i thet målet vele hafva förbehållen.”463 I praktiken innebar detta alltså 
att befordringssystemet tilläts vara relativt öppet och att enskilda prästmän 
fi ck söka lyckan utanför sitt hemstift. Detta var troligtvis en nödvändig kon-
sekvens av det alltför stora arbetsöverskott som systemet självt producerade. 
En återupprepning av tidigare privilegiers föreskrifter gjordes även i den sjut-
tonde paragrafen där det uttryckligen sägs att den som använder otillåtna 
medel eller tränger sig före i befordringsärenden ska förhöras och eventuellt 
bestraff as. I samma paragraf inskärptes att alla stiftsledningar skulle tillse 
att ”icke någon mindre lärd person och af ringare merit och skicklighet i en 
tjenst eller annan blifver them föredragen, som lärdare och skickeligare äro 

460 1686 års kyrkolag, s. 891.
461 Brusewitz 1916, s. 132-133.
462 Brusewitz 1916, s. 133.
463 Brusewitz 1916, s. 134-135.
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samt bettre en lägenhet förtjent hafva; hvilket allt af theras gjorde och neder-
lagde prof och lefverne aftagas och dömas bör”.464 En sådan kraftfull formu-
lering speglade rimligtvis relationen mellan konkurrens systemets begränsade 
tjänstepositioner och den ökande mängden personer som var villiga att kon-
kurrera om positionerna. Det stora trycket som ett kraftigt ökat arbetskrafts-
utbud gav påverkade konkurrensens spelregler och krav. Att kungamakten 
önskade kvarhålla ett stort tryck på arbetskraftsrekryteringen till statsappa-
raterna framgick av privilegiernas tjugosjätte paragraf, en formulering som 
återupprepades från 1675 års privilegier, där man lovade prästerskapet ”att 
såsom vi gärna se uti gemen landsens ungdoms välfärd och framsteg, så vele 
vi, när theras söner befl ita sig om ära och dygd och blifva dugelige att bekläda 
några embeten, att hvar och en af them skall hafva till att venta och njuta 
befordring, eftersom han genom sin väl anlagde tid uti lofl ige studier och 
exercitier sig skickelig och capabel gjordt hafver”.465 

Löftet om befordran var ett tveeggat vapen eftersom det samtidigt som 
det kunde öka rekryteringen och konkurrensen bidrog till att överproducera 
ett arbetskraftsutbud som underminerade konkurrenssystemet som helhet. 
Statsapparatens förmåga att kraftigt utvidga tjänstepositionsstrukturerna var 
begränsad på grund av avlöningssystemets nära samband med den direkta 
produktionen och det begränsade utrymmet för skatteökningar till kyrkans 
fördel. Denna situation med ett informellt tredelat befordringssystem som 
oavbrutet producerade ett arbetskraftsöverskott framtvingade hårdare och 
tydligare regler för hur konkurrensen skulle ordnas. Konkurrenssystems-
modellen kan här ge ett perspektiv på 1730-talets prästvalsreformer som 
särskilt uppmärksammats av Peter Lindström i forskningen kring prästva-
lens praktik i lokalsamhället och Arthur Th omson i studier av frihetstidens 
prästvalslagstiftning.466 Prästvalsreformerna genom 1731 års resolution och 
därefter följande förordningar innebar enligt Lindström en byråkratisering 
och formalisering av prästvalen samt att stiftsstyrelsen ökade sitt infl ytande 
på församlingarnas bekostnad i prästvalen.467 Konkurrenssystemsmodellen 
föreslår att man ska söka orsaken härtill i befordringssystemets egenskaper, 
arbetskraftsöverskottet och den allt hårdare konkurrensen.468 Kraven på allt 
mer formella och tydligare regler för konkurrensen och tillsättningar blev en 
konsekvens av systemets alltför omfattande produktion av arbetskraft. 

Empiriskt stöd för hypotesen att en allt hårdare konkurrens framdrevs 
av ett alltför stort producerat arbetskraftsöverskott kan sökas i uppgifter om 

464 Brusewitz 1916, s. 133.
465 Schmedeman 1706, s. 680; Brusewitz 1916, s. 136-137.
466 Se Lindström 2003, s. 89-105, 169-189; Thomson 1951; Thomson 1974.
467 Lindström 2003, s. 105.
468 Lindström 2003, s. 201.
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prästerskapets demografi ska förhållanden. Uppgifter framtagna av Frans Lin-
ders rörande antalet aktiva präster i Sverige 1700–1920 visar en kraftig ökning 
av antalet präster från 1700 till 1780. Då Linders undersökning är behäftad 
med vissa metodologiska problem anger uppgifterna troligtvis mer en ten-
dens än en absolut beräkning.469 Vid 1700-talets början räknar Linders med 
2 437 aktiva präster, vid årets slut 1780 var summan 3 667 personer, alltså en 
skillnad om mer än 1 200 personer.470 Räknat i folkmängd per präst skedde 
det således under samma tid en minskning från 609 personer per präst 1700 
till 578 personer 1780. Enligt Linders uppgifter ska sedan antalet aktiva präs-
ter i landet ha minskat kontinuerligt från 1780-talets slut fram till 1810-talet 
då en ökning förmärks fram till 1850-talet då antalet aktiva präster minskade 
drastiskt. Antalet tycks ha planat ut från och med 1870-talet på omkring 
2 700–2 800 aktiva präster. Under hela denna period från 1780-talet och 
framåt ökade folkmängden per präst stadigt.471 På vissa punkter har Linders 
uppgifter inte fått stå oemotsagda. I sin avhandling Ståndssamhälle och stånds-
personer 1700–1865 menade Sten Carlsson att man kan iaktta en stark ökning 
av antalet prästvigda från 1750 och framåt, men att Linders påstående om en 
kraftig ökning under 1700-talets första hälft var överdrivet. Enligt Carlsson 
kan man endast räkna med en tioprocentig ökning under perioden 1700–
1751.472 Utifrån sitt material fann Carlsson även att de grupper som stod för 
ökningen främst var prästvigda på icke-ordinarie tjänster, såsom exempelvis 
hjälppräster och huspredikanter.473 Det ska dock påpekas att Carlsson från 
sin analys av herdaminnena uteslutit Strängnäs, Skara, Lund, Uppsala, Gö-
teborg och Karlstad stift Alltså en betydande del av stiften och därtill några 
av de största och mest folkrika.474 Detta ger givetvis Carlssons resonemang 
en betydande svaghet om tiden före 1750, medan han genom att använda ett 
annat källmaterial än herdaminnena (nämligen stånds statistiken) från 1750 
och framåt står på stabilare grund för att uttala sig om förändringarna. Att 
arbetskraftsöverskottet var stort mot slutet av 1700-talet visade även Ragnar 
Norrman i en studie av prästrekryteringen i Uppsala stift. Han konstaterade 

469 Tyvärr saknas det moderna systematiska undersökningar av antalet ordinerade och ak-
tiva präster under 1500-1700-talen. Linders studie och uppgifter är behäftade med ett 
antal problem. För det första kan han inte ge några säkra uppgifter före 1700-talet. 
Även för perioderna efter år 1700 är materialets kvalitet, enligt Linders egen utsaga, 
växlande, se Linders 1925, s. 75. I sina beräkningar räknar Linders dessutom, utan att 
göra någon åtskillnad, de prästvigda som var universitets- och läroverksanställda samt 
tjänstlediga och obefordrade präster till de aktiva prästernas skara, se Linders 1925, s. 
84.

470 Linders 1925, s. 77, 212-213.
471 Linders 1925, s. 77-78.
472 Carlsson 1949, s. 13, 21.
473 Carlsson 1949, s. 13.
474 Carlsson 1949, s. 13, 199.
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också en nedgång i arbetskraftsöverskottet under 1800-talets första hälft.475 
Slutsatserna jag kan dra av dessa förhållanden är att det skedde en ökning av 
antalet prästvigda utan att antalet ordinarie tjänste positioner utökades under 
1700-talet, men samtidigt att ökningens omfattning är oklar utifrån dagens 
forskningsläge. Detta område skulle behöva utforskas mer omfattande och 
systematiskt.

Under 1780-talet, då en mycket stor andel prästvigda fanns tillgängliga, 
genomfördes en större reform i befordringssystemet. År 1786 förändrades be-
fordringssystemet genom att det kom kungligt krav på att en pastoratsklassi-
fi kation skulle upprättas utifrån pastoratens ekonomiska bärkraft. Enligt ett 
kungligt cirkulär den 21 augusti 1786 skulle varje stift upprätta en klassifi ka-
tion av sina pastorat i tre klasser.476 Till förstaklasspastoraten skulle de mest 
ekonomiskt bärkraftiga pastoraten räknas. Detta innebar givetvis att fl ertalet 
pastorat i denna klass blev de regala.477 Enligt riktlinjerna skulle bara högt 
akademiskt meriterade personer kunna befordras till förstaklasspastoraten. 
Andraklasspastoraten skulle i ekonomisk bärkraft inta en mellanställning i 
relation till första och tredje klass.478 I tillsättandet av kyrkoherdetjänst i ett 
andraklasspastorat skulle man i första hand ta hänsyn till akademiska meriter 
och därefter prioritera antal tjänsteår. Till den tredje klassens pastorat skulle 
de ekonomiskt minst bärkraftiga räknas och till denna typ av pastorat skulle 
personer med svaga akademiska meriter, låga tjänstepositioner och hög ålder 
prioriteras.479 Det förefaller rimligt att trycket i befordringssystemet nödvän-
diggjorde att det uppställdes krav på en generell bedömningsgrund av de 
sökandes akademiska meriter. Detta ledde till en upprustning av pastoralexa-
menssystemet som hade funnits en längre tid men som under 1700-talets för-
sta hälft hade fått ökad betydelse som instrument för att ”skilja agnarna från 
vetet”.480 I samband med bestämmelserna om pastoratsklassifi kationen 1786 
utfärdade så Kungl. Maj:t även bestämmelser om att den som ville komma på 
fråga att erhålla tjänst eller befordran skulle avlägga pastoralexamen.481  

Denna konstruktion av befordringssystemet tillsammans med regeln 
från 1724 års skolordning att lärare vid akademier, gymnasier och skolor 
fi ck tillgodoräkna sig så kallat dubbelt tjänsteår, vilket innebar att varje re-
ellt tjänstgöringsår renderade i två befordringsår, innebar att undervisnings-
väsendets belöningshierarkier förstärktes och knöts tätare till det prästerliga 

475 Norrman 1970, s. 304.
476 Norrman 1970, s. 57.
477 Norrman 1970, s. 65-70; Sandstedt 1986, s. 140.
478 Sandstedt 1986, s. 144.
479 Norrman 1970, s. 89.
480 Wikmark 1982, s. 19-43.
481 Wikmark 1982, s. 48.
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konkurrenssystemets belöningshierarkier.482 Utsikterna om en mer lönande 
karriär som präst skulle motivera ett träget men knapert belönat arbete i un-
dervisningsväsendet. Genom det nya befordringssystemet kunde man alltså 
ytterligare öka rekryteringen till det prästerliga konkurrenssystemet (dvs. 
skärpa konkurrensen än mer) samtidigt som de styrande fi ck instrumenten 
som gjorde det möjligt att hålla tillbaka det stora producerade arbetskrafts-
överskottet av präster med vad man ansåg vara svag akademisk bakgrund och 
hindra dem till alltför vidlyftiga aktioner för att befrämja sina karriärer. Det 
nya befordringssystemet innebar även, genom sin formellt uttalade klassifi -
cering med tillhörande meritkrav, att Kungl. Maj:t ökade sin maktposition 
gentemot stiftsstyrelsernas befordringshantering. Eftersom det direkta avgö-
randet vid tillsättningarna fortfarande skedde enligt den regala, konsistoriella 
och patronella maktstrukturen bör man dra slutsatsen att ett decentraliserat 
godtyckligt befordringssystem började, så smått under trycket av ett mycket 
stort arbetskraftsöverskott och knapra avlöningsförhållanden, förvandlas till 
ett mer formellt system, byggt på regelmässig godtycklighet.

1786 års befordringssystem gick tillsammans med pastoralexamen i gra-
ven mellan 1883 och 1885. Antalet aktiva präster tycks då ha varit det lägsta 
på över hundra år samtidigt som prästutbildningen genomgått förändringar 
och från 1831 helt förlagts till universitetens teologiska fakulteter och en exa-
men därifrån blivit ett formellt krav för att prästvigas.483 Det hade därmed 
uppställts en större mängd hinder som försvårade vägen till prästyrket, vilket 
hämmande rekryteringen. Konstruktionen av befordringssystemet med de 
regala gällen upphörde att existera när en ny prästvalslag antogs 1910, till-
sammans med den ny löneregleringslagen.484 Att de patronella rättigheterna 
vid tillsättningar skulle upphävas från januari 1922 bestämdes i en lag den 3 
juni 1921.485

Jag har utifrån modellen av ett konkurrenssystem här undersökt några av 
de grundläggande strukturer som byggde upp den kyrkliga apparatens repro-
duktion under 1600- och 1700-talen. Tydligt var hur det materiella försörj-
ningssystemet var tätt knutet till lokalsamhällets produktion och hur stats-
apparatens tillägnelse av merarbete bestod av såväl arbets- och produktränta 
som penningränta. Organiseringen av avlöningssystemet, med sina tydliga 
kännetecken av decentralisering och personliga beroenden formade de ma-
teriella belöningshierarkierna i både en vertikal och en horisontell riktning. 
Just denna struktur formade konkurrensen inte bara till en strävan uppåt i 
hierarkin utan lika mycket till en strävan att nå olika tjänstgöringsorter.

482 Norrman 1986; Lindmark 1990, s. 95-96.
483 Brilioth 1946, s. 152; Norrman 1970, s. 58, 67; Wikmark 1982, s. 250.
484 Prästvalslagen med kommentarer … 1979, s. 6; Ohlsson 1911, s. 7-89.
485 Samuelson 1998, s. 16; Prästvalslagen med kommentarer … 1979, s. 5.
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Analysen har även gällt det befordringssystem som var grundläggande 
för att slussa in och förfl ytta människor i de materiella belöningshierarkierna. 
Den tämligen oreglerade befordringsstruktur som infördes med reformatio-
nen under 1530-talet, där kungamakten genom skapandet av de regala gäl-
len intog den dominerande maktpositionen, producerade under 1600-talets 
senare del och 1700-talets första hälft ett mycket stort överskott på präster-
lig arbetskraft som inte kunde få sin försörjning inom den ordinarie tjänste-
positionsstrukturen. Avlöningssystemets bundenhet till folkmängden och den 
direkta produktionen i lokalsamhället innebar att antalet tjänstepositioner 
inte kunde växa allt för mycket då det skulle innebära att avlönings systemet 
slutligen skulle kollapsa. Konkurrenssystemsmodellen har även hjälpt att 
tydliggöra att då intensiteten i konkurrensen om tjänstepositionerna ökade 
omorganiserades befordringssystemet för att styra och disciplinera konkur-
rensen genom ökade krav på formell meritering och en gemensam sållnings-
grund (akademiska studier). Det nya befordringssystemet, som förverkligades 
genom 1786 års pastoratsklassifi kation, tjänade dessutom som instrument 
för att hålla tillbaka stora delar av det arbetskraftsöverskott som befordrings-
systemet självt producerat.

Undervisningsväsendets konkurrenssystem
I de prästerliga privilegierna bekräftade kungamakten att den tog på sig an-
svaret för uppbyggandet och försörjningen av undervisningsväsendet. I den 
andra paragrafen i 1647/50 års privilegier hette det: ”Och på thet Gudz För-
samblingh och Regementet, må desto bättre försårgdt, och medh duglige män 
oppeholdne blifwa; Ty skole the Ecclesiae och Reipublicae Seminaria, nämli-
gen Academier, Gymnasier och Scholer, som för detta instichtade ähre eller af 
oss framdeles uprättas kunne, medh sijne nödhtorff tige personer, blifwa widh 
macht holdne, och desse vthi theras willkor och lägenheter af oss befordrade, 
så wijda Rijkzens stat och tillstånd thet kan medhgifwa.”486 I analysen av det 
kyrkliga konkurrenssystemet blev det tydligt att undervisningsväsendets for-
mation och förändring även i realiteten påverkade den kyrkliga apparatens re-
produktion. Detta väcker en mängd frågor: Hur såg undervisningsväsendets 
grundläggande reproduktiva system ut? Hur var tjänstepositionsstrukturen 
utformad? Hur organiserades avlöningen? Hur formades och styrdes konkur-
rensen av dessa system? Hur förändrades detta över tid?

Innan dessa frågor besvaras måste jag för precisionen i min argumenta-
tion beröra en fråga som hittills bara fått en rudimentär behandling, nämli-
gen frågan vad jag avser då jag talar om undervisningsväsendet. Till denna 

486 Liedgren 1938, s. 234.



186

Ideologins apparatur

fråga hör problemkomplexet om hur man ska se på kyrkan och undervis-
ningsväsendet som två skilda konkurrenssystem. Jag ska inledningsvis skis-
sera ett svar på denna fråga. 

Althusser gjorde iakttagelsen att den kyrkliga ideologiska statsapparaten 
och ”skolans ideologiska statsapparat” i många stycken tycktes sammanfalla 
under den förkapitalistiska eran. Hans formulering kring problemet var att ”vi 
kan exempelvis konstatera att under medeltiden kyrkan (den religiösa ideolo-
giska statsapparaten) samlade en stor del av de funktioner som idag utvecklats 
till fl era särskilda ideologiska statsapparater”.487 Althusser kunde dock inte 
visa på någon explicit argumentering för hur man skulle kunna skilja dem 
från varandra som konkurrenssystem. Däremot kan deras trådar vara så tätt 
sammantvinnade att det med en alltför ytlig blick blir svårt att särskilja dem. 
Frågan är då hur man ska argumentera för att upprätthålla en analytisk gräns 
och skildra relationen mellan dem? Ett sätt vore att ta sin utgångspunkt i den 
praktiska defi nition jag har givit begreppet konkurrenssystem i betydelsen 
som en struktur av fasta tjänster inom en organisation. 

Begreppet undervisningsväsende används här som ett sammanfattande 
begrepp för de inrättningar i samhället som hade till uppgift att utföra hö-
gre och lägre undervisning.488 Med det lägre undervisningsväsendet avser jag 
skolor och gymnasier. Med det högre undervisningsväsendet avser jag univer-
siteten. Begreppet innefattar alltså inte de fenomen man brukar omfatta med 
termen folkundervisning.489

Under medeltiden var undervisningen organiserad kring domkyrkor-
na.490 Denna undervisning hade sin huvudsakliga funktion i reproduktio-
nen av funktionärer till den ideologiska statsapparat som kyrkan utgjorde. 
Genom reformationen kom nya aktörer och nya intressen att få infl ytande 
över hur undervisningsväsendet skulle organiseras. Med detta kom under-
487 Althusser 1976, s. 126.
488 Jag vill göra läsaren uppmärksam på att jag valt att inte använda en modern term som 

utbildningssystem eller utbildningsväsende. Jag har valt detta av en bestämd anledning. 
Det moderna begreppet speglar egentligen skolornas funktion i dagens samhälle där 
det gäller att utbilda den stora massan av arbetskraft till att hantera grundläggande och 
kvalificerade eller mycket specialiserade övervakande funktioner inom produktionen, 
detta har gjort att utbildning har kommit att bli yrkesutbildning. Undervisningsväsen-
det i äldre tid kan inte sägas ha haft denna funktion då det främst rörde reproduktionen 
av en liten elit till positioner inom andra reproduktionssystem, en funktion som endast 
den högre utbildningen (på universitet och högskolenivå) har i dagens samhälle. Ge-
nom denna begreppsliga åtskillnad blir skolans förändrade betydelse och funktion i det 
moderna samhälle särskilt framhävd.

489 Folkundervisningen var under perioden 1580-1800 en del av de prästerliga arbetsupp-
gifterna och syftade till att ge folket undervisning i katekesen och bibringa folket re-
ligiös uppfostran, se Richardson 1994, s. 30-31. Se vidare Sjöstrand 1958, s. 69-75, 
153-163, 288-326.

490 Se Askmark 1943, s. 1-16; Sjöstrand 1958, s. 28-42.
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visningens form och funktion att förändras. Som på många andra områden 
var det Gustav Vasa som tog de första stegen mot ett reformerande av under-
visningsväsendet efter den repressiva statsapparatens behov. Enligt Gustav 
Vasa skulle skolan ha dubbla syften: dels att utbilda präster, dels att utbilda 
blivande ämbetsmän i statens tjänst.491 De första åtgärder som Gustav Vasa 
genomförde var att bryta sönder den gamla skolorganisationen i anslutning 
till domkyrkorna genom att dra undan de ekonomiska förutsättningarna för 
dessa. De kringskurna domkapitlen fi ck dock även fortsättningsvis upprätt-
hålla undervisningen. Även om det i Georg Normans kyrkoordning från 
1541 ägnades några stycken åt ”läxorna i skolan” genomfördes det i övrigt 
inga större reformer under denna tid.492 

Först 1571 fi ck skolorna en mer omfattande behandling genom den detta 
år antagna kyrkoordningen. I kyrkoordningen talas det odiff erentierat om 
skola, och en skolmästare förutsätts vara dess föreståndare.493 Enligt kyrko-
ordningen skulle skolmästaren ha stiftschefen som sitt råd och även om denna 
term kan tolkas tvetydigt antar jag att detta innebar att han ansvarsmässigt 
var underställd stiftschefen.494 Dessutom skulle skolmästarens försörjning 
tryggas av domkapitlet i stiftsstäderna samt borgmästarna med råd i övriga 
städer genom bostad och underhåll.495 Skolan skulle vara organiserad i tre 
eller fyra ”hopar eller kretsar”, vilket var detsamma som klasser. Den huvud-
sakliga undervisningen skulle bestå i språkkunskaper och då främst latin.496 
Under åren efter kyrkoordningen kom positioner inom de gamla domkapit-
len att överfl yttas till skolan. Detta blev särskilt tydligt under Karl IX:s her-
tigtid då de teologie lektorerna som fanns vid domkapitlet i Strängnäs för att 
handha prästutbildningen istället kom att knytas till skolans undervisning.497 
Vid ett kyrkomöte i Uppsala 1595 överfl yttades också stora delar av domka-
pitlens undervisning till skolan. Genom en reform 1604 kom Karl IX att sätta 
in dödsstöten för domkapitlens utövande av undervisningen då dekan- och 
penitentiarsämbetenas underhåll överfl yttades till två positioner vid skolorna; 
nämligen teologie lektor och konrektor.498 Det fortsatta 1600-talet kom att 
bli de stora reformernas tid för undervisningsväsendets organisation.

Den första skolordningen under 1600-talet som innebar att lärarna blev 
fl er och att klassantalet ökade antogs 1611 av Kungl. Maj:t efter initiativ av 

491 Sjöstrand 1958, s. 93.
492 Sjöstrand 1958, s. 95.
493 Den svenska kyrkoordningen 1571, s. 177.
494 Den svenska kyrkoordningen 1571, s. 178.
495 Den svenska kyrkoordningen 1571, s. 179.
496 Den svenska kyrkoordningen 1571, s. 180.
497 Sjöstrand 1958, s. 102.
498 Sjöstrand 1958, s. 104.
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riksdagen.499 I 1611 års skolordning skilde man på två typer av skolor: pro-
vinsialskolor och katedralskolor, där den senare beteckningen innefattade 
skolorna i stiftsstäderna medan den förra betecknade skolorna i övriga städer. 
Provinsialskolan omfattade fyra klasser och katedralskolan två klasser utöver 
detta.500 I skolordningen förutsattes ett antal befattningar. Varje klass i pro-
vinsialskolan skulle undervisas av en sk. kollega, där kollegan i högsta klassen 
var högst i rang. Jämte kollegerna skulle varje provinsialskola ha en rektor. I 
formuleringarna kring katedralskolans organisation fastslogs att varje skola 
skulle ha en rektor och möjligen en konrektor. Båda dessa hade undervis-
ningsskyldighet. Förutom kolleger skulle det vid katedralskolan även fi nnas 
en teologie lektor som i huvudsak undervisade i den sjätte, alltså högsta, klas-
sen.501 Att de ekonomiska grunderna för dessa befattningar ofta var knappa 
syns i ordningens tredje sista stycke där lärarna förbjöds att tillgripa socken-
gång för att få till livsuppehället.502

Under 1620-talet uppstod gymnasium i anslutning till katedralskolorna 
och det där existerande teologie lektoratet. De teologie lektoraten kom att 
få en god ekonomisk grund och ökad status i och med att de knöts till pre-
bendepastorat. Prebendesystemet innebar att inkomsterna från en kyrklig 
församling anslogs till ett ämbete eller tjänst inom undervisningsväsendet. 
Inkomsterna från prebendeförsamlingarna tillföll prebendeinnehavaren men 
det direkta församlingsarbetet sköttes av en vikarie som avlönades av pre-
bendeinnehavaren.503 Avlöningen av lektorer och professorer skedde genom 
prebendesystemet. Då de fi losofi ska ämnena ansågs vara grunden till de hö-
gre teologiska studierna kom befordringsgången bli sådan att man gick från 
fi losofi ska lektorat till teologie.504 Initiativet till gymnasium var ursprungli-
gen Gustav II Adolfs och gjordes med hänvisning till ekonomin; man ville 
minska antalet katedralskolor och ersätta dessa med ett mindre antal, men 
bättre fi nansierade, gymnasier.505 Detta möttes med viss betänklighet från 
stiftscheferna som ville behålla utbildningen av prästerskapet i anslutning till 

499 Sjöstrand 1958, s. 108.
500 1611 års skolordning, s. 28-33.
501 1611 års skolordning, s. 32.
502 1611 års skolordning, s. 39.
503 Brilitoh 1946, s. 173-174, 334. Prebendesystemet och den avlöning detta system av-

kastade är ett tämligen outforskat område. Eftersom detta avlöningssystem liknade de 
former vi analyserat rörande den kyrkliga apparatens materiella försörjningssystem är 
det givet att avlöningen skiftade från region till region samt från en tid till en annan. En 
närmare empirisk analys av professorernas och lektorernas löner i Lunds stift har gjorts 
av Erik Sandstedt, se Sandstedt 1986, s. 116-124. Det är dessutom inte klarlagt hur 
stort ansvar prebendekyrkoherden hade för sin församling, troligtvis var det vikarien 
som skötte församlingen både administrativt

504 Sjöstrand 1958, s. 177.
505 Sjöstrand 1958, s. 177.
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stiftsstaden. Utvecklingen under 1620-talet blev den att gymnasier upprätta-
des i stiftsstäderna i anslutning till katedralskolorna. I Västerås 1623, Sträng-
näs 1626, Linköping 1627, Åbo 1630, Dorpat 1630, Reval 1630, Viborg och 
Skara 1641 samt Växjö och Stockholm 1643.506 

I 1647/50 års privilegier fanns en allmän försäkran om kungamaktens 
beskydd av undervisningsväsendet. Privilegierna innehöll även en bekräftelse 
på att de i undervisningsväsendets tjänst skulle få behålla sina dittills vunna 
ekonomiska rättigheter och villkor. De som hade prebendepastorat garantera-
des dessa, professorerna skulle få behålla sin inkomst av kronotiondet och an-
dra i tjänst skulle få behålla eventuell penningränta som de blivit tilldelta.507 
Befolkningen i städerna uppmanades också att ombesörja så att skolmästarna 
fi ck hus att bo i.508 Något närmare om avlöningsförhållandena eller beford-
ringssystemet nämndes inte.

Även relationen mellan skolor, gymnasium och universitet samt gym-
nasiernas innehåll förblev oreglerat under denna period av praktiska för-
ändringar. Först med 1649 års skolordning kom relationen mellan dessa tre 
institutioner att bli juridiskt tydlig. Skolordningen fastslog att riket skulle 
ha tre typer av läroanstalter: trivialskolor, gymnasier och akademier. Det be-
stämdes också att trivialskolan skulle förbereda för studier på gymnasiet och 
att gymnasiet i sin tur skulle vara grunden för universitetsstudier.509 Under-
visningsväsendet fi ck med detta en sammanhängande struktur. Trivialskolan 
skulle bestå av fyra klasser och jämte dessa skulle det fi nnas en ”skriv- och 
räkneklass” som syftade till att utbilda borgerskapets barn i skrivande och 
räkning.510 De befattningar som förutsattes fi nnas på skolorna var klasslärare, 
rektor och konrektor.511 Varje gymnasium skulle ha sju lektorer. I fallande 
statusordning: förste teologie lektor, andre teologie lektor, lektor i logik och 
fysik, lektor i retorik, lektor i historia och poesi, lektor i grekiska samt lektor 
i matematik. Det skulle dessutom fi nnas två undervisande adjunkter och två 
biträdande tjänstemän vid varje gymnasium.512 Med den nya skolordningen 
följde en ny skolstat (1652 års stat) som reglerade löner, antalet skolor och 
lärare i varje stift. Undervisningsväsendets tjänster skulle avlönas årligen med 
ett antal tunnor säd (150 för lektorer och rektorer samt 50 för kolleger). De 
teologie lektorerna och rektorerna skulle dessutom erhålla inkomster från 
prebendepastorat medan de fi losofi e lektorerna skulle uppbära inkomster 
från enskilda prebendehemman. Den fastställda staten skulle fi nansiera cirka 
506 Sjöstrand 1958, s. 182, 189.
507 Liedgren 1938, s. 234-235.
508 Liedgren 1938, s. 235-236.
509 1649 års skolordning, s. 99.
510 1649 års skolordning, s. 52.
511 1649 års skolordning, s. 54.
512 1649 års skolordning, s. 94-97.
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60 lägre trivialskolor (med en lärare, pedagog, i vardera skola), 27 högre tri-
vialskolor (med rektor/konrektor och kollegor) samt 9 gymnasier.513 Detta 
ekonomiska åtagande var dock för omfattande för att kunna realiseras vilket 
resulterade i att man från statligt håll 1653 reviderade fi nansieringen och 
sänkte lönerna kraftigt.514 

Under Karl XI:s styre antogs en ny skolordning 1693. Denna innebar 
inga drastiska förändringar av undervisningsväsendets organisation förutom 
att trivialskolans apologistklass skulle upphöra. I praktiken tycks dock denna 
klass ha funnits kvar i någon form vid fl era skolor.515 Tydligare än innan 
fastslogs det även att det var Kungl. Maj:t som genom sin fullmakt hade rätt 
att besätta rektors- och lektorstjänsterna.516 Skolordningen bekräftade också 
att det fanns en statusordning mellan lektoraten på gymnasierna och att den 
sk. lektoratsväxlingen kunde ske om den som befordrades från fi losofi e till 
teologie lektorat genomgick någon form av prov.517

Direkt efter Karl XII:s död väcktes krav på förändring av undervisning-
ens organisation. I 1723 års prästerliga privilegier återupprepades det kungli-
ga ansvaret att försörja och befordra personal till undervisningsväsendet men 
dessutom preciserades att konsistorierna skulle assistera med att föreslå och 
hjälpa sökande till tjänst ”efter lärdom förtjenst och skicklighet”.518 Profes-
sorer, lektorer och rektorer garanterades också sina inkomster från prebende-
socknarna och kronotiondet.519 Städernas råd ålades dessutom att skolmäs-
tarna skulle få tjänstebostäder och samtliga funktionärer inom akademin, 
gymnasiet och skolorna gjordes ”frie för all borgerlig besvär och tunga” på 
sina fastigheter med tillhörande mark inom stadens gränser.520 Men beho-
vet av en närmare omorganisering av undervisningsväsendet blev påtagligt. 
Vid riksdagen 1719 togs frågan upp och arbetet vid de följande riksdagarna 
resulterade 1724 i en ny skolordning.521 1724 års skolordning innebar att 
apologistklassen återuppstod som fristående klass jämte trivialskolans fyra 
ordinarie klasser.522 Skolordningen var också mer utförlig när det gällde att 
bestämma stiftschefernas roll som eforus. Enligt skolordningen skulle stifts-

513 Sjöstrand 1958, s. 198-200. Mot slutet av 1600-talet hade institutionernas numerär 
ökat (i det Sjöstrand kallar ”egentliga Sverige och i Finland”) till 12 gymnasier, ett 30-
tal trivialskolor samt ett 70-tal pedagogier, se Sjöstrand 1958, s. 210.

514 Sjöstrand 1958, s. 199.
515 Sjöstrand 1958, s. 212.
516 1693 års skolordning, s. 4.
517 1693 års skolordning, s. 5.
518 Brusewitz 1916, s. 125-126.
519 Brusewitz 1916, s. 126-127.
520 Brusewitz 1916, s. 130-131.
521 Sjöstrand 1961, s. 135.
522 1724 års skolordning, s. 36; Sjöstrand 1961, s. 136.
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chefen hålla ”alfwarsam upsikt” över skolorna och gymnasierna.523 Denna 
ämbetsplikt reglerades i 1571 års kyrkoordning och senare i 1686 års kyrko-
lag.524 I 1724 års skolordning gjordes dock den mest utförliga preciseringen av 
stiftschefens åligganden och det angavs där explicit att stiftschefen ansvarade 
för dessa plikter inför Kungl. Maj:t.525 En viktig nyhet i 1724 års skolord-
ning var att de ordinarie lärarna vid gymnasier och trivialskolor fi ck rätt att 
dubblera antalet tjänsteår de varit verksamma på fasta tjänster inom under-
visningsväsendet då de sökte vidare befordran till prästtjänster (att få denna 
befordran krävde givetvis att de lät prästviga sig).526 Enligt skolordningens 
formulering skulle lärarna ha möjlighet att växla till en prästerlig och bättre 
betald tjänst därför att de hade fattiga villkor och ett ”trägit” arbete.527 Ge-
nom den dubbla tjänsteårsberäkningen kunde de styrande hoppas på att säkra 
tillgången på funktionärer (och därmed upprätthålla konkurrensen) främst i 
undervisningsväsendet men även inom den ordinarie kyrkliga organisationen 
eftersom tillgodoräknandet kunde innebära en ökad cirkulation av personer 
mellan systemen.528 Denna konkurrensfördel kom med tiden att möta starkt 
motstånd hos prästerskapet inom den ordinarie kyrkliga organisationen som 
upplevde sig få stå tillbaka i konkurrensen då tjänsteår var grundkriteriet för 
befordran. I samband med att undervisningsväsendet ekonomiskt reforme-

523 1724 års skolordning, s. 55.
524 Se 1571 års kyrkoordning, s. 164; 1686 års kyrkolag, s. 911. Stiftschefen i en universi-

tetsstad var tillika prokansler över universitetet.
525 1724 års skolordning, s. 56-57. 
526 1724 års skolordning, s. 31.
527 1724 års skolordning, s. 31. Under 1700-talets gång kom fler prästerliga tjänster (i 

huvudsak låga positioner) att omfattas av den dubbla tjänsteårsberäkningen, bla. rege-
mentsprästerna 1757 och 1762 samt hovpredikanterna 1786, se Norrman 1986.

528 Att en ökad konkurrens och cirkulation verkligen blev fallet är inte helt entydigt i de 
empiriska studier av fenomenet som genomförts. Ragnar Norrman menade i sin studie 
att prästerna med dubbel tjänsteårsberäkning automatiskt inte gick till prästtjänster 
utan att systemet snarare innebar att konkurrensen ökade mellan den ökande mäng-
den potentiella innehavare, se Norrman 1986, s. 166, 174. Daniel Lindmarks studie av 
lärarna i Piteå skola före och efter 1724 visade att lärarkåren som erhöll stigande spann-
målslöner över tid inte visade någon ökad benägenhet att växla till prästtjänster men 
att ändå växlingen från en skoltjänst till en prästtjänst var vanligt då nästan hälften av 
lärarna genomförde en sådan växling, se Lindmark 1990, s. 97-101. Lindmark har gjort 
en skarp iakttagelse av de ekonomiska drivkrafterna i systemet. Han skriver: ”Systemet 
hade sina ekonomiska förutsättningar: Å ena sidan skulle lönerna för lärare och obe-
fordrade präster hållas så låga att de uppmuntrade fortsatt meritering och avancemang. 
Å andra sidan gällde det att hålla dem på en sådan nivå att nyrekryteringen inte hin-
drades. De minst attraktiva tjänsterna kunde dessutom locka med förhöjd tjänsteårs-
beräkning. […] När tjänst i den lärda skolan inte längre skulle utgöra ’ett trappsteg för 
prästerlig befordran’, kunde således lärarlönerna höjas”, se Lindmark 1990, s. 104-105.
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rades och staten övertog hela fi nansieringsbördan 1849 avvecklades systemet 
med den dubbla tjänsteårsberäkningen.529 

Under 1700-talets fortsättning kompletterades 1724 års skolordning 
med några smärre tillägg men en ny och större juridisk fi xering av undervis-
ningsväsendets organisation och innehåll gjordes inte förrän 1807.530

Jämte skola och gymnasium fanns universiteten (även benämnda aka-
demi) som utgjorde den högsta nivån i undervisningsväsendets organisation. 
Under den period som berörs här fanns det fem universitet i det svenska 
riket med provinser. Även om universitetet i Uppsala inrättades 1477 låg 
verksamheten nere under större delen av 1500-talet. Verksamheten återupp-
togs i viss form 1566 men det var först genom kungliga privilegier 1593 som 
verksamheten blev kontinuerlig.531 Sistnämnda år tillsattes åtta professurer, 
varav tre var teologie, för att handha den högre undervisningen i riket. År 
1595 tillkom en professur i medicin och 1609 en i juridik. Verksamheten 
skedde dock under ekonomiskt ansträngda förhållanden; många professurer 
stod obesatta och studentantalet var sviktande.532 Först genom frikostiga do-
nationer av Gustav II Adolf och nya konstitutioner 1626 kom verksamheten 
att få en stabil grund.533 Under 1600-talets första hälft utökades också antalet 
universitet i riket. År 1632 omvandlades gymnasiet i Dorpat till universitet 
och 1640 beslutade statsledningen att göra samma sak i Åbo.534 När delar av 
Pommern tillföll svenska riket genom westfaliska freden 1648 kom även det 
redan existerande universitetet i Greifswald under svensk överhöghet.535 Efter 
att Skåne tillfallit svenska riket genom Roskildefreden 1658 inrättades ett 
universitet i Lund 1666. På grund av de återkommande krigsoroligheterna 
blev dock inte verksamheten i Lund kontinuerlig förrän 1682.536 Utökningen 
av antalet universitet och tillsättandet av nya professurer hindrade dock inte 
att många studenter tillbringade lång tid vid andra europeiska universitet, ett 
529 Norrman 1986, s. 11.
530 Se 1807 års skolordning.
531 Sjöstrand 1958, s. 68, 129-130.
532 Sjöstrand 1958, s. 131.
533 Sjöstrand 1958, s. 222. I konstitutionen bestämdes att universitetet skulle ha 18 profes-

surer, varav fyra skulle vara teologiska, se Sjöstrand 1958, s. 223.
534 Sjöstrand 1958, s. 223-224. Efter den ryska invasionen 1656 flyttades Dorpats univer-

sitet till Reval, men universitetet återupprättades i Dorpat 1681 med tio professurer. 
Denna organisation ägde dock endast bestånd till 1699 då universitetet överflyttades 
till Pernau och på grund av det ansträngda läget snart upphörde, se Sjöstrand 1958, s. 
224. Åbo akademi inrättades med elva professurer men verksamheten blev inte konti-
nuerlig på grund av de under 1600- och 1700-talet pågående krigen, se Sjöstrand 1958, 
s. 225-226.

535 Sjöstrand 1958, s. 226. Greifswald blev vid flertalet tillfällen perioden 1648-1807 ut-
satt för belägringar och erövringar men universitetet tycks ha haft en stor och tämligen 
stabil organisation. 

536 Sjöstrand 1958, s. 225.
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fenomen som till stor del understöddes, även om det inte var problemfritt, av 
statsmakten genom exempelvis kungliga stipendier.537

Ur denna korta sammanfattning av undervisningsväsendets struktur 
och förändring under 1600- och 1700-talet kan vi dra ett antal slutsatser. För 
det första att det under 1600-talet på statligt initiativ skedde en utvidgning 
både i institutionernas numerär och typer (med gymnasiernas tillkomst). För 
det andra att det från 1600-talets mitt fanns en tydlig struktur och orga-
nisation av den högre och lägre undervisningen genom tre sammankopp-
lade institutioner som bestod av fasta och avlönade tjänster.538 Tjänsterna fi -
nansierades av den repressiva statsmakten med understöd från den kyrkligt 
ideologiska statsapparatens ekonomiska resurser (prebendepastorat) för vissa 
högre tjänster. Så länge det fanns utsikter att övergå i den kyrkliga appara-
tens mer lönande belöningshierarkier hölls lönerna ner. Denna utformning 
av undervisningsväsendets avlönings- och befordringssystem fi ck betydande 
verkningar för konkurrensen inom den kyrkliga apparaten, det blev tydligt 
i tidigare gjorda analysen av 1786 års pastoratsklassifi kation.  Den praktiskt 
övervakande funktionen i systemet hade stiftschefen i sin roll som eforus eller 
prokansler. Eforus ansvarade inför Kungl. Maj:t. Det är också tydligt att un-
dervisningsväsendet kan sägas ha haft fl era syften, bl.a. personlighetsdaning 
och kunskapsförmedling, men att dess huvudsakliga funktion var att repro-
ducera blivande funktionärer för i huvudsak den repressiva statsapparaten 
och den kyrkliga ideologiska statsapparaten, samt givetvis försäkra sig om att 
disciplinera individer att fungera som experter i det egna reproduktionssys-
temet. Tjänster inom undervisningssystemet kunde bara besättas med män 
meriterade genom undervisningsväsendets system av examina och tjänster. 
Undervisningsväsendet syftade alltså inte till att reproducera den större delen 
av arbetskraften, detta sköttes inom produktionen, exempelvis inom famil-
jen i jordbrukande samhällen. Visserligen bildades det ganska tidigt enheter 
för att hantera skolning i de färdigheter som övervakande funktioner inom 
varuproduktionssystemet krävde, såsom exempelvis räkning och skrivning. 
De ”skriv- och räkneklasser” som från och med 1724 års skolordning blev 
kända som apologistklasser hade denna funktion. Huvudsyftet med under-
visningssystemet var dock att fungera som ett grundläggande reproduktions-
system för reproduktionen av andra reproduktionssystems funktionärer. Det 
går också att läsa undervisningsväsendets historia som ett samarbete mellan 
den repressiva och den kyrkligt ideologiska statsapparaten, något som följer 
av reproduktionssystemets funktion. Den ekonomiska fi nansieringen av or-
ganisationen och verksamheten samt de högsta styrande och kontrollerande 

537 Se Göransson 1951.
538 Undantaget var ansvaret för rektoratet vid gymnasiet som skiftade mellan lektorerna, se 

Sjöstrand 1961, s. 138.
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funktionerna delades mellan representanter för de två statsapparaterna, där 
den repressiva statsapparaten ytterst behärskade den högsta ledningen.

Utifrån dessa resultat borde man kunna återvända till frågan om under-
visningsväsendets autonomi som konkurrenssystem. Undervisningssystemet 
hade sin specifi ka organisation, skild från andra statsapparaters. Undervis-
ningsväsendet hade också en specifi k funktion, skild från andra statsappa-
raters, att fostra och på ett grundläggande sätt meritera reproduktionssyste-
mens funktionärer. Inom undervisningsväsendet fastställdes också en mängd 
symboliska värden, exempelvis examina, som erkändes inom andra repro-
duktionssystem men som bara kunde genereras och erhållas inom undervis-
ningsväsendet. Frågan är om det inte också går att tala om att en specifi k ide-
ologi behärskade undervisningsväsendet. Visserligen bestod undervisningens 
innehåll av religiöst ideologiska studier och personlighetsdaning med syftet 
att fostra goda och lojala undersåtar i statens tjänst. Tydliga exempel på detta 
ges i skolordningarna och i Uppsala universitets konstitutioner från 1626 
hette det:

 

Framför allt skola ynglingarna lära att icke hysa låga och klenmodiga tankar om 
sig själva och rikets nuvarande tillstånd, varav ofta klagan och jämmer över olika 
förhållanden, beundran för allt utländskt och misstro till egen förmåga att utföra 
stora handlingar, vilket är till betydande hinder vid en stats styrelse. Allt detta 
bör rättas genom uppfostran och undervisning, så att ynglingarna i god tid bli 
uppmuntrade till ett mera patriotiskt sinnelag och till lysande bedrifter. Härvid 
fordras även ovanlig duglighet från lärarnas sida.539

Men det fanns för undervisningsväsendet specifi ka problem och föreställ-
ningar om hur denna fostran skulle fullgöras på bästa sätt. I anslutning här-
till förutsattes och utvecklades föreställningar av reproduktionssystemets 
funktionärer om den skara man hade att reproducera och en syn på sin egen 
funktion och plats i samhället, föreställningar som rimligtvis måste ha varit 
utsatta för maktkamp och revidering över tid. Relationerna till andra stats-
apparater främst den kyrkligt ideologiska och den repressiva var dock täta 
och bestod i cirkulation av ekonomiska, personella och ideologiska resurser. 
Genom behärskandet av organisationens högsta styrande och övervakande 
funktioner, som sammanhängde med kontrollen av undervisningsväsendets 
funktion, formades och förändrades organisationen med nödvändighet uti-
från den repressiva statsapparatens och den kyrkligt ideologiska statsappara-
tens krav och behov.

539  Sjöstrand 1958, s. 222.
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Sammanfattande analys
Utifrån formuleringen av en särskild modell av en ideologisk statsapparat, i 
form av ett konkurrenssystem, har detta kapitel syftat till att undersöka några 
av de grundstrukturer som reproducerade kyrkan och undervisningsväsendet 
i det svenska riket under 1600- och 1700-talen. Mitt intresse har utifrån 
modellens grundantaganden riktat sig mot tjänstepositionsstrukturerna, av-
löningssystemet, befordringssystemet och frågan hur dessa samverkade för att 
forma konkurrensen i apparaterna samt hur detta förändrades över tid. Med 
hjälp av lagstiftningsurkunder, privilegiedokument och tidigare forskning 
har jag här skisserat de huvudsakliga formerna, innehållet och förändring-
arna i dessa system under 1600- och 1700-talen.

Grunddragen i den formulerade konkurrenssystemsmodellen är att en 
ideologisk statsapparats reproduktion är baserad på tjänstehierarkier som 
genom att sammanfalla med materiella och symboliska belöningshierarkier 
upprätthåller konkurrensen mellan personer i apparatens tjänst samtidigt som 
den attraherar potentiella funktionärer.  Då en ideologisk statsapparat i sig 
inte är en materiell produktionsenhet måste den alltid i betydande utsträck-
ning försörjas genom att tillskansa sig en del av den samlade samhälleliga 
produktionen. Avlöningssystemet måste säkra konkurrensen mellan appara-
tens funktionärer och samtidigt konkurrera med omgivande produktions- 
och reproduktionsapparater för att locka arbetskraft. Avlöningssystemet i en 
ideologisk statsapparat är vidare inte prestationsbaserat utan rangbaserat. 

I ett första steg inriktades analysen på den kyrkliga apparatens repro-
duktion. Det framgick att det materiella försörjningssystemet var decentrali-
serat och tätt knutet till de merarbetsformer som apparaten kunde avtvinga 
lokalsamhället. Kyrkans materiella belöningshierarkier var vertikalt ordnade, 
i en struktur av högre och lägre tjänstepositioner, vilket visar på av löningens 
rangberoende. Samtidigt gjorde avlöningssystemets anknytning till den loka-
la/regionala produktionen och folkmängden att det skapades skilda inkom-
ster för samma tjänstepositioner, vilket innebar att det fanns en horisontellt 
inriktad konkurrens om tjänstgöringsorter. I ett andra steg studerade jag hur 
befordringssystemet var organiserat samt hur dess utformning och produk-
tionen av arbetskraft påverkade konkurrensen i den kyrkliga apparaten över 
tid. Det var tydligt hur det oreglerade befordringsväsendet som uppstod efter 
reformationen då konungamakten, adelns och kyrkans önskemål om att or-
dinera olika typer av präster (hovpräster, krigspräster, huspräster och hjälp-
präster) skapade en kraftig överproduktion av prästerlig arbetskraft under 
1600- och 1700-talen. Befordringssystemets grundläggande struktur i form 
av tre pastoratstyper, som svarade mot formerna av tillsättningsmakten, bi-
drog till en ökad konkurrens som långt fram i tiden förblev oreglerad och 
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systemet i sig självt skapade en befordringsmässig komplexitet som förstärkte 
det decentraliserade och på personliga beroenden grundade systemet. Det 
var dessutom tydligt hur avlöningssystemet och befordringsväsendet hängde 
samman då konungen genom konstruktionen av de regala gällen lade beslag 
på de förmögnaste pastoraten och besatte dem med präster efter eget, lagligt 
sanktionerat, godtycke. Situationen med ett oreglerat och ytterst godtyckligt 
befordringssystem förvandlades vid 1700-talets mitt, under det stora tryck 
som överproduktionen av prästerlig arbetskraft skapade, till en situation där 
en mängd präster skulle försörjas av ett materiellt avlöningssystem som i sig 
börjat försvagas under trycket av allt fl er präster samt en förändrad prisbild 
och produktionsinriktning i riket. 1786 års pastoratsklassifi kation, med öka-
de krav på akademisk meritering för att få tjänst, kom att bli svaret på denna 
situation och ett instrument med vars hjälp man kunde befordra funktionä-
rer från undervisningsväsendet till rika pastorat och på det sättet utestänga 
stora delar av den dittills överproducerade arbetskraften från konkurrensen.

I detta kapitel har jag dessutom strävat efter att rekonstruera undervis-
ningsväsendet som en form av konkurrenssystem och kortfattat skildrat dess 
historia under 1600- och 1700-talen. Genom kungamaktens försorg expan-
derade undervisningsväsendet kraftigt under 1600-talet. Institutionernas 
antal ökade, nya typer av institutioner tillkom och behovet av arbetskraft i 
form av lärare växte. Denna expansion fi nansierades av staten främst genom 
penning- och naturalöner men för undervisningsväsendets högre tjänster or-
ganiserade man den materiella försörjningen med hjälp av den kyrkliga appa-
ratens försörjningssystem i form av sk. prebendepastorat. För att åstadkomma 
en ökad konkurrens i de vertikala belöningshierarkierna hölls lönerna nere 
samtidigt som man upprätthöll möjligheten att övergå i den kyrkliga ap-
paratens mer lönande belöningshierarkier. Om man bara underkastade sig 
den disciplin konkurrensen krävde och godtyckligheten i befordringsväsen-
det kunde man hålla förhoppningen om en mer dräglig tillvaro vid liv. För 
att öka rekryteringen till lärartjänsterna och samtidigt skärpa konkurrensen 
inom arbetskraften i både undervisningsväsendet och den kyrkliga apparaten 
förstärktes denna övergångsmöjlighet under 1700-talet genom den dubbla 
tjänsteårsberäkning och pastoratsklassifi kationen. Den kungliga makten över 
befordringssystemet var total, men under påfrestningen av ett växande un-
dervisningsväsende kom domkapitlet att få en mer betydande roll i urvalet 
och tillsättningen av lärare.

Flera viktiga frågor ur reproduktionens perspektiv reser sig ur analysen 
i detta kapitel. Hur såg det faktiska sambandet ut mellan kyrkan, undervis-
ningsväsendet och kungamakten ur den personella reproduktionens synvin-
kel? Hur reproducerades kyrkans funktionärer? I nästa kapitel ska jag ta mig 
an dessa frågor genom att detaljstudera reproduktionen av stiftschefer.
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Kapitel 5
(Re)produktionen av dem som (re)producerar

Inledning
Varje ideologisk statsapparat måste genomföra en reproduktion av sina funk-
tionärer som svarar mot upprätthållandet av de existerande maktförhållan-
den som den ideologiska statsapparaten vilar på. Den mest väsentliga katego-
riseringen i en religiös ideologisk statsapparat tycks vara den mellan präst och 
lekman.540 På olika sätt formas och utses individer till att inneha positioner 
inom den ideologiska statsapparaten; de görs till experter. Denna ständiga 
reproduktion av människor till experter är alltså i samma andetag både ett ex-
kluderande och inkluderande, samtidigt som den upprättar en (makt)relation 
mellan experten och lekmannen. Kontrollen av reproduktionen är nyckeln 
till makten över apparaten. Formerna för och legitimeringen av den katego-
riella reproduktionen kan enligt teorin antas härstamma ur den ideologiska 
statsapparatens specifi ka logik och historia. Men samtidigt kan vi även anta 
att den repressiva statsapparaten på olika sätt försöker skaff a kontrollen över 
reproduktionens mekanismer. Formerna och legitimeringen kan därför även 
antas vara beroende av och spegla den repressiva statsapparatens form och 
intresse. Utifrån detta kan man mot en konkret historisk nivå ställa sig frågor 
av typen: Hur såg den kyrkliga ideologiska statsapparatens reproduktionsfor-

540 Ingående analyser av detta fenomen har gjorts av bland annat Max Weber och Pierre 
Bourdieu, se Weber 1985; Bourdieu 1991. Antagandet att den grundläggande katego-
riseringen i den religiösa ideologiska statsapparaten är den mellan präst och lekman 
kan sägas vara en del i utpekandet av den religiösa ideologiska statsapparatens specifika 
logik. Kategorisering i ekonomiska klasstermer är alltså underordnad i apparatens ex-
plicita sätt att fungera. Detta kan ge en betydelse till Althussers påstående att det inte 
är klasskampen som är centralt motiv i de ideologiska statsapparaterna. 
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mer ut? Hur involverad var den repressiva statsapparaten i kontrollen av den 
ideologiska statsapparatens reproduktion? 

Superintendenturfenomenet ställer öppet frågan om den repressiva stats-
apparatens inblandning i reproduktionen av stiftscheferna. På norsk botten 
har man konstaterat att superintendenterna i sina karriärer var tätt knutna till 
det kungliga hovet och tagit detta som ett bevis för konungens makt över den 
kyrkliga organisationen.541 I svenskt sammanhang har ännu ingen närmare 
systematisk analys av superintendenternas bakgrund och väg till stiftschefs-
positionen gjorts. Men det är väl inte alltför vågat att anta att framgången 
i deras karriärer var tätt förbunden med relationen till kungen och rådet. 
Ett stöd för denna hypotes kan man säga sig ha fått genom den föregående 
studien av superintendenturernas skapande. Den repressiva statens intresse 
och engagemang för skapandet borde avspegla sig i en omsorg om att besätta 
organisationens toppositioner med kungatrogna män. Däremot är det svårare 
att sia om hur dessa relationer såg ut, hur de förändrades över tid och hur 
reproduktionen av superintendenter förhöll sig till reproduktionen av den an-
dra delen av stiftschefsgruppen, biskoparna.

Om man vill undersöka den ideologiska statsapparatens autonomi och 
den repressiva statsapparatens involvering i reproduktionen av den ideolo-
giska statsapparatens experter, bör man ta sin utgångspunkt i de individer 
som formades och tilldelades expertrollen. Denna hypotes hämtar sitt stöd 
från tanken att inom den ideologiska statsapparaten är en maktposition inte 
individuell utan tillhör strukturen. Strukturen erbjuder individen vissa möj-
ligheter till avancemang inom apparaten (karriär), men reproduktionen av 
positioner inom apparaten är inte beroende av individerna därför att positio-
nerna reproduceras genom hela apparatens specifi ka logik och de maktrela-
tioner apparaten därigenom upprätthåller i samhället. Därför avspeglas appa-
ratens struktur i individens bana och personliga struktur. Genom en närmare 
analys av stiftschefernas bakgrund bör vi alltså kunna nå viktiga insikter inte 
bara i frågan om den repressiva statens makt över reproduktionen utan även i 
frågan om hur den ideologiska statsapparatens reproduktionsformer såg ut.

Tidigare forskning
Det är med stöd av juridiskt material möjligt att hävda att kraven på stifts-
chefens kompetens blev mer formella under 1600-talet. I 1571 års kyrkoord-
ning fastslogs att:

En Biscoop bör wara ostraff eligh, såsom en Gudz skaff are, icke eensinnat, icke 
sticken, icke snijken eff ter slem winning, Vthan giff mild, och elskar thet gott är, 

541 Se Imsen 1980; Ellingsen 1990.
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tuchtig, rettwijs, helig, Kysk, och håller sigh widh thet ord som wist är och lära 
kan, På thet han må wara mechtig at förmana genom helsosam lärdom, och öf-
fuerwinna them som ther emoot säya.542

Vid formuleringen av 1686 års kyrkolag kvarstod kraven på de personliga 
egenskaperna men ett mer formellt krav på utbildning och erfarenhet av 
tjänster hade tillförts. I den första paragrafen i kyrkolagens 20:e kapitel pre-
ciserades de krav enligt vilka en person skulle väljas till biskopsämbetet i det 
svenska riket. Paragrafens lydelse var: 

När ett BiskopzSäte blifver ledigt, skal Capitlet Oss sådant  tilkänna gifva, och 
sedan efter Vår theröfver erhållne tillåtelse  och befallning, med Clerckerijet, på 
theras Eed och Samvete, nämna sådane Männ, som the til thet Embetet tyckia 
vara för Gudz Kyrckia och Stiftet the nyttigaste, i Lära och Lefverne Skickeli-
gaste, the ther fruchta Gud, hafva ett godt Rychte, äre Redelige och sannfärdige, 
hata Girigheten, och vid Academier, Gymnasier, eller uti andre förnähme Em-
beten, hafva giort sig kunnige och väl förtiente.543

Som Yngve Stenström tidigare konstaterat kan man indela dessa krav i 
två delar, där det första valbarhetsvillkoret omfattar ”för Gudz Kyrckia och 
Stiftet the nyttigaste, i Lära och Lefverne skickeligaste, the ther fruchta Gud, 
hafva ett godt Rychte, äre redelige och sannfärdige, hata Girigheten” och 
det andra valbarhetskriteriet omfattande ”vid Academier, Gymnasier, eller 
uti andre förnähme Embeten, hafva giort sig kunnige och väl förtiente”.544 
Det första kriteriet uppfattade Stenström som krav på ”inre moraliska egen-
skaper” hos dem som söker biskopsämbetet, och som sådant helt subjektivt.545 
Även det andra kriteriet fann Stenström (utifrån sitt juridiska perspektiv) som 
vagt och otydligt då det endast angav att den sökande hade behövt vara en 
tid (inte sagt hur länge) vid universitet, skola eller uppehållit ett ämbete av 
något slag. Även det andra villkoret framträdde som tämligen subjektivt i 
Stenströms ögon. Ställd inför dessa kriterier, och deras oklarhet, fann sig 
Stenström tvungen att dra slutsatsen att kyrkolagen inte gav klara besked om 
vem som borde väljas till biskop, och att Kungl. Maj:t fi ck avgöra biskopsvalet 
utan klara kriterier och efter eget huvud.546 I andetaget efter dessa slutsatser 
tillät sig dock Stenström konstatera att Kungl. Maj:t hade att rätta sig efter 
de personer som uppförts på förslag från stiften. Detta måste ha inneburit 
att Kungl. Maj:t inte själv hade att göra valet utan att detta i en viss mening 

542 Den svenska kyrkoordningen 1571, s. 145.
543 1686 års kyrkolag, s. 906. Jag har inte funnit några andra lagrum än 1571 och 1686 års 

föreskrifter som reglerat kraven på stiftschefens meriter.
544 Stenström 1959, s. 42-43
545 Stenström 1959, s. 43
546 Stenström 1959, s. 46.
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redan var avgjort.547 Jag tillåter mig att formulera Stenströms resonemang 
som följande problem: Kyrkolagen skulle ge kriterier för valet av biskop, men 
den gav inte kriterier för valet av biskop. Därför hade Kungl. Maj:t att ytterst 
sätta kriterierna för valet (vilket implicerar antagandet att Kungl. Maj:t var 
helt fri att utforma både kriterierna och valet), men Kungl. Majt:s utnämning 
var tydligen inte fri och kriterierna tycks satta på informell grund (Kungl. 
Majt:s val togs ju enligt Stenström i relation till redan gjorda val av andra 
personer än Kungl. Maj:t själv). Det faktum att det var Kungl. Maj:t som 
fällde avgörandet och legitimerade beslutet att utse en stiftschef kan inte vara 
ett uttömmande svar på frågan om hur denna grupp kunde reproduceras över 
tid och rum. Snarare fi nns det utifrån teoretiska skäl anledning att tro att 
Kungl. Maj:t fungerade som en reproducent av maktstrukturer som till viss 
del låg utanför kungamakten. Genom stiftschefsvalet reproducerade Kungl. 
Maj:t den ojämna maktrelation som konstruerats mellan präst och lekmän 
samt den maktstruktur som förband och åtskilde apparatens experter. Uti-
från dessa problem och konstaterandet att det inte fanns några formella krite-
rier för vem som skulle väljas till stiftschef, men att det ändå framstår som att 
rekryteringen gjorts utan formellt uttalade riktlinjer och att den därtill haft 
sin grund i olika typer av reproduktionssystem, måste man alltså på andra 
grunder än de juridiska ta sig an frågan om vilka det var som rekryterades till 
biskopsämbetet och hur reproduktionssystemen såg ut.

Sven Kjöllerström gjorde 1952 tre påståenden om 1700-talets stifts chefer. 
Utan gjord undersökning, hänvisning till källor eller fortsatt diskussion häv-
dade Kjöllerström: 1) att biskopsämbetet under 1700-talets gång politiserades 
och sekulariserades, 2) att allt fl er av biskoparna tillhörde adeln och 3) att bi-
skoparna före sin utnämning haft mycket obetydliga relationer till kyrkan.548 
I detta sammanhang är det även värt att rekapitulera Kjöllerströms påståen-
den kring Kungl. Maj:ts makt vid valet av superintendenter. Enligt Kjöller-
ström fanns det före 1720 inget formellt krav eller någon utbildad praxis på 
att stiftsprästerskapet skulle få delta i processen för utnämning av superinten-
denter. Tillsättningarna ska före 1720 i de fl esta fall ha gjorts direkt av Kungl. 
Maj:t utan annan inblandning.549 Inte heller efter 1686 års kyrkolag då det 
formellt fastslogs att superintendenterna stod i samma rang som biskoparna 
(och därmed borde ha omfattats av samma valprocedur) tycks prästerskapet 
ha fått något ökat infl ytande. Däremot förekom val i stift och riksdag med 

547 Sven Kjöllerström har i sina undersökningar visat att Kungl. Maj:ts makt i dessa frågor 
inte kan beskrivas som enväldig, om det än var kungamakten som genom utnämningen 
gav legitimitet till valet, Kjöllerström 1952, s. 155.

548 Kjöllerström 1952, s. 214.
549 Kjöllerström 1952, s. 159-160.
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efterföljande förslag till Kungl. Maj:t.550 Snarare förstärktes Kungl. Maj:ts 
kontroll över superintendentutnämningen under enväldet.551 Men genom 
1720 års regeringsform förstärktes prästerskapets makt då det formellt fast-
slogs att superintendentutnämningen skulle föregås av ett val i stiftet och att 
Kungl. Maj:t var bunden till det förslag på tre kandidater som utformades av 
berört stiftskonsistorium.552 Med hänsyn till Kjöllerströms påståenden borde 
man kunna precisera hypotesen om den kunganära superintendenturgrup-
pen. Man kan anta att de som utnämndes till superintendenter före 1720 
hade nära kontakt med kungamakten i sina karriärer före utnämningen, men 
att detta kan ha förändrats efter 1720 då kandidaterna troligtvis fi ck en större 
stiftsförankring. 

Kjöllerströms påståenden kring stiftschefernas bakgrund har stått obe-
kräftade och oemotsagda vad gäller 1700-talets del, men det fi nns en studie 
som utmejslat en skarpare bild av 1800-talets biskopar. I sin studie av kritiken 
mot biskoparna i det svenska samhället vid mitten av 1800-talet publicerade 
Jakob Evertsson uppgifter om bakgrunden för de biskopar som var verksam-
ma mellan 1847 och 1886. För att utröna om kritiken mot biskoparna hade 
saklig grund undersökte Evertsson biskoparnas politiska meriter och yrkes-
bakgrund. Evertssons tes var att en ny biskopstyp växte fram vid 1800-talets 
mitt.553 Han menar att en mer kyrkligt-teologisk biskopstyp då utkonkur-
rerade den tidigare humanistiskt bildade och politiska biskopstypen. Han 
stödde detta påstående genom att visa att den teologiska utbildningsbakgrun-

550 Stiftschefsval skedde då och då vid prästeståndets möten under 1600-talet. Det var 
dock inte ofta som val till nya superintendenter gjordes. Enligt Kjöllerström föreslog 
prästerskapet i Kalmar ny stiftschef inför prästeståndet 1626 och samma sak år 1650, 
Kjöllerström 1952, s. 64. Som jag konstaterade i avsnittet om skapandet av Karlstads 
superintendentur föreslog prästeståndet även ny superintendent i Mariestad 1647, se 
Prästeståndets riksdagsprotokoll del 1 1642-1660, s. 107-109. Karlstadsprästerna förrät-
tade även val 1637, Kjöllerström 1952, s. 115. Vid riksdagen 1660 uppmanade rikskans-
lern prästeståndet att föreslå ny superintendent i Riga, Prästeståndets riksdagsprotokoll 
del 2 1660-1664, s. 222. I protokollet från riksdagen 1664 finns en uppgift om att 
prästerskapet i Göteborg föreslagit ny stiftschef, Prästeståndets riksdagsprotokoll del 2 
1660-1664, s. 469. Efter Israel Kolmodins död 1710 genomförde även prästerskapet i 
Visby ett val till ny superintendent, Kjöllerström 1952, s. 151. Man hade gjort samma 
sak redan 1656 då Hans Strelow dog, Lemke 1868, s. 35.

551 Kjöllerström 1952, s. 160.
552 Kjöllerström 1952, s. 162. Regeringsformens ord var följande: ” med wid de öfrige 

biskopernes och superintendenternes utnämnande förhålles således, at trenne af dem 
som äga mästa stifftes vota blifwa Kl. M:tt af consistorio föreslagne, hwilka angelägne 
tienster af Kl. M:tt med rådz råde besättias, på det af de föreslagne den måtte förordnas 
som genom grundel lärdom, nijt om den evangeliska religionen och ett exemplariskt 
lefwerne giort sig dertill wärdige”, Prästeståndets riksdagsprotokoll, del 5 1719-1720, s. 
437.

553 Evertsson 2002, s. 208.
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den blev allt viktigare från 1840-talet.554 Evertssons undersökningar visar att 
fl ertalet av biskoparna hade en akademisk karriär bakom sig, vanligtvis som 
docenter eller professorer i teologi; tjugofyra av de tjugosju sittande bisko-
parna mellan 1847 och 1866 hade en akademisk karriär.555 Men Evertsson 
menade även att biskoparna förvärvat en praktisk kyrklig erfarenhet genom 
att de verkat som präster på olika tjänster.556 Vidare menade Evertsson att 
erfarenhet från riksdagen och prästeståndet var en viktig merit för att utnäm-
nas till biskop men att det inte går att hävda att biskoparna vid 1800-talets 
början i huvudsak hade en politisk bakgrund. Men det tycks som om den 
meritering som kunde göras via riksdagsuppdraget var viktig långt efter det 
att riksdagsuppdraget slutat vara ett obligatorium för biskoparna.557

I ett arbete från 1991 undersökte Rune Imberg de svenska biskops- och 
domprostutnämningarna från 1866 till 1989 med syftet att avgöra i vilken 
utsträckning staten använt sin utnämningsmakt för att påverka och styra 
ämbetstillsättningarna. I samband med detta syfte uppehöll sig Imberg kort 
kring temat ”tendenser och trender i utnämningspraktiken”.558 Imberg me-
nade där att det under 1870-talet var vanligt att kontraktsprostar valdes till 
biskopar men att den största delen av episkopatet vid 1800-talets slut och 
1900-talets början hade haft en akademisk karriär och att antalet professorer 
var stort. Imberg hävdade dock att detta förändrade sig under 1900-talets 
gång då allt fl er av biskoparna rekryterades från den kyrkliga organisationen 
och då främst från domprostämbetet.559 I sin behandling av mönster inom 
stiftschefsgruppen menade Imberg också att åtskilliga av biskoparna kom 
från prästsläkt och att många av dem hade en nära släkting som uppehållit 
samma befattning. Trots detta intressanta faktum påstod Imberg att det inte 
kan ha varit en nackdel för en biskopskandidat att ha stora släktförankringar 
inom kyrkan men att detta ”sällan spelat någon större roll” för utnämningen 
till biskop.560 Detta påstående görs utan vidare förklaring eller bevis. En svag-
het i Imbergs studie är att frågan om stiftschefernas bakgrund inte får någon 
systematisk belysning. Imberg nöjde sig med att påpeka att det fanns vissa 
fenomen och företeelser i det empiriska materialet, men gav ingen systematisk 
eller statistisk bevisföring för sina teser.

I en kort artikel har Patrik Winton genom ett individuellt/biografi skt 
exempel med utgångspunkt i en modell för sociala nätverk studerat bisko-
pens funktion och position i lokalsamhällets och riksdagens maktrelationer. 
554 Evertsson 2002, s. 196.
555 Evertsson 2002, s. 193-194.
556 Evertsson 2002, s. 207.
557 Evertsson 2002, s. 203.
558 Imberg 1991, s. 83-107.
559 Imberg 1991, s. 85.
560 Imberg 1991, s. 102-104.
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Han hävdade i denna artikel att Andreas Rhyzelius utnämning till biskop 
bäst förklaras med hänvisning till de sociala nätverkens dynamiska relatio-
ner.561 Jag delar Wintons åsikt att de informella systemen på ett inträngande 
sätt kan förklara den direkta utnämningen, men samtidigt vill jag hävda att 
man även måste ställa den grundläggande frågan om varför val gjordes och 
vilka strukturer i samhället som reproducerade både dem som genomförde 
nominerings- och valprocesserna och dem som blev valda. Dessa frågor kan 
inte besvaras tillfredsställande med en nätverksmodell. Grundskälet till detta 
ligger i argumentet att samhällets maktstrukturer är en föursättning för de 
sociala nätverkens form och funktion. Att förklara samhällets strukturer med 
hänvisning till sociala nätverk blir därmed svårt.

Då det saknas tidigare forskning kring superintendenternas sociala och 
yrkesmässiga bakgrund och en mer systematisk undersökning av stiftschefer-
nas reproduktion i allmänhet framstår det som viktigt att undersöka detta. 
Ett väsentligt mål med detta kapitel är dessutom att tillföra och pröva ett nytt 
perspektiv på ämnet genom att använda begreppen ideologisk statsapparat 
samt konkurrenssystem som väsentliga moment i analysen och förståelsen.

Syfte och frågeställningar
Målet i detta kapitel har varit att studera reproduktionen av stiftschefer och i 
samband med detta ta hänsyn till eventuella skillnader mellan superintenden-
ter och biskopar samt att studera den repressiva statsapparatens involvering i 
reproduktionen av den kyrkliga ideologiska statsapparatens funktionärer. För 
att uppfylla detta syfte har jag studerat följande frågor:

1) Hur reproducerades stiftschefsgruppen?

2) Vilka typer av insatser och banor var möjliga och nödvändiga för indivi-
derna att genomföra fram till inträdet i stiftschefsgruppen?

3) Förändrades reproduktionens former över tid?

4) Var reproduktionen fram till inträdet i stiftschefsgruppen på något sätt 
knuten till företrädarna för den repressiva statsapparaten?

I denna undersökning har jag valt att koncentrera mig på fyra olika reproduk-
tionssystem, med hänsyn till deras karaktär av konkurrenssystem, som kan 
tänkas ha varit betydelsefulla för reproduktionen av stiftschefsgruppen. Valet 
av system att undersöka är härlett ur Althussers diskussion om de domineran-
de reproduktionssystemen i det förkapitalistiska samhället. Enligt Althussers 

561 Winton 2003, s. 103.
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egen diskussion i artikeln om de ideologiska statsapparaterna fanns det under 
denna tid några särskilt framträdande ideologiska statsapparater. Den do-
minerande ideologiska statsapparaten var enligt Althusser kyrkan. Förutom 
kyrkan fanns det i någon form även ”skolans ideologiska stats apparat”562, ”fa-
miljens ideologiska statsapparat”, en ”politisk ideologisk statsapparat” i form 
av parlamenten samt en ”för-facklig ideologisk statsapparat” koncentrerad 
till städerna och varu- och tjänsteproduktionen.563 Utöver dessa ideologiska 
reproduktionssystem fanns givetvis också den repressiva statsapparaten. Av 
skäl som redovisas i avsnittet ”kategorierna” nedan kommer jag i denna upp-
sats att avstå från att undersöka de två reproduktionssystemen, ”den politiska 
ideologiska statsapparaten” och ”den för-fackliga ideologiska statsapparaten”. 
De fyra system som i tur och ordning undersöks i detta kapitel är alltså:

1) Den kyrkliga tjänstestrukturen som reproduktionssystem; stiftschefs-
gruppens kyrkliga karriär fram till stiftschefsutnämningen.

2) Undervisningsväsendet som reproduktionssystem; stiftschefsgruppens 
utbildning, examina och akademiska karriärer.

3) Det kungliga hovet som reproduktionssystem; stiftschefsgruppens kon-
takter och befattningar inom det kungliga hovet.

4) Familjen som reproduktionssystem; stiftschefsgruppens sociala ursprung 
och giftermålsförbindelser.

Jag har valt att disponera kapitlet så att varje reproduktionssystem har fått 
sitt avsnitt där de frågor som sammanhänger med stiftschefernas reproduk-
tion i systemet har ägnats särskild uppmärksamhet. Jag tycker att detta är en 
lämplig disposition utifrån förutsättningen att de bildade fyra åtskilda, men 
sammanlänkade, reproduktionssystem. Innan de olika reproduktionssyste-
men bereds utrymme är det några frågor som behöver utredas närmare för 
tydlighetens skull, nämligen de gjorda avgränsningarna, kategoriseringarna 
och källmaterialet. Som avslutning på kapitlet har jag en sammanfattande 
analys där de mer övergripande frågorna analyseras och besvaras.

562 Under den period i den svenska historien som undersöks här kallades de lägre nivåerna 
i undervisningssystemet för skola. Jag kommer därför i fortsättningen att kalla ”skolans 
ideologiska statsapparat” för undervisningsväsendet då denna beteckning är en samlande 
term för alla de institutioner som handhar organiserad undervisning i samhället, dvs. 
även innefattar institutioner som gymnasier och universitet. 

563 Althusser 1976, s. 126.
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Avgränsningar
Ett grundläggande begrepp i detta kapitel är stiftschef. Det har hittills fram-
kommit att huvudsakligen två begrepp sorterar under begreppet stiftschef: 
superintendent och biskop. Superintendenterna delade den egenskapen med 
biskoparna att de fungerade som kyrkans högsta chefer över geografi skt av-
gränsade områden, kallade superintendenturstift respektive biskopsstift. 
Några av de andra likheterna och skillnaderna mellan dessa grupper har vi 
redan iakttagit. Biskoparna valdes av Kungl. Maj:t på förslag från stiftet och 
prästerskapet, medan superintendenterna oftast utnämndes av Kungl. Maj:t 
utan förslag. För det andra vigdes en biskop till sitt ämbete enligt den ritual 
som utformats genom tradition och fastslagits i juridiska dokument, med-
an superintendenterna aldrig erhöll kyrklig vigning till sitt ämbete. Utifrån 
detta föreslår jag följande defi nitioner. Ur begreppet biskopsgruppen blir det 
möjligt att fylla begreppet biskop med en betydelse. Jag defi nierar biskops-
gruppen som den mängd personer som har det gemensamt att de under sin 
livstid vigts till att inneha ett biskopsämbete inom den kyrkliga organisatio-
nen. Denna defi nition utsäger att minst tre egenskaper gäller för alla dem 
som här betraktas som biskopar. För det första är de (har varit) innehavare 
av ett biskopsämbete (genom kunglig fullmakt). För de andra är de vigda 
till detta ämbete. För det tredje fungerar deras ämbete inom den fasta kyrk-
liga organisationen. Ur begreppet superintendentgruppen kan vi på liknande 
sätt fastställa en betydelse av begreppet superintendent. Jag defi nierar super-
intendentgruppen som den mängd människor som har det gemensamt att 
de under sin livstid erhållit en kunglig fullmakt till ett superintendenturstift 
inom den kyrkliga organisationen. 

Dessa defi nitioner får i sin tur konsekvenser för gränsdragningen vid 
användningen av begreppet biskop. År 1783 skapade Gustav III möjligheten 
att utse sk. ordensbiskopar. Likt stiftsbiskoparna invigdes dessa men de erhöll 
inget ämbete inom den fasta kyrkliga organisationen.564 Genom att ordens-
biskoparna inte erhöll ett ämbete inom den fasta kyrkliga organisationen kan 
de inte sägas ha varit stiftschefer, vilket medför att de inte kan betraktas som 
tillhörande biskopsgruppen, som den har defi nierats här. Detta får till följd 
att ordensbiskopsgruppen inte kommer att vara föremål för analys.565 Till 
564 Norrman 1970, s. 134.
565 Sammanlagt nio ordensbiskopar har funnits. Fyra av dessa vigdes till uppdraget (C.E. 

Taube, J.G. Flodin, G. Murray och J.O. Wallin), medan fyra redan vid utnämningen 
var vigda stiftsbiskopar (L. Benzelstjerna, C.A. Agardh, C.I. Heurlin och T. Anner-
stedt). Den siste ordensbiskopen (T.F. Grafström) vigdes aldrig, se Löthner 1960. Emil 
Liedgren uppger att två ordensbiskopar Murray (1810) och Wallin (1824) upphöjts till 
stiftschefer utan att motta någon ny vigning, se närmare Liedgren 1946, s. 318. Enligt 
min definition betraktas dessa som biskopar först när de tillträder ämbetet som stifts-
chef inom den kyrkliga organisationen.
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mängden stiftschefer räknas dock ämbetet ärkebiskop. Begreppet ärkebiskop 
avser ämbetsinnehavaren av biskopsstolen i ärkestiftet Uppsala. Då denne 
både var vigd till biskopsämbetet och detta ämbete fungerade inom den or-
dinarie kyrkliga organisationen räknas ärkebiskopen i denna studie som till-
hörande biskopsgruppen.

Dessa defi nitioner får till följd att den kyrkliga stiftsorganisationen klas-
sifi ceras i superintendenturstift respektive biskopsstift. Som framgått i denna 
studie fi nns det en mängd stift som klassifi ceras som superintendenturer. 
Bland dessa har jag valt att sortera bort några i denna undersökning eftersom 
det saknas lättillgängliga biografi ska uppgifter i form av herdaminnen för 
fl ertalet stift ute i provinserna.566 Utifrån defi nitionens krav på superinten-
denturens position inom den fasta kyrkliga organisationen har ännu några 
fl er superintendenter uteslutits från analysen.567 Detta har medfört att föl-
jande stift har varit aktuella i denna undersökning: 

Superintendenturstift: Kalmar 1603–1678, Göteborg 1620–1665, Visby 
1645–1772, Mariestad 1581–1647, Karlstad 1647–1772, Härnösand 1647–
1772. Vid de slutår som anges övergick respektive stift till att vara biskops-
stift (förutom Mariestad som reorganiserades som Karlstads superintenden-
tur 1647). 

Biskopsstift: Uppsala, Linköping, Skara, Strängnäs, Västerås, Växjö, 
Åbo, Lund, Viborg.

Vill man säga något om superintendenterna som enhetlig grupp måste 
alltså en analys av superintendenternas bakgrund röra sig inom tidsspannet 
1580–1772. För att kunna undersöka frågan om det skett någon förändring 
över tid behöver jag konstruera en lämplig periodindelning. Man kan fråga 
sig på vilka grunder en sådan indelning ska göras. Man skulle kunna tänka 
sig fl era olika typer av utgångspunkter, exempelvis förändringar i kyrkans 
inre liv. Men det jag anser att det viktigaste kriteriet ansluter till utgångs-
punkten för studien, nämligen kyrkans relation till den härskande klassen 
och den repressiva statsapparaten. Förutsätter man och därmed strävar efter 

566 De stift som därmed har uteslutits har varit: Reval (Livland) som var superintenden-
turstift under åren 1622-1700 (se Isberg 1968), Narva (Ingermanland) som var super-
intendenturstift under åren 1641-1704 (se Isberg 1973; Hollander 1874, s. 201), Ösel 
som hade egen superintendent 1650-1710 (se Isberg 1974), Greifswald och Wismar 
(se Stolt 1972, s. 39) samt under en kort tid de från danskarna erövrade områdena 
Trondheim 1658-1660 och Själland 1659-1660 (se Stolt 1972 s. 39). Likaså utesluts de 
superintendenturer som under kort tid fanns i Skövde (1610-1619) respektive Jämtland 
(1611-1613), se Holmquist 1933b, s. 288; Söderlind 1953, s. 58; Bromé 1945, s. 249.

567 Jag har uteslutit de mer tillfälliga fältkonsistorierna samt amiralitetskonsistoriet i Karls-
krona (se Liedman 1960). Uteslutits har även Stockholms stads konsistorium som of-
ficiellt hade ärkebiskopen som preses. Konsistoriet inrättades vid 1600-talets mitt, men 
blev inte en del av den svenska kyrkliga stiftsorganisationen förrän 1942 då Stockholms 
stift upprättades, se Brilioth 1946, s. 31. Ej heller hovkonsistoriet är medtaget.
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att undersöka Kungl. Maj:ts och den repressiva statens infl ytande över stifts-
chefsgruppen så är det naturligt att välja förändringar i regentlängden som ut-
gångspunkt. Det ska dock sägas att valet av stiftschefer inte följde de politiska 
förändringarna så att nya stiftschefer valdes vid varje ny politisk omvälvning. 
Valet av stiftschef följde istället efter en tidigare stiftschefs död vilket får till 
följd att stiftschefslängden inte helt sammanfaller med konungalängden eller 
andra förändringar på den politiska kartan. Det är därför upp till mig som 
forskare att konstruera välmotiverade perioder. 

Mariestads superintendentur skapades under kampen mellan Johan III 
och hertig Karl om den svenska kronan. När Johan III dog 1592 gick kronan 
till Sigismund. Enligt en historisk handbok på området var då kungen och 
högadeln de två dominerande, men motsatta, maktfaktorerna i det svenska 
riket.568 När hertig Karl med sina trupper vann slaget vid Stångebro i septem-
ber 1598 var Sigismunds dagar på tronen räknade. Vid riskdagen 1599 sade 
ständerna upp sin trohetsed gentemot Sigismund och vid riksdagen 1600 
blev i praktiken hertig Karl konung, även om det dröjde till 1603 innan han 
antog kungatiteln.569 Karl IX:s utrensning av högadeln vid Linköpings blod-
bad 1600 och reorganisationen av rådet ritades maktkartan i det svenska ri-
ket om. Konungen fi ck ett ökat infl ytande över rikets styrelse och även om 
adeln fi ck en framskjuten plats i det nya rådet bands den till kungamakten 
genom konungens generösa donationspolitik. Konungens aktiva relation till 
riksdagen ökade även denna institutions infl ytande.570 Även efter Karl IX:s 
död och Gustav II Adolfs trontillträde 1611 förstärktes konungens och adelns 
ställning som politiska maktfaktorer. Genom omfattande reformarbete ut-
vidgades också den statliga förvaltningen, genom exempelvis kollegieorgani-
sationens utbyggnad, 1614 års rättegångsordning, 1626 års kansliordning och 
landshövdingestadgan 1635.571 Den expansiva krigspolitik som staten förde 
innebar även omfattande nyorganisationer av krigsmakten. Efter Gustav II 
Adolfs död 1632 kom riket att under lång tid styras av en förmyndarregering, 
vilket ökade rådets och adelns makt över de viktiga politiska besluten. Innan 
drottning Kristina myndigförklarades 1644 försäkrade sig rådet och adeln 
om att behålla sin maktställning då Kristina i sin kungaförsäkran bands till 
”att styra riket med råds råde i enlighet med den av Gustav Adolf avlagda 
eden och att vidmakthålla de olika ståndens, särskilt adelns, privilegier”.572 
Även vid mitten av 1600-talet kom riket att styras av en förmyndarregering i 
väntan på den blivande Karl XI:s myndighetsdag. Under denna tid förstärk-

568 Carlsson & Rosén 1962, s. 471.
569 Carlsson & Rosén 1962, s. 484.
570 Carlsson & Rosén 1962, s. 487.
571 Carlsson & Rosén 1962, s. 492-494.
572 Carlsson & Rosén 1962, s. 556.
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tes rådets och riksdagens position och infl ytande över de politiska frågorna.573 
Efter Karl XI:s kröning 1672 fl yttades kungamaktens positioner fram och vid 
1680 års riksdag togs beslut om förmyndarräfsten, reduktionen och rådets 
degradering vilket innebar att adeln och rådsaristokratiens ekonomiska och 
politiska ställning bröts. Även riksdagens ställning hade försvagats och från 
och med årtalet 1680 brukar historiker beteckna den följande tiden som ”det 
karolinska enväldet”.574 Under denna tid, som varade fram till Karl XII:s död 
1718, utvidgades och omorganiserades den statliga förvaltningen och kon-
ungens makt blev nästintill suverän. Med Karl XII:s död bröt en ny maktord-
ning in i det svenska politiska livet, det var till riksdagen och ständerna som 
det politiska livet och de viktiga besluten kom att koncentreras. Hatt- och 
mösspartiernas uppkomst och konfl ikter är väl kända från denna period som 
brukar betecknas som frihetstiden. Konungens infl ytande över det politiska 
livet minskade, även om det förekom kungliga framstötar under 1750-ta-
let.575 Inte förrän med Gustav III:s maktövertagande och 1772 års regerings-
form stärktes kungamakten. Det bestämdes då att ”konungen skulle styra 
riket, ’han och ingen annan’, med ansvar inför ’Gud och fosterlandet’. Råd 
och ämbetsverk var ansvariga blott inför honom, och han utdelade ämbeten 
och adelsvärdigheter”.576 Efter Gustav III:s död 1792 försköts makten över de 
politiska frågorna till regeringens höga ämbetsmän och riksdagen. Utifrån 
dessa allmänna förutsättningar och principen att perioderna bör vara någor-
lunda lika långa skulle jag vilja föreslå följande indelning i sex perioder: 

1) 1580–1599, (en kortare period än de övriga) som domineras av makt-
kampen mellan högadel och tronpretendenter;

2) 1600–1639, Karl IX:s maktövertagande och kungamaktens ökande in-
fl ytande, den statliga apparatens expansion;

3) 1640–1679, till en början förmyndarregeringens tid med ett stärkt råd 
och ett minskat infl ytande för kungamakten, men perioden innehöll 
längre perioder av stark kungamakt genom Kristina 1644–1654, Karl X 
Gustav 1654–1660 och Karl XI:s första regeringstid från 1672. Mellan 
de sistnämnda regenterna styrdes riket av en förmyndarregering;

4) 1680–1719, det karolinska enväldets tid med en suverän regent och en 
växande byråkrati;

5) 1720–1759, frihetstiden med riksdagens ökande infl ytande på bekost-
nad av kungamaktens;

573 Carlsson & Rosén 1962, s. 600.
574 Carlsson & Rosén 1962, s. 645.
575 Carlsson & Rosén 1964, s. 150-155.
576 Carlsson & Rosén 1964, s. 204.
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6) 1760–1800, en period som inleds med starka ständer men som i hu-
vudsak domineras av den starka kungamakten under det gustavianska 
enväldet.

Tidsspannets storlek avgör givetvis hur många individer som ska räknas till 
stiftschefsgruppen. Med den valda tidsperioden 1580–1800 och de utvalda 
stiften har jag funnit att 175 individer bör räknas som tillhöriga stiftschefs-
gruppen. Enligt den ovan gjorda distinktionen mellan superintendenter och 
biskopar har jag funnit att superintendentgruppen under perioden bestod av 
41 individer och biskopsgruppen i sin tur av 134 individer.577 Dessa fördelar 
sig över den valda tidsperiodiseringen på följande sätt: Period 1) utnämndes 2 
superintendenter och 12 biskopar; period 2) 8 superintendenter, 15 biskopar; 
period 3) 12 superintendenter, 28 biskopar; period 4) 10 superintendenter, 13 
biskopar; period 5) 9 superintendenter, 28 biskopar; period 6) inga superin-
tendenter, 28 biskopar.

Kategorierna
En mycket intressant och viktig fråga är hur sociala positioner ska kategorise-
ras. Flera frågor av principiell karaktär väcks ur detta och bör besvaras. Hur 
bör kategoriseringen se ut? På vilka grunder ska man göra indelningarna? 
Vilken social terminologi möts vi av i källmaterialet? Och hur väl stämmer 
dessa båda indelningar överens?

Det framgick i redovisningen av Louis Althussers teoretiska konstruk-
tion att han ansåg att det mest grundläggande begreppet för att analysera den 
sociala världen var klass. Under analysen av teorin om de ideologiska stats-
apparaterna kunde jag dock visa att Althusser inte använde detta begrepp på 

577 I praktiken kan man räkna med tre stiftschefsgrupper. För det första de som bara ut-
nämndes till biskopar, för det andra de som bara utnämndes till superintendenter och 
för det tredje de som först utnämndes till superintendenter och senare i karriären ut-
nämndes till biskopar. I denna tredje grupp finns det tio individer. Dessa tio individer 
(med respektive stiftskarriärer) var: Samuel Enander (Kalmar-Linköping), Andreas 
Prytz (Göteborg-Linköping), Georg Wallin d.y. (Visby-Göteborg), Matthias Steuchius 
(Härnösand-Lund-Uppsala), Jonas Scarinius (Karlstad-Växjö), Thorsten Rudén (Karl-
stad-Linköping), Daniel Nordlindh (Karlstad-Strängnäs), Jöns Steuchius (Karlstad-
Linköping-Uppsala), Jonas Brodinus (Visby-Skara-Linköping) och Haquin Spegel 
(Visby-Skara-Linköping-Uppsala). Alla dessa tio har räknats som endast superinten-
denter eftersom det var i den egenskapen de inträdde i stiftschefsgruppen. I materialet 
finns dessutom en stiftschef som gått från biskopsstift till ett superintendenturstift, 
nämligen Georg Wallin d.ä. som fram till 1744 var biskop i Göteborg men därefter blev 
stiftschef i Härnösand. Wallin d.ä. har räknats till biskopsgruppen eftersom det var i 
den egenskapen han inträdde i stiftschefsgruppen.
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ett explicit defi nierat sätt. Rekonstruktionen av begreppets betydelse såsom 
Althusser fattade det pekade på en betydelse i stil med formuleringen det 
avsåg förhållandet till produktionen med avseende på ägande och makt över 
produktionen och fördelningen av mervärdet. Om vi tog denna utgångspunkt 
som grund för indelningen och förhöll den till källmaterialet och svensk ti-
digmodern tid, där produktionen främst skedde genom självständiga bönders 
arbete och där mervärdet alstrades från jorden, skulle man kunna hävda att 
det grundläggande indelningskriteriet borde vara ägande av och kontroll över 
jord. Detta indelningskriterium framstår dock som olämpligt. Jordinnehav 
som kriterium skulle innebära att vi skulle vara tvungna att dra slutsatsen 
att fl ertalet av stiftschefernas fäder och svärfäder bestod av jordlösa icke-pro-
ducenter utan makt över produktionsmedlen. Även om denna slutsats skulle 
kunna betecknas som ett resultat är utgångspunkten föga fruktbar. Utifrån 
jordägande som kriterium skulle en undersökning alltså egentligen inte säga 
något om kategoriernas kännetecken i positiv bemärkelse utan mer om vad de 
inte är; de är icke jordägande, de är därmed icke maktinnehavare. 

Den starkaste invändningen mot tanken att ha positionen i produktio-
nen som det enda indelningskriteriet kan man hämta från Althussers eget 
resonemang. Althusser argumenterar ju för tesen att både den repressiva stats-
apparatens och de ideologiska statapparaternas experter är maktinnehavare; 
de har makt över och en särskild position i förhållande till reproduktionen av 
samhället. Denna utgångspunkt hos Althusser borde kunna användas för att 
formulera en kategorisering som har som grundläggande kriterium positionen 
i förhållande till samhällets och produktionsförhållandenas reproduktion. 

Utifrån Althussers resonemang skulle det kunna vara frestande att an-
vända sig av en kategorisering som bara tog sin utgångspunkt i positionen i 
den repressiva eller de ideologiska statsapparaterna, dvs. i samhällets repro-
duktion. Men en sådan kategorisering skulle strida mot Althussers teoretiska 
formuleringar och källmaterialet. Enligt teorin består varje samhälle av både 
produktions- och reproduktionsagenter, vilket borde innebära att indelningen 
ska spegla dessa båda sidor. Dessutom är det teoretiskt möjligt att en person 
skulle kunna inneha en position både i samhällets produktion och i samhällets 
reproduktion. Att detta är en reell verklighet är ett trivialt faktum som man 
kan (om man behöver gå utanför den sociala intuition som vi strukturerats 
med) stödja med otaliga exempel från den konkreta historien. Om Västerås-
biskopen Carl Carlsson berättas det exempelvis att han inte bara var stiftschef 
utan även en ekonomiskt välbärgad man med stora jordegendomar och en 
omfattande förmögenhet.578 Teoretiskt är detta vardagliga enkla faktum dock 
ett komplicerat argument som innebär att man har ett överlappningsfenomen 
som medför att den modell man konstruerar bör ta hänsyn till individernas 
578 Ekström 1990, s. 218-220.
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olika positioner i både produktionen och reproduktionen. Att bara katego-
risera reproducenterna skulle kunna innebära att man utifrån källmaterialet 
erhåller en mängd individer som inte låter sig klassifi ceras som reproducenter. 
Och eftersom man bör undvika att defi niera kategorierna negativt, dvs. icke-
reproducenter, bör man alltså konstruera kategorier som speglar förekomsten 
av positioner inom produktionen. Indelningen kommer därmed att innehålla 
två indelningskriterier, dels position inom reproduktionen, dels position inom 
produktionen. Denna modell blir än mer komplicerad då man tar hänsyn till 
att det i varje samhälle fi nns fl era olika typer av produktionssystem (exem-
pelvis jordbrukande och varutillverkning) samt en mängd reproduktionssys-
tem, dvs. den repressiva statsapparaten och de ideologiska statsapparaterna. 
I praktiken bör detta innebära att man får konstruera en modell för varje 
kombination av produktionssystem och reproduktionssystem. Carl Carlsson 
skulle ju exempelvis ha kunnat inneha en position inom både varuproduktio-
nen och jordbruksproduktionen samt en position i det kyrkligt ideologiska 
reproduktionssystemet. Man skulle kunna kritisera Althussers teori utifrån 
ståndpunkten att den ger oss en alltför avancerad och arbetskrävande modell 
av verkligheten, fast å andra sidan kan man argumentera mot detta påstående 
genom att peka på argumentet att en komplicerad värld rimligtvis endast kan 
studeras och förklaras utifrån en relativt komplicerad teoretisk modell. En 
annan ståndpunkt i denna fråga är att eftersom samhället är så komplicerat 
att man rimligtvis inte kan fånga alla dess fenomen i en och samma modell så 
ska man ur de mer komplicerade modellerna härleda och undersöka enklare 
modeller av de fenomen som den mer avancerade modellen förutsätter. Min 
ståndpunkt sammanfaller med det sistnämnda.

Som tidigare påpekats identifi erade Althusser några väsentliga ideolo-
giska statsapparater i sin analys av samhällets reproduktion i äldre tider. Kyr-
kan utgjorde i detta sammanhang den mest dominerande ideologiska appa-
raten. Förutom kyrkan fanns det i någon form enligt Althusser även ”skolans 
ideologiska statsapparat”, ”familjens ideologiska statsapparat”, en ”politisk 
ideologisk statsapparat” i form av parlamenten samt en ”för-facklig ideologisk 
statsapparat” koncentrerad till städerna och varu- och tjänsteproduktionen.579 
Om man således tar utgångspunkt i individernas position i förhållande till 
samhällets och produktionsförhållandenas reproduktion som grundläggande 
indelningskriterium borde kategorier kunna konstrueras utifrån varje ideo-
logisk statsapparat, alltså: 1) Den repressiva statsapparatens experter, 2) den 
kyrkliga ideologiska statsapparatens experter, 3) skolornas ideologiska exper-
ter, 4) familjens ideologiska statsapparats experter osv. Men fl era av dessa 
kategorier framstår som problematiska. Ur mitt perspektiv på de ideologiska 
statsapparaterna som reproduktionssystem och den därmed sammanhäng-
579 Althusser 1976, s. 126.
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ande defi nitionen av begreppet position i reproduktionen följer att det är frå-
gan om en position i en struktur av tjänster inom en organisation. En rimlig 
fråga är därför om alla av Althusser uppräknade ideologiska statsapparater 
faller härunder. Det förefaller mig exempelvis svårt att utifrån svensk kontext 
använda kategoriseringen ”politisk ideologisk statsapparat” och med denna 
kategori mena parlamentets organisation av fasta funktionärer. Det svenska 
riksdagssystemet under tidigmodern tid bestod snarare av tillfälligt inkal-
lade ledamöter vid riksmötena, dvs. inga fasta experttjänster. Men denna in-
vändning motsäger inte det faktum att riksdagen faktiskt var ett slags repro-
duktionssystem också i dåtidens samhälle och att detta hade stor betydelse. 
Men så länge institutionens organisation och relation till min defi nition av 
reproduktionssystem är oklar väljer jag att i denna analys inte göra bruk av 
beteckningen. Som Jakob Evertsson har visat kan man till erkänna riksdagen 
en viktig funktion i meriteringen av stiftscheferna.  Frågan är alltså så intres-
sant och stimulerande i relation till mina defi nitioner och studieobjekt att 
jag på denna punkt måste forska vidare. En sådan studie kräver dock ett helt 
annat källmaterial än det som använts här och i samband med detta en större 
koncentrerad arbetsinsats. Samma sak kan sägas om den ”för-fackliga ideolo-
giska statsapparaten”. Denna kategori är i Althussers framställning outredd. 
Althussers tanke tycks vara att sammanslutningarna av handelsmän och 
hantverkare i städerna utgjorde en form av ideologiska statsapparater med 
specifi ka experter.580 Vilka dessa experter skulle vara och hur de var organise-
rade är däremot punkter som Althusser lämnar obesvarade. Jag antar att man 
skulle kunna förutsätta att städernas styresmän, exempelvis borgmästare och 
rådmän skulle kunna betecknas som dessa experter, men då har vi lämnat 
Althussers formulering ”sammanslutningar” (i den franska texten ”confré-
ries” och ”associations”581) och istället övergått till att diskutera stadens admi-
nistration. Att en struktur av detta slag existerade är alldeles riktigt, men det 
är en annan fråga i vilken betydelse man kan beteckna den som en struktur 
av tjänster inom en fast organisation och hur denna betydelse förhåller sig till 
Althussers mening. Denna fråga sträcker sig dock bortom rimligheten att bli 
besvarad här. Det är också möjligt att argumentera för att kategorin inte är 
av intresse i en inledande studie av den kyrkliga ideologiska statsapparatens 
företrädare då dessa kan antas ha verkat inom andra reproduktionssystem. 
Detta argument är dock inte helt hållbart i relation till det faktum att en 
del av både stiftschefernas fäder och svärfäder var verksamma inom denna 
reproduktionsapparat. För kommande studier är denna fråga alltså av stort 
intresse.

580 Althusser 1976, s. 126. 
581 Althusser 1970, s. 18. Dessa franska begrepp är beteckningar på sk. skrån och gillen 

inom  stadens produktionssystem.
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Kategorin ”familjens ideologiska statsapparat” är enligt Althusser i viss 
mening lik de andra reproduktionssystemen. Om familjen kan man enligt 
Althusser säga att den har en funktion, en samhällelig reproducerande funk-
tion, precis som en formell tjänstestruktur, men på en annan nivå.582 Den be-
står också i någon betydelse av en struktur av maktpositioner för organisatio-
nen av mänsklig och samhällelig produktion och reproduktion. Althusser ger 
i sin text ingen explicit defi nition av begreppet familj. Det är inte självklart 
hur begreppet ska förstås. En nutida uppfattning av begreppet är betydelsen 
att en familj är en grupp personer, föräldrapar med barn, med gemensamt 
hem, dvs. en kärnfamilj. En sådan defi nition av begreppet är dock alltför 
snäv. Ska det vara fruktbart att använda begreppet i historisk analys tycks det 
vara nödvändigt att utvidga familjebegreppet och utgå från släktskap mellan 
människor som den avgörande punkten. En familj skulle enligt denna ut-
gångspunkt vara en grupp människor som är sammanbundna genom blods-
band (genetiskt) och juridiskt (äktenskap). Den sistnämnda utgångspunkten 
närmar sig då begreppet släkt, och gör det samtidigt svårt att dra en gräns 
för skillnaden mellan familj och storsläkt. Jag ska för tillfället lämna dessa 
svårigheter och närmare diskutera dem i anslutning till undersökningen av 
stiftschefernas sociala ursprung och äktenskapsförbindelser. Här ska jag istäl-
let besvara frågan om varför familjen som kategori är intressant för denna 
studie. Om familjen i grunden är baserad på genetiskt och juridiskt släktskap 
förefaller det svårsmält att hävda att familjen skulle utgöra en ideologisk stats-
apparat. Familjen består ju inte av någon tjänstehierarki, det som enligt min 
modell utgör kärnan i en ideologisk statsapparat. Men eftersom familjen har 
en reproducerande funktion (både för samhället och för individen) bör man 
kunna hävda att den är en typ av reproduktionssystem. Det ska alltså påpekas 
att Althussers användning av begreppet är otydlig och behäftad med svårig-
heter men att kategorin är intressant. I denna studie har den alltså en plats 
eftersom den kan tjäna som en problematisering av tanken på de formella 
reproduktionssystemens dominerande ställning.

Utifrån det sagda kommer jag i min analys att förutsätta tre reprodu-
centkategorier (som var för sig speglar ett särskilt reproduktionssystem): 1) 
Den repressiva statsapparatens experter, 2) den kyrkliga ideologiska stats-
apparatens experter och 3) undervisningsväsendets ideologiska experter. För 
att få hjälp med att konstruera produktionskategorier sammanställde jag her-
daminnenas beteckningar på fädernas yrken och sållade ut dem som kunde 
betecknas som icke-reproducenter. Vid en närmare analys visade det sig att 
de utifrån sina egenskaper gick att kategorisera på två sätt. Antingen hämtade 
de sin livsförsörjning från vad jorden kunde ge eller så försörjde de sig genom 
tillverkning och försäljning av varor och tjänster, i huvudsak i städerna. Till 
582 Althusser 1976, s. 154.
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den senare kategorin kan även borgmästare och rådmän föras, dvs. personer 
som skulle kunna betecknas som en särskild statsapparats experter, men som 
enligt herdaminnena jämte detta ämbete ofta var aktiva inom handel och 
tillverkning. Jag väljer därför inte att skapa en särskild ”för-facklig ideologisk 
statsapparats”-kategori, utan placerar dessa stadens styresmän i en kategori 
tillsammans med andra handelsmän, brukspatroner etc.

Min indelning är i en bemärkelse dubbel, den kategoriserar dels position 
i reproduktionen, dels position i produktionen. Men den är inte dubbel i 
teorins strängare mening, dvs. att den klassifi cerar varje individs position i 
både reproduktionen och produktionen. Min nuvarande kategorisering klas-
sifi cerar istället relation till de tre reproduktionssystem som jag förutsatt vara 
väsentliga i stiftschefernas reproduktion. De som inte innehaft en position i 
relation till dessa har klassifi cerats efter sin position i produktionen. Jag anser 
mig kunna försvara detta tillvägagångssätt utifrån förutsättningen att detta är 
en inledande studie som är tänkt att precisera vilka reproduktionssystem som 
varit väsentliga. Att även innesluta produktionssystemens betydelse i denna 
analys skulle alltså vara att gå utanför det grundläggande målet med studien. 
En mer komplicerad modell för kategoriseringen är dock nödvändig att göra 
för vidare forskning. Denna studie kan i så fall peka ut riktningen för en vi-
dare studie. Att använda begreppet reproduktionssystem som grundläggande 
kategori och indelningskriterium i analysen av delar av prästerskapet gör att 
denna studie markant skiljer sig från tidigare studier av prästerskapets repro-
duktion. Tidigare forskning har haft andra indelningsgrunder. I sin studie av 
ståndssamhällets förändringar använde Sten Carlsson en politisk indelning, i 
övrigt domineras forskningen av en kombination av yrkes- och statusmässiga 
indelningsgrunder.583 

Utifrån dessa överväganden har jag funnit det lämpligt att i analysen an-
vända mig av fem grundläggande kategorier, nämligen: 1) Statlig tjänst som 
beteckning på den repressiva statsapparatens experter, alltså de personer som 
uppburit lön och någon position inom någon av statsapparatens olika enheter, 
2) Kyrklig tjänst som beteckning på den kyrkliga ideologiska statsapparatens 
experter, alltså de personer som uppburit lön och någon ordinarie tjänst inom 
den kyrkliga organisationen, 3) Undervisningstjänst som beteckning på sko-
lans och universitetens experter, dvs. de som uppburit lön och tjänst inom un-
dervisningsväsendet, här defi nierat som skola, gymnasium och universitet, 4) 
Handel, industri & stadsnäringar som en sammanfattande beteckning på de 
personer som för sin huvudsakliga försörjning var sysselsatta med tillverkning 
av varor och tjänster. I denna kategori har jag placerat både dem som hade 
kontrollen över produktionen (tex. brukspatroner) och dem som övervakade 
och skötte själva produktionen (tex. bruksinspektörer och hantverkare). Pro-
583 Se exempelvis Norrman 1970; Carlsson 1973; Sandstedt 1986; Ihse 2005.
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duktionen av varor och tjänster var före 1800-talet i mångt och mycket kon-
centrerad till städerna. Till denna kategori har jag alltså även räknat dem som 
reproducerade städernas makt i produktionssystemet, dvs. stadens styresmän 
i form av borgmästare och rådmän. Kategori 5 har jag döpt till Jordbruk och 
det har fått vara beteckningen på de personer som för sin försörjning levde på 
att bruka jorden eller på det mervärde som brukarna avkastade. Till denna 
kategori räknas alltså både bönder och godsägare.

För en mer detaljerad analys av materialet kan denna kategorisering be-
höva kompletteras med en modell för att undersöka yrkespositionens status 
i relation till andra yrkespositioner. En modell för sådan jämförelse har pre-
senterats av Ingvar Elmroth i boken Från överklass till medelklass. Elmroth 
tillämpar stratifi eringsmodellen på studiet av adeln och det svenska samhället 
under den långa tidsperioden 1600 till 1900. Elmroths stratifi eringsmodell 
innehåller nio strata:584

1. Personer i absolut högsta chefsställning inom militärväsen och civilför-
valtning, såsom generaler, presidenter och riksråd.

2. Övriga chefer för större militärförband eller förvaltningsenheter, som 
överstar, kollegieråd, biskopar, godsägare, brukspatroner.

3. Högre offi  cerare och ämbetsmän, såsom överstelöjtnanter, majorer, 
 assessorer, prostar.

4. Militärer och ämbetsmän i den högre karriären, såsom kaptener, kollegie-
sekreterare, kommissarier, kyrkoherdar. Driftsledare inom jordbruk och 
industri, såsom godsförvaltare, bergmästare, inspektorer.

5. Offi  cerare och ämbetsmän i lägre grader, såsom fänrikar, notarier, ak-
tuarier, bokhållare.

6. Självägande bönder, köpmän.

7. Underoffi  cerare, lägre tjänstemän, arrendatorer, hantverkare.

8. Torpare, tjänstefolk, soldater, arbetare.

9. Utan tjänst eller känt yrke.

Som Elmroth mycket riktigt har konstaterat kan det uppstå problem att an-
vända ett fast system på en lång tidsperiod om man förutsätter att nya yr-
ken kan tillkomma och gamla förändra karaktär och status. Elmroth anger 
dock att han inte funnit så grova förskjutningar att modellen inte skulle vara 

584 Följande uppställning är hämtad ur Elmroth 2001, s. 35-36.
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tillämp bar över längre tid.585 Andra stratifi eringsmodeller och stratifi erings-
variabler skulle vara möjliga att använda, men fördelen med Elmroths modell 
är att den redan är prövad på och anpassad till det svenska samhälle som 
jag studerar här, samt att den stratifi eringsvariabel som modellen bygger på 
(yrke/yrkesposition) är tillgänglig och möjlig att bearbeta utifrån herdamin-
nena.

Jag har tillämpat denna stratifi eringsmodell på så sätt att jag indelat fyra 
av kategorierna i högre och lägre positioner. Till de högre statliga tjänsterna 
har jag räknat personer i absolut högsta chefsställning inom den repressiva 
statsapparaten, såsom chefer över militärväsen och civilförvaltning, samt öv-
riga chefer för större militärförband och förvaltningsenheter. Övriga statliga 
ämbeten har jag räknat som lägre statliga tjänster. 

Till de högre kyrkliga tjänsterna har jag räknat ämbetena biskop och su-
perintendenter, dvs. stiftschefsgruppen. De övriga, såsom kyrkoherdar, kom-
ministrar och adjunkter har jag räknat som lägre. Denna indelning bryter 
visserligen mot de indelningar man brukar fi nna i annan litteratur där även 
kyrkoherdarna räknas till det högre prästerskapet, men då jag vill under-
söka stiftschefernas relation och kontakt med de existerande familjemönstren 
inom stiftschefsgruppen har jag ansett detta vara en naturlig avgränsning.586 
Då dessutom förekomsten av antalet allra lägsta tjänster, såsom komminist-
rar, är lågt har jag valt att placera även kyrkoherdarna i kategorin låg. Det 
förekommer i herdaminnena att fäderna och svärfäderna innehaft prosttiteln, 
men eftersom det oftast är ospecifi cerat om det var frågan om titulärprostar 
eller kontraktsprostar och herdaminnena inte tycks återge prosttitlarna med 
konsekvens, har jag valt att jämställa dessa med kyrkoherdar.587

Som högre positioner inom kategorin Handel, industri och stads näringar 
har jag räknat beteckningar som brukspatroner, borgmästare, rådmän och 
driftsledare inom industri. Till den lägre kategorin har jag räknat beteck-
ningar som exempelvis bokhållare, kamrerer, köpmän, handelsmän och 
hantverkare. 

Jag har ansett det vara omöjligt att indela kategorin Jordbruk i en högre 
och lägre nivå eftersom herdaminnena sällan specifi cerar faderns tillhörighet 
i bondekategorin. De anges oftast rätt och slätt som bönder. Det har dess-
utom bara funnits en individ i materialet (en svärfader) som betecknats som 
godsägare.

585 Elmroth 2001, s. 37.
586 Se exempelvis Sandstedt 1985, s. 149.
587 Skillnaden mellan titulärprost och kontraktsprost var att den förra var en ren hedersti-

tel och inte innebar någon ämbetsmyndighet. Kontraktsprosten hade däremot särskilt 
juridiskt stipulerade arbetsuppgifter, se Brilioth 1946, s. 370.
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Att använda sig av beteckningar som hög och låg är att föra in en relativ 
skala i resonemangen. Detta kan vid jämförelser med bland annat tidigare 
forskning vålla problem. Detta är tydligt i exemplet högre och lägre kyrkliga 
tjänster. Men man kan också tänka sig att det fi nns möjlighet att argumen-
tera för att många av de individer som räknas till innehavare av lägre statliga 
tjänster i min studie i ett annat sammanhang borde betecknas som högre, 
exempelvis kaptener eller assessorer. Allt är ju avhängigt de omgivande kate-
gorierna. Generellt gäller i denna undersökning att fl era yrkeskategorier som 
räknats som lägre tjänster nog skulle betecknas som högre i en mer omfattan-
de social studie, där även olika kategorier av lägre tjänstemän införs. Det är 
alltså värt att minnas att det i denna studie är frågan om en hög lägstanivå. 

Till herdaminnesgenren hör att alltid först redovisa prästens födelse-
datum, födelseort och faderns yrke och namn; oftast förkommer även mo-
derns namn. Ofta är betecknandet av faderns yrke detaljerat om han varit 
präst eller statsämbetsman. Således görs stor åtskillnad mellan en kommi-
nister, en kyrkoherde och en biskop samtidigt som herdaminnen mer sällan 
specifi cerar faderns tillhörighet i bondekategorin. Detta leder givetvis i vissa 
lägen till en osäkerhet om man vill veta faderns yrkesposition i detalj. En an-
nan egenhet hos herdaminnesgenren är att faderns yrke betecknar det yrke 
och den ställning som fadern hade vid sin död. Endast i ett fåtal fall har her-
daminnesförfattarna bemödat sig om att rekonstruera den serie av positioner 
som fadern haft, och i dessa fall är det ofullständigt. Herdaminneskällan 
lämpar sig således inte för en dynamisk analys av relationen mellan sonens 
livsbana och faderns. Utan vidare källforskning är denna studie dömd att 
vara statisk. För konsekvensens skull har jag valt att återge faderns yrke och 
den ställning som denne hade vid sin död.

Metod och källmaterial
Den metod jag använt för insamlingen av uppgifter har följt en kollektiv-
biografi sk (prosopografi sk) målsättning. Donald Broady har defi nierat kol-
lektivbiografi  som en studie av en avgränsad grupp människor som verkar i 
samma fält och som bygger på omfattande biografi ska data för alla dessa indi-
vider i gruppen, men som inte har de isolerade individerna som huvudsakligt 
studieobjekt utan intresserar sig för de strukturer eller fält inom vilka denna 
avgränsade grupp verkar och påverkas.588 Den prosopografi ska metoden är 
främst en kvantitativ metod som bygger på förutsättningen att en samlad och 
avgränsad grupps biografi ska livshistoria speglar det avgränsade rum där des-
sa individer deltagit med särskilda insatser och investeringar och erhållit posi-

588 Sapiro 1996, s. 3.
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tioner. Metoden vill alltså rekonstruera det sociala rummet och dess specifi ka 
logik och kan därför inte sägas vara biografi sk i betydelsen ”det individuella 
fallet”. Genom sammanställningen och jämförelsen av en mängd biografi ska 
data över vissa variabler (som exempelvis socialt ursprung, giftermålsförbin-
delser och yrkeskarriär) blir det möjligt att kartlägga gemensamma och skilda 
mönster i gruppens struktur och deras förhållande till andra grupper och det 
rum i vilket de verkar. I exempelvis studier av litterära och akademiska fält 
har det visat sig mycket givande att utifrån en avgränsad grupps individuella 
biografi er abstrahera data för att genom statistiska analyser rekonstruera det 
sociala rummets strukturer och förändringar.589

Uppgifterna om stiftschefernas bakgrund och tidigare karriärer har jag 
hämtat från personhistoriskt material, och då främst från de sk. herdaminne-
na. Herdaminnena är en typ av matriklar där uppgifter om stiftets prästerskap 
fi nns (oftast kontraktvis och i kronologisk ordning). Det fi nns herdaminnen 
för alla svenska stift även om kvalitén och omfattningen är varierande.

Herdaminnena är ett sekundärt, tryckt material insamlat, utsovrat och 
sammanställt oftast av präster, om präster, för präster. Syftet med herda-
minnena tycks vara att på ett ställe sammanställa en mängd uppgifter om 
stiftets prästerskap för att ge kyrkan och prästerskapet ett ansikte och en 
gemensam historia.590 Detta är tydligt genom att de biografi ska notiserna 
oftast innehåller berättelser och anekdoter om respektive präst och dennes 
verksamhet. Att insamlingen och utformandet har skett selektivt är tydligt 
i det faktum att omfattningen på notiser och insamlade uppgifter varierar 
beroende på vilken ställning prästen haft i den kyrkliga hierarkin. Således 
är notiserna om innehavare av lägre prästtjänster korta och tämligen knapp-
händiga medan biskopar och andra höga befattningshavare kan ta 20-talet 
589 Se exempelvis Sapiro 1996; Bourdieu 1996. Pierre Bourdieu utförde tillsammans med 

Monique de Saint Martin mot slutet av 1970-talet en kollektivbiografisk studie av de 
franska biskoparna och använde dessa resultat för att konstruera det religiösa maktfält 
som de menar att biskoparna verkade i, se Bourdieu & Martin 1982. Den kollektivbio-
grafiska metoden knyts inte alltid så hårt till en uttalad konstruktion av ett specifikt 
socialt rum som i de anförda arbetena. Inom historisk forskning har begreppet snarare 
knutits till en metod för att kartlägga specifika grupper, inte så mycket en metod för att 
rekonstruera ett specifikt socialt rum, se exempelvis Gaunt 1975 s. 29; Stone & Fawiter 
Stone 1984, s. 30-66; Samuelson 1993, s. 40-41; Elmroth 2001, s. 28.

590 Se Norrman 1985, s. 73. Herdaminnesgenrens ursprung härleder Norrman ur flera 
källor, dels de matriklar som den kyrkliga organisationen upprättade för att kunna 
kontrollera vilka präster som var verksamma i stiftet (genom exempelvis ordinations-
matriklar), dels de minnesanteckningar som ofta gjordes vid stiftens prästmöten med 
anledning av en prästmans bortgång. Begreppet herdaminne etablerades 1781 genom 
att Strängnäs stift utgav en matrikel under denna beteckning, se Carlquist 1943, s. 83. 
Redan tidigare hade det dock gjorts försök att samla biografiska uppgifter om stiftsche-
ferna. Linköpingsbiskopen Andreas Rhyzelius Episcoposcopia Sviogothica från 1752 var 
ett av de tidigaste, se Rhyzelius 1752.
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sidor i anspråk. Detta är givetvis avhängigt av att de högre prelaterna läm-
nat efter sig ett större källmaterial, men bör även tolkas som att de högre 
prelaterna tillerkänts ett större värde av den som sammanställt uppgifterna. 
Denna värdehierarki kan antas ha påverkat noggrannheten i arbetet med att 
sammanställa uppgifterna. 

Vilka uppgifter som har ansetts vara viktiga att lyfta fram skiftar från 
herdaminne till herdaminne, beroende på utgivningsår och författare. De 
mer moderna herdaminnena ägnar ganska stor kraft åt en allsidig bild av 
biskopens verksamhet i stiftet och domkapitlet, medan äldre matriklar gärna 
lyfter fram personliga händelser eller biskopens verksamhet i relation till kon-
fl ikter med andra präster eller lekmän. Möjligtvis speglar denna skillnad en 
förändrad syn på vad som är väsentligt för att skapa en historia om stiftet, 
samtidigt som det avslöjar en större historievetenskaplig professionalisering 
av dem som skriver herdaminnen.591

Trots olikheterna samlas de allra fl esta herdaminnen kring en corpus av 
uppgifter som anses viktiga att återberätta för andra präster. Den biografi ska 
texten är oftast indelad i två avdelningar: dels en avdelning som berör biogra-
fi ska årsdata som exempelvis fördelseår, skolgång, examina, tidigare tjänster 
och uppdrag samt dödsår, dels en mer berättande avdelning där vissa omdö-
men görs eller episoder återberättas (på mer eller mindre tillförlitliga grun-
der). Till detta kommer en avdelning (oftast placerad sist i artiklarna) som 
berör eventuella makors ursprung och en uppräkning av gemensamma barn 
samt en kortare bibliografi sk sammanställning över eventuellt författarskap.

De biografi ska data som alltid återkommer är födelseår, geografi skt ur-
sprung, faderns namn och yrke samt vanligtvis moderns namn. Sedan anges 
ofta när pojken sattes i skola och gymnasium samt vilket år han inskrevs vid 
universitetet. Bara i sällsynta fall redovisas det vilka ämnen som lästs, men 
ofta nämns titlarna på de disputationer som legat till grund för en högre exa-
men. Genom herdaminnena är det alltså svårt att rekonstruera innehållet och 
formen på prästernas utbildning vid universiteten. Efter uppgifterna om exa-
men följer ofta en redovisning av de positioner individen intog under sin kar-
riär fram till den slutliga posten inom kyrkans organisation. Det är alltså via 
herdaminnena möjligt att rekonstruera följden av positioner som individen 
innehaft. Jag har fått förutsätta att herdaminnesförfattaren återgett följden 

591 I en artikel i Personhistorisk tidskrift från 1943 diskuterade Gunnar Carlquist (utgi-
varen av Lunds stifts herdaminne) målsättningarna och arbetet med Lunds stifts her-
daminne och framhöll just att många tidigare herdaminnesförfattare brustit i akribi 
och objektivitet. Mot denna bild skisserade Carlquist på ett program där herdaminnets 
uppgift var att ”i biografiens form framlägga så exakt och vederhäftigt som möjligt 
det personhistoriska presbyteriologiska materialet”, se Carlquist 1943, s. 84. Carlquists 
artikel visar på de praktiska svårigheter som ett omfattande källmaterial kan ha och hur 
detta har fått vägleda selekteringen av uppgifter. 
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av positioner riktigt, men har varit vaksam i de fall då fl era källor har kunnat 
jämföras. I något fall har jag kunnat konstatera att herdaminnets redovisade 
följd har behövt kompletteras.

I många fall är det osäkert från vilka källor herdaminnesskribenterna 
hämtat sina uppgifter. Detta gäller främst de äldre herdaminnena. Det är i 
något fall osäkert om sammanställningen byggt på omfattande källforskning 
och ifrågasättande av tidigare uppgifter eller om det rör sig om rena avskrifter 
från tidigare sammanställningar. Att det kan vara fråga om det senare visar 
det faktum att jag funnit exakt samma formulering i Växjö stifts herdaminne 
(1921) som i Hollanders sammanställning (1874).592 Då det i dessa fall sak-
nats källhänvisningar till uppgifterna har det varit omöjligt att undersöka om 
även biografi ska årsdata är ren avskrift. I de herdaminnen som är av yngre 
datum har man varit mer noga med att ange källor till uppgifterna och har i 
fl era fall kunnat revidera felaktiga uppgifter i tidigare sammanställningar. 

Av ett fl ertal forskare har det påpekats att det titt som tätt dyker upp fel-
aktiga uppgifter i herdaminnena. I en artikel från 1978 visade Hilding Pleijel 
tydligt hur felaktiga uppgifter ärvts från matrikel till matrikel utan att upp-
gifterna kontrollerats mot primärkällor.593 Det har inte varit möjligt att un-
dersöka primärkällor till denna studie. För att så långt som möjligt motverka 
felaktiga eller motstridande uppgifter har jag gått igenom artiklarna i Svensk 
Biografi skt Lexikon (SBL) över varje stiftschef, i de fall sådana har funnits. 
Dessa artiklar är oftast utförliga och med källförteckningar. Artiklarna i SBL 
har i ett antal fall kunnat revidera och komplettera herdaminnenas uppgifter. 
Jag har även försökt att komplettera källmaterialet med andra biografi ska 
verk, såsom biografi ska monografi er över enskilda stiftschefer, fristående bio-
grafi ska artiklar samt självbiografi ska verk. 

Avgörande för den ideologiska statsapparatens självständighet och re-
produktion är alltså dess sätt och förmåga att rekrytera, utbilda, ge karriär-
vägar och kontrollera positioner. För dessa syften fi nns det ofta någon typ av 
tjänsteorganisation utformad. Utifrån detta borde det vara rimligt att anta 
att den kyrkliga organisationens tjänstestruktur var det viktigaste reproduk-
tionssystemet för meriteringen av blivande stiftschefer. Denna hypotes tycks 
rimlig mot bakgrund av vad som sagts om den kyrkliga ämbetsorganisatio-

592 Jämför texterna om växjöbiskopen Ludvig Mörner som i stora stycken är identiska, se 
Hollander 1874, s. 140-141; Arcadius mfl. 1921, s. 105-106.

593 Pleijels exempel gäller data om lundabiskopen Carl Papkes födelseår, utnämningsda-
tum och vigselår och han visar hur alla dessa uppgivits felaktigt i tidigare matriklar, 
Pleijel 1978, s. 93-95. Se även Hilding Pleijels artikel om korrigeringen av tidigare fel-
aktigheter i uppfattningen om lundabiskopen Petrus Muncks utnämning, Pleijel 1984, 
s. 115. Andra forskare har också funnit att herdaminnena stundtals innehåller felaktiga 
uppgifter, se Kjöllerström 1952, s. 136; Normman 1970, s. 141-146; Sandstedt 1986, s. 
132-133; Bergström 1991, s. 14.
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nens centrala plats i upprätthållandet av de maktstrukturer som den ideolo-
giska statsapparaten vilade på. Men rimligheten försvagas om man betraktar 
1686 års kyrkolags ord om att de blivande biskoparna skulle vara ”redelige 
och sannfärdige, hata Girigheten, och vid Academier, Gymnasier, eller uti 
andre förnähme Embeten, hafva giort sig kunnige och väl förtiente”.594 Den 
sista passagen i detta stycke tycks alltså peka mot att utbildning och tjänste-
innehav i gymnasie- och universitetsmiljö var grundläggande komponenter i 
reproduktionssystemet. 

Enligt tidigare forskning fanns det under både 1600- och 1700-talet 
fl era starka kopplingar mellan den kyrkliga organisationen och undervis-
ningsväsendet. För det första gällde det utbildningen av präster i de ämnen 
och språk som krävdes för att få förhöras av domkapitlet och därmed vigas 
till präst.595 För det andra fungerade de anställda vid skola och gymnasier 
som rekryteringsbas av präster till tjänst i stiftets kyrkliga organisation.596 
För det tredje bestod domkapitlet, som både hade makt över frågor som rörde 
den kyrkliga organisationen och undervisningsväsendet i respektive stift, av 
teologie lektorer eller teologie professorer.597 Stiftschefen var samtidigt eforus 
för stiftets skolor och gymnasier samt prokansler i de fall stiftet begåvats med 
ett universitet.598 Detta gör det även rimligt att anta att undervisningsväsen-
det var en viktig komponent i stiftschefsgruppens reproduktion. Man kan 
utifrån detta också ställa sig frågan i vilken grad och betydelse man kan tala 
om undervisningsväsendet som en ideologisk statsapparat skild ifrån kyrkan. 

594 1686 års kyrkolag, s. 906.
595 Se Askmark 1943. Ett intressant resultat i Askmarks framställning är de klyftor som 

han menar fanns mellan universitetets vetenskapliga uppgifter och kyrkans behov samt 
statens behov, se Askmark 1943, s. 188. Det fanns ingen ordnad studiebana för präst-
kandidaterna inom den kyrkliga organisationen, utan överförandet av kunskaper och 
förhållningssätt skedde inom samma system som fostrade blivande forskare/lärare och 
byråkrater i statliga myndigheter. Detta gav en inbyggd spänning i systemet där skolan 
kunde ge de teoretiska kunskaperna men där de inom prästerskapet omhuldade fär-
digheterna i predikan och handhavandet av de religiösa ritualerna var nödvändiga att 
överföras utanför undervisningssystemet. Askmark undviker dock att ställa den mest 
intressanta frågan utifrån denna systemspänning: Varför hade inte kyrkan en egen or-
ganisation, exempelvis byggd på respektive stift, för utbildning? Detta system tilläm-
pades ju under medeltiden. Det är oklart om ett sådant system hade behövt innebära 
större ekonomiska omkostnader. Klart är dock att systemet som användes under 1600- 
och 1700-talet gav både staten och kyrkans dominerande positioner en möjlighet att 
centralisera, enhetliggöra och övervaka kunskapsöverförandet. 

596 Se exempelvis Bylund 1972; Lindmark 1990; Lindmark 2004.
597 Se Holmquist 1907; Holmquist 1908. Studier av domkapitlens praktiska verksamhet 

och funktion har gjorts av exempelvis Jarrick & Söderberg 1998; Karlsson 1999; Len-
nartsson 1999. 

598 Holmquist 1908. 
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Denna mer omfattande fråga fi nns det skäl att återkomma till i en samman-
fattande analys. 

Men hur viktig var den kyrkliga organisationens tjänstestruktur för re-
produktionen av stiftschefer och förändrades detta över tid? Var i praktiken 
undervisningsväsendet den viktigaste komponenten i reproduktionen? Hur 
förhöll sig dessa två reproduktionssätt till varandra och den religiösa elitens 
möjlighet att meritera män till sina led? Spelade något av systemen en do-
minerande roll över det andra? Varför? Fanns det någon skillnad mellan su-
perintendenterna och biskoparna i fråga om karriärer före stiftschefsskapet? 
Ingen av dessa frågor kan besvaras med hänvisning till kyrkolagens ord. För 
det första är det osäkert vad som menas med termen ”förnähme Embeten”; 
avsåg det alla tjänster och tjänstenivåer utanför skolan och akademin eller 
syftade det på kyrkliga ämbeten? Om det är kyrkliga ämbeten så är frågan, 
vilka ämbeten? För det andra gäller samma problem med hänsyn till for-
muleringen ”kunnige och väl förtiente” vid ”Academier, Gymnasier”. Vilka 
positioner inom det organiserade undervisningsväsendet avsågs? Hur länge 
skulle de ha varit innehavda?

För att besvara dessa frågor har jag utifrån herdaminnen och andra bio-
grafi ska uppslagsverk rekonstruerat stiftschefernas karriärvägar före stifts-
chefskapet. Jag har disponerat texten så att jag i det närmast följande ska 
redovisa utfallet av undersökningen gällande stiftschefernas kyrkliga karriä-
rer och därefter presentera undersökningen av karriärer inom undervisnings-
väsendet. 

Den kyrkliga tjänstestrukturen som reproduktionssystem
Hypotesen att den kyrkliga organisationen var en av de viktigaste komponen-
terna i reproduktionssystemet för meriteringen av blivande stiftschefer väcker 
ett antal frågor. Hur många innehade en tjänst i den ordinarie kyrkliga or-
ganisationen innan de blev stiftschefer? Vilka tjänster innehades? Hur länge 
innehades tjänsterna? Hur många år i kyrklig tjänst var det vanligt att ha 
innan man blev vald till stiftschef? Innan undersökningens utfall redovisas 
bör ett antal preciseringar göras. Den första berör frågan: Vad avses med en 
tjänst i den ordinarie kyrkliga organisationen?

Den ordinarie kyrkliga organisationen bestod av en hierarkisk struktur 
av ett antal tjänster kopplade till ett antal administrativt-geografi ska områ-
den. Biskop och superintendent var den högsta positionen i denna hierarki 
och de hade att styra över ett stift. Varje stift bestod av fl era kontrakt som var 
och ett styrdes av en prost som var underställd stiftschefen. Prosten hade i sin 
tur att övervaka kontraktet som bestod av fl era pastorat som styrdes av kyrko-
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herdar. Underställda kyrkoherdarna var komministrarna som verkade i de lo-
kala församlingarna. Det är denna ämbetshierarki jag syftar på då jag i detta 
sammanhang talar om tjänster i den ordinarie kyrkliga organisationen.

Jämte detta system av tjänster fanns också ett prebendesystem som inne-
bar att en församling anslogs åt innehavaren till ett annat ämbete i kyrkans 
eller undervisningsväsendets tjänst. Inkomsterna från prebendeförsamling-
arna tillföll prebendeinnehavaren men det direkta församlingsarbetet sköttes 
av en vikarie som avlönades av prebendeinnehavaren.599 Avlöningen av lekto-
rer och professorer skedde genom prebendesystemet. För den förste teologie 
professorn i Uppsala, Lund och Åbo gällde att han jämte professorskapet var 
kyrkoherde i stiftsstadens församling, dvs. domprost. Det är osäkert hur stort 
ansvar prebendekyrkoherden hade för sin församling, troligtvis var det vika-
rien som skötte församlingen både administrativt och ritualmässigt. Detta 
innebär antagligen att det var ämbetet utanför kyrkan som var meriterande. 
Detta faktum gör det nödvändigt att i undersökningen skilja på de ordinarie 
kyrkliga ämbetena och prebendeämbetena, och inte räkna prebendesystemet 
till den ordinarie kyrkliga karriärgången.

Vid sidan av de ordinarie tjänsterna och prebendetjänsterna fanns det 
tjänster som jag valt att kalla extraterritoriella. Dessa tjänster var inte knutna 
till den kyrkliga organisationen på stiftsplanet utan var prästerliga tjänster 
i andra organisationer. Som extraterritoriella räknar jag prästerliga tjänster 
vid hovet och i krigsorganisationen samt huspredikanter.600 De utgör där-
med tjänster inom den repressiva statsapparatens organisation. Även på denna 
punkt skiljer jag mig från tidigare forskning som brukar placera denna kate-
gori präster bland det icke-ordinarie prästerskapet.601 Min indelning härstam-

599 Brilioth 1946, s. 173-174, 334. Biskopsämbetet, som utgjorde kyrkans högsta ämbete, 
avlönades under hela denna undersökningsperiod genom prebendesystemet. Detta 
innebar att det till varje biskopstjänst bands ett pastorat (som kunde bestå av en eller 
flera församlingar) och de räntor som kunde utvinnas därifrån tillföll biskopen. Först i 
och med 1910 års prästerliga lönelagsstiftning kom prästerskapets inkomster att bort-
kopplas från sitt direkta beroende av enskilda församlingar; istället började prästerna 
avlönas kontant från centralt kyrkligt håll, se Alsne 1966. 

600 Man kan diskutera huruvida man bör räkna huspredikanterna som en del av den re-
pressiva statsapparaten. Tittar man på deras position så utgör de snarare en funktion 
i den härskande klassens familjesystem. Det vore kanske därför rimligt att räkna dem 
till familjens ideologiska statsapparat. Å andra sidan hade de också en religiös funktion 
som härledde sin kraft ifrån det religiösa ideologiska systemet Om man därtill tar i 
beaktande att deras position finansierades av den härskande klassens representanter 
som oftast innehade en hög position inom den repressiva statsapparaten förefaller det 
mer rimligt att betrakta dem som en del av den repressiva statsapparatens struktur. 
Krigs- och hovpredikanterna är däremot mer lättmotiverade att föra till denna kategori 
eftersom de uppehöll tjänster som hade formell ställning och funktion inom den repres-
siva statsapparaten.

601 Norrman 1970, s. 103-135.
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mar ur förutsättningen att det i någon betydelse fanns åtskilda reproduk-
tionssystem, vilket är en positiv och teoretiskt fruktbar klassifi cering istället 
för en negativ (dvs. icke-ordinarie). Med min utgångspunkt blir det också 
lättare att förklara varför det ordinarie prästerskapet allt som oftast framförde 
krav på att exempelvis huspredikanter hos adeln skulle förbjudas.602 De till-
hörde ett annat och i viss mening konkurrerande reproduktionssystem.

Utifrån denna uppdelning i tre olika tjänstetyper kan det vara intres-
sant att i ett första steg fråga sig vilken typ eller vilka kombinationer av typer 
som det varit vanligt för en blivande stiftschef att rekryteras ifrån och om 
detta förändrats över tid. Givet tre typer av tjänster är åtta kombinationer 
möjliga: endast ordinarie kyrkliga ämbeten, endast prebendeämbeten, endast 
extra territoriella, endast ordinarie kyrkliga och prebende, endast ordinarie 
kyrkliga och extraterritoriella, endast prebende och extraterritoriella, både 
ordinarie kyrkliga och prebende och extraterritoriella, varken ordinarie kyrk-
liga eller prebende eller extraterritoriella. Herdaminnenas noggrannhet i redo-
vis ningen av de kyrkliga karriärerna gör denna undersökning möjlig.603

Utifrån typindelningen av karriärvägar kan man ställa följande frågor: 
1) Vilken typ av kyrkliga karriärvägar hade superintendenter respektive bi-
602 Se Norrman 1970, s. 123-125. 
603 Med detta inte sagt att källmaterialet har gett en fullständig och motsägelsefri bild. Un-

der mitt arbete har jag blivit varse flera problem. För det första förekommer ibland rena 
fel i årtalsangivelsen, sådana att det är osäkert när ämbetet erhölls och när individen 
slutade. Problem av detta slag har jag motarbetat med hjälp av andra typer av biografier, 
självbiografier och biografiska lexikon. Dessa källor har i flera fall kunnat fylla ut vissa 
uppgifter som saknas i vissa herdaminnen (oftast de äldre) som exempelvis prästvig-
ningsår. Samtidigt finns det vissa fall där dessa källor har kunnat motsäga herdamin-
nenas uppgifter. Jag har i dessa fall förhållit källornas uppgift mot varandra och försökt 
uppskatta vad som varit troligt. Som regel har jag litat mer på ett biografiskt verk som 
byggt på källforskning än herdaminnena; samtidigt har de yngre herdaminnena anta-
gits vara säkrare än de äldre, då de yngre oftast framstått som mer genomarbetade. I 
de fall där två källor talat emot en tredje har jag, om uppgiften verkat trolig och fallit 
under granskningsregeln ovan, valt att lita på den förra uppgiften. Ett annat problem 
med källmaterialet som har varit nödvändigt att försöka lösa har varit att herdamin-
nena inte alltid specificerat vilken ämbetstyp en tjänst kan ha inneburit. I samtliga 
fall har detta gällt prebendeämbeten. Vissa herdaminnen har angett att en församling 
varit ett prebende medan andra inte gjort det. För att kunna göra min typologisering 
så rätt som möjligt har jag varit tvungen att lösa detta problem. I samtliga fall har 
jag kunnat fastställa vilka församlingar som varit prebendeförsamlingar i anslutning 
till universiteten i Lund, Uppsala och Åbo. Genom att jämföra listan över innehavda 
akademiska tjänster med listan över kyrkliga tjänster har jag kunnat identifiera even-
tuellt prebendeinnehav. Däremot har det varit svårare att avgöra om gymnasietjänster 
också inneburit prebendetjänster. Som regel har teologie lektorstjänster alltid inneburit 
prebendetjänster. I vissa fall påstår dock herdaminnena att tjänsten varit ”lektor” (dvs. 
ospecificerat) samtidigt som det i listan över kyrkliga tjänster varit tydligt att individen 
vid samma tillfälle varit kyrkoherde i en församling. I dessa fall har jag antagit att den 
kyrkliga tjänsten varit ett prebende och lektoratet ett teologiskt.
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skopar? 2) Fanns det någon skillnad mellan de båda grupperna? 3) Förändra-
des de kyrkliga karriärvägarna för stiftschefsgruppen över tid?

När jag har undersökt om stiftscheferna hade fl era olika typer av kyrk-
liga karriärer bakom sig måste jag gå vidare till frågan om hur dessa karriärer 
förhöll sig till varandra. Vid vilken tid i livet blev de stiftschefer? Hur lång var 
deras kyrkliga karriär innan de blev stiftschefer? Allt med syftet att kartlägga 
karriärvägarnas egenskaper.

Något kan sägas om förutsättningarna för analysen och den gjorda klas-
sifi ceringen. Det huvudsakliga problemet vid denna analys har varit hur man 
ska precisera och praktiskt tillämpa de gjorda defi nitionerna av ämbets typerna 
ovan. Det uppstår några typexempel som kan diskuteras. Ett problem gäller 
prebendeämbetena. Som tidigare påpekats var oftast en prebende församling 
knuten till försörjningen av ett ämbete inom undervisnings väsendet. Det-
ta gällde utan undantag för de teologie lektors- och professors tjänsterna. 
Prebende innehavaren var formellt kyrkoherde i församlingen. Men då pre-
bendet i första hand rörde den ekonomiska fi nansieringen av en annan tjänst 
och prebendeinnehavaren oftast lät arbetet i församlingen skötas av en vikarie 
har jag kategoriskt räknat prebendeinnehavet som en prebendetjänst. I uni-
versitetsstäderna var dessutom den 1:e teologie professorn också prebende-
innehavare av kyrkoherdepositionen i stiftsstaden, alltså domprost.604 Detta 
har inneburit att jag räknat domprostämbetet i Lund, Uppsala och Åbo som 
en prebendetjänst. Det kan diskuteras huruvida det är rätt att klassifi cera 
domprostämbetet i universitetsstäderna (som alla var stiftsstäder) som pre-
bendetjänster, eftersom domprostämbetet var en del av den ordinarie kyrk-
liga organisationen i övriga stift och att ämbetet hade en betydelsefull sta-
tus och funktion i position som vice preses i domkapitlet.605 Men eftersom 
kyrko herde tjänsten var tänkt att fi nansiera professorstjänsten har dom prost-
ämbetet fallit under samma indelningsregel som övriga prebendetjänster. Det 
tycks dock som om övriga professorstjänster i andra ämnen än teologiska 
inte haft ett prebendesystem som gjorde att de räknades som församlingens 
kyrkoherdar. Detta var troligtvis en konsekvens av kravet på prästvigning, 
som gällde för alla innehavare av högre teologiska tjänster i gymnasiet och på 
universitetet. Därför förekommer det individer i mitt material som innehaft 
tjänster vid gymnasium och universitet men som enligt min klassifi cering 
inte haft en prebendekarriär.

Man kan också diskutera huruvida man bör avskilja de extraterritoriella 
ämbetena från de ordinarie, det var ju prästtjänster liknande de ordinarie. 

604 Enligt Ragnar Norrman gällde denna ordning från 1621, Norrman 1968, s. 79. 
605 I de övriga biskopsstiften var domprosttjänsten en ordinarie tjänst som innehades av en 

kyrkoherde, i superintendenturstiften fanns ingen domprost eftersom superintendenten 
ansågs vara stadens kyrkoherde.
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Visserligen var kanske arbetsmomenten för hovpredikanter och krigspräster 
liknande dem som en ordinarie präst utförde, men det fi nns två starka skäl 
till att särskilja dem i denna undersökning. För det första var den ansvariga 
myndigheten för de extraterritoriella tjänsterna en annan än den kyrkliga 
ideologiska statsapparatens centrala organisation, dvs. den fasta stiftsorga-
nisationen. För det andra fanns det bland de extraterritoriella ämbetena en 
stark koppling till kungamakten och hovet, då det företrädesvis var frågan 
om hovpredikanter. Det kan antas att förekomsten av dessa tjänstetyper tyder 
på ett särskilt reproduktionssystem, som i analysen måste särskiljas från den 
ordinarie kyrkliga organisationen.

Genom att jag särskiljer de tre tjänstetyperna och i linje med detta ser 
de tre karriärvägarna som i någon betydelse åtskilda innebär detta att denna 
undersökning också försöker uppskatta hur många reproduktionssystem som 
fanns och hur stor deras betydelse var. Eftersom de tre måste särskiljas så är 
jag nu inledningsvis intresserad av den renodlade kyrkliga karriären och de 
karriärvägar som korsade denna, dvs. de fyra typerna ”endast ordinarie tjäns-
ter”, ”ordinarie och prebende”, ”ordinarie och extraterritoriella” samt ”ordina-
rie och prebende och extraterritoriella”.

Fördelen med den gjorda kategoriseringen är att det genom prebende-
kategorin blir tydligt i vilken utsträckning de utnämnda stiftscheferna hade 
högre positioner inom undervisningsväsendet bakom sig. Den gjorda kate-
goriseringen har dock nackdelen att den bortser från de personer som inne-
hade tjänster inom undervisningsväsendet som ekonomiskt inte understöd-
des av prebendepastorat. Detta medför praktiskt att andelen av personer med 
blandkarriärer kan antas vara högre än vad Tabell 1–3 redovisar. Att klargöra 
denna fråga blir en viktig uppgift i den mer nyanserade analysen av de olika 
kategorierna.

För att kunna göra eventuella skillnader tydlig mellan superintendent- 
och biskopsgruppen har jag valt att redovisa de båda grupperna var för sig i 
tabellform nedan. Eftersom det inte utnämndes någon superintendent under 
perioden 1760–1800 har jag för jämförelsens skull valt att redovisa denna 
period separat.

Med det sagda i minnet kan Tabell 1–3 nedan endast ge oss en grov 
uppfattning om hur viktigt respektive reproduktionssystem var. Drygt var 
femte stiftschef hade en rent kyrklig karriär före stiftschefsskapet. Drygt var 
tredje hade en karriär inom undervisningssystemet bakom sig. Och knappt 
7 % hade uteslutande haft extraterritoriella tjänster. Skillnaderna mellan de 
två grupperna är att superintendenterna i något större utsträckning innehade 
rent kyrkliga och extraterritoriella tjänster, medan biskopsgruppen i större 
utsträckning hade långa akademiska karriärer bakom sig. Dessa resultat be-
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höver dock nyanseras utifrån det faktum att karriärvägar kunde skifta inrikt-
ning. Med vilka regelbundenheter skiftade karriärerna inriktning?

Tabell 1. Superintendenternas karriärtjänster 1580–1759. Absoluta tal.

Källor: Akiander 1868, Arcadius 1921, Blomstedt 1963, Bygdén 1923, Carlquist 1980, Col-
lmar 1965, Collmar & Lenander-Fällström 2000, Edestam 1975, Ekström 1939, Ekström 
1971, Ekström 1990, Eriksson 1976, Fant & Låstbom 1842, Göransson 1950, Hagström 
1897, Helander 1900, Helander 1901, Hellström 1951, Hollander 1874, Lemke 1868, 
Muncktell 1843, Ohlsson 1946, Olsson 1951, Pleijel 1940, Pleijel 1978, Pleijel 1984, Rhyzeli-
us 1752, Ryman 1978, Sandblad 1975, Skarstedt 1948, Strandberg 1832, Svenskt biografiskt 
lexikon 1918–2002, Warholm 1871, Westén 1799, Westén 1801, Westén 1814, Westerlund 
& Setterdahl 1915.

Ur Tabell 1 och 2 kan man dra slutsatsen att kontakten med den ordina-
rie kyrkliga organisationen genom karriärer före stiftschefsskapet minskade 
kontinuerligt fram till mitten av 1700-talet. Vid den första perioden hade 
tio av fj orton utnämnda stiftschefer någon gång innehaft en ordinarie kyrk-
lig tjänst. De två efterföljande perioderna hade drygt 60 % av de utnämnda 
stiftscheferna någon gång innehaft ordinarie tjänst. Till detta hör att un-
der perioden 1640–1679 hade endast 10 % innehaft rent ordinarie tjänster, 
istället var andelen med ”ordinarie och prebenden” samt uteslutande extra-
territoriella tjänster hög. 

1580-
1599

1600-
1639

1640-
1679

1680-
1719

1720-
1759 Summa %

Ordinarie
11 26,8  kyrkliga 1 4 2 2 2

Prebende - 2 2 6 3 13 31,7 

Extraterritoriella 1 1 3 - 1 6 14,6
O
o

rdinarie
ch prebende 7,3- 1 2 - - 3

Ordinarie och 
extraterritoriella 12,2- - 1 2 2 5
Prebende och
extraterritoriella - - 1 - 1 2 4,9
Ordinarie och 
prebende samt 
extraterritoriella - - 1 - - 1 2,4

Summa 2 8 12 10 9 41 99,9  
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Tabell 2. Biskoparnas karriärtjänster 1580–1759. Absoluta tal. 

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.

För perioden 1760–1800 är följande siff ror aktuella:

Tabell 3. Biskoparnas karriärtjänster 1760–1800. Absoluta tal.

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.

1580-
1599

1600-
1639

1640-
1679

1680-
1719

1720-
1759 Summa %

Ordinarie
20 18,9 kyrkliga 6 7 2 4 1

Prebende 2 3 7 9 16 37 34,9 

Extraterritoriella 1 1 1 1 - 4 3,8
O
o

rdinarie
ch prebende 12 18 17 1 1 2 2

Ordinarie och 
extraterritoriella 19 17,9 2 2 3 6 6
Prebende och
extraterritoriella - 1 1 - 2 4 3,8
Ordinarie och 
prebende samt 
extraterritoriella - - 2 1 1 4 3,8

Summa 12 15 28 23 28 1  100,1 06

1760-
1800 %

Ordinarie
14,2kyrkliga 4

Prebende 8 28,6 

Extraterritoriella 2 7,1
O
o

rdinarie
ch prebende 7,12

Ordinarie och 
extraterritoriella 32,19
Prebende och
extraterritoriella 2 7,1
Ordinarie och 
prebende samt 
extraterritoriella 1 3,6

Summa 28 99,9
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Under perioderna 1680–1719 samt 1720–1759 minskade andelen med tjäns-
ter någon gång knutna till ordinarie tjänster inom kyrkan än mer, den först-
nämnda perioden var andelen 48,5 %, perioden efter 37,8 %. Däremot den 
sista undersökningsperioden ökade andelen med kyrkligt ordinarie tjänster 
i bagaget till 57 %. Det fanns här en skillnad mellan superintendenter och 
biskopar. Medan det i biskopsgruppen var frågan om en kraftig minskning 
från 75 % den första perioden till 52 % respektive 35,7 % under perioder-
na 1680–1719 och 1720–1759, fanns det en större kontinuitet inom super-
intendent gruppen där hälften hade anknytning till ordinarie tjänster fram 
till 1680, då andelen sjönk till cirka 40 %. 

Skärskådar man kategorin ”ordinarie kyrkliga tjänster” utifrån förutsätt-
ningen att kategorin ”prebende” bara fångar de högre tjänsterna inom under-
visningsväsendet, och att det därmed kan fi nnas personer som innehaft lägre 
tjänster i undervisningsväsendet men som gått vidare till kyrkliga karriärer, 
så fi nner man att 23 av de 35 personer som fallit under beteckningen ”ordi-
narie kyrkliga tjänster” innehaft någon slags fast tjänst inom undervisnings-
väsendet. I samtliga fall gick individerna i fråga från positioner inom under-
visningsväsendet till ordinarie kyrkliga tjänster. Då de oftast gick från lägre 
tjänster eller fi losofi ska professurer kom deras karriärbyte att ske tämligen 
tidigt i ålder vilket innebar att de var verksamma inom den ordinarie kyrkliga 
organisationen en ganska lång tid före stiftschefskapet. Alla de tolv individer 
som hade renodlade kyrkliga karriärer utnämndes mellan 1580–1719, fem av 
dessa var superintendenter.

Tittar man närmare på de tjänstetyper som jag etiketterat som ”ordinarie 
och prebende”, ”ordinarie, prebende och extraterritoriella” samt ”ordinarie 
och extraterritoriella” fi nner man att i huvuddelen av karriärvägarna var det 
fråga om byte till en kyrklig ordinarie tjänstekarriär. I kategorin ”ordinarie 
och prebende” gick alla (22 st.), utom en, från en position som teologie lektor 
eller lägre teologie professor till en ordinarie kyrkoherdetjänst. Den som hade 
en karriär i motsatt riktning var först komminister för att sedan bli teologie 
lektor och professor. I gruppen ”ordinarie och extraterritoriella” var det 26 av 
30 individer som gick från en eller fl era extraterritoriella tjänster till ordinarie 
kyrkliga tjänster, merparten av dessa gick från att vara hovpredikant till en 
kyrkoherdeposition i någon av Stockholms församlingar. I den grupp som 
innehade både ordinarie, prebende och extraterritoriella gick alla sex indi-
vider från lägre akademiska positioner till en kyrkoherdetjänst kombinerad 
med hovpredikanttjänst.

Då majoriteten av dessa individer innehade sina icke-ordinarie tjäns-
ter under ganska kort tid bör man dra slutsatsen att den ordinarie kyrkliga 
tjänstestrukturen spelade en mer betydelsefull roll än den omfattning vi först 
tillskrev den. Om man från de 96 individer som någon gång hade en ordina-
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rie tjänst räknar bort de sex fall som inte hade en ordinarie tjänst som sista 
tjänst före stiftschefskapet erhåller man resultatet att för 51,4 % (90 av 175) 
av stiftscheferna utgjorde den kyrkliga ideologiska statsapparatens ordinarie 
organisation det primära reproduktionssystemet.

Om vi nu har konstaterat att drygt hälften av stiftscheferna primärt hade 
en ordinarie kyrklig karriärväg bör vi fråga oss hur dessa förhöll sig till var-
andra. När prästvigdes de? Vid vilken tid i livet blev de stiftschefer? Hur lång 
var deras ordinarie kyrkliga karriär innan de blev stiftschefer? Hur länge var 
de stiftschefer? Dessa frågor är intressanta eftersom de i en jämförelse kan visa 
på specifi ka egenskaper hos respektive reproduktionssystem. Tabell 4 visar 
utfallet av undersökningen av de 96 individer som någon gång innehade en 
ordinarie tjänst. Tabellen lämnas dock okommenterad för tillfället då dessa 
resultat är intressanta i anslutning till egenskaperna för övriga karriärer, se 
nedan.

Tabell 4. Viktiga punkter i karriären för stiftschefer med anknytning till ordinarie 
kyrkliga tjänster. Medeltal.

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.

Utifrån de gjorda indelningarna och den empiriska undersökningen har det 
alltså blivit tydligt att det fanns en brytpunkt från enväldets tid. Från ett läge 
där innehav av ordinarie tjänster inom kyrkan och i viss mån extraterrito-
riella tjänster varit vanligast till att en karriär inom undervisningsväsendet 
blev alltmer frekvent förekommande som merit i stiftschefsgruppen under 
1700-talets gång. De fyra sista årtiondena av 1700-talet bröt något mot den-
na trend. Undersökningen har också visat att det var ovanligt med renodlade 
kyrkliga karriärer, dessa förekom endast före 1719. Analysen har även visat 

”Endast
ordinarie
tjänster” 

”Ordinarie
och
prebende”

”Ordinarie och 
extraterritoriella”

”Ordinarie och 
prebende och 
extraterritoriella” 

Medeltal
samtliga 
ordinarie

Ålder vid 
prästvigning 32,7 29,8 27,3 31,3 30,3 
Ålder vid första

36,3 35,9 35,1 37 36,1 ordinarietjänsten
År i ordinarie 
tjänst innan 

15,2 14,4 16,5 13,2 14,8 stiftschefskap 
Ålder vid 
stiftschefs 
utnämningen 52,8 54,9 52,4 51,8 53
Antal år so
stiftschef 

m
14,4 12,6 13,5 17,6 14,5 
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att huvuddelen av dem som hade ordinarie kyrkliga karriärer före stifts chef-
skapet tidigare hade haft korta karriärer på relativt låga positioner inom un-
dervisningsväsendet. Utifrån det faktum att merparten av karriärerna skifta-
de från lägre positioner inom undervisningsväsendet till långa karriärer inom 
den ordinarie kyrkliga organisationen har jag funnit att för drygt hälften 
av stiftscheferna utgjorde den kyrkliga ideologiska statsapparatens ordinarie 
organisation det primära reproduktionssystemet. Denna undersökning väck-
er dock frågor om undervisningsväsendets betydelse för reproduktionen av 
stiftschefer. Är det så att den ökande förekomsten av före detta karriärer inom 
undervisningsväsendet bland de utnämnda stiftscheferna speglar en ökande 
betydelse för undervisningsväsendets roll i reproduktionen av statsapparatens 
funktionärer?

Undervisningsväsendet som reproduktionssystem
Ur den samlade analysen av stiftschefernas karriärer kunde jag härleda att drygt 
en tredjedel av stiftscheferna rekryterades med uteslutande prebendetjänster 
som merit, alltså drygt en tredjedel av stiftscheferna hade gjort karriär endast 
inom undervisningsväsendet. Samtidigt visade analysen av tjänste kategorin 
”ordinarie” och ”ordinarie och prebende” att drygt var fj ärde stiftschef hade 
gjort karriär inom undervisningsväsendet för att sedan byta inriktning till 
en ordinarie kyrklig karriär. Det återstår också att analysera tjänstekategorin 
”prebende och extraterritoriella”. Detta gör att jag behöver kartlägga ett antal 
frågor, exempelvis: Hur många innehade egentligen en tjänst i undervisnings-
väsendet? Vilka tjänster? Vilka egenskaper kännetecknade dessa karriärvägar 
i relation till övriga karriärvägar inom stiftschefsgruppen? Fanns det någon 
regelbundenhet i sättet att byta karriär för de personer som har klassifi ce-
rats som tillhörande kategorin ”prebende och extraterritoriella”? Kan denna 
grupp läggas till uppskattningen av undervisningsväsendets betydelse som 
reproduktionssystem? Förutom dessa perspektiv är det rimligt att på något 
sätt beröra stiftschefernas utbildning i undervisningsväsendet i detta avsnitt. 
Jag kommer att göra detta utifrån en studie av avlagda magisterexamina, den 
vid denna tid högsta akademiska examen. 

Vilken betydelse hade då undervisningsväsendet för reproduktionen av 
stiftschefer under perioden 1580–1800?

Stiftschefernas högre examina

För att få en viss uppfattning om undervisningsväsendets betydelse för möj-
ligheten att kunna meritera män för vidare karriärer bör jag till en början 
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koncentrera mig på stiftschefernas utbildningsgång. Kravet för att bli präst 
var att man genomgått förhör (prästexamen) inför biskop och domkapitel. 
Förhörets utseende och omfattning varierade från stift till stift och från bi-
skop till biskop.606 Men det väsentligaste innehållet var grundläggande kun-
skaper i språk och teologi.607 Någon högre teologisk examen fanns inte förrän 
den sk. pastoralexamen infördes 1693. Till en början skulle denna examen 
genomgås av dem som ansökte om ett regalt pastorat men kom 1748 att bli 
obligatorisk för alla som sökte kyrkoherdetjänster.608 Det fanns dock ingen 
ordnad teologisk studiebana för prästkandidaterna, utan den vanliga vägen 
fram till prästexamen gick via en akademisk examen från fi losofi sk fakul-
tet, där den fi losofi ska magisterexamen var den högsta.609 År 1655 infördes 
i Uppsala universitetskonstitutioner en teologisk examen (kallad examen 
theologicum), men den kom i praktiken att fungera som en förberedelse till 
studier för den fi losofi ska graden.610 Först 1831 kom universitetens teologiska 
fakultet att organisera det så att alla teologie studerande skulle inskrivas vid 
den teologiska fakulteten för att få undergå prästexamen.  Den teologiska 
fakulteten kom så att examinera de blivande prästerna innan de examinera-

606 Brilioth 1946, s. 150.
607 I 1686 års kyrkolags gavs sex riktlinjer för förhöret: ”Samma Förhör skal skee 1:o I 

Språken, neml. Thet Latiniska, Graekiska och Hebraeiska. 2:do Uti Disciplinis Philo-
sophicis, förnemligast uti Rhetorica, Logica, Ethica, Physica, Arithmetica och Com-
puto Ecclesiastico. 3:o Uti Theologia, och i synnerheet våre Troos Artiklar och Locis 
Communibus. Thet måste och kunna utan til, både på Latin och Svenska, the Hu-
fuvdspråken, på hvilka Trones Artiklar sig grunda, och med them, efter deras rätta 
Förstånd, stadfästade blifva. 4:o Skola the förhöras uti dhe förnämste Strijdigheter och 
Frågor. 5:to Uti Historia Biblica och Ecclesiastica, så väl som och uti Theologia morali 
och casibus Conscientiae. 6:to Af dhen Bibliske Texten förklara någre Hufuvdspråk, 
och låta see, huru dhe ther med kunna Sanningen stadfästa, och förlägga them som 
emot säya, och föra them til ett rätt bruuk och öfning uti Vår sanna Christendom”, 
1686 års kyrkolag, s. 876.

608 Pastoralexamen skulle examineras inför domkapitlet. Enligt Yngve Brilioth omfattade 
pastoralexamen ”en prövning både i humanistiska och teologiska ämnen och hade del-
vis formen av en disputation över framlagda teser”, Brilioth 1946, s. 151. Pastoralexa-
men omorganiserades 1856, men avskaffades 1884.

609 Askmark 1943, s. 212-213. Enligt Askmark ska 14 % av de utnämnda kyrkoherdarna i 
Linköpings stift och 28 % av kyrkoherdarna i Växjö under perioden 1651-1699 ha varit 
magistrar, se Askmark 1943, s. 215. I beräkningarna över kyrkoherdarnas utbildnings-
gång i Malmöhus län och Österlen under perioden 1723-1832 har Erik Sandstedt visat 
att en allt större andel blev magistrar under 1700-talets lopp, från cirka 20 % 1712 till 
knappt 50 % under 1800-talets första hälft, se Sandstedt 1986, s. 172. Ingemar Björcks 
studier av de gotländska kyrkoherdarna perioden 1800-1920 visar att antalet kyrkoher-
dar med filosofie magistergraden minskade under 1800-talets gång,  en förändring som 
han förklarar med hänvisning till de strukturella omdaningarna av universitetsväsendet 
och prästutbildningen, se Björck 1967, s. 94.

610 Askmark 1943, s. 219-223.
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des inför domkapitlet.611 Det fanns även en teologie doktorsgrad, men denna 
var fram till 1903 endast en hederstitel som utdelades av konungen.612 Under 
senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet påbörjades således en process 
som innebar att prästutbildningen institutionaliserades och formaliserades 
tydligare utanför övriga institutioner inom undervisningsväsendet. Enligt 
vissa forskare innebar detta samtidigt att den teologiska undervisningen fi ck 
den högsta prioriteten i prästutbildningen, på bekostnad av de fi losofi ska fa-
kulteternas ämnen.613 

Jämte universiteten i Uppsala, Åbo, Lund, Dorpat och Greifswald kunde 
blivande präster även promoveras till magistrar utanför Sveriges gränser. Det-
ta var något som kyrkans ledning ända sedan 1600-talet ska ha beklagat sig 
över, då de ansåg att dessa magistrar var sämre utbildade än de som promo-
verades i Sverige.614 Kontakten med utländska universitet gjordes ofta genom 
utrikesresor under eller efter studietiden. Dessa resor var dock omgärdade av 
bestämmelser, och i 1686 års kyrkolag varnades för de ”villfarande Mening-
ar” som kunde bli resultatet av en utlandsresa.615 Sven Göransson har dock 
visat att inställningen från den politiska och religiösa ledningen gentemot de 
utländska resorna varierade under 1600- och 1700-talens gång. Under 1700-
talet kom kontrollen att bli allt mindre.616

Varken 1571 års kyrkoordning eller 1686 års kyrkolag säger något om 
krav på examen för en tilltänkt stiftschef, men antagandet om undervisnings-
väsendet som centralt reproduktionssystem gör det intressant att undersöka 
innehavet av högre examina. Herdaminnenas registrering av examina är dock 
ojämn och osäker. Uppgifter om examina tagna vid teologisk fakultet saknas 
i de fl esta fall. Detta kan givetvis bero på att individerna sällan tog någon 
examen vid teologisk fakultet men kan minst lika gärna bero på den selektiva 
policyn vid utformandet av herdaminnena. Herdaminnena och de biografi s-
ka lexikonen ger inte heller en bra bild av vilka ämnen som studerats och om 
detta förändrade sig över tid. Däremot har författarna till herdaminnena och 
de biografi ska lexikonen varit noga med att förteckna om personen erhållit 
en fi losofi e magistergrad. Denna policy lyser igenom ända från Andreas Rhy-
zelius Episcoposcopia Svigothica från 1752 till de moderna lexikonen. Utifrån 
dessa källkritiska anmärkningar är det här endast möjligt att uppehålla sig 

611 Brilioth 1946, s. 151. Med 1831 års stadga infördes en teologisk dimissionsexamen som 
ett nödvändigt villkor för den som ville genomgå prästexamen. För att kunna erhålla 
denna examen var den teologie studerande tvungen att avlägga examen i alla de disci-
pliner som hörde till teologiska fakulteten.

612 Brilioth 1946, s. 153.
613 Evertsson 2002, s. 196.
614 Askmark 1943, s. 215-216.
615 1686 års kyrkolag, s. 847.
616 Göransson 1951, s. 157-164.
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kring magisterexamen som grund för en analys av stiftschefsgruppens utbild-
ningsgång. 

Om man betraktar perioden 1580–1800 i sin helhet fi nner man att 144 
av de 175 stiftscheferna (dvs. 82,3 %) hade erhållit magistergraden. Ser man 
till relationen mellan perioderna är det dock tydligt att det skedde en för-
ändring, såtillvida att en ökad andel av dem som utnämndes till stiftschefer 
hade erhållit magistergraden. Av dem som utnämndes till stiftschefer under 
perioden 1580–1599 var det 64,3 % som innehade magistergraden.617 Efter-
följande period var det 73,4 % och under perioden 1640–1679 var andelen 80 
%. Under perioderna 1680–1719 och 1720–1759 låg andelen över 85 % och 
under de sista fyra årtiondena av 1700-talet var andelen så hög som 93 %.

Analyserar man skillnaderna mellan superintendentgruppen och bi-
skopsgruppen under perioden 1580–1759 är det noterbart att en så hög andel 
som 90 % av superintendenterna innehade magistergraden medan motsva-
rande andel i biskopsgruppen var 76 %. Sett till förändringarna över tid är 
det dock tydligt att andelen för superintendentgruppen skiftade markant från 
en period till annan en annan, medan andelen i biskopsgruppen ökade sta-
digt (från 58,3 % perioden 1580–1599 till 85,7 % 1720–1759).

Det skedde också en förändring över tid om man beaktar frågan om var 
magistergraden erhölls. Alla de stiftschefer som utnämndes under perioden 
1580–1599 och som innehade magistergraden hade tagit denna vid ett tyskt 
universitet, i första hand vid Rostocks universitet. Även fl ertalet av dem som 
utnämndes under perioden 1600–1639 hade förvärvat sina magistergrader 
utomlands, i Wittenberg. Bara en av de sjutton under denna period hade 
blivit magister i Uppsala. Från och med perioden 1640–1679 förmärks en 
förändring. Av de utnämnda stiftscheferna under denna period hade bara 
nio av trettiotvå erhållit magistergraden utanför det svenska riket, alla dessa 
vid ett tyskt universitet. Bland de stiftschefer som erhållit magistergraden 
inom riket dominerade före detta uppsalastudenter. Förändringen blev än 
kraftigare bland de stiftschefer som utnämndes 1680–1719, då analysen vi-
sar att tjugo stycken hade blivit magistrar i Uppsala och endast fem utanför 
rikets gränser. Under perioden 1720–1759 var det endast en av de utnämnda 
stiftscheferna som hade erhållit magistergraden vid ett tyskt universitet. De 

617 Det faktum att en magistergrad erhölls tämligen långt före stiftschefskapet får till följd 
att av de 14 som utnämndes till stiftschefer under perioden 1580-1599 hade de 9 som 
erhållit  magistergraden erhållit denna under perioden 1564-1581. Av de 23 som ut-
nämndes 1600-1639 erhöll 17 sina magistergrader under perioden 1575-1616. Av de 
40 som utnämndes 1640-1679 erhöll 32 graden 1618-1658. Av de 33 som utnämndes 
1680-1719 erhöll 28 sina magistergrader mellan 1652-1697. Av de 37 som utnämndes 
1720-1759 erhöll 32 sina magistergrader under perioden 1689-1740 och av de 28 som 
blev utnämnda mellan 1760 och 1800 hade de 26 som innehade magistergraden tagit 
denna under perioden 1730-1791.
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fyra sista årtiondena av 1700-talet var det ingen. Istället kom universiteten i 
Uppsala, Lund och Åbo att bli de dominerande institutionerna. 

Att undervisningsväsendet var viktigt som reproduktionssystem för den 
kyrkligt ideologiska statsapparaten framgår redan av det faktum att en präst-
kandidat måste genomgå grundliga studier för att få genomgå prästexamen 
och kunna vigas till präst. Det var undervisningsväsendet som möjliggjorde 
och legitimerade en av de starkaste gränsdragningarna mellan präster och 
lekmän. Därmed hade undervisningsväsendet en grundläggande funktion 
för upprätthållandet av de maktförhållanden som den kyrkligt ideologiska 
statsapparaten vilade på. De förändringar som påvisats här sammanfaller 
med det svenska undervisningsväsendets utvidgning och starkare formation. 
En magistergrad erhållen vid ett universitet inom det svenska riket blev an-
tagligen ett allt viktigare symboliskt värde att erövra och inneha i en ökande 
konkurrens om tjänster. På detta sätt kunde de som styrde undervisningsvä-
sendet styra och få kontroll över reproduktionen av reproduktionssystemens 
funktionärer. Detta innebar att undervisningsväsendet fi ck en ökad betydelse 
för reproduktionen av funktionärer till de olika reproduktionssystemen. Re-
sultatet att undervisningsväsendets betydelse för reproduktionen av de ledan-
de positionerna inom kyrkan ökade speglar undervisningsväsendets ökande 
betydelse för den allmänna reproduktionen av funktionärer till den kyrkliga 
ideologiska statsapparaten. 

Karriärer inom undervisningssystemet

Genom de resultat som presenteras ovan har det blivit tydligt att en stor andel 
av stiftscheferna någon gång i sina karriärer innehade en eller fl era tjänster 
inom undervisningsväsendet. Min undersökning av denna fråga visar att 75 
% (132 personer) av alla stiftschefer som utnämndes under perioden 1580–
1800 någon gång under sina karriärer före utnämningen till stiftschef inne-
hade någon fast tjänst inom undervisningsväsendet. Som de hittills gjorda 
undersökningarna har visat var många av dessa karriärer tämligen korta och 
övergick till karriärer inom den ordinarie kyrkliga organisationen. Det åter-
står dock att presentera analysen av de stiftschefer som hade långa karriärer 
med höga positioner inom undervisningsväsendet bakom sig. 

Om man utgår från kategorin ”prebenden” fi nner man att andelen stifts-
chefer med endast en karriär inom undervisningsväsendet ökade ända fram 
till 1700-talets fyra sista årtionden. Sammantaget var det 58 personer under 
hela perioden som uteslutande hade höga karriärer inom undervisningsvä-
sendet före stiftschefskapet. Andelen stiftschefer med en karriär i huvudsak 
inom undervisningsväsendet ökade kontinuerligt från en låg nivå vid den 
första undersökningsperioden till drygt var femte stiftschef under de två ef-
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terföljande perioderna. Under perioden 1680–1719 ökade andelen till 42 % 
och perioden därefter hade drygt hälften av stiftscheferna denna bakgrund. 
Under 1700-talets fyra sista decennier var det knappt var tredje stiftschef 
som hade sin huvudsakliga meritering via undervisningsväsendet. En jämfö-
relse mellan superintendenturgruppen och biskopsgruppen under perioden 
1580–1759 visar att andelarna i respektive grupp var ungefär lika stora, drygt 
var tredje (se Tabell 1 och 2 ovan). Ser man till skillnaderna över tid är det 
tydligt att andelen biskopar som uteslutande reproducerades inom undervis-
ningsväsendet ökade kontinuerligt under hela tidsperioden, från 16,7 % den 
första perioden, till 20 % 1600–1639, 25 % 1640–1679, 34,8 % 1680–1719 
och en andel på 57 % under perioden 1720–1759. Förändringarna inom su-
perintendenturgruppen såg annorlunda ut. Ingen av de två under perioden 
1580–1599 utnämnda superintendenterna hade uteslutande undervisnings-
karriär bakom sig. Först 1600–1639 var andelen 25 %, vilken sjönk till 16,7 
% under perioden 1640–1679. Under det karolinska enväldet ökade dock 
andelen till 60 %, men sjönk därefter och låg fortsättningsvis på en andel av 
var tredje.

Analyserar man den grupp som uteslutande innehade prebenden fi nner 
man att det som väntat var frågan om individer som lämnade höga positioner 
inom undervisningsväsendet bakom sig för att bli stiftschefer. 48 av de 58 
personer det handlar om lämnade en teologisk professur. Hälften av dessa 
hade innehaft en professur vid Uppsala universitet, tio vid Åbo universitet 
och tio vid Lunds universitet. Tio av de femtioåtta personerna gick ifrån teo-
logie lektorat till stiftschefstjänst. Det fanns i fråga om status på den tjänst 
som innehafts ingen tydlig skillnad mellan superintendenterna och bisko-
parna. Min undersökning visar dock att det fanns ett tydligt stiftsspecifi kt 
samband i relation till universiteten. Det var nämligen så att huvuddelen 
av dem som utnämndes till biskopar i universitetsstiften (Uppsala, Åbo och 
Lund) tidigare hade innehaft förste teologie professuren vid respektive uni-
versitet. Till den övervakande positionen för universiteten kunde de styrande 
på detta sätt få en person som var väl bevandrad i undervisningsväsendets 
irrgångar i allmänhet och på den specifi ka orten i synnerhet. Analyserar man 
några av de egenskaper som dessa prebendekarriärer hade fi nner man att 
prästvigningsåldern var relativt hög, 36 år, men att personerna erhöll sina 
stiftschefsutnämningar vid i stort sett samma ålder som medeltalet för dem 
med ordinarie kyrklig karriär, dvs. 53 år. Den höga prästvigningsåldern kan 
troligtvis förklaras utifrån att innehavet av en teologie lektorstjänst och pro-
fessur förutsatte prästvigning. För att kunna komma i fråga för sådana tjäns-
ter var man tvungen att meritera sig en lång tid inom undervisningsväsendet 
och prästvigningen ägde rum när tjänsten var ”rodd i land”.
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Den grupp av individer som jag klassifi cerat som ”prebende och extrater-
ritoriella” var åtta till antalet. Karriärerna skiftade med två regelbundenheter 
inom denna kategori: antingen gick man från en teologie lektors- eller profes-
sorstjänst till att bli fast hovpredikant eller från en extraterritoriell tjänst till 
en karriär inom det högre undervisningsväsendet innan utnämningen. Fem 
av de åtta började sin bana inom undervisningsväsendet men värvades senare 
till hovpredikanttjänster. De övriga gick från ett kortare innehav av lägre 
extraterritoriella tjänster över till undervisningsväsendet. 

Sammanfattningsvis har jag i denna avdelning konstaterat att en allt 
större andel av stiftscheferna fram till mitten av 1700-talet rekryterades med 
långa karriärer inom undervisningsväsendet bakom sig. Denna förändring 
sammanhänger med undervisningsväsendets utvidgning och stärker påstå-
endet att undervisningsväsendet blev ett allt viktigare system för reproduk-
tionen. Universitetens betydelsefulla funktion för reproduktionen är tydligt i 
det faktum att huvuddelen av stiftscheferna hade innehaft högre tjänster vid 
dessa institutioner. Ska man i andelar värdera undervisningsväsendets bety-
delse som reproduktionssystem kan vi utifrån undersökningen sluta oss till 
att 35 % (61 personer) av de utnämnda stiftscheferna mellan 1580 och 1800 
hade karriärer som i huvudsak var knutna till undervisningsväsendet och 
därmed kan sägas ha varit primärt reproducerade inom undervisningsväsen-
det före stiftschefsutnämningen.

Det kungliga hovet som reproduktionssystem
Steinar Imsen visade i sin studie att de norska superintendenterna i sina kar-
riärer före stiftschefskapet var tätt knutna till det kungliga hovet i Köpen-
hamn. Flera hade tjänat vid en Köpenhamnskyrka en tid och de allra fl esta 
hade innehaft tjänster som slottspräster vid hovet.618 Enligt Imsen var vis-
telsen vid hovet en viktig faktor, för att inte säga den viktigaste, till att de 
blev utnämnda till superintendenter. Hovvistelsens betydelse tycks ha varit 
så stark att Imsen drog slutsatsen att superintendenten var ”kongens egen 
og spesielle mann”.619 Denna starka kunganärhet kan enligt Imsen förklaras 
med det faktum att Norge var en perifer region i riket som det gällde för cen-
tralstyrelsen att hålla under sträng uppsikt och kontroll. Genom hovvistelsen 
kunde kungen få en uppfattning i frågan om personen var ett superintendent-
ämne. Hovets funktion i reproduktionssystemet för stiftschefsgruppen var 
alltså betydande och kanske den mest utslagsgivande.

618 Imsen 1980, s. 148.
619 Imsen 1980, s. 149.
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Frågan är om de svenska förhållandena går att jämföra med de dansk-
norska. Vi såg i studien av superintendenturstiftens skapande att det fanns 
skäl för kungamakten och rådet i Sverige att agera på ungefär samma sätt 
som den danska statsledningen. Områdena där superintendenturstiften ska-
pades uppfattades ur statsledningens perspektiv som militärt, ekonomiskt 
och politiskt utsatta lägen. Man ansåg dessutom att existensen av en kyrklig 
organisation i dessa områden var av största vikt för nationens och folkets väl. 
Dessa skäl tillsammans med det faktum att man varit initiativtagare till stif-
tens skapande borde ha inneburit att man kände ett stort ansvar (och såg en 
möjlighet att utöva starkt infl ytande) för besättandet av stiftschefspositionen 
med vad man uppfattade som ”rätt” personer. Frågan om hovets betydelse 
för reproduktionen av superintendenter går att lyfta till en allmän fråga om 
stiftschefernas reproduktion, dvs. även göra biskoparnas tidigare karriärer till 
studieobjekt. En undersökning av dessa frågor har mig veterligen inte gjorts 
tidigare.620 Utifrån denna bakgrund bör man ställa sig frågan om hovets bety-
delse för reproduktionen av stiftscheferna och undersöka stiftschefsgruppens 
kontakter och befattningar inom det kungliga hovet. Det verkar rimligt, mot 
den tecknade bakgrunden, att anta att andelen hovpredikanter var hög under 
de perioder då kungamakten hade starkt infl ytande och att andelen hov-
predikanter var högre bland superintendenterna än bland biskoparna. Men 
som jag kunde visa i den sammantagna undersökningen av stifts chefernas 
karriärer (Tabell 1–3 ovan) kan man vid ett första ögonkast inte acceptera 
påståendet att det kungliga hovet och den repressiva statsapparatens betydelse 
som reproduktionssystem i form av tjänster och karriärer skulle ha varit sär-
skilt dominerande. Bara 6,9 % (12 personer) av de utnämnda stiftscheferna 
hade innehaft rena extraterritoriella karriärer. Tydligt var dock att fl er hade 
innehaft extraterritoriella tjänster men att deras karriärer bytt inriktning till 
andra reproduktionssystem, då i huvudsak till kyrkligt ordinarie karriärer. 
Flera frågor har än så länge lämnats obesvarade: Hade de som haft en ex-
traterritoriell karriär uteslutande hovpredikanttjänster? Hur stor andel av 
stiftscheferna hade varit hovpredikanter? Förändrade sig detta över tid? Vilka 
positioner kunde man uppbära inom hovets organisation? 

Vid hovet i Stockholm fanns ett hovkonsistorium som handhade kyrko-
styrelsen i hovförsamlingen och Skeppsholmens församling och där överhov-
predikanten var ordförande. Jämte överhovpredikanten fanns ordinarie och 
extra ordinarie hovpredikanter verksamma vid hovet. Överhovpredikanten 

620 I sin undersökning kring biskopsutnämningarna mellan 1866 och 1989 fann Rune 
Imberg det slående att så många av biskopskandidaterna bar titeln extra ordinarie hov-
predikant. Han kommenterade att detta numera var en hederstitel men att själva be-
fattningen visade att man ”höjde sig över mängden”, se Imberg 1991, s. 106. Imberg 
genomförde dock ingen systematisk analys av fenomenet och dess betydelse.



239

Tobias Wirén

och de ordinarie tycks ha varit stationerade vid hovet.621 Väldigt lite är känt 
om själva hovkonsistoriet.622 Det fi nns dock möjlighet att studera de frågor 
som har preciserats här med hjälp av herdaminnenas biografi ska anteckning-
ar. Herdaminnena är överlag noga med att ange om stiftscheferna varit hov-
predikanter tidigare i karriären. Dessutom fi nns det ett särskilt herdaminne 
över hovkleresiet fram till slutet av 1700-talet, utgivet i tre delar av Aron 
Westén mellan åren 1799 och 1814.623 Med hjälp av detta källmaterial har jag 
försökt rekonstruera de blivande stiftschefernas kontakter med hovet.

Tittar man närmare på den lilla grupp som uteslutande innehade extra-
territoriella tjänster i sina karriärer under perioden 1580–1759 fi nner man att 
huvuddelen (sex av tio) var superintendenter. Störst antal utsedda stiftschefer 
med uteslutande extraterritoriella tjänstekarriärer förekom under perioden 
1640–1679 då fyra individer hade haft denna karriär. En av dessa utnämndes 
av Karl X Gustav, en tillsattes av Karl XI:s förmyndarregering och två tillsat-
tes av Karl XI. Av dessa fyra utsågs tre till superintendenter.  I anslutning till 
detta kan man notera att nio av de sammanlagt tolv stiftscheferna med ute-
slutande extraterritoriella tjänster blev utnämnda till chefer i fungerande su-
perintendenturstift eller före detta superintendenturstift. Kanske tyder detta 
på att dessa stift hade en starkare koppling till kungamakten? Karl XI var 
den kung som utnämnde fl est stiftschefer med uteslutande extraterritoriella 
tjänster bakom sig. Han utnämnde tre vilket kan jämföras med hans son Karl 
XII som inte utnämnde någon sådan. Tittar man på några av egenskaperna i 
denna grupps karriärer fi nner man att medelåldern för deras prästvigning var 
26,4 år och att de blev stiftschefer vid 42,3 år. Dessa karriärer var alltså att 

621 Granberg 1998, s. 201.
622 Jag har inte lyckats hitta någon systematisk undersökning av frågor kring hovkonsisto-

riets verksamhet och funktion samt hovkleresiet. I en kort artikel från 1945 berörde Da-
vid Lindquist hovförsamlingens liturgiska tradition. Han gjorde i denna artikel endast 
få hänvisningar till hovförsamlingens organisation. Att det skulle ha funnits en hov-
församling från och med Vasatiden tycks klart. Men Lindquist hävdade att organisa-
tionen fick stadga först under mitten av 1600-talet, då det 1662 utkom en ordning om 
hur hovförsamlingen skulle ordnas, Lindquist 1945, s. 13. Lindquist gjorde dock inte 
ordningens innehåll känd. Detta återstår för vidare forskning. I liturgiskt hänseende 
förblev hovförsamlingen i praktiken skild från praxis i övriga Sverige fram till slutet av 
1600-talet, se Lindquist 1945, s. 31.  Fabian Persson som har studerat hovets form och 
funktion för perioden 1598-1721 nämner endast hovförsamlingsfenomenet på några 
få rader i anslutning till de religiösa ceremoniernas betydelse vid hovet, Persson 1999, 
s. 14-15. En kortare historik kring hovkleresiet och en djupare studie av Gustav III:s 
tid finns utarbetad av Gunnar Granberg och publicerad i hans avhandling, Granberg 
1998, s. 198-203. Några hovpredikanters livsöden har skildrats närmare av Carl Henrik 
Martling men framställningen innehåller egentligen ingen kartläggning av institutio-
nen i sig, se Martling 1992.

623 Westén 1799; Westén 1801; Westén 1814.



240

Ideologins apparatur

beteckna som extremt snabba vägar till stiftschefspositionen om man jämför 
med övriga karriärers egenskaper (jämför Tabell 4).

Utifrån herdaminnena som källmaterial har jag funnit att det var sex 
stiftschefer som någon gång i sin karriär hade innehaft en eller fl era tjänster 
inom krigsväsendet. Lika många hade också varit huspräst någon gång i livet. 
För samtliga dessa tolv gällde att de gick vidare till karriärer inom den or-
dinarie kyrkliga organisationen eller hovpredikantstjänster. Extraterritoriella 
tjänster med placering i krigsväsendet och enskilda adelsfamiljer tycks alltså 
inte ha varit ett reproduktionssystem med någon primär betydelse sett ur 
stiftschefsgruppens perspektiv.  Utan undantag tycks dock de som haft tjäns-
ter som huspräster eller inom krigsväsendet ha blivit hovpredikanter senare i 
livet. Detta väcker frågor om hovpredikanterna och det kungliga hovets bety-
delse som reproduktionssystem. Vi kunde exempelvis i studiet av det kyrkliga 
reproduktionssystemet se att fl er än de som bara haft extraterritoriella tjänster 
varit hovpredikanter.

De frågor jag ställt mot det biografi ska källmaterialet för att besvara dessa 
spörsmål har varit: 1) I vilken utsträckning innehade stiftscheferna tjänst som 
hovpredikant någon gång före stiftschefskapet? 2) Fanns det någon skillnad 
i hovpredikantandelen mellan de två grupperna, dvs. superintendenterna och 
biskoparna? 3) Förändrade sig hovpredikantandelen över tid? Den mer över-
gripande frågan har varit vilken betydelse som hovpredikanttjänsterna hade 
för rekryteringen av stiftschefer och hovets betydelse. I följande undersök-
ning har jag bara tagit hänsyn till om individerna har haft fasta tjänster vid 
hovet, dvs. varit ordinarie hovpredikanter eller överhovpredikanter. Endast 
dessa kan sägas ha varit en del av det organiserade reproduktionssystemet. 
Om tre stiftschefer uppges det bara att de varit extra ordinarie och jag har 
därvid antagit att de inte haft fasta tjänster. Utfallet av den statistiska under-
sökningen redovisas i Tabell 5 och 6.

Av de 28 biskopar som utnämndes under perioden 1760–1800 hade pre-
cis hälften innehaft en hovpredikanttjänst. Tittar man på stiftschefsgruppen 
sammantagen fi nner man att drygt var tredje superintendent och biskop hade 
innehaft en hovpredikanttjänst innan de blev utnämnda till stiftschefer. Ser 
man till förändringen över tid är det tydligt att andelen hovpredikanter bland 
stiftscheferna minskade från knappt en tredjedel till drygt en femtedel mel-
lan perioderna 1580–1599 och 1600–1639, men att andelen åter ökade till 
en tredjedel under perioden 1640–1679. Denna ökning motsvarar vad man 
kunde förvänta sig med tanke på vad vi vet om hovpredikantsorganisationens 
förändring. På ungefär denna nivå låg sedan andelen fram till 1700-talets 
fyra sista årtionden då hälften av stiftscheferna hade innehaft hovpredikant-
tjänst. 
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Tabell 5. Superintendenternas innehav av hovpredikanttjänster. Absoluta tal

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.

Tabell 6. Biskoparnas innehav av hovpredikanttjänster. Absoluta tal.

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.

Under tidsperioden från 1640 till 1679 var drygt två femtedelar av de ut-
nämnda superintendenterna tidigare hovpredikanter. Perioden dessförinnan 
var andelen så låg som 12,5 % och perioden efter 1679, dvs. under det karo-
linska enväldet, var andelen 20 %. Perioden 1720–1759 var motsvarande an-
del drygt 40 %.  Under etableringsfasen av de nya superintendenturstiften var 
alltså banden till det kungliga hovet något starkare än under omkringliggan-
de perioder. Detta styrker den framförda tanken att statsledningen tog allvar-
ligt på chefstillsättningen i de nya stiften. Däremot är det något förvånande 
att hovpredikanternas andel inte var högre under de tider då kungamakten 
enligt tidigare forskning var som starkast, dvs. perioderna 1600–1639 och 
1680–1719. Borde inte en stark kungamakt och en vidgad repressiv stats-
apparat ha utökat infl ytandet och kontrollen över den kyrkliga ideologiska 
statsapparatens allra högsta positioner? Kan detta ha berott på dåligt intresse 
för den kyrkliga organisationen? Att så kan ha varit fallet stärks av det faktum 
att hovpredikanternas andel var mycket hög under den enväldige Gustav III 
som hade ett uttalat intresse för kyrkan och dess högsta ämbeten.624 Mot 
detta argument får man invända att hovpredikanternas andel inom biskops-
gruppen under 1600-talet låg på en stadig nivå på cirka 25 %, med en topp 
under det karolinska enväldet på 39 %. Karl XI var också den som ord-

624 Granberg 1998, s. 161-197, 198-230.

1580-
1599

1600-
1639

1640-
1679

1680-
1719

1720-
1759 Summa %

Innehavare av 
13 31,7 % hovpredikanttjänst 1 1 5 2 4

Ej innehavare av 
hovpredikanttjänst 1 7 7 8 5 28 68,3 % 
Summa 2 8 12 10 41 100 %9

1580-
1599

1600-
1639

1640-
1679

1680-
1719

1720-
1759 Summa %

Innehavare av 
32 30,2 % hovpredikantstjänst 3 4 7 9 9

Ej innehavare av 
hovpredikanttjänst 9 11 21 14 19 74 69,8 % 
Summa 12 15 28 23 28 106 100 % 
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nade hovkonsistoriets juridiska ställning genom en instruktion år 1681.625 
Tanken att det skulle ha funnits ett ointresse och att hovpredikanttjänsterna 
skulle ha fått mindre uppmärksamhet är alltså diskutabel. Var ska man då 
söka förklaringen? En förklaring skulle kunna vara att prästerskapet i super-
intendenturstiften fl yttade fram sina positioner gentemot Kungl. Maj:t och 
föreslog nya stiftschefer, men denna förklaring kan tillbakavisas med hjälp av 
Sven Kjöllerströms studier som hävdar att superintendenterna under enväl-
det utnämndes av Kungl. Maj:t utan föregående val.626 En förklaring kan då 
kanske sökas i konungens relation till hovet. Det är sedan tidigare känt att 
de karolinska kungarna distanserade sig från hovet, och den adel som fanns 
där, vilket minskade hovets betydelse som rekryteringsbas.627 Karl XI och 
Karl XII låg dessutom under långa tider i fält vilket borde ha inneburit att 
de inte vistades vid hovet i så stor utsträckning. Ser man på utnämningarna 
av biskopar under denna tid är det tydligt att fältkonsistoriet övertog den roll 
som hovet hade. Flertalet utnämnda biskopar under denna tid var hovpredi-
kanter i fält tillsammans med kungarna. Kanske kan man anta att det under 
perioden 1680–1719 inte var vid själva hovet som man behövde vistas utan 
att det räckte med tjänst i någon av Stockholm stads församlingar för att få 
statsledningens ögon på sig. 

För att undersöka denna fråga har jag närmare analyserat stiftschefernas 
kyrkliga karriärer och då särskilt uppmärksammat om de som inte innehade 
någon hovpredikanttjänst ändå hade tjänstgjort som präster i någon Stock-
olmsförsamling.628 Denna analys visade att 22 av de 60 stiftschefer som inne-
hade hovpredikanttjänster också innehaft prästerlig tjänst i någon av Stock-
holms församlingar, antingen före eller i direkt anslutning till hovpredikant-
tjänsten. Det var få som hade varit präster i Stockholm utan att samtidigt 
vara hovpredikanter. Perioden 1640–79 var det fyra stycken, 1680–1719 en, 
1720–1759 fyra och 1760–1800 tre. I fråga om rekryteringen av superinten-
denter i anslutning till denna fråga kan sägas att bara en av de utnämnda 
superintendenterna under perioden 1640–1679 som inte innehaft hovpredi-
kanttjänst hade varit kyrkoherde i Stockholm. Under perioden 1680–1719 var 
det också bara frågan om en individ medan det under perioden 1720–1759 
var frågan om tre personer, dvs. hälften av dem som inte innehaft hovpredi-
kanttjänst. Tjänster i Stockholms församlingar spelade alltså en viss, men inte 
särskilt betydande, roll för möjligheten att ”vaska fram” lämpliga stifts chefs-
kandidater under de perioder som har kännetecknats som starka perioder 

625 Granberg 1998, s. 201.
626 Kjöllerström 1952, s. 160.
627 Persson 1999, s. 208, 210.
628 I detta arbete har jag haft nytta av Gunnar Hellströms herdaminne över Stockholms 

stad, se Hellström 1951.
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för den repressiva statsapparaten och kungamakten. Utifrån det källmaterial 
jag har haft tillgång till är det alltså omöjligt att ge något närmare svar på 
frågan om de superintendenter som utnämndes under enväldet men inte var 
hovpredikanter hade någon närmare relation till kungamakten. Det borde ha 
funnits starka kopplingar (det visar Kjöllerströms studie och det faktum att 
hovet fi ck minskad betydelse) men det krävs ett annat material för att avgöra 
formerna för dessa relationer. Kanske bör man söka svaret i det faktum att 
kungen var den som utnämnde personer till de högre positionerna inom un-
dervisningsväsendet, vilket troligtvis gav upphov till kontakter. 

En analys visar alltså att superintendenterna i något större utsträckning 
än biskoparna var knutna till hovet och de tjänster som fanns där. Denna 
skillnad var dock inte alls så stor som väntat. Det svenska hovet tycks alltså 
inte ha haft en så betydelsefull roll i den primära reproduktionen av stifts-
chefsgruppen (och särskilt då superintendenterna) som det danska. Hovet 
tycks dock har haft stor betydelse för rekryteringen till ordinarie ämbeten 
inom kyrkan eftersom många av dem som hade varit hovpredikanter blev ut-
nämnda till ordinarie kyrkliga tjänster. Hovpredikanttjänsterna möjliggjorde 
alltså vidare karriär och fungerade som rekryteringspool för kungamakten 
och hovet som fi ck lära känna eventuella stiftschefsämnen.  Min studie har 
även visat att det kungliga hovet tycks ha fått en viktig roll som reproduk-
tionssystem mot slutet av 1700-talet då Gustav III var kung. Samtidigt tycks 
det ha varit så att hovpredikanttjänsten över tid blev alltmer av en hedersti-
tel och inte förknippad med någon fast och särskild tjänstgöring. Detta gör 
givetvis att vi måste ta hänsyn till att detta reproduktionssystem förändrar 
form och kanske funktion som ett ”tredje sätt” att meritera sig. För att fast-
ställa detta behövs det dock vidare forskning.

Familjen som reproduktionssystem

Bakgrund

Hittills har analysen rört sig på samhällelig nivå och gällt de formella kon-
kurrenssystemens betydelse för reproduktionen av stiftschefer. Dessa system 
är med nödvändighet öppna då den formella konkurrensen är det som repro-
ducerar dem. Men det faktum att det står öppet för alla som sanktioneras till 
funktionärer inom apparaten att ge sig in i konkurrensen och att konkurren-
sen styrs av formella regler behöver inte utesluta att det kan fi nns informella 
strukturer verksamma i reproduktionens praktik. Strukturella möjligheter 
och hinder för social mobilitet i ett samhälle påverkar givetvis reproduktio-
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nen och konkurrensen. I exempelvis ett samhälle där de ekonomiska kostna-
derna för att förvärva apparatspecifi ka titlar är stora och fi nansieringen sker 
på individuell nivå, blir mobilitet förunnad ett fåtal ekonomiskt välbärgade. 
En annan viktig aspekt av de konkurrenssystem jag undersökt hittills är att 
de var uteslutande manliga system (bara män gavs rätt att bli präster) som 
reproducerade en patriarkal överordning och föreställningsvärld.629 Ett repro-
duktionssystem kan alltså tänkas innehålla informella former för reproduk-
tionen. En fråga som reser sig ur detta resonemang i relation till mitt ämne är 
om det fanns informella strukturer för reproduktionen av stiftschefer. 

Kanske kan jag anta att familjen eller snarare de familjemönster som 
stiftschefsgruppen bestod av fyllde en informell funktion inom de formella 
reproduktionssystemen. Utifrån detta har jag erhållit en hypotetisk precise-
ring av innebörden i Althussers begrepp ”familjens ideologiska statsapparat”, 
nämligen att familjer kan fungera som ett informellt reproduktionssystem 
(den består ju inte av ett formellt tjänstesystem) inom ett formellt reproduk-
tionssystem. Den ställer dock öppen konkurrensen inom parentes och säkrar 
apparatens reproduktion genom den logik som genomsyrar familjen. Famil-
jen kan därmed ur konkurrenssystemets perspektiv uppfattas som fördär-
vande. Här fi nns en inbyggd spänning i systemet. Jag har redan tidigare i 
detta kapitel (under rubriken ”Kategorierna”) berört Althussers resonemang 
kring begreppet ”familjens ideologiska statsapparat”. Det konstaterades där 
att Althusser lämnade begreppet opreciserat. Jag förkastade därvid tanken att 
begreppet familj skulle avse en kärnfamilj och betonade att en enskild kärn-
familj med nödvändighet ingår i ett system med en mängd andra familjer 
genom biologiskt släktskap och juridiskt ingifte. Det som borde studeras är 
alltså inte den enskilda familjen (i betydelsen parrelationen) utan familje-
mönster genom ett släktbegrepp, dvs. alla de personer som genom biologisk 
härstamning och juridiskt äktenskap är förbundna med varandra, både verti-
kalt (farfar/morfar – far/mor – son/dotter) och horisontellt (syskon och deras 
giftermål). 

Familjen framstår som en mycket väsentlig enhet för produktionen och 
reproduktionen av tillgångar och resurser. Familjens praktik präglas av förtro-
ende och generositet jämte disciplinering och underkastelse. Samtidigt som 
familjen utgör en utgångspunkt för förverkligandet av det sociala rummets 
möjligheter fungerar den som en socialisationsenhet där individen präglas 
av och förvärvar den sociala världens grundläggande konstruktionsprinciper. 
Familjen strävar efter att fortbestå och använder sig av en mängd strategier 

629 För vidare forskning vore det intressant att närmare studera denna könsmaktsstruk-
tur och dess påverkan på konkurrenssystemen. Frågan är dock komplex och involverar 
stora forskningsområden, om exempelvis maktens kön och kvinnors underordning, se 
vidare Göransson 1990; Taussi Sjöberg 1996; Karlsson Sjögren 2006.   
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för att bevara och förbättra sina möjligheter. Forskning som ägnat sig åt 
historisk och modern tid har visat hur exempelvis äktenskapsstrategier och 
arvsstrategier fungerar genom att ackumulera och överföra tillgångar från en 
äldre generation till en yngre.630 Samtidigt tryggas familjens fortbestånd, dels 
biologiskt men kanske främst socialt. Reproduktionen gäller inte endast eko-
nomiskt kapital (som exempelvis arv) utan är lika mycket en fråga om beva-
randet av symboliska värden i form av exempelvis ett familjenamn. Sättet att 
överföra namnet, genom en invigningsceremoni som dopet, är inte en ritual 
som den enskilda familjen ensam är herre över utan den får sin makt från en 
social regel. Samtidigt som familjen således reproducerar sig själv biologiskt, 
ekonomiskt och symboliskt fungerar den som en reproducent av den sociala 
ordningen, dvs. som en upprätthållare av det sociala rummets strukturer. 
Under svensk tidigmodern tid gavs exempelvis hushållet, som beteckning på 
den enhet av människor som delar bostad och försörjningsbörda, en offi  ciell 
ideologisk ställning genom hustavlan.631

Om vi förutsätter att släkten är en väsentlig enhet för reproduktionen 
av de sociala strukturerna bör vi fråga vilken betydelse släkten och dess so-
ciala strategier hade för bevarandet av möjligheter, privilegier och resursö-
verförande och därmed för reproduktionen av stiftschefsgruppen. Hade de 
familjära strukturerna och strategierna någon betydelse för reproduktionen 
av stiftschefsgruppen? Förändrades detta över tid? Dessa frågor kan analyse-
ras ur en mängd perspektiv och med olika källmaterial. Utifrån en defi nition 
av familjen som släkten skulle det vara aktuellt och nödvändigt att använda 
kategorier som exempelvis farfar, morfar och syskon. Men herdaminnena 
som källmaterial tillåter bara en analys av familjen defi nierad som parrelation 
eftersom de aldrig annat än i enstaka fall redovisar horisontella släktskap och 
ytterst sällan redovisar vertikalt släktskap utanför kategorin fader. Herda-
minnena är dock överlag noga med att redogöra för personernas släktskap via 
giftermål genom kategorin ”svärfader”. Då detta är fallet kommer jag i denna 
studie att använda kategorierna fader och svärfader som empirisk defi nition 
av begreppet familj. Detta innebär givetvis att många former av släktskap 
som kan vara intressanta blir omöjliga att kartlägga genom herdaminnena. Å 
andra sidan arbetar jag här med system som förefaller väldigt patriarkala och 
manligt dominerade. Detta gör det troligt att jag med dessa kategorier fångar 
ett av de väsentligaste momenten i det informella reproduktionssystemet. 
Denna studie är fruktbar eftersom den kan visa på förekomsten av informella 

630 Det finns en mängd litteratur på detta område, för den intresserade hänvisar jag till 
Gaunt 1983; Medick & Sabean 1984; Winberg 1985; Sabean 1990; Sawyer 1992; 
 Taussi Sjöberg 1994.

631 Se Pleijel 1970 och vidare diskussionen om hustavlans genomslag bland olika befolk-
ningsgupper, se exempelvis Aronsson 1993; Lindmark 1993.
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system och därmed avgöra om det är intressant att gå vidare och bearbeta 
annat källmaterial för att närmare analysera familjestrategiernas former och 
betydelse. Vi måste dock hålla i minnet att denna studie inte kan ge en hel-
täckande bild eller utsäga något direkt om släktskapets betydelse. Den kan 
däremot visa en av formernas förändring över tid och ge denna förändring en 
hypotetisk förklaring. 

Jag ska i detta avsnitt undersöka frågan om de informella reproduktions-
systemen genom att empiriskt studera stiftschefernas sociala bakgrund och 
giftermålsförbindelser. Som variabler ska jag använda ”faderns yrke” som 
tecken på individens sociala ursprung och ”svärfaderns yrke” som ett tecken 
på giftermålsstrategierna. Båda dessa variabler kan man erhålla uppgifter om 
via herdaminnena och dessa uppgifter ska användas i en statistisk bearbetning. 
Utgångspunkterna för de gjorda kategoriseringarna har redan i detalj berörts 
ovan (i avsnittet ”Kategorierna”). Detta avsnitt är disponerat så att jag till en 
början ska uppehålla mig kring tidigare forskning för att därefter presentera 
resultaten av de empiriska analyserna, först stiftschefernas sociala ursprung 
och sedan deras äktenskapsförbindelser. Avsnittet avslutas med en analys av 
det sociala ursprunget och äktenskapsförbindelserna sammantagna.

Tidigare forskning

Sedan länge har det varit ett väl känt faktum att prästerskapet i Sverige under 
1700-talet i stor utsträckning rekryterades ur prästerskapets egna led. Redan 
1925 presenterade Frans Linders statistik över prästernas sociala bakgrund, i 
form av faderns yrke. Linders ansåg sig kunna dra slutsatsen att prästerskapets 
självrekrytering var som högst mot slutet av 1600-talet då varannan prästvigd 
härstammade från ett prästhem, men att denna kvot sjönk kontinuerligt un-
der 1700- och 1800-talet; de två sista årtiondena av 1800-talet ska knappt 
1/5 av de prästvigda ha varit prästsöner.632 Bristfälligheter i Linders mate-
rialinsamling ledde till att dessa siff ror reviderades då Sten Carlsson 1949 
publicerade sin avhandling Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700–1865.633 
Enligt Carlssons undersökning härstammade endast en tredjedel av de präst-

632 Linders 1925, s. 145-149. Även Gunnar Soulahti presenterade 1927 påståenden om det 
finländska prästerskapets sociala bakgrund, men inte i den statistiska form som Lin-
ders, se Soulahti 1927.

633 Carlsson inledde sin studie med en genomgående kritik av Linders insamlingsmetod 
och hans kategoriseringar. Enligt Carlsson tillhörde en alltför stor del av prästerna kate-
gorin ”okänd fader” vilket försämrade slutsatsernas styrka. Samtidigt frångick Carlsson 
Linders tämligen avancerade kategoriseringar och ansåg att de politiska ståndsgrän-
serna borde få utgöra kategoriseringens grund, Carlsson 1949, s. 199-200, samt den 
andra upplagan av avhandlingen tryckt 1973. För att minska kategorin ”okänd” valde 
Carlsson att utesluta Uppsala, Göteborg och Karlstad stift från undersökningen, men 
detta borde rimligtvis minska styrkan i Carlssons slutsatser särskilt med tanke på att 
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vigda från prästhem vid tiden 1680. Under 1700-talets början och mitt ökade 
dock denna kvot till över 40 % (högsta noteringen 1740 – 44,4 %) för att 
sedan sjunka igen under 1700-talets fortsatta gång. Vid mitten av 1800-talet 
var nivån åter drygt en tredjedel.634 Den viktigaste slutsatsen ur Carlssons 
statistik är således att det under 1700-talets första hälft sker en ökning av an-
delen prästsöner bland prästerskapet samt att denna andel sedan minskar från 
mitten av 1700-talet framåt. Carlsson redovisade även statistik som rörde 
prästerskapets äktenskapsförbindelser fördelat på ståndstillhörighet. Enligt 
denna statistik genomgick även äktenskapsförbindelserna en förändring i so-
cialt avseende. Vid 1680 var knappt hälften av prästerna gifta med döttrar 
eller änkor till präster men denna andel ökade något under 1700-talets första 
hälft och nådde en toppnotering 1740 då 58,6 % av prästerskapet ska ha varit 
ingifta i prästhem.  Därefter sjönk denna siff ra kontinuerligt under 1700-
talets andra hälft och 1800-talets första hälft för att 1860 vara 36,9 %. Sam-
tidigt ökade äktenskapsförbindelserna med döttrar vars fäder kategoriserats 
som adel, ståndspersoner, borgare och bönder.635

Gemensamt för Linders och Carlssons undersökningar är att de är ut-
talat nationella och inriktade på hela prästerskapet. Det har dock genomförts 
ett antal specialstudier på mer avgränsade delar av prästerskapet.636 Till stora 
delar bekräftar dessa regionala studier den bild som Carlsson gett med hän-
syn till hela nationen, även om det förekommer en mängd regionala variatio-
ner. Här kan särskilt nämnas Cecilia Ihses undersökning av riksdagspräster-
nas sociala ursprung och äktenskapsförbindelser under perioden 1642–1686. 
 Ihses huvudsakliga slutsats var att de präster som besökte riksdagen i hög ut-
sträckning gifte sig med kvinnor från ett högre socialt skikt än vad prästerna 
själva härstammade ifrån. Ihses resultat bekräftar i stort tidigare forsknings 
resultat om prästerskapets relativa slutenhet under 1600-talets första hälft, 
men samtidigt ska det betonas att slutsatserna, liksom för annan tidigare 

senare forskning visat att andelen bönder var större i Uppsalas stift än i övriga landet, 
Norrman 1970, s. 210. 

634 Carlsson 1973, s. 202.
635 Carlsson 1973, s. 203. Under 1700-talets gång var det giftermålen mellan prästsöner 

och döttrar till ofrälse ståndspersoner (såsom civila och militära ämbetsmän samt 
bruks- och godsägare, se Carlsson 1973, s. 17-21)  som kontinuerligt ökade mest (re-
lativt sett); från 6,8 % på 1680-talet fram till 25 % vid sekelskiftet 1800, se Carlsson 
1973, s. 203.

636 Dessa specialstudier har oftast ett avgränsat stifts som undersökningsobjekt. Lunds stift 
har med hänsyn till 1700-talet undersökts av både Sten Carlsson och Erik Sandstedt, 
se Carlsson 1964; Sandstedt 1986. Prästrekryteringen i Uppsala stift mellan 1786 och 
1965 har undersökts av Ragnar Norrman, Norrman 1970. Visby stift har för perioden 
1800-1920 studerats av Ingemar Björck, Björck 1967. För Härnösands stift under perio-
den 1751-1870 har Greger Fröjd framarbetat statistik om prästernas sociala bakgrund, 
Lindmark 2004.
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forskning, är osäkra då andelen okända i materialet är relativt stor.637 Ihses 
studie understryker dock betydelsen av släkten som en viktig beståndsdel i 
prästerskapets reproduktion. 

Frågan om stiftschefernas bakgrund har berörts i tidigare forskning.638 
I anslutning till ett resonemang om det svenska prästeståndets ståndskänsla 
presenterade Sten Carlsson en uppgift om fädernas ståndstillhörighet. Av de 
117 stiftschefer som under perioden 1700–1865 innehade ett ämbete menar 
Carlsson att 2 var söner till adelsmän, 78 var prästsöner, 17 var söner till ofrälse 
ståndspersoner, 10 borgarsöner och 10 personer var söner till bönder.639 Dessa 
uppgifter är dock behäftade med ett antal problem. För det första är jag osäker 
på om Carlsson fi xerat rätt sammanlagda summa på stiftscheferna (dvs. 117). 
Min egen undersökning visar att 98 personer var stiftschefer mellan 1680 och 
1800. Att det bara skulle ha utsetts 19 stiftschefer under perioden 1800–1865 
förefaller osannolikt. Det får mig att misstänka att Carlsson bortsett från 
ett antal stiftschefer. För det andra nonchalerar Carlssons ståndspolitiska in-
delning det faktum att det i ett samhälle förekommer social och hierarkisk 
diff erentiering inom och mellan grupper. Att detta utgör ett problem för mitt 
syfte står klart om vi applicerar ett antal frågor på Carlssons resultat: Hur 
ska vi tolka det faktum att 67 % av biskoparna var prästsöner; var det söner 
till fattiga och lågutbildade komministrar i Södra Möre kontrakt i Kalmar 
stift, eller var det söner till de högt utbildade och stadsplacerade ärkebisko-
parna i Uppsala? Carlssons trubbiga indelningar kan inte hantera denna typ 
av frågor vilket är en stor brist om man närmare vill analysera den sociala re-
produktionen av stiftschefsgruppen. Carlssons resultat säger inte heller något 

637 Ihse 2005, s. 168-173. Tyvärr har det varit omöjligt att ur Ihses studie härleda mer 
specifika uppgifter om stiftschefernas sociala mönster eftersom hon behandlar riks-
dagsprästerna som en sammanhållen analysenhet.

638 I ett internationellt forskningsläge finns det ett antal studier publicerade som rör epis-
kopatets sociala ursprung. Norman Ravitch publicerade 1966 en komparation mellan 
det franska och det engelska episkopatet under perioden 1682-1790. Ravitchs grund-
läggande kategorier var ”adel” och ”icke-adel” (förstått i politiska termer) och han vi-
sade att det franska episkopatet före revolutionen till nästan 90 % bestod av adelssöner. 
I England var två femtedelar av episkopatet adelssöner, men på grund av Ravitchs något 
klumpiga kategorisering betecknades 10 % som icke-adliga och nästan hälften som 
av okänt ursprung, trots att det vid närmare analys framgår att många var statliga 
och kyrkliga tjänstemän, se Ravitch 1966. Jan Plamper har studerat det rysk-ortodoxa 
episkopatet från 1721 fram till 1917 och funnit att den sociala bakgrunden genomgått 
förändringar sett över tid. Från det att knappt hälften av episkopatets medlemmar här-
stammade ifrån fäder som själva var präster under perioden 1720-1760 kom andelen 
prästsöner att öka till cirka 80-90 % under resterande perioder, se Plamper 2000, s. 
8-10. 

639 Se Carlsson 1949, s. 202. I den andra upplagan av sin avhandling utgiven 1973 hade 
Carlsson omredigerat dessa uppgifter så att en av personerna i borgargruppen överförts 
till bondegruppen, se Carlsson 1973, s. 201.
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om förändringen över tid eller superintendenternas förhållande till biskops-
gruppen. Jag har inte lyckats fi nna uppgifter om eller analyser av de svenska 
stiftschefernas äktenskapsförbindelser i tidigare forskning. 

Stiftschefernas sociala ursprung

Om man på en övergripande nivå sammanställer analysen av stiftschefsgrup-
pens sociala ursprung under perioden 1580–1800 utifrån de kategoriseringar 
jag presenterat ovan får man ett utfall som jag presenterar i Diagram 1.

Diagram 1. Stiftschefsgruppens sociala ursprung. Faderns position i reproduktion el-
ler produktion. Fördelningen i procent för hela gruppen 1580–1800. 

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.
Kommentar: Totalt antal stiftschefer, 175 personer.

Som framgår av Diagram 1 var 55 % av stiftscheferna söner till präster om 
man tar hänsyn till hela stiftschefsgruppen. Betraktar man Diagram 1 i re-
lation till tidigare forskning är det tydligt att en betydligt större del av stifts-
cheferna härstammade från prästfamiljer än vad som gäller för prästerskapet i 
sin helhet. Samtidigt är rekryteringen från kategorin Jordbruk lägre för stifts-
cheferna än för prästerskapet i övrigt.640 Kännetecknande för stiftschefsgrup-
pen var även att en ganska stor andel (ca 14 %) av individerna hade fäder som 
varit stiftschefer. Bland personerna i den grupp som betecknats som lägre 
kyrkliga tjänster var det endast i sex fall som fadern hade en tjänst lägre än 

640 Jämför Carlsson 1973, s. 201; Sandstedt 1986, s. 149. Carlssons siffror gäller senare 
delen av 1600-talet fram till 1800-talets mitt. Under hela denna period låg andelen 
präster som hade fäder som var bönder på över 20 % och andelen prästsöner på mellan 
30 och 40 %, se Carlsson 1973, s. 201. 
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9%
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kyrkoherde. Majoriteten (69 %) av stiftscheferna med prästfamiljsbakgrund 
var söner till kyrkoherdar.

Sett över hela perioden utgjorde de stiftschefer som hade fäder med en 
statlig tjänst en andel på cirka 9 %. Merparten av dessa fäder innehade lägre 
tjänster inom statsapparaten. Som framgår av Tabell 7 och 8 nedan var an-
delen låg eller obefi ntlig fram till slutet av 1600-talet, men under perioden 
1680–1719 var nästan en femtedel av stiftscheferna söner till lägre tjänstemän 
inom statsadministrationen. Denna andel sjönk sedan till en nivå under 10 % 
under återstoden av 1700-talet.

Andelen stiftschefer med ett ursprung i de familjer jag sorterat under be-
teckningen Handel, industri & stadsnäringar var som högst under perioden 
1600–1639 då 21,7 % av stiftscheferna härstammade därifrån. Denna andel 
sjönk sedan till en nivå på ca 15 % under resterande del av 1600-talet och 
1700-talets början. Under 1700-talets gång minskades andelen ytterligare. 
Majoriteten av stiftscheferna från denna kategori var söner till män med lägre 
positioner, främst köpmän. 

Intressant är även att andelen stiftschefer med fäder inom undervis-
ningsväsendet var obefi ntlig fram till 1700-talets senare del. En förklaring 
till detta kan ligga i att en karriär inom undervisningsväsendet ofta övergick 
och slutade i en kyrklig karriär, men att undervisningsväsendet vid slutet av 
1600-talet och under 1700-talet fi ck en starkare organisation, och genom 
bättre fi nansiering och högre status blev tjänsterna attraktiva slutmål.

Andelen stiftschefer med ursprung i familjer från kategorin Jordbruk var 
över 21 % under tiden 1580–1639. Denna andel sjönk sedan kontinuerligt 
under 1600- och 1700-talets gång, men ökade under 1700-talets fyra sista 
årtionden till en andel strax över 10 %. Det är svårt att säga något om diff e-
rentieringen inom denna grupp eftersom herdaminnena oftast bara anger att 
fadern varit bonde utan att ge någon närmare preciseringar.

För att systematisera en jämförelse mellan superintendenternas och bi-
skoparnas sociala ursprung har jag utifrån periodindelningen analyserat 
grupperna var för sig. Dessa analyser presenteras i Tabell 7 och 8 nedan. 
För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan superintendent- och biskops-
gruppens sociala ursprung har jag i följande tabeller uteslutit perioden 1760–
1800. Eftersom det inte tillsattes några superintendenter under denna period, 
utan bara biskopar, går det inte att använda perioden i jämförelsen mellan de 
båda grupperna. Däremot går det alldeles utmärkt att använda perioden för 
en analys av hur biskoparnas sociala ursprung fortsatte att förändras under 
1700-talets senare hälft. Siff rorna för perioden 1760–1800 redovisas i den 
löpande texten efter tabellerna nedan.
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Tabell 7. Superintendenternas sociala ursprung. Faderns position i reproduktion eller 
produktion. 1580–1759. Absoluta tal.

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.

Tabell 8. Biskoparnas sociala ursprung. Faderns position i reproduktion eller produk-
tion. 1580–1759. Absoluta tal.

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.
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Jämför man de båda tabellerna blir både likheter och skillnader mellan 
grupperna tydliga. Andelen bondsöner var högre bland biskoparna än hos 
superintendenterna. Samtidigt har biskopsgruppen en högre andel okända, 
vilket gör analysen något osäker när det gäller de tidigaste perioderna. Det 
är även slående att biskoparna i högre grad hade fäder med en statlig tjänst, 
till övervägande del lägre tjänster. Samtidigt är det tydligt att en något större 
andel av superintendenterna i jämförelse med biskoparna härstammade från 
familjer i kategorin Handel, industri & stadsnäringar. Andelen prästsöner 
var hög bland både biskopar och superintendenter, men andelen något större 
i superintendentgruppen, som dessutom i högre grad härstammade från det 
som här defi nierats som det lägre prästerskapet. Superintendenterna kom att 
härstamma i allt högre grad från prästfamiljer under tiden 1680–1759 än 
fallet var under föregående perioder. Andelen biskopar med prästfäder fl uk-
tuerar över undersökningsperioden. Det är omöjligt att säga något bestämt 
om perioden 1580–1599 eftersom andelen Okända är så stor, men utgår man 
från perioden 1600–1639 då ca 27 % av biskoparna var söner till präster 
och tittar framåt är det tydligt att andelen prästsöner ökade under perioden 
1640–1679 till ca 61 % och sedan sjönk under följande period till 39 %. 
Den sista jämförelseperioden, 1720–1759, ökade prästsonsandelen till 75 %. 
Ser man till förändringarna över hela perioden är det tydligt att biskoparnas 
sociala ursprung förändrar sig från att vid början av undersökningsperioden 
ha varit sammansatt av kategorierna Jordbruk och Handel, industri & stad 
samt Kyrklig tjänst till att under 1600-talets senare del bli koncentrerat till 
kategorierna Statlig och Kyrklig tjänst.

En hög andel prästsöner återfi nns även under perioden 1760–1800, då 
tjugo av tjugoåtta stiftschefer var söner till präster. Sju av dessa tjugo hade 
sitt ursprung i stiftschefsgruppen, den högsta andelen under alla undersök-
ningsperioder. Under perioden 1760–1800 härstammade två stiftschefer från 
fäder som hade tjänster inom undervisningsväsendet. Samma andel (7,2 %) 
var söner till fäder med statlig tjänst. Endast en av stiftscheferna under denna 
period härstammade från en familj som kategoriserats som Handel, industri 
& stadsnäringar, en andel som är lägre än föregående perioden. Samtidigt var 
andelen bondsöner högre än under den föregående perioden.

Stiftschefernas giftermålsförbindelser

I detta avsnitt ska jag analysera svärfädernas yrken utifrån de kategorier som 
jag tidigare preciserat och därvid undersöka skillnaderna inom stiftschefs-
gruppen och försöka utröna om det skett någon förändring över tid. Metoden 
för att samla in uppgifter om stiftschefernas giftermålsförbindelser har varit 
att bearbeta herdaminnen och biografi ska lexikon. Jag har lyckats fastställa 
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svärfaderns yrke i 205 fall, medan det i 17 äktenskap saknas uppgift om 
svärfaderns yrke. Detta innebär att jag konstaterat 222 ingångna äktenskap 
under perioden 1580–1800, vilket speglar att vissa gift sig fl era gånger. I fem-
ton stiftschefers fall har ej giftermål kunnat säkras genom att uppgifter helt 
saknas. En biskop har enligt herdaminnena förblivit ogift, nämligen Lunda-
biskopen Andreas Rydelius.

När det gäller herdaminnenas beteckningar på svärfädernas yrken kan 
samma kritiska påståenden göras som i fallet med faderns yrke. Herdamin-
nena återger 49 olika yrkesbeteckningar. Vanligtvis är det angivna yrket det 
yrke eller den position som personen innehade vid sin död. Detta gör att det 
i de fl esta fall är omöjligt att göra en dynamisk analys av relationen mellan 
svärfaderns och svärsonens livsbanor. För en sådan analys behövs ett annat 
källmaterial. Jag använder i denna analys samma kategorier och diff erentie-
ringssystem som jag använde vid analysen av faderns yrke.

Diagram 2. Stiftschefernas giftermålsförbindelser. Svärfädernas position i reproduk-
tion eller produktion. Fördelningen i procent för hela gruppen 1580–1800.

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.
Kommentar: Totalt antal, 222 ingångna äktenskap.

Några intressanta fakta bör lyftas fram på denna övergripande nivå. Gifter-
målen med prästdöttrar motsvarar i andel ungefärligen nivån för det övriga 
prästerskapet.641 Men det är tydligt att stiftscheferna i hög utsträckning gift 

641 Sten Carlssons undersökning visar att mellan 48 och 58 % av prästerna under perioden 
1680-1800 var gifta med prästdöttrar, se Carlsson 1973, s. 202. Erik Sandstedts analys 
av det skånska prästerskapet mellan 1723 och 1832 visar också att andelen giftermål 
med prästdöttrar var omkring 50 %, se Sandstedt 1986, s. 154. Frans Josua Linders 
uppgifter sträcker sig tillbaka till 1600-talets början och i jämförelse med dessa ligger 
stiftschefsgruppens andel av giftermål med prästdöttrar mycket högre än det övriga 
prästerskapet. Linders stora kvot av okända gör dock jämförelsen mycket osäker, se 
Linders 1925, s. 144.

Statlig tjänst; 
22%

Kyrklig tjänst; 
49%

Undervisningstj
änst; 7%

Handel & stad; 
13%

Jordbruk; 1%
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in sig (eller blivit ingifta) i prästerskapets högre kretsar då en femtedel av 
samtliga giftermål ingicks med stiftschefsdöttrar (och stiftschefsänkor i två 
fall). 

Ett intressant fenomen är också att en stor andel (22 %) av stiftscheferna 
gifte sig med döttrar till män med statliga tjänstepositioner. Den största delen 
av dessa hade tjänster som här betecknats som lägre. Intressant är även att fj or-
ton av de sexton svärfäder som var verksamma inom undervisnings väsendet 
innehade högre tjänster som professorer. Samtliga av dessa äktenskap ingicks 
mellan 1680 och 1800. Vidare kan påpekas att andelen giftermål med döttrar 
till män verksamma inom kategorin Jordbruk i det närmaste är obefi ntlig.

Tabell 9. Superintendenternas giftermålsförbindelser. Svärfädernas position i repro-
duktion eller produktion. 1580–1759. Absoluta tal.

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.

Av de 29 äktenskap som ingicks med döttrar eller änkor i kategorin Handel, 
industri & stadsnäringar har 18 av svärfäderna identifi erats som tillhörande 
det högre skiktet, detta motsvarar en andel på 8 % av det totala antalet äk-
tenskap. Kategorins sammanlagda andel 13 % motsvarar nivån för präster-
skapet i övrigt. Tendensen att kategorins andel ökar under senare delen av 

1580-
1599

1600-
1639

1640-
1679

1680-
1719

1720-
1759 Summa 

    %-
andel

Statlig tjänst 
7,5 %           Hög 

          Låg 
-
-

-
1

-
2

1
1

3
-

4
4 7,5 % 

Kyrklig tjänst

15 28,3 % 
          Hög 
          Låg 

-
1

2
4

5
8

2
2

4
-

13 24,5 % 

Undervisningstjänst
          Hög 
          Låg 

-
-

-
-

-
-

3
-

3
1

6
1

11,3%
1,9 % 

Handel, industri & 
stad
          Hög 
          Låg 

-
-

1
-

1
2

-
1

-
2

2
5

3,8 % 
9,4 % 

Jordbruk - - - - - - -

Okända - 1 2 - - 3 5,7 % 

Summa 1 9 20 10 13 53 99,9 % 
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1600-talet och framåt är inte lika tydlig som för prästerskapet i övrigt.642 En 
jämförelse mellan biskops- och superintendentgruppen visar på få skillnader. 
Detta framgår av Tabell 9 och 10.

Tabell 10. Biskoparnas giftermålsförbindelser. Svärfädernas position i reproduktion 
eller produktion. 1580–1759. Absoluta tal.

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.

Båda grupperna hade höga andelar av svärfäder som var stiftschefer eller kyr-
koherdar, för båda grupperna sett över hela perioden drygt 50 %. Tittar man 
på förändringen över tid är det tydligt att andelen svärfäder som var präs-
ter minskade kontinuerligt i både biskops- och superintendentgruppen från 
1600-talets mitt framåt. Perioden 1640–1679 ingicks 65 % av äktenskapen 
i superintendentgruppen med prästdöttrar, perioden 1720–1759 var motsva-
rande siff ra 31 %. Motsvarande förändring i biskopsgruppen gick från 67 % 
1640–1679 till 36 % 1720–1759. Tendensen att bara en tredjedel av stiftsche-

642 Motsvarande kategorier i Sten Carlssons undersökning av prästerskapet i allmänhet 
ökar i andel under perioden 1680-1800 från 6 % till 25 %, se Carlsson 1973, s. 202. 
Samma ökande tendens för 1600-talets första hälft är tydliga i Linders undersökning, 
se Linders 1925, s. 144. I stiftschefernas fall ligger andelen snarare konstant under 10 % 
perioden 1580-1759 för att öka till 18 % under 1700-talets fyra sista årtionden.
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10 37 28,5 % 
          Hög 
          Låg 

2
7

3
7

13 6
7
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32 24,6 % 
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          Hög 
          Låg 

-
-

-
-

-
-

2
-

4
1

6
1

 4,6 % 
0,8 % 

Handel, industri & 
stad
          Hög 
          Låg 

1
-

4
-

2
1

2
2

1
2

10
5

7,7 % 
3,8 % 

Jordbruk - - 1 1 1,5 % - 2

Okända 2 2 4 1 3 12 9,2 % 

Summa 12 18 34 28 38 1  30 100 % 
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fernas hustrur hade prästfäder höll sedan i sig 1700-talet ut, vilket siff rorna 
för perioden 1760–1800 visar.643 

Jämförelsen mellan de båda grupperna visar också att biskopsgruppen 
var mer benägen att gifta sig med döttrar till tjänstemän inom den statliga 
organisationen. Denna kategoris andel ökade från 1680-talet och framåt. Fö-
reträdelsevis var det män med en lägre position inom statsapparaten. Biskops-
gruppen gifte sig enligt jämförelsen även i högre grad med döttrar till män 
med höga positioner inom handel, industri och stadsnäringar. 

Sammantaget visar analysen att stiftschefernas giftermålsmönster för-
ändrades över tiden. En hög men från 1680-talet sjunkande andel giftermål 
med prästdöttrar motsvaras av en ökning av andelen svärfäder med statliga 
tjänstepositioner, främst lägre sådana, och en större andel svärfäder med hö-
gre undervisningstjänster.

Stiftschefsgruppens sociala slutenhet

Analyserna av socialt ursprung och giftermålsförbindelser visar alltså på två 
tendenser: stiftschefernas sociala ursprung koncentreras under periodens 
gång mot kategorin kyrkliga tjänster, medan giftermålsförbindelserna i allt 
högre utsträckning går från koncentration på prästkategorin till att i större 
grad även omfatta kategorierna statlig tjänst och undervisningstjänst. Detta 
skulle kunna betyda att man i början av undersökningsperioden i stor ut-
sträckning föddes utanför prästkategorin men gifte in sig i prästkategorin 
och att man mot slutat av undersökningsperioden i allt högre grad föddes 
inom prästkategorin men gifte sig utanför. Detta skulle kunna innebära att 
stiftschefsgruppens sociala slutenhet minskade från slutet av 1600-talet och 
framåt. Att undersöka om detta var fallet är möjligt att göra via det material 
jag sammanställt. Med begreppet social slutenhet menar jag här förekomsten 
och intensiteten i släktskap, både biologiskt och genom ingifte, inom en av-
gränsad grupp, i detta fall de släktsystem där fäderna var stiftschefer.

Vad tabellerna och diagrammen ovan inte kan spegla är den dynamik 
som kan tänkas fi nnas i äktenskapsstrategierna och om den ändras över tid. 
Var det så att den stora del av gruppen som föddes utanför stiftschefsgruppen 
giftes in i den? Gifte sig de som fötts i stiftschefsgruppen med partners från 
stiftschefsgruppen eller utanför denna? Förändrades detta över tid? Endast 
om man sammanför analyserna av socialt ursprung och äktenskapsförbin-
delser kan man få en heltäckande bild av den sociala slutenheten. Då blir det 

643 Under perioden 1759-1800 tillhörde 12 av 39 svärfäder (alltså ca 31 %) kategorin Kyrk-
liga tjänster. Sju av dessa 12 tillhörde stiftschefsgruppen. De övriga kategoriernas andel 
under perioden 1759-1800 var följande: Statlig tjänst 41 % (6 hög, 10, låg), Undervis-
ningstjänst 5,1 % (hög 2), Handel, industri & stad 18 % (hög 6, låg 1), Okända 5,1 % 
(2 st.).
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möjligt att betrakta de sociala kontakter som ingicks inom stiftschefsgruppen 
genom antingen födslar eller giftermål. Det blir samtidigt tydligt hur stor del 
av stiftschefsgruppen som aldrig hade någon direkt social kontakt (genom 
födsel och giftermål) med existerande familjemönster i stiftschefsgruppen. 
För att kunna genomföra denna undersökning har jag ställt fyra frågor till 
stiftschefspopulationen: För det första, för vilka gäller det att de både varit 
födda och gifta inom stiftschefsgruppen, dvs. haft en fader som varit stifts-
chef och gift sig med en dotter eller änka till en stiftschef? För det andra, 
för vilka gäller det att de fötts inom en stiftschefsfamilj men gift sig utanför 
stiftschefsgruppens familjemönster? För det tredje, för vilka gäller det att de 
fötts utanför stiftschefsgruppen men gift in sig i denna grupp? Och slutligen, 
för vilka gäller det att de både fötts och gift sig utanför stiftschefsgruppen? 
I de tre första kategorierna fi nns de individer som kan sägas ha haft en di-
rekt kontakt med stiftschefsgruppens familjemönster. Det kan tänkas att det 
har funnits mer indirekta släktskap med stiftschefsgruppen bland de grup-
per som enligt herdaminnena står utanför densamma, exempelvis släktskap 
genom svåger- och svägerskap. Sådana släktskap redovisas inte av herdamin-
nena och har därför inte kartlagts här. 

Av den sammanlagda gruppen på 175 individer saknas det för 34 av 
stiftscheferna uppgifter om faderns yrke och/eller giftermålsförbindelsen, 
dessa kommer att räknas som okända. Bortfaller gör den stiftschef som var 
ogift. Till mitt förfogande för analys står alltså 174 individer. Utfallet av un-
dersökningen redovisas i Tabell 11 och 12.

Om man till dessa uppgifter för utfallet för perioden 1760–1800 blir 
det sammanlagda utfallet för perioden 1580–1800 följande: 3,4 % av stifts-
cheferna var både födda och gifta inom stiftschefsgruppen, 7,5 % var födda 
inom men gifta utanför, 25,9 % var födda utanför men gifta in i gruppen 
och 43,7 % var både födda och gifta utanför stiftschefsgruppen. I knappt 
en femtedel av fallen har det varit omöjligt att avgöra släktskap enligt de fyra 
kriterierna.

En jämförelse mellan superintendent- och biskopsgruppen visar att en 
högre andel av superintendenterna saknade kontakt med stiftschefsgruppens 
familjemönster, men denna slutsats är osäker på grund av den stora andelen 
okända i biskopsgruppen. Mer säkert är dock att biskoparna i något högre 
grad var både födda och gifta inom stiftschefsgruppen, eftersom herdamin-
nena brukar vara noga med att ange denna typ av släktskap. 

Ser man till förändringen för hela stiftschefsgruppen över tid är det tyd-
ligt att släktskapsförbindelserna var omfattande bland de stiftschefer som ut-
nämndes under perioden 1640–1679, genom att många av dem gift in sig i 
stiftschefsgruppen. Inte mindre än 45 % av de utnämnda stiftscheferna un-
der denna period var söner till stiftschefer eller gifta med stiftschefsdöttrar. 
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Motsvarande siff ror för perioden 1680–1719 var 33 %, 1720–1759 41,6 % 
samt 1760–1800 46%. Under det karolinska enväldet minskade alltså stifts-
chefgruppens sociala slutenhet något för att sedan åter öka under 1700-talets 
gång, men då genom att antalet söner födda inom gruppen var större. Tydligt 
är att stiftschefsdöttrarnas betydelse för att insocialisera utanförstående per-
soner minskade mellan 1680 och 1760.

Tabell 11. Superintendenternas relation till stiftschefsgruppens familjemönster. Perio-
den 1580–1759. Absoluta tal.

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.

Tabell 12. Biskoparnas relation till stiftschefsgruppens familjemönster. Perioden 
1580–1759. Absoluta tal.

Källor: Se källhänvisningar i Tabell 1.

1580-
1599

1600-
1639

1640-
1679

1680- - 
1719

1720-
1759 Summa %

ödd och gift i 2,4 % F
gruppen

- - - - 1 1

Född i, m
u

en gift 
tanför

- - - 1 1 2 4,9 % 

Född utanför, me
gift in 

n
- 2 4 2 3 11 26,8 % 

Född utanför, gift 
utanför - 5 6 7 4 22 53,7 % 

Okänt 2 1 2 - - 5 12,2 % 

Summa 2 8 12 10 9 41 100 % 

1580-
1599

1600-
1639

1640-
1679

1680- - 
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1720-
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ödd och gift i 4,8 % F
gruppen

- - 1 - 4 5

Född i, m
u

en gift 
tanför

- - 1 2 2 5 4,8 % 

Född utanför, me
gift in 

n
2 3 12 6 4 27 25,7 % 

Född utanför, gift 
utanför 12 15 41 39 % 2 7 5

Okänt 8 15 37 35 % 9 3 2

Summa 12 15 28 23 27 105 100 % 
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Sammantaget visar analysen att knappt 40 % av stiftscheferna (64 perso-
ner) hade släktskapskontakter genom födsel eller giftermål med existerande 
familjemönster inom stiftschefsgruppen under perioden 1580–1800. En nå-
got större andel (43,7 %) saknade kontakt med existerande familjemönster. 
Dessa fakta stöder tanken att stiftschefsgruppen var involverad i formella 
konkurrenssystem där de informella systemen inte spelade en dominerande 
roll. Resultaten visar dock att det fanns inslag av starka släktskapsband inom 
gruppen och att dessa fenomen förändrade sig över tid. Den tydligaste för-
ändringen var att stiftschefsdöttrarnas betydelse för insocialisering i gruppen 
minskade. Utifrån min modell skulle jag vilja förklara denna förändring med 
att konkurrenssystem blev alltmer formella från slutet av 1600-talet och där-
med undanträngde de mer informella reproduktionssystemen. Samtidigt är 
dessa slutsatser provisoriska eftersom inte hela släktbegreppet har utforskats 
i denna studie. Den genomförda analysen har dock kunnat påvisa att vidare 
forskning på detta område är intressant för att belysa konkurrenssystemens 
funktion och förändring.

Sammanfattande analys
De aspekter av statsapparaterna som jag berört i detta kapitel har gällt stats-
apparaterna som formella konkurrenssystem. Det formella består i att syste-
met erbjuder objektiva positioner eller utmärkelser som meriterar för vidare 
avancemang i konkurrens till högre positioner. De är konkurrenssystem i 
betydelsen att antalet positioner som erbjuds är få och blir färre ju högre upp 
i tjänstehierarkin man kommer. Samtidigt erbjuder systemet en ideologi samt 
tillräckligt med resurser och status för att det ständigt ska fi nnas ett överskott 
på personer som inget annat vill (eller kanske inte har något annat val) än att 
träda in i reproduktionssystemet och konkurrensen om de få positioner som 
erbjuds. Reproduktionssystemen reproduceras genom att via mekanismer 
upprätthålla konkurrens om ekonomiska och symboliska resurser. Inom alla 
dessa system fi nns det också positioner som fungerar som urvalsfunktioner. 
Dessa måste ständigt sträva efter att kontrollera systemets rekryteringsbas 
och övervaka formerna för den öppna konkurrensen i systemet för att möjlig-
göra rekryteringen och befordrandet av funktionärer. Det tillkommer dessa 
positioner (ofta genom samarbete i institutionaliserad form) att anställa, be-
fordra, avskeda och korrigera, ja helt enkelt att genom formella och infor-
mella regler behärska systemet och dess funktionärer. Med dessa få enkla 
principer kan systemen alltid försäkra sig om tillgång på potentiell personal 
och samtidigt tvinga de redan involverade funktionärerna till underkastelse 
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inför systemets ideologi. Denna struktur går igen hos alla de tre system vi 
rekonstruerat för att analysera stiftschefernas reproduktion.

Genom tidigare studier gjorda på delar av den repressiva statsappara-
tens konkurrenssystem blir det också möjligt att undersöka det specifi ka i de 
konkurrenssystem som stiftscheferna verkade i. Inom det kollegiesystem som 
stod till statsledningens förfogande för administrativa göromål hade adeln 
monopol på de högre ämbetena, såsom riksråds- och landshövdingeämbe-
ten.644 Denna monopolställning hade återverkningar genom hela systemet, 
bla. genom snabbare karriärer för adelsmän och möjligheten för adelsmän 
att erhålla höga positioner utan att tidigare ha haft längre karriärer inom 
centralförvaltningen.645 Denna politiskt säkrade rätt (genom privilegier) gav 
personer med den symboliska titeln adel, erhållen genom arv eller utnäm-
ning, en särställning inom konkurrenssystemet och präglade därmed hela 
systemets form och funktion. Inom de konkurrenssystem som reproducerade 
stiftscheferna hade inte någon en monopolställning på grund av den symbo-
liska titeln adel. I två av reproduktionssystemen (den ordinarie kyrkliga samt 
de extraterritoriella systemen) tilldelades man istället en monopolställning 
utifrån den symboliska titeln präst. I det tredje reproduktionssystemet som 
analyserats här existerade två parallella system. Prästvigning krävdes inte för 
lägre tjänster inom undervisningsväsendet men för att få tillgång till de högre 
positionerna (och därmed ofta en vidare och mer lönande karriär) var det 
nödvändigt att låta prästviga sig. Det symboliska värdet präst inverkade alltså 
även i undervisningsväsendet och garanterade de högre positionernas mono-
polställning samtidigt som det möjliggjorde avancemang till bättre och mer 
resursgivande positioner inom den kyrkliga organisationen. 

Både ”adel” och ”präst” var alltså symboliska värden som visserligen 
sanktionerades av kungamakten och legitimerades genom den politiskt ideo-
logiska statsapparaten men egentligen hade sina primära funktioner inom 
produktionssystemet och de reproduktionssystem som den kyrkligt ideolo-
giska statsapparaten och den repressiva statsapparaten utgjorde. Det fanns 
dock en ganska stor skillnad mellan dessa båda värden. Det symboliska vär-
det ”adel” kunde man erhålla genom biologiskt arv eller kunglig utnämning, 
det var alltså biologisk reproduktion eller en individs åtnjutande av regentens 
gunst som säkerställde individens innehav. Att komma i besittning av värdet 
präst innehöll andra element. Värdet reproducerades inte biologiskt (från far 
till son); istället var det i princip öppet för vem som helst att erövra det. Men 
vägen till erövrandet gick via det reproduktionssystem som undervisningsvä-
sendet utgjorde. I praktiken innebar detta nästintill alltid att den med peng-
ar, vana vid läsning hemifrån, statusambitioner och självdisciplin var den som 

644 Elmroth 1962, s. 255.
645 Elmroth 1962, s. 255-256.
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gav sig in i eller överhuvudtaget övervägde att ge sig in i konkurrenssystemet. 
Dessa praktiska begränsningar i rekryteringen följer av reproduktionssyste-
mens grundläggande sätt att fungera och verka. Eftersom upprätthållandet av 
kategorin präst var beroende av högre studier inom ett disciplinerande system 
(för Rätt uttolkande av det skrivna Ordet, Rätt sinnelag och Rätt inställning 
till auktoriteter) kom den kyrkligt ideologiska statsapparaten att vara bero-
ende av undervisningsväsendet som konkurrenssystem för sin fortlevnad.

Adelns monopolställning inom den högre centralförvaltningen bröts i 
praktiken under 1700-talets senare hälft (även om monopolställningen var 
juridiskt fi xerad fram till 1809) genom att reproduktionssystemen var tvung-
na att hitta andra symboliska värden än adelstiteln för att det skulle vara 
möjligt att rekrytera tillräckligt med personer för att fylla den växande by-
råkratin.646 Denna process startade redan under 1600-talet med byråkratins 
utvidgning men tog riktig fart från 1700-talets mitt. De värden som istället 
kom att bli viktigare för att nå de högsta positionerna och därmed att ute-
stänga och samtidigt möjliggöra konkurrens tillhandahölls av undervisnings-
väsendet tillsammans med att antalet tjänsteår i förvaltningen blev viktigare 
som befordringsgrund.647 Den repressiva statens förvaltningsapparat kom 
alltså mer att i grunden likna det kyrkliga ideologiska reproduktionssystemet 
genom att få alltmer karaktären av ett öppet och formellt konkurrenssys-
tem byggt på akademiska meriter och studier. De informella systemen kunde 
brytas sönder och övervinnas genom att blivande funktionärer istället repro-
ducerades inom system som hävdade att de tillhandahöll objektiva grunder 
(dvs. ansågs vara mer formella och tillgängliga för alla). På detta sätt kunde 
reproduktions systemen skapa mekanismer för att driva konkurrensen ytterli-
gare och samtidigt dölja de ojämna maktförhållandena och den faktiska kon-
kurrenssituationen med hänvisning till en (förment) objektivitet. Samtidigt 
är det tydligt att mer informella system kvarstod även inom den repressiva 
statens konkurrenssystem.648

646 Elmroth 1962, s. 255.
647 Elmroth 1962, s. 257. Undervisningsväsendets ökande betydelse märks i kraven på 

akademiska examina för den repressiva statens funktionärer. Krav som formalisera-
des i kungliga förordningar 1749 och 1750. I 1749 års förordning gällde det att den 
som önskade inträda i rättegångsväsendet var tvungen att avlägga en rättegångsexamen 
vid ett universitet. Förordningen som utkom året efter gällde en civilexamen (examen 
juridicum) för de som ville antas till de centrala ämbetsverken, se Elmroth 1962, s. 
244. Tjänsteår upphöjdes 1756 genom ett tjänstebetänkande till den avgörande grun-
den för befordring, se Elmroth 1962, s. 41. Flera andra studier har uppmärksammat 
den ökande betydelse undervisningsväsendet fick för reproduktionen av den repressiva 
statsapparatens funktionärer, se exempelvis Gaunt 1975; Asker 1983, s. 98-102.

648 Elmroth 1962, s. 259, 262. Både förekomsten av släktskaps och klientförhållandena 
inom statsförvaltningen understryker detta, se exempelvis Asker 1983, s. 98, 105-117; 
Samuelson 1993, s. 222-254; Norrhem 1993, s. 72-83.



262

Ideologins apparatur

Den repressiva statsapparatens allt starkare behov av att formalisera sina 
konkurrenssystem och fostra övertygade och villiga funktionärer kunde till-
fredsställas av undervisningsväsendets funktion. Den repressiva statsappara-
tens behov kom så att förändra undervisningsväsendet och därmed även den 
kyrkligt ideologiska statsapparaten som hittills hade haft det största behovet 
och beroendet av undervisningsväsendets mekanismer och funktion. Under-
visningsväsendet hade sedan länge fungerat som den väsentliga symboliska 
omvandlingsapparaten av individer till präster och samtidigt genom en bland-
ning av ekonomiska (låga löner ger drivkraft till avancemang) och symbolis-
ka (värdet av en skoltjänst och högre studier gick att växla till det symboliska 
värdet präst som öppnade vägar till pengar och status) mekanismer fungerat 
som rekryteringsbas för prästtjänster och därmed drivit konkurrensen inom 
det kyrkliga konkurrenssystemet ännu hårdare. Genom statens inverkan kom 
undervisningsväsendets organisation att vidgas, dess tjänster att öka i nume-
rär och inriktning. Den repressiva statsapparaten tog ett större ekonomiskt 
ansvar för organisationens ekonomiska stabilitet, men fi nansieringen delades 
i praktiken mellan den repressiva statsapparaten och den kyrkligt ideologiska 
statsapparaten fram till mitten av 1800-talet. Genom att den som trädde in 
i undervisningens tjänst fi ck ett implicit löfte om en rikare framtid inom 
den ordinarie kyrkliga organisationen, vilket gjorde att han strävade efter 
de symboliska värdena, kunde man (och var man tvungen att) hålla lönerna 
låga, vilket innebar att den ideologiska statsapparaten slutligen fi ck bära den 
största fi nansieringsbördan. Detta var ett system som förbrukade minimalt 
med resurser från staten men ändå gjorde att man erhöll en formaliserad och 
ökad reproduktion av potentiella funktionärer. Fördelarna för det kyrkliga 
konkurrenssystemet var också många: man erhöll ett större, statushungrigare 
och mer meriterat (i viss betydelse bättre bildat) utbud av potentiella funk-
tionärer.

Med undervisningsväsendets utvidgning följde även ett ökat antal högre 
tjänster vilka fyllde en urvalsfunktion inom undervisningsväsendets konkur-
renssystem. Den ökande mängden professurer (både fi losofi ska och teolo-
giska) i riket speglar denna förändring. Vi fi ck under den studerade perioden 
en ökad mängd personer som inom undervisningssystemet kommit att inta 
positioner som var övervakande och krävde ingående kännedom om (och 
erfarenhet från) konkurrenssystemens regler och funktion. Det fanns därmed 
en strukturlikhet mellan de högre tjänsterna inom undervisningsväsendet 
och stiftschefspositionen, en likhet vars struktur och innehåll var väsentlig 
eftersom stiftschefspositionen var den position som även hade den ytterst 
övervakande funktionen av undervisningsväsendets form och innehåll. Det 
fanns därmed en förutsättning för att se stiftschefsämbetet som en naturlig 
slutpost efter en lång lärd karriär. 
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Samtidigt utgjorde stiftschefstjänsten den viktigaste urvalsfunktionen i 
det kyrkligt ideologiska konkurrenssystemet. Denna position gav kontrol-
len över systemet, dess rekrytering och övervakning av verksamheten. Denna 
funktion var det nödvändigt för den repressiva statsapparaten att behärska 
om den skulle kunna göra sitt infl ytande gällande över den kyrkligt ideologis-
ka statsapparaten och dess reproducerande funktion i samhället. Denna nöd-
vändighet blev också norm och dominerande ideologi allt ifrån 1540-talet. 
Att denna norm inte alltid delades av kyrkans funktionärer speglar måhända 
de två statsapparaternas olikartade sätt och innehåll för att reproducera sam-
hällets maktförhållanden.

Statsledningens strävan att monopolisera tillsättningen av dessa så be-
tydelsefulla urvalsfunktioner tog sig inte endast uttryck i att man erövra-
de rätten till att utnämna stiftschefer utan det skapade även ett prästerligt 
konkurrenssystem i direkt anslutning till den repressiva statsapparaten, det 
som i denna studie kallats det extraterritoriella systemet och som vi har sett 
i funktion genom hovpredikantstrukturen. Detta system gav statsledningen 
ett ”eget” konkurrenssystem som genom titlar och utsikter om kommande 
befordran (både inom undervisningsväsendet och den ordinarie kyrkliga 
statsapparaten eftersom det var inom dessa som titeln präst hade allra störst 
symbolisk betydelse och konungen behärskade tillsättningen av dessa systems 
högre tjänster) kunde fungera som ett sätt för statsledningen att få direkt 
kännedom om personernas duglighet och välvilja gentemot den repressiva 
statsapparatens företrädare.

Det är mot denna bakgrund man utifrån min utgångspunkt ska se re-
produktionen av stiftschefer och dess förändring över tid som kartlagts här. 
Huvudresultatet i denna studie blir därmed att utifrån den givna förklarings-
modellen göra reda för de fenomen och förändringar som kunnat analyseras 
fram empiriskt.

Att den kyrkligt ideologiska statsapparaten vilade på ett öppet kon-
kurrenssystem stöds av de fakta som tagits fram om stiftschefernas sociala 
bakgrund och som visar att stiftscheferna hade sitt ursprung i en varierande 
mängd miljöer. Det fanns ingen social hindrande regel som i exempelvis den 
repressiva statsapparatens konkurrenssystem där adeln genom privilegier be-
mäktigat sig monopolställning. Däremot fi nns det i empiriska fakta stöd för 
antagandet om konkurrenssystemets praktiska hinder då merparten av stifts-
cheferna kom från familjer med goda ekonomiska förutsättningar och vana 
från högre studier.

Att stiftscheferna var involverade i ett formaliserat reproduktionssystem 
visar sig genom den stora andel av stiftscheferna som hade erövrat magister-
graden, en andel som ökade kraftigt över tid. Detta kan förklaras med att sys-
temet blev allt mer formaliserat och att konkurrensen inom systemet ökade, 
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en utveckling som kan härledas tillbaka till förändringar inom det stora sys-
temet av olika konkurrenssystem som reproduktionssystemen utgjorde.

Det faktum att tre fj ärdedelar av stiftscheferna någon gång innehaft en 
tjänst inom undervisningsväsendet visar även på detta systems centrala bety-
delse som konkurrenssystem för den kyrkligt ideologiska statsapparaten. Den 
stora mängden karriärväxlingar inom stiftschefsgruppen kan förklaras med 
hänvisning till konkurrenssystemens grundläggande sätt att fungera genom 
ekonomiska och symboliska mekanismer för att reproducera sina egna och 
andra statsapparaters funktionärer. De gjorda växlingarna mellan skoltjänst 
och prästtjänst understryker också det symboliska värde som förknippades 
med prästtiteln vars förvärvande renderade innehavaren en ställning inom 
det system som monopoliserat de maktförhållanden som den religiöst ideolo-
giska statsapparaten vilade på, vilket dessutom gav individen en ekonomiskt 
gynnad position. 

Ett av de viktigaste resultaten i denna studies empiriska analys är att 
stiftschefernas anknytning till den kyrkligt ideologiska statsapparatens kon-
kurrenssystem minskade över tid samtidigt som allt fl er stiftschefer kom att 
ha långa och höga karriärer inom undervisningssystemet bakom sig vid till-
trädandet av stiftschefspositionen. Denna förändring blir tydlig från och med 
enväldets tid och förstärks fram till slutet av 1700-talet. Denna förändring 
blir förståelig först om vi tar hänsyn till förändringarna i de omgivande kon-
kurrenssystemen under samma tid och kombinerar denna kunskap med den 
kunskap vi vunnit om tjänsternas strukturlikhet i funktionen och konkur-
renssystemens beroende. I samband med den svenska centralmaktens väx-
ande behov av att formalisera sina centrala konkurrenssystem, för att kunna 
möjliggöra reproduktionen av funktionärer till den ökande volymen på för-
valtningen och de nya typerna av statliga institutioner, skedde det en för-
ändring av undervisningsväsendet som fi ck återverkningar på den kyrkliga 
ideologiska statsapparatens konkurrenssystem. Att statens intresse riktas mot 
undervisningsväsendet kan förklaras med hänvisning till de objektiva värden 
som denna påstår sig fastställa och ge till dem som reproduceras inom syste-
met. Genom undervisningsväsendet kunde de statliga konkurrenssystemen 
formaliseras i än högre grad. Undervisningsväsendet hade fram till att denna 
process påbörjades varit koncentrerad på reproduktionen av funktionärer 
till det kyrkliga konkurrenssystemet. Detta starka beroende var en följd av 
upprätthållandet av de ekonomiska och symboliska värden som den religiösa 
ideologiska statsapparaten krävde för sin funktion och maktställning. Det 
ökande statliga intresset för undervisningsväsendet innebar en formalisering 
av undervisningsväsendets struktur (tydligt i skolordningar och universitets-
konstitutioner) samt en utvidgning av dess volym. Denna process skapade 
alltså alltfl er höga tjänster som bar den för konkurrenssystemen nödvändiga 
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urvalsfunktionen. För åtkomsten av de allra högsta tjänsterna var man dess-
utom tvungen att låta prästviga sig (dvs. erövra det symboliska värde som 
kunde generera en karriärväxling till den kyrkliga organisationen och som 
garanterade de höga positionernas monopolställning). De högre positionerna 
inom undervisningsväsendet hade alltså en struktur (präst + urvalsfunktion) 
som var identisk med stiftschefens position vilket gjorde det möjligt att för-
knippa rekryteringen till de senare tjänsterna som en naturlig konsekvens av 
de erfarenheter och symboliska investeringar personer gjort i de förra posi-
tionerna. Även stiftschefens centrala roll som urvalsfunktion inom undervis-
ningsväsendet gynnade föreställningen om naturligheten i denna befordran. 
Genom det utvidgade och allt mer formaliserade undervisningsväsendet er-
höll man alltså en ökad mängd människor som systemet meriterat på ett sätt 
som uppfattades som lämpligt för funktionerna som en stiftschef var tvungen 
att handha och som svarade mot det lärda ideal som fanns inom det kyrkliga 
ideologiska reproduktionssystemet. Förändringen mot en ökad andel stifts-
chefer med akademisk bakgrund går alltså att förklara med hänvisning till 
undervisningsväsendets relation till den kyrkligt ideologiska statsapparaten 
samt undervisningsväsendets utvidgning, förändrade former och funktioner 
samt den ökande formaliserade konkurrens som denna förändring innebar. 
Formuleringarna i 1686 års kyrkolag om vilka som kunde komma ifråga till 
stiftschefstjänst bekräftade alltså bara en mycket omfattande process som på-
börjats redan på 1630-talet med skolornas, gymnasiernas och universitetens 
tillkomst och utvidgning.

Det specifi kt kungliga konkurrenssystemets existens och centrala be-
tydelse för reproduktionen av stiftschefer kan förklaras med den repressiva 
statsapparatens behov av ett kontroll- och belöningssystem vid sidan om de 
mer formaliserade konkurrenssystemen. Att de stiftschefer som rekryterades 
från hovpredikanttjänsterna gjorde snabbare karriärer och blev utnämnda till 
stiftschefer vid yngre ålder än stiftschefer som reproducerats inom de andra 
systemen understryker detta faktum. Den lagstadgade kungliga utnämnings-
rätten av högre tjänster inom både det ordinarie kyrkliga konkurrenssystemet 
och undervisningsväsendet garanterade tillsammans med hovpredikants-
trukturen att statsledningen hade kännedom om de individer som systemen 
meriterat. De högre tjänsternas ringa numerär möjliggjorde att denna känne-
dom blev personlig. Att kungen hade en personlig makt över konkurrenssys-
temen som var dominerande och kunde åsidosätta den normala gången med 
vilken reproduktionen fungerade är tydligt under de sista fyra årtiondena av 
den långa period som studerats här. Gustav III utnyttjade då sin lagstadgade 
rätt att utnämnda de personer han ansåg värdiga vilket har visat sig empiriskt 
i det faktum att de utnämnda stiftscheferna under denna period i större ut-
sträckning än perioderna innan hade varit hovpredikanter.
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I denna studie har vi också funnit empiriska fakta som talar för att det 
fanns informella reproduktionssystem involverade i reproduktionen av stifts-
cheferna. De empiriska fakta som har kunnat framtagas visar dock att den 
sociala slutenheten inom stiftschefgruppen minskade från 1640-talet om vi 
tar hänsyn till stiftschefsdöttrarnas ingångna äktenskap med utomstående 
personer som slutligen utnämndes till stiftschefer. Dessa fakta skulle kunna 
implicera påståendet att betydelsen av informella reproduktionssystem för 
reproduktionen av stiftschefsgruppen minskade över tid. Detta påstående är 
dock inte helt empiriskt fastställt och kan därför bara formuleras som en 
hypotes som får sin tentativt rimliga förklaring genom hänvisning till repro-
duktionssystemens allt högre formaliseringsgrad och undervisningsväsendets 
förändrade form när detta kom att bli det dominerande systemet för repro-
duktionen.   

Skillnaderna mellan superintendenter och biskopar var ur reproduktions-
perspektivet inte särskilt stora. Till skillnaderna hörde att superintendenterna 
i något högre grad innehade uteslutande extraterritoriella och ordinarie kyrk-
liga tjänster.

Det huvudsakliga resultatet i denna studie blir alltså att trots att de for-
mella reglerna inte förändrades kom reproduktionen av stiftschefer att för-
ändras genom reproduktionssystemens förändrade form och funktion, vilket 
var ett resultat av den repressiva statsapparatens ökade behov och intresse av 
att formalisera sina konkurrenssystem. Statens förändrade behov påverkade 
undervisningsväsendets form och funktion vilket i sin tur fi ck konsekvenser 
för de övriga reproduktionssystem som lutade sig mot undervisningssystemet 
för sin reproduktion.
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Kapitel 6  
Avslutande sammanfattning

I en tid då gamla politiska strukturer krossades och nya former av samhäl-
lelig makt såg dagens ljus tvingades generation efter generation av människor 
att spilla sitt blod över det europeiska fastlandets mylla i de ständiga och allt 
större krigen samtidigt som ett ekonomiskt system byggt på världsomspän-
nande produktions- och handelsströmmar underkastade allt fl er människor 
förändrade levnadsomständigheter. För att undkomma en säker undergång 
i den brutala konkurrensen mellan den europeiska kontinentens stater var 
varje stat beroende av att konstruera och utnyttja våldsstrukturer såväl som 
ekonomiska strukturer över de områden man behärskade. Trycket från mili-
tära och ekonomiska hot blev incitament för staterna att binda samman och 
kontrollera en dittills tämligen (av geografi ska, sociala och kulturella skäl) 
åtskild befolkning för att mer omfattande och eff ektivt kunna utvinna de 
resurser som krävdes för att fi nansiera krigen och de expanderande statliga or-
ganisationerna. Samma människor som avtvingades delar av sin produktion 
till kungens fogdar och såg sina söner marschera mot slagfälten under ledning 
av de statligt betalda offi  cerarna kom samtidigt att involveras i handlingar 
och föreställningsvärldar om det korta livet på denna jord som både legitime-
rade och stärkte uppfattningen om rättmätigheten i världens tillstånd. I det 
svenska riket, liksom i många andra europeiska riken, utgjorde den kristna 
religiösa ideologin och den kyrkliga organisationen den dominerande ideo-
logiska maktstrukturen. Även om dessa strukturer utgjorde ett medeltida arv 
som förenade stora delar av den europeiska kontinenten kom strukturerna ge-
nom statsbildningsprocessen och den protestantiska reformationen att laddas 
med ny kraft och till viss del nytt innehåll. Det har kommit att bli en viktig 
poäng i denna avhandling att staterna var beroende av och utnyttjade ideolo-
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giska maktstrukturer för att kontrollera befolkningen och överleva kampen i 
det internationella statssystemet.

Avhandlingens grundläggande frågor rörande varför och hur sociala in-
stitutioner reproduceras, och dessa frågors teoretiska sammanhang har grun-
dats i förhållandet att både stat och kyrka är samhälleliga sociala institutioner 
vars konstruktion måste innehålla strukturer för ett ständigt återskapande av 
sina former och funktioner. Genom att undersöka formerna och funktionerna 
hos de sociala institutionerna i ett samhälle kan man vinna viktiga insikter i 
ett samhälles maktrelationer och med det begränsningarna och möjligheterna 
för människors handlingsutrymme. De institutionella maktstrukturernas re-
produktion är samtidigt tätt sammanvävd med, och en förutsättning för, den 
samhälleliga ekonomins och klassrelationernas reproduktion. Med denna teo-
retiska legitimering av forskningsområdet kan man ställa frågan varför man 
borde inrikta forskningsmödan mot kyrkan som institutionell struktur under 
den tidigmoderna tiden. Valet av undersökningsobjekt är gjort utifrån förut-
sättningen att ideologisk makt, och därtill hörande institutionella strukturer, 
är en viktig förutsättning för ett samhälles och en stats reproduktion och att 
de ideologiska maktstrukturernas form och innehåll måste ha varit avgöran-
de i en tid då stater formerades och utplånades. De påfrestningar människor 
och samhällets sociala relationer utsattes för under trycket av den förstörelse, 
den utsugning och det krav på samhällelig likriktning som mobilisering och 
krig medförde förutsatte att former för underkastelse och samarbetsvillighet 
kunde skapas och upprätthållas. Med denna utgångspunkt mötte jag en stats-
bildningsforskning och en kyrkohistorisk forskning som varken uttömmande 
eller tillräckligt systematiskt studerat frågan om de ideologiska institutionella 
strukturernas formering, funktion och relation till staten under den tidigmo-
derna tiden. Frågor om hur kyrka och stat ska förstås samt hur relationen och 
autonomin mellan dessa fenomen och samhällsformationens reproduktion är 
utformad har varit sparsamt omtalade. Mitt bidrag till kunskapsutvecklingen 
på detta område har därför kommit att bli att utifrån en materialistisk och 
strukturell utgångspunkt frambringa och tillämpa en generell modell för att 
förstå de sociala institutionella strukturernas organisering och reproduktion.

Då en social institution är en produkt av en konkret samhällsformations 
förutsättningar och historia har denna studie varit ett försök att hantera frågor 
på två nivåer, dels en abstrakt nivå som uttalar sig om varje förekomst av dessa 
fenomen över tid, dels en empirisk nivå som tar sin utgångspunkt i ett be-
stämt samhälle. Jag har i studien försökt korsbefrukta dessa nivåer genom att 
utifrån Louis Althussers teori om den repressiva statsapparaten och de ideolo-
giska statsapparaterna utveckla grundläggande begrepp och resonemang med 
syftet att bygga en abstrakt teoretisk modell av en ideologisk statsapparat. 
Althussers teori erbjöd mig en begreppsapparat och ett teoretiskt samman-
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hang för att hantera de grundläggande frågorna om ideologiska maktstruktu-
rer och deras relation till staten och samhällsformationens reproduktion. Den 
analys jag genomförde av de teoretiska utsagorna resulterade i en defi nition 
av en ideologisk statsapparat som en institutionell struktur som genom att 
fastställa och behärska ritualer och praktiker konstituerar samt underkastar 
subjekt till handlingar och tro under en ideologi. Men fl era frågor blev trots 
detta obesvarade, exempelvis hur en ideologisk statsapparats reproduktion 
kunde tänkas vara organiserad. Saknades gjorde även hänsyn till statsappa-
raternas historiska och processuella förutsättningar. Min utgångspunkt var 
att statsapparaternas historiska sammanhang borde tydliggöra strukturella 
drag och drivkrafter i reproduktionen. Utifrån detta blev min ambition att 
göra ett teoriutvecklande tillskott i form av en modell för att hantera frågan 
om de ideologiska statsapparaternas reproduktion. För att åstadkomma detta 
tillskott vände jag mig mot det forskningsområde som intresserat sig för de 
processer som satte Europas stater i rörelse mot slutet av 1300-talet.

I analysen av tidigare forskare inom detta område argumenterade jag 
för rimligheten och fruktbarheten i att utgå från ett exploateringsperspektiv 
för att förstå statsapparaterna (både den repressiva och de ideologiska) som 
reproducenter av samhället. Genom en analys av det jag valde att kalla en-
dimensionella ekonomiska teorier kunde jag skissera en modell för hur en ex-
ploaterande maktstruktur kan uppfattas, jag valde att benämna denna kon-
kurrensstruktur. Utifrån en kritik av de ekonomiska teorierna och tvångs-
maktsteorierna för att de inte tillräckligt kunde redogöra för exploateringens 
förutsättningar argumenterade jag dessutom för den ideologiska maktens 
betydelse i varje utforskning av samhällets reproduktion. Jag uppfattar då 
ideologin inte blott som en legitimerande verksamhet utan som en makt-
struktur som aktivt strävar efter att konstruera och underkasta människor 
för att reproducera de samhälleliga produktionsförhållandena, det vill säga 
en makt strukturellt lik ekonomi och tvångsmakt. Detta ledde mig fram till 
hypotesen att även varje ideologisk statsapparat lämpligen borde förstås som 
en apparat för reproduktion av en konstruerad konkurrensstruktur. Dessa 
resultat av den teoretiska analysen fi ck utgöra grunden för mitt svar på frågan 
om hur en ideologisk statsapparat reproduceras.          

Utifrån den teoretiska utgångspunkten har jag i denna studie förstått 
begreppet kyrka som en religiös ideologisk statsapparat och därmed defi nierat 
begreppet som en institutionell struktur vars funktion är att genom religiös 
ideologi reproducera samhällets produktionsförhållanden. Med utgångspunkt 
i den teoretiska diskussionen valde jag att kalla varje övergripande modell av 
en ideologisk statsapparat för reproduktionssystemsmodell, och den del av 
denna modell jag utvecklat har varit statsapparaterna förstådda som konkur-
renssystem. Begreppet konkurrenssystem använde jag som beteckning på ett 
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sammanhållet system av materiella samt symboliska strukturer och processer 
som genom konkurrens mellan individer producerar och vidmakthåller en 
statsapparats funktionärer. Grunden i varje statsapparats konkurrenssystem 
är en hierarkisk belöningsstruktur i form av tjänstepositioner. En tjänst de-
fi nierade jag som en avlönad, fast position i ett system av positioner. Denna 
tjänstehierarki har formen att antalet tjänster minskar ju högre upp i struk-
turen man kommer, vilket men nödvändighet framtvingar konkurrens om 
tjänsterna inom apparaten. För att konkurrensen ska bli en dynamisk process 
i ett sådant system måste fördelningen av materiella och symboliska värden 
följa hierarkin och struktureras så att en högre position erbjuder en allt större 
mängd materiella och symboliska resurser. Belöningssystemen måste säkra 
konkurrensen mellan apparatens funktionärer och samtidigt konkurrera med 
omgivande produktions- och reproduktionsapparater för att locka villig ar-
betskraft. Då en ideologisk statsapparat med nödvändighet inte är en materiell 
produktionsenhet innebär det att dess materiella konsumtion alltid överstiger 
dess produktion. Försörjningsbehovet måste därför täckas genom tillägnelsen 
av samhällelig merprodukt och kontrollen över direkta produktionsmedel. 
Det rangbaserade avlöningssystemet innebär ur ett samhälleligt exploate-
ringsperspektiv att en statsapparat alltid tillägnar sig ett överskott som inte 
motsvarar något direkt reproduktionsbehov utan går till att  ackumulera för-
mögenhet åt apparaten och dess funktionärer. Varje ideologisk statsapparat 
måste också innehålla strukturer för att ständigt fylla på funktionärernas ska-
ra och möjliggöra rörelse i systemet av positioner. För detta krävs det någon 
form av rekryteringssystem för att formalisera och socialisera de personer som 
är villiga och strävar mot att få inordna sig i konkurrens om apparatens be-
löningar. De potentiella funktionärerna måste bli en del av apparaten genom 
att träna upp de förmågor som apparatens ideologiska produktionsprocesser 
och konkurrens kräver och befrämjar. Potentiella funktionärer måste också 
avskiljas från omvärlden och bli faktiska funktionärer genom att etiketteras 
med de kategorier som krävs för att träda in i apparatens funktionärsstab.  
Efter inträdet i apparatens konkurrens måste det fi nnas system för att möjlig-
göra avancemang till högre tjänster. Varje ideologisk statsapparat innehåller 
då någon form av befordringssystem som formaliserar och ordnar konkur-
rensen om apparatens belöningar. Mitt svar på frågan om hur statsapparaten 
som organisation reproduceras är alltså i korthet, att det är den formaliserade 
konkurrensen som reproducerar statsapparaten och dess stab. 

Dessa teoretiska preciseringar har strukturerat modellen och därigenom 
skapat en särskild förståelse av hur den empiriska nivån ska uppfattas och un-
dersökas. Den empiriska analysen av den kyrkligt ideologiska statsapparaten 
i det svenska samhället under 1600- och 1700-talen har i sin tur gett insikter 
om hur teori och modell fungerar samt hur de behöver utvecklas. Genom 
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ett vidsträckt tidsperspektiv i kapitlen har det också blivit möjligt att påvisa 
hur reproduktionen av funktionärer till den kyrkligt ideologiska statsappa-
raten hängde samman med förändringar i andra reproduktionssystem och 
konkurrenssystem, och därigenom skissera en större syntes av hur samhäl-
lets reproduktionssystem (både dess struktur och reproduktion) måste förstås 
i ett vidare sammanhang. Ur den teoretiska modellens formulering följde 
två problem som extra intressanta att operationalisera i empiriska undersök-
ningar, för det första att försöka belysa de grundläggande mekanismerna i 
relationen mellan den repressiva statsapparaten och den kyrkligt ideologiska 
stats apparaten, för det andra att undersöka den kyrkligt ideologiska statsap-
paratens karaktär av konkurrenssystem och reproduktionen av den högsta 
urvalsfunktionspositionen inom detta system, dvs. stiftschefspositionen.

Det förstnämnda problemområdet operationaliserades genom en empi-
risk undersökning av den repressiva statsapparatens inblandning i skapandet 
av nya kyrkliga stift (sk. superintendenturstift) inom det svenska riket under 
1600-talets första hälft.  Genom en omfattande och systematisk genomgång 
av statligt material från perioden 1600–1650, i form av riksrådsprotokoll och 
skrivelser i riksregistraturet, sökte jag svaret på huvudfrågorna om hur före-
trädarna för den repressiva statsapparaten såg på sin roll i stiftsbildningspro-
cessen och hur de legitimerade nyorganiseringen. Jag sökte också, genom en 
analys av ett omfattande regionalt kyrkligt producerat skrivelsematerial in-
skickat till Kungl. Maj:t och riksdagsprotokoll, belysa frågan om de kyrkliga 
företrädarnas inblandning i processen. Det har fram tills nu inte funnits nå-
gon studie som tagit ett sammanhängande grepp på dessa frågor. Utifrån den 
teoretiskt uppfattade distinktionen mellan explicita argument och misskända 
motiv försökte jag rekonstruera stiftsbildningsprocesserna och deras sam-
manhang. Till de huvudsakliga resultaten i denna undersökning hörde att 
skapandet av superintendenturstiften framstod som ett statsledningsprojekt 
och att de reella motiven bakom skapandet stod att fi nna i den repressiva sta-
tens ökade militära, ekonomiska, administrativa och politiska aktivitet för att 
erövra och säkra gränsområden och centralpunkter i riket. Det jag uppfattar 
som mest intressant är dock de teoretiska implikationer som följde av denna 
studie. Undersökningen innebar en problematisering av Althussers teori om 
den repressiva statsapparaten genom att jag kunde visa på den repressiva stats-
apparatens företrädares sätt att verka genom ideologi.  Ett huvudresultat var 
exempelvis att den repressiva statsapparatens företrädare genom den explicita 
argumenteringen inte bara ökade kyrkans makt; utan minst lika mycket legi-
timerade och förstärkte den egna makten och positionen. Detta motsvarade 
vad man kunde förvänta sig utifrån modellens utsagor om hur den repressiva 
statsapparaten utövar makt över den ideologiska statsapparaten genom att 
använda dess apparatspecifi ka kategorier och värden.
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Det andra problemområde som har studerats empiriskt har gällt den 
kyrkligt ideologiska statsapparatens karaktär av konkurrenssystem och re-
produktionen av innehavarna av de högsta urvalsfunktionspositionerna inom 
den kyrkligt ideologiska statsapparaten i det svenska riket under 1600- och 
1700-talen.

Utifrån formuleringen av konkurrenssystemsmodellen syftade det fj ärde 
kapitlet till att undersöka några av de grundstrukturer som reproducerade 
kyrkan och undervisningsväsendet i det svenska riket under 1600- och 1700-
talen. Min analys riktade sig utifrån modellen mot tjänstepositionsstruktu-
rer, avlöningssystem och befordringssystem. Frågorna som undersöktes var 
hur dessa system var strukturerade samt hur de samverkade för att forma 
konkurrensen i apparaterna och hur konkurrensen förändrades över tid. Med 
hjälp av lagstiftningsurkunder, privilegiedokument och tidigare forskning 
skisserade jag de huvudsakliga formerna och förändringarna i dessa system 
under 1600- och 1700-talen. I analysen av den kyrkliga apparatens repro-
duktion konstaterades att det materiella försörjningssystemet var decentrali-
serat och tätt knutet till de merarbetsformer som apparaten kunde avtvinga 
lokalsamhället. Kyrkans materiella belöningshierarkier var vertikalt ordnade, 
i en struktur av högre och lägre tjänstepositioner. Avlöningssystemets nära 
samband med den lokala/regionala produktionen och folkmängden gjorde 
samtidigt att det skapades skilda inkomster för samma tjänstepositioner, vil-
ket innebar att det skapades en konkurrens om tjänstgöringsorter. Analysen 
av befordringssystemets utformning och produktionen av arbetskraft visade 
också hur det oreglerade befordringsväsendet som konstruerades efter refor-
mationen skapade en kraftig överproduktion av prästerlig arbetskraft under 
1600- och 1700-talen. Befordringssystemets grundläggande struktur i form 
av tre pastoratstyper, som svarade mot formerna av tillsättningsmakten, bi-
drog till en ökad konkurrens som långt fram i tiden förblev oreglerad och 
systemet i sig självt skapade en befordringsmässig komplexitet som förstärkte 
det decentraliserade och på personliga beroenden grundade systemet. Det 
var dessutom tydligt hur avlöningssystemet och befordringsväsendet hängde 
samman då konungen genom konstruktionen av de regala gällen lade beslag 
på de förmögnaste pastoraten och besatte dem med präster efter eget, lagligt 
sanktionerat, godtycke. Situationen med ett oreglerat och ytterst godtyckligt 
befordringssystem förvandlades vid 1700-talets mitt, under det stora tryck 
som överproduktionen av prästerlig arbetskraft skapade, till en situation där 
en mängd präster skulle försörjas av ett materiellt avlöningssystem som i sig 
börjat försvagas av allt fl er präster samt en förändrad prisbild och produk-
tionsinriktning i riket. 1786 års pastoratsklassifi kation, med ökade krav på 
akademisk meritering för att få tjänst, kom att bli svaret på denna situation 
och ett instrument med vars hjälp man kunde befordra funktionärer från 
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undervisningsväsendet till rika pastorat och på det sättet utestänga stora de-
lar av den dittills överproducerade arbetskraften från konkurrensen. Då den 
kyrkliga apparatens reproduktion var starkt beroende av undervisningsväsen-
det som en form av konkurrenssystem skildrade jag kortfattat dess historia 
under 1600- och 1700-talen. Genom kungamaktens försorg expanderade un-
dervisningsväsendet kraftigt under 1600-talet. Institutionernas antal ökade, 
nya typer av institutioner tillkom och behovet av arbetskraft i form av lärare 
växte. Denna expansion fi nansierades av staten främst genom penning- och 
naturalöner men för undervisningsväsendets högre tjänster organiserade man 
den materiella försörjningen med hjälp av den kyrkliga apparatens försörj-
ningssystem i form av prebendepastorat. För att åstadkomma en ökad kon-
kurrens i de vertikala belöningshierarkierna hölls lönerna nere samtidigt som 
man upprätthöll möjligheten att övergå i den kyrkliga apparatens mer lönan-
de belöningshierarkier. För att öka rekryteringen till lärartjänsterna och sam-
tidigt skärpa konkurrensen inom arbetskraften i både undervisningsväsen-
det och den kyrkliga apparaten förstärktes denna övergångsmöjlighet under 
1700-talet genom dubbel tjänsteårsberäkning och pastoratsklassifi kationen. 
Den kungliga makten över befordringssystemet var fullständig, men under 
påfrestningen av ett växande undervisningsväsende kom domkapitlet att få 
en mer betydande roll i urvalet och tillsättningen av lärare.

För att studera det faktiska sambandet mellan kyrkan, undervisnings-
väsendet och kungamakten ur konkurrenssystemets perspektiv valde jag 
att detaljstudera reproduktionen av stiftschefer i det svenska riket. Under-
sökningen omfattade empiriskt femton stift och gällde alla stiftschefer ut-
nämnda under perioden 1580–1800. Genom en kollektivbiografi sk metod 
samlade jag in och bearbetade biografi ska data ur det källmaterial som herda-
minnen och andra biografi ska verk utgör. Dessa data tjänade som grund för 
en sammanhållen rekonstruktion av stiftschefernas bakgrund och karriärer. 
Jag ställde fyra frågor i relation till syftet: Hur reproducerades stiftschefs-
gruppen? Vilka typer av insatser och banor var möjliga och nödvändiga för 
individerna att genomföra fram till inträdet i stiftschefsgruppen? Förändra-
des reproduktionens former över tid? Var reproduktionen fram till inträdet 
i stiftschefsgruppen på något sätt knuten till företrädarna för den repressiva 
statsapparaten? I relation till tidigare forskning är detta den första studie som 
tagit ett samlat grepp på frågan om stiftschefernas reproduktion och föreslår 
en sammanhållen modell för förståelsen av det kyrkliga konkurrenssystemets 
reproduktion. I undersökningen använde jag den konkurrenssystemsmodell 
som blev produkten av den teoretiska diskussionen och preciseringen. Med 
dessa utgångspunkter har jag i denna studie kunnat karakterisera den kyrk-
ligt ideologiska statsapparaten som ett öppet och formellt konkurrenssystem. 
För formeringen av den kyrkligt ideologiska statsapparatens funktionärer 
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framstår undervisningsväsendet som den mest grundläggande reproduk-
tionsinstansen. Den kyrkligt ideologiska statsapparaten förknippade inte det 
apparatspecifi ka värdet ”präst” (som var den grundläggande kategori man var 
tvungen att få sig tilldelad från den kyrkligt ideologiska statsapparaten för att 
få delta i konkurrensen om tjänster) med någon formellt socialt hindrande 
regel, utan erbjöd alla potentiella funktionärer att under konkurrens ingå 
i undervisningsväsendets former för formell meritering. Genom undervis-
ningsväsendets symboliska kategorier och värden kunde konkurrenssystemet 
upprätthålla en formaliserad konkurrens mellan potentiella funktionärer och 
därmed, genom att på ett misskännande sätt dölja den faktiska situationen 
av exploatering och reproduktion, legitimera sakernas tillstånd som naturlig 
och avhängig av individens egna insatser. I den empiriska studien blev det 
tydligt hur tre konkurrenssystem under den undersökta perioden samver-
kade för att reproducera stiftschefsgruppen, nämligen den ordinarie kyrkliga 
tjänstestrukturen, undervisningsväsendets tjänstestruktur och tjänster vid 
det kungliga hovet. Betydelsen av det kungliga hovet och de hovpredikant-
tjänster som fanns där var stor; var tredje stiftschef hade under någon period 
i sitt liv före stiftschefutnämningen varit hovpredikant. Men huvuddelen av 
stiftschefsgruppen reproducerades i huvudsak genom den ordinarie kyrkliga 
tjänstestrukturen och undervisningsväsendet. Växlandet mellan olika karriä-
rer, främst från lägre undervisningstjänster till kyrkligt ordinarie, var vanligt 
och har utifrån modellen förklarats som en konsekvens av konkurrenssys-
temens beroende av varandra och sätt att fungera genom ekonomiska och 
symboliska mekanismer. Karriärer inom det ordinarie kyrkliga konkurrens-
systemet utgjorde under periodens början den dominerande formen för me-
ritering av funktionärer till stiftschefspositionen. Från och med 1600-talets 
senare hälft kom undervisningsväsendets roll för reproduktionen av stifts-
chefer att öka. Denna förändring har utifrån den föreslagna modellens per-
spektiv förklarats som en konsekvens av undervisningsväsendets utvidgade 
och förändrade form och funktion. I samband med den svenska centralmak-
tens växande behov av att formalisera sina centrala konkurrenssystem, för att 
kunna möjliggöra reproduktionen av funktionärer till den ökande volymen 
på förvaltningen och de nya typerna av statliga institutioner, skedde det en 
förändring av undervisningsväsendet som fi ck återverkningar på den kyrkligt 
ideologiska statsapparatens konkurrenssystem.

Avhandlingens huvudsakliga slutsatser är alltså att ideologiska statsap-
parater reproduceras genom konstruktioner av belöningsstrukturer för for-
maliserad konkurrens samt att de ideologiska statsapparaterna och dess kon-
kurrenssystem i det svenska riket förändrades och förstärktes som en följd 
den ökade samhälleliga exploatering som en expanderande repressiv statsap-
parat krävde för att hävda sig i den hårda konkurrens som det europeiska 
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statssystemet skapade under tidigmodern tid. Att betrakta de ideologiska 
maktstrukturerna och deras reproduktion i relation till det större systemet av 
tvång och reproduktion inom ett mänskligt samhälle och de processer dessa 
är indragna i har alltså visat sig fruktbart för att närmare förstå förutsättning-
arna för samhällens reproduktion. Det är min förhoppning att jag med detta 
perspektiv har kunnat föra statsbildningsforskning och kyrkohistorisk forsk-
ning närmare varandra genom att belysa de ideologiska statsapparaternas roll 
i statsbildningsprocessen och den repressiva statsapparatens betydelse för de 
ideologiska statsapparaternas formation och funktion.
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Summary

Th e Apparatus of Ideology. Reproductive Perspectives on the 
Church and the Educational System in 17th and 18th Century 
Sweden.
In an age when the old political structures being crushed and new forms of 
social power fi rst saw the light of day, generation after generation were forced 
to spill their blood on the soil of the European continent in a series of un-
ceasing and increasingly larger wars, at the same time as an economic system 
based on worldwide streams of production and trade subjugated individuals 
to new standards of living. In order to avoid certain destruction in the brutal 
competetion between the goverments of Continental Europe, each nation 
was dependent on constructing and deploying structures of violence along 
with economic structures over the regions they governed. Military and eco-
nomic threats became the incitement for nations to close ranks and control a 
heretofore (for geographical, social and cultural reasons) diverse population 
in order to be able to extract the resources demanded in order to fi nance war 
and the expanding government organizations in a more comprehensive and 
eff ective manner. Th e same people from whom the King’s bailiff s exacted a 
portion of their production and saw their sons march off  to the battlefi elds 
under the leadership of offi  cers on government salary were simultaneously in-
volved in acts and held perceptions on the brief life of this world, which both 
legitimized and reinforced the perception of the righteousness of the condi-
tions of the world. In the Sweden, as in many other European countries, the 
Christian religion and the organization of the Church comprised the domi-
nant ideological power structure. While these structures comprised a Med-
ieval heritage which united large regions of the European continent, these 
structures were charged with new energy through the process of nation-buil-
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ding and the Protestant Reformation and, to a certain degree, new content as 
well. In the present dissertation, the fact that nations were dependent on and 
exploited ideological power structures in order to control their respective po-
pulations and survive the international struggle in the state system has grown 
to become a central theme.

Th e fundamental questions posed by this dissertation concerning how 
and why social institutions were reproduced, and the theoretical context of 
these questions, have been based on the fact that both church and state are 
social institutions whose construction must include structures for the con-
stant re-creation of its forms and functions. By investigating the forms and 
functions of social institutions in a given society, valuable insight can be 
 gained about the power relationships within a society and with that, both 
the limitations and opportunities aff orded single individuals. At the same 
time, the reproduction of institutional power structures is tightly interwoven 
with, and a prerequisite for, the social reproduction of the economy and class 
relations. Th is theoretical rationalization of the present area of research begs 
the question of why to concentrate research eff orts on the church as an insti-
tutional structure during the early modern era. Th e choice of research topic 
has been made due to the fact that ideological power and its accompanying 
institutional structures are a signifi cant prerequisite for the reproduction of a 
society and a state, whose content must have had been decisive in a time when 
nations were in a constant state of fl ux, taking shape and then being eradicat-
ed. Th e pressure to which people and social relationships were being exposed 
by this destruction, exploitation and demand for social uniformity caused by 
mobilization and war, required that forms of subjugation and willlingness to 
cooperate could be created and maintained. At this point, the present author 
was confronted with previous research on nation-building and on the his-
tory of the church which was neither comprehensive nor had systematically 
 studied the question of the formation, function and relationship of ideologi-
cal institutional structures to the state in early modern times. Questions as 
to how church and state were to be understood and how the relationship and 
autonomy between these phenomena and the reproduction of social forma-
tion are constructed have rarely been mentioned. Th us, the contribution the 
present author wishes to make to the development of knowledge in this fi eld 
of research is the construction and application of a general model for under-
standing the organization and reproduction of the structures of social insti-
tutions from a materialistic and structural perspective.

Since a social instition is the product of the conditions and history of the 
concrete social formation, this study has been an attempt to deal with ques-
tions on two levels, an abstract one which which expresses itself in each ex-
ample of these phenomena over time, and an empirical one which takes a spe-
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cifi c society as its starting point. In the course of this study, I have  attempted 
to crossbreed these levels, developing basic concepts and arguments drawn 
from Louis Althusser’s theory of the oppressive state apparatus and the idelo-
gical state apparatus, with the purpose of constructing an abstract theoretical 
model of an ideological state apparatus. Althusser’s theory off ered the present 
author a conception and a theoretical context with which to deal with the 
basic questions of ideological power structures and their relationship to the 
state and the reproduction of social formation. Th e analysis I conducted of 
the theoretical evidence resulted in a defi nition of the ideological state appa-
ratus as an institutional structure which, by establishing and controll ing ritu-
als and practices, constitutes as well as forces its subjects to defer to acts and 
faith in the name of an ideology. Despite this, numerous questions remained 
unanswered, e.g. how the reproduction of an ideological state apparatus might 
be organized. Also lacking was consideration of the historical and processual 
conditions. My point of departure was that the historical context of the state 
apparatus ought to clarify structural characteristics and forces in reproduc-
tion. From this, my ambition became to constuct a theoretical contribution 
in the form of a model for dealing with the question of the reproduction of 
the ideological state apparatus. In order to achieve this, I turned to the fi eld 
of research which concerns itself with the processes which set European states 
in motion around the end of the fourteenth century.

In my analysis of previous researchers in this fi eld, I have argued in fa-
vour of the plausibility and fruitfulness of proceeding from a exploitative 
perspective in order to understand state apparatuses (both the repressive and 
ideological) as reproducers of society. An analysis of that which I chose to call 
”one-dimensional” economic theories enabled me to sketch a model of how 
an exploitive power structure can be perceived, which I have chosen to label 
”competition structure”. Moreover, from a critique of economic theories and 
theories of complusion (due to the fact that they could not suffi  ciently account 
for the conditions of exploitation), I argued for the signifi cance of ideological 
power in each study of the reproduction of society. Th us I perceive ideology 
not merely as a legitimizing activity, but also as a power structure which 
actively strives to construct and subjugate people in order to reproduce the 
conditions of social production, i.e. a power structurally similar to economy 
and compulsion. Th is led me to hypothesize that each and every ideological 
state apparatus ought to be understood as an apparatus for the reproduction 
of a constructed competitive structure. Th e results of this theoretical analysis 
came to comprise the basis of my answer to the question of how ideological 
state apparatuses are reproduced.

From this theoretical point of departure, I have understood the term 
”church” as a religious, ideological state apparatus for the sake of the present 
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study, thereby defi ning the term as an institutional structure whose func-
tion is to reproduce the production conditions of society through religious 
ideology. Furthermore, I have chosen to call each comprehensive model of 
an ideological state apparatus ”system models of reproduction”, and that 
 portion of the model which I have developed has been the state apparatuses 
understood as competitive systems. I used the term ”competitive system” as a 
term for a coherent system of material and symbolic structures and processes 
which, through competition between individuals, produces and maintains 
the functionaries of said state apparatus. Th e basis of the competitive system 
of each state apparatus is a hierarchic structure of rewards in the form of ap-
pointments to offi  ce. A appointment is defi ned as a paid, permanent job in a 
system of offi  ces. Th is appointment hierarchy is formed so that the number 
of positions declines the higher up in the structure one reaches, which neces-
sarily results in competition over positions within the apparatus. In order 
that the competition be a dynamic process in such a system, distribution of 
material and symbolic merit must follow the hierarchy and be structured so 
that a higher position off ers increasing material and symbolic rewards.

Th is system of rewards must insure competition between the functiona-
ries of the apparatus while at the same time competing with other apparatuses 
of production and reproduction in order to attract an enthusiastic work force. 
When an ideological state apparatus is by necessity not a unit of material 
production, this means that its material consumption will always be greater 
than its production. Th us the need to earn must be covered through the 
acquistion of social surplus and control over the direct means of production. 
From a social exploitive perspective, this rank-based system of rewards imp-
lies that a state apparatus always acquires a surplus which does not fi ll a direct 
reproductive demand, but rather goes to accumulating capital for the appara-
tus and its functionaries. Every ideological state apparatus must also contain 
structures in order to constantly restock its circle of functionaries and create 
mobility in the system of positions. Th is demands some form of recruiting 
system in order to formalize and socialize the individuals who eagerly strive 
to conform to the competition for the rewards off ered by the apparatus. Th ese 
potential functionaries must become part of the apparatus by training those 
qualities demanded and promoted by the ideological production processes 
and competitiveness of the apparatus. Potential functionaries must also be 
isolated from the surrounding world and become de facto functionaries by 
being labelled with those categories which are demanded in order to enter the 
functionary staff  of the apparatus. After gaining entry into this competition, 
there must also be systems facilitating advancement to higher offi  ces. Th us 
every ideological state apparatus contains some form of promotion system 
which formalizes and arranges competition for its rewards. My answer to 
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the question of how the state apparatuses as organizations are reproduced is 
thus briefl y that it is this formalized competition which reproduces the state 
apparatus and its staff .

Th ese theoretical specifi cations have structually modelled and thereby 
created a particular understanding of how the empirical level is to be per-
ceived and studied. Th e empricial analysis of the ideological state apparatus 
of the church in Swedish society during the 17th and 18th centuries has in 
turn provided insight into how theory and model function and how they 
need to be developed. By employing a broad time perspective in the chapters, 
it has also been possible to show how the reproduction of functionaries for 
the ideological state apparatus of the church was related to changes in other 
reproductive and competitive systems, thereby sketching a larger synthesis of 
how the reproductive system of society (both its structure and reproduction) 
must be understood in a broader context.

Two problems emerged out of the formulation of the theoretical model 
which proved particularly interesting to operationalize in empirical studies 
– attempting to elucidate the fundamental mechanisms in the relationship 
between the repressive state apparatus and the ideological state apparatus of 
the church; and investigating the character of the competitive system and 
reproduction of the ideological state apparatus of the church of the highest 
selectory function position within that system, i.e. being appointed to the 
offi  ce of a diocesan.

Th e fi rst probelm was operationalized through an emprical study of the 
involvement of the repressive state apparatus in the creation of new church 
dioceses (so-called ”superintendant dioceses”) in Sweden during the fi rst half 
of the 17th century. Th rough a comprehensive and systematic survey of go-
vernment material from the period 1600–1650 in the form of offi  cial parlia-
mentary reports and entries in the state registry, I sought the answer to the 
main questions about how the representatives of the repressive state apparatus 
appreheneded their roles in the process of creating dioceses, and how they 
justifi ed this new organization. I also sought to elucidate the question of the 
involvement of church representives in the process through an analysis of an 
extensive collection of regionally-produced church communications sent to 
the King and offi  cial parliamentary reports. Until now, no study has attemp-
ted to take a comprehensvie grasp on these matters. From the theoretically 
perceived distinction between explicit arguments and actual motives, I tried 
to reconstruct the diocese creation processes and its context. Among the main 
results of this study is that the creation of superintendant dioceses was a go-
vernment-led project whose actual motives could be found in the increased 
military, fi nancial, administrative and political activity of the repressive sta-
te, in order to conquer and secure borders and central regions in the realm. 
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However, what I fi nd fi nd most fascinating are the theoretical implications 
resulting from this study. Th e investigation implied a problematization of 
Althusser’s theory of the repressive state apparatus insofar as I could reveal 
the manner in which the representatives of the repressive state apparatus ac-
ted by employing ideology. For instance, one main result was that through 
explicit argument, the representatives of the repressive state apparatus not 
only increased the power of the church; it also legitimized and reinforced its 
own power and status. Th is corresponded to what could be expected from the 
evidence of the model of how the repressive state apparatus exercises power 
over the ideological state apparatus by using the categories and values specifi c 
to said apparatus.

Th e other problematic area investigated empircally concerned the cha-
racter of competitive system and reproduction of the possessors of the hig-
hest selective function positions within the ideological state apparatus of the 
church in the Swedish realm during the 17th and 18th centuries.

From the formulation of the competitive system model, the fourth chap-
ter of this dissertation aimed at studying some of the fundamental structures 
which reproduced the church and educational system in Sweden during the 
17th and 18th centuries. My analysis concentrated on the structure of ap-
pointments and systems of salary and of promotion. Th e questions which 
were studied included how these systems were structured and how they co-
operated in order to promote competition in the apparatuses and how that 
competition changed over time. With the aid of legislative documents, letters 
of patent and previous research, I was able to sketch the main forms and 
transformation which occurred in these systems during the 17th and 18th 
centuries. In the analysis of the reproduction of the church apparatus, it has 
been determined that the material wage system was decentralized and closely 
tied to the surplus forms of labour that the apparatus could exact from local 
society. Th e church’s hierarchy of material rewards was vertically organized 
in a structure of higher and lower offi  ces. At the same time, the close con-
nection of the wage system to local/regional production and the size of the 
population created separate incomes for the same position, which meant that 
competition over ministries was generated. Th e analysis of the formation of 
the system of promotion and the production of labour also showed how the 
unregulated promotion system which was constructed after the Reformation 
created an overproduction of clerical labour during the 17th and 18th centu-
ries. Th e basic structure of the promotion system in the form of three types 
of pastors, which corresponded to the forms of power of appointment, con-
tributed to an increased competition which for a long time hence remained 
unregulated, and the system in itself created a complexity which reinforced 
a decentralized system based on personality. It becomes even clearer how the 
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wage and promotion systems were intertwined when the King, through the 
construction of the regal parishes, commendeered the wealthiest parishes and 
fi lled them with clerics according his own, legally sanctioned, whim. Th e sys-
tem of unregulated and utterly arbitrary promotion changed in the middle of 
the 18th century, due to the pressure created by the overproduction of clergy-
men, to a situation where a number of them would make a living through 
a material system of payment which in turn began to be weakened by the 
increasing numbers of clergymen and transformed price formations and pro-
duction trends in Sweden. Th e parish classifi cation of 1786, with increased 
demands for academic merits in order to receive an appointment, proved to 
be the answer to this problem and an instrument with whose help functiona-
ries from the educational system could be promoted to wealthy parishes and 
in this way denying access of large portions of the heretofore overproduced la-
bour force to the competition. When the reproduction of the church appara-
tus was highly dependent on the educational system as a competitive system, 
I briefl y described its history during the 17th and 18th centuries.  Th rough the 
agency of the crown, the educational system expanded enormously during 
the 17th century. Th e number of institutions grew, new types evolved and 
the demand for labour in the form of teachers grew, too. Th is expan sion was 
fi nanced by the government, primarily through monetary funds and wages in 
kind, but for the upper echelons of the educational system, material support 
was organized with the aid of the church apparatus in the form of so-called 
”prebend parishes”. In order to achieve increased competition in the vertical 
rewards hierarchy, wages were held down at the same time as opportunities 
for transferring to the more profi table hierarchy of rewards of the church 
apparatus were provided. In order to increase recruitment to the teaching 
positions while intensifying competition among the work force in both the 
educational system and the church apparatus, this opportunity was made 
even more attractive during the 18th century by parish classicfi cation and 
the doubling of actual years in service. Royal power over the promotions 
system was total, but under pressure from a burgeoning educational system, 
the bishopric received a more signifi cant role in the choice and appointment 
of teachers.

In order to study the actual connection between the church, the educa-
tional system and royal power from the perspective of the competitive system, 
I have chosen to study in detail the reproduction of diocesans (bishops and 
superintendents) in Sweden. Empirically, the study comprised fi fteen dioceses 
and included all diocesans appointed during the period 1580–1800. Th rough 
the method of collective biography, I gathered and systemitized biographical 
data via source material like diocesan annals and other biographical works. 
Th is data served as the basis of a cohesive reconstruction of the backgrounds 
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and careers of the diocesans. I posed four questions relationed to my purpose: 
How was the group of diocesans reproduced? What kind of eff orts were re-
quired and careers possible for individuals to pursue in order to gain entry 
into the group of diocesans? Did the form of reproduction change over time? 
Was reproduction up until entry into the group in any way bound to the re-
presentatives of the repressive state apparatus? In relation to previous research, 
this is the fi rst study which has taken a comprehensive look at the question 
of the reproduction of diocesans, and suggests a model for understanding the 
reproduction of the competitive system of the church. In the study, I used the 
competition system model which became the product of theoretical discus-
sion and specifi cation. With this as a starting point, I have been able to cha-
racterize the ideological state apparatus of the church as an open and formally 
competitive system. For the formation of the functionaries of the ideological 
state apparatus of the church, the educational system appears to be the most 
fundamental means of reproduction. Th e ideological state apparatus of the 
church did not associate the specifi c value ”clergyman” (which was the basic 
category forced upon one from the ideological state apparatus of the church 
in order to be able to participate in the competition over jobs) with some for-
mal, socially restaining rule, but rather off ered all potential functionaries to 
enter into the educational system in order to acquire formal merit. Th rough 
the symbolic categories and values of the educational system, the competitive 
system could maintain a formalized competition between potential functio-
naries and thereby, through underestimation, conceal the actual situation of 
exploitation and reproduction, thereby legitimizing the status quo as natural 
and dependent on the individual’s own eff orts. In the empirical study, it be-
came clear how three competitive systems during the period under investi-
gation combined in order to reproduce the group of diocesans, namely the 
common structure of appointments of the church, the appointment structure 
of the educational system and positions at the royal court. Th e signifi cance 
of the court and the royal chaplain ministries found there was great; one out 
of three diocesans had during some point in his life before being appointed a 
diocesan had been a royal chaplain. But the majority of diocesans were repro-
duced mainly through the normal appointment procedure of the church and 
the educational system. Moving between diff erent careers, mainly from lowly 
teaching positions to permanent church employment, was common and has 
been explained as a consequence of the interdependence of the competitive 
systems and the way they function through economic and symbolic mecha-
nisms in accordance with the model. At the beginning of the period under 
study, careers in the general competitive system of the church comprised the 
dominant form for the functionaries to acquire the qualifi cations they needed 
in order to be appointed diocesans. By the latter half of the 17th century, the 
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role of the educational system in the reproduction of diocesans increased. 
Th is change has from the perspective of the proposed model been explained 
as a consequence of the expansion of the educational system and its new 
form and function. In connection with the Swedish central government ś 
increasing need to formalize its central competitive system to facilitate the 
reproduction of funcitonaries to fi ll the increased volume of administrative 
positions and new types of government instituions, a change occurred in the 
educational system which had repercussions for the competitive system of the 
ideological state apparatus of the church.

Th us the main conclusions reached by the present dissertation are that 
the ideolgical state apparatus is reproduced via constructions of reward struc-
tures for formalized competition, and that the ideological state apparatus and 
its system of competition in Sweden changed and was reinforced as a result of 
the increased societal exploitation as an expanding repressive state apparatus 
demanded, in order to assert in the climate of tough competition which the 
European nation-state system created in the early modern era. Viewing the 
ideological power structures and their reproduction in relation to the increa-
singly larger system of force and reproduction within a society and the pro-
cesses into which these are drawn have thus proven to be fruitful for a more 
profound understanding of the conditions for the reproduction of society. It 
is my hope that with this perspective, I have been able to bring nation-buil-
ding research and church history closer to one another by elucidating the role 
of the ideological state apparatus in the process of nation building and the 
signifi cance of the repressive state apparatus for the formation and function 
of the ideological state appartatus.

Translated by Stephen Fruitman
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