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Abstract 

On 1 January 2007 abolished Sweden as one of the last countries in EU the wealth tax. This  

wealth tax was in Sweden for almost 100 years. As the great debate in the context of tax  

reform in 1910 was not so much about the introduction of a wealth tax. The discussion was  

instead on the wealth tax would be proportional or progressive together with the income tax.   

 

When the government with and there finance minister, Carl Swartz, presented its  

government bill, 1910:88, 11 March 1910, the draft regulation on income and wealth tax  

was said, that now they had finally made a shift in the direct tax to the state. A change had  

been sought and it would have been great difficulties to be overcome and it would have  

been deeply entrenched ideas about this tax reform impossible.   

 

Despite all the protests from the wealthy in society, so continue this conservative  

government through reform with the strong support of many conservative politicians who  

had most to lose from this tax reform. The government also succeeded in compromising  

with liberals and social democrats that supported the reform. Heavy respondents in Sweden  

in 1910, as Kammarrätten and Bevillningsutskottet supported almost without any comment  

the proposal. Thus, Sweden had been given a modern tax system that applies even today  

more than 100 years later   

 

Introduction of the combined income and wealth tax was in continuation a great tax pump in  

Sweden when the governments needed to find funding for their reforms.   
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1. INLEDNING 

 

I sin bok Wealth of Nations som kom ut 1776, lade Adam Smith fast fyra grundläggande 

principer för beskattning
1
 

 

I. Medborgare i varje land bör bidra till statens underhåll så nära som möjligt i 

förhållande till sina respektive inkomster de åtnjuter under statens beskydd. 

II. Den skatt som varje individ är tvungen att betala ska vara känd i förväg och inte 

bestämmas godtyckligt. Tidpunkt och sätt för betalning liksom den summa som 

skall betalas ska vara klar och tydlig för den ska betala och för varje annan 

person. 

III. Varje skatt bör påföras vid den tidpunkt och på det sätt som är bäst passar den 

som ska betala. 

IV. Varje skatt bör vara konstruerad så att den tar så lite som möjligt ur folkets fickor 

utöver vad den tillbringar till statskassan. 

 

 

Krig och skatter har genom historien hört ihop. Krig har oftast startats för att kunna beskatta 

folk i andra länder eller komma åt beskattningsrätten på t.ex. tullar. För att finansiera krigen 

behövde man höja de inhemska skatterna, som när kriget var över, nästan alltid vart högre än 

före kriget. 

 

Den moderna inkomstskatten är en uppfinning från England, som tillkom i samband med 

Napoleonkriget. För att finansiera de stora kostnaderna som kriget innebar, införde det 

engelska parlamentet en allmän inkomstskatt. Det utgavs ett löfte, att skatten skulle tas bort 

efter kriget vilket hölls formellt. Inkomstskatten återinfördes snart igen och England vart det 

första landet i världen att införa självdeklaration 1842
2
. Metoden att via en allmän 

inkomstskatt, beskatta medborgarna på, spreds sedan vidare i Europa och USA.  

 

Den moderna svenska skattehistorien började någon gång på slutet av 1800-talet, när 

välfärdsstaten började byggas upp och man försöker hitta finansiering till den. Sverige hade, 

liksom övriga Europa, haft ett skattesystem som i stor grad beskattade jordbrukssektorn. Det 

svenska samhället hade genomgått en mycket snabb förvandling runt sekelskiftet 1900. Nya 

tätorter växer fram i städerna där industrier anläggs. I spåren av industrialiseringen växer en 

                                                 
1
 Skattestatistisk årsbok, 2004, sid 16 

2
 Paradell, 2010, sid 11 
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ny arbetarklass och medelklass fram. Arbetarklassen började organisera sig och krävde bättre 

ekonomiska villkor och reformer samt lika politiska rättigheter. I skuggan av det, hade även 

det politiska livet ändrat karaktär. Man börjar organisera sig i politiska partier som börjar 

dominera debatten. Den svenska regeringen som tidigare bestått av kungliga förtroendemän 

var nu ersatt av politiker som var beroende av riksdagens nåd för att få igenom sina beslut. 

Det första årtiondet av 1900-talet präglas av ständig oro på arbetsmarknaden som 

kuliminerade med storstrejken 1909. Reformerna som krävdes, kostade pengar och det måste 

man hitta finansiering åt. Allt fler politiker började förstå, att Sverige inte längre kunde ha ett 

skattesystem där de direkta skatterna beskattade nästan enbart jordbrukssektorn. 

 

Arbetarklassens växande betydelse i samhället runt förra sekelskiftet i Sverige är troligtvis en 

drivande kraft bakom beskattningens utveckling under denna period. Arbetarna betalade en 

stor del av den offentliga aktiviteten genom de indirekta skatterna
3
. Kravet på reform 

angående rösträttsfrågan stod i nära samband med skattereformen 1902 och kunde inte lösas 

vid det tillfället. Rösträtten bestämdes av en viss ekonomisk status där man var tvungen att ha 

en inkomst på över 800 kr årligen. Inkomstgränsen gjorde att samhället delades i medborgare 

som hade inkomst över 800 kr och som hade rösträtt och resten med låg inkomst och som 

därmed saknade rösträtt. Kvinnorna saknade oavsett inkomst rösträtt. 

 

I slutet av 1800-talet stod därför, plötsligt skattefrågorna högt upp på den politiska 

dagordningen i Sverige. Finansteoretiker som de tre Professorerna David Davidsson, Gustav 

Cassel och Knut Wicksell började propagera för införandet av en progressiv 

inkomstbeskattning
4
. Alla tre herrarna hade erfarenhet av det Preussiska skattesystemet där 

man med gott resultat infört en progressiv beskattning med självdeklaration i samband med 

att man reformerade sitt skattesystem i 1891 års skattereform. 

 

Många viktiga frågor skulle lösas i svensk politik runt förra sekelskiftet. Socialdemokraterna 

ville ha allmän rösträtt och krävde att de indirekta skatterna skulle avskaffas eftersom man 

ansåg dessa förtryckte arbetarklassen. Bönderna ville befrias från grundskatterna eftersom 

man ansåg dessa, vara sekelgamla orättvisor. De konservativa ville avskaffa indelningsverket 

och ersätta den med en modern värnpliktsarmé.
5
 

 

                                                 
3
 Rodriquez, 1980, sid 66 

 
4
 Bornemark, 2003, sid 4 

5
 Paradell, 2010, sid 5 
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Professor Knut Wicksell som var en radikal liberal med anknytning till socialdemokratin 

menade att beskattningen skulle vara ett verktyg i statens hand för att utjämna 

förmögenhetens och inkomstens fördelning.
6
 Knut Wicksell och socialdemokraterna menade 

att statens utgifter skulle användas för sociala ändmål och inte användas för ökade militära 

utgifter såsom de konservativa önskade. 

 

Den gemensamma nämnaren blev skattereformen 1902 . Skattereformen 1902 kom till som en 

kompromiss mellan första och andra kammaren i Sverige. Andra kammaren godkände den 

nya härordning 1901 som innebar att i Sverige infördes allmän värnplikt. Som kompensation 

godkände första kammaren skattereformen 1902. Eftersom båda kamrarna var likaställda så 

krävdes det bådas godkännande för att båda besluten skulle gå igenom.  

 

Lördagen den 26 april 1902 debatterades i första och andra kammaren i Sverige riksdag, 

regeringens proposition 1902:106
7
. Denna proposition behandlade skattereformen 1902 som 

skulle innebära att man i Sverige frångick ett gammalt feodalt skattesystem med anor från 

medeltiden, och ersatte den med en modern inkomstskatt som byggde på progression och att 

man införde en allmän självdeklaration i Sverige. 

 

Skattereformen 1902 betecknades som en provisorisk skattereform som bara skulle gälla 

under 1903, eftersom man inte funnit någon metod att beskatta de rena inkomsterna. 

Häradshövdingen från Västerås, Herr Schenström som var ledamot av andra kammaren, 

anförde i debatten, att han var rädd för detta skatteexperiment. Han tyckte det var bättre att 

statens framtida skattebehov togs ut genom en kombination av direkta och indirekta skatter. 

Han kunde bara lämna sitt bifall till regeringens proposition 1902:106 om den förslagna 

skatten vart ett provisorium.
8
 

 

Häradshövding Schenström var nog inte ensam om att vara rädd för ett sådant omdanande av 

vårt gamla skattesystem, och att hitta en snabb lösning på detta skatteexperiment borde ha 

varit prioriterat från statsmakten.  

 

I det politiska livet driver Socialdemokraterna och Liberalerna ofta gemensam sak med krav 

på allmän rösträtt och reformer. De konservativa vars dominans börjar brytas upp i svensk 

politik präglas av splittring där många ledamöter förstår att det inte längre går att blunda för, 

                                                 
6
 Rodriquez, 1980, sid 65 

7
 Paradell, 2010, sid 19 

8
 Paradell, 2010, sid 20 
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att gamla maktbalanser börjar brytas upp och man måste börja gå de nya samhällsklasserna 

till möte med reformer. Den progressiva beskattningen skulle för högerns män betyda att de 

fick betala mer i skatt och enskilda ledamöter försöker in i det längsta skydda sina egna 

intressen. Många förstod kanske också att den progressiva skatt på 4 % som infördes i 

samband med skattereformen 1902 skulle få stora konsekvenser i framtiden? När staten nu 

funnit ett sätt att beskatta medborgarna på, så skulle det vara lätt i framtiden att höja 

progressiviteten i skatteskalorna. 

 

1.1 Syfte, frågeställningar och problematisering 

 

Hösten 2010 skrev jag min C-uppsats inom ämnet historia på Dalarnas Högskola. Min uppsats 

kallade jag ”Ett svenskt skattesystem under förändring – Århundrades skattereform 1902” 

Uppsatsen behandlade när Sverige gick ifrån sitt gamla feodala skattesystem från medeltiden 

och istället ersatte det med ett modernt skattesystem. Min D-uppsats skall vara en fortsättning 

i vad som hände under åren 1903 – 1910 i svensk skattehistoria och hur detta ledde fram till 

skattereformen 1910. Den som läst min C-uppsats kommer känna igen vissa avsnitt då dessa 

oundvikligen även måste tas upp även i denna uppsats. Forskningsläget inom skattehistoria 

har inte förändrats speciellt mycket från det jag redogjorde för hösten 2010 i min C-uppsats. 

Även avsnittet definitioner och begrepp är också i stort sett lika. Avsnittet tycker jag är viktigt 

att ta med eftersom en läsare för att få en bra behållning av min uppsats måste till exempel, 

förstå skillnaden på direkt och indirekt skatt och förstå de gamla skattebegrepp som användes 

förr i tiden.  

 

Skattereformen från 1902 fortsätter vara ett provisorium under hela första årtiondet på 1900- 

talet trots att den egentligen bara skulle gälla under 1903. Istället sker debatten om en lösning 

av rösträttsfrågan och att hitta nya skattekällor för staten. Grunddragen från skattereformen 

1902 kom att permanentas i samband med Skattereformen 1910, efter att man hade löst 

rösträttsfrågan 1909. En stor fråga i samband med skattereformen 1910 var införandet av en 

progressiv förmögenhetsskatt som bland konservativa ledamöter i första kammaren sågs som 

ett första steg mot att införa socialism i Sverige. Trots alla protester från de förmögna i 

samhället så driver den konservativa regeringen igenom reformen med stöd av många 

konservativa politiker som hade mest att förlora på denna skattereform. Därmed hade Sverige 

fått ett modernt skattesystem som tillämpas även 100 år senare. 
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När regeringen med finansministern Carl Swartz, lade fram sin proposition 1910:88 den 11 

mars 1910, med förslag till förordning om inkomst- och förmögenhetsskatt menade man, att 

nu hade man slutligen gjort en omläggning av den direkta inkomstskatten till staten. En 

förändring hade varit eftersträvad och det hade varit stora svårigheter som måste övervinnas 

samt djupt inrotade föreställningar om skattereformens omöjlighet. 

 

Arbetet med att förändra det svenska skattesystemet hade varit en process som hållit på sedan 

1860-talet menade Swartz och nu ansåg man sig äntligen ha funnit en beskattningsmetod som 

skulle beskatta de rena inkomsterna. 1890-talet med växande liberalism och radikalism hade 

medfört en reformkraft som förde fram en politisk kraft med stor styrka men föga den 

konstruktiva förmåga som hade behövts för att skapa ett bestående reformverk.  

 

Skattereformen 1910 skulle innebära att nu skulle grunddragen från skattereformen 1902 

permanentas och man skulle äntligen få en ren inkomstskatt till staten. 

 

Mitt syfte med denna D-uppsats är att undersöka omständigheterna till att denna provisoriska 

skattereform från 1902 permanentas 1910. Många av aktörerna bakom skattereformen 1902 

fanns även med i arbetet inför skattereformen 1910 i delvis nya befattningar. Hur såg deras 

agerande ut?   

 

Till mina frågeställningar jag har att besvara i denna uppsats är följande: 

 

1. Hur motiverade man införandet av en progressiv förmögenhetsskatt i 

Skattereformen 1910 och vilka synpunkter fanns det på detta inom riksdagens 

båda kammare samt Nationalekonomiska föreningen? 

2. Hur agerade de kommitterade från 1902 års skattereform gällande förslaget till 

skattereformen 1910? 

3. Hur uppfattade Socialdemokraterna via deras tidning Socialdemokraten 

skattereformen 1910? 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Eftersom min uppsats kommer vara en makroekonomisk uppsats inom svensk skattehistoria, 

blir det omöjligt för mig att kunna fånga upp allt källmaterial som kan ha betydelse för mina 

frågeställningar. 

 



 Sidan 8  

Att skriva uppsatser om Sveriges skatter gör man oftast inom de juridiska eller ekonomiska 

ämnena på högskolan. Att skriva om de svenska historiska skatterna innebär att man oftast får 

dra tvärvetenskapliga slutsatser inom vitt skilda ämnen som juridik, samhällskunskap, 

företagsekonomi, nationalekonomi och statistik med den reservationen att något ämne har 

glömts bort. Min egen kunskap ligger främst inom skattejuridiken och företagsekonomin 

vilket gör att jag främst i min uppsats kommer angripa mina frågeställningar utifrån den 

förkunskapen. 

 

En första generell avgränsning blir att jag enbart kommer ha min undersökningsperiod under 

åren 1909-1910 då intensiteten över diskussionerna runt skattereformen 1910 ökade. 

Skattereformen 1910 omfattade många moment men jag kommer mest avgränsa mig till 

förmögenhetsskatten som vart det stora diskussionsämnet i samband med reformen. Under 

kapitlet bakgrund kommer jag kortfattat undersöka diskussionerna som var runt åren 1904-

1908 då man försökte positionera sig inför den skattereform alla väntade på.  

 

När regeringen den 11 mars 1910 lämnade sitt förslag till en ny skattereform, var den 

uppdelad på tre propositioner. Jag kommer inom ramen för denna uppsats behandla enbart 

Proposition 1910:88 som behandlade förslaget till förordning om inkomst- och 

förmögenhetsskatt.  

 

Jag kommer inte ta med några internationella jämförelser över andra länders skattesystem 

under samma undersökningsperiod i min undersökning, om jag inte finner det som relevant 

för att kunna besvara mina frågor. 

 

När det gäller diskussionerna runt rösträttsreformen 1909 som hänger ihop med 

skattereformen 1910 kommer jag under kapitlet bakgrund kortfattat ta med dess koppling till 

bevillningen och kortfattat redogöra för rösträttsreformen. Jag kommer inte gå in något 

djupare i min undersökning på rösträttsfrågan. 

 

1.3 Metod 

 

En viktig central del för att kunna besvara mina frågor är att kunna förstå den diskussion, som 

var runt förra sekelskiftet, när grunddragen i Sveriges nuvarande skattesystem permanentades 

i samband med skattereformen 1910. Om jag inte förstår de skattefrågor som diskuterades i 
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samband med skattereformen kan detta medföra att jag drar felaktiga slutsatser i mina svar till 

de frågeställningar som jag har. 

 

En metod som oftast används inom den juridiska fakulteten är den rättsdogmatiska metoden 

vilket utgår från studierna av rättskällorna. Dessa rättskällor kan vara lag, förarbeten och 

praxis. Svaren man får används sedan för att fastställa gällande rätt. 

 

Min tanke är att min undersökningsdel i uppsatsen skall vara uppdelad i tre 

undersökningsområden som sedan binds samman genom mina egna slutsatser. 

 

Mitt första undersökningsområde är, där mina historiska källor främst kommer att vara 

offentliga utredningar som gavs ut av Bevillningsutskottet (Skatteutskottet).  Vidare 

protokollen från riksdagsdebatten 1909-1910 samt regeringens proposition från 1910. Genom 

att använda detta källmaterial via den rättsdogmatiska metoden även i en uppsats inom 

skattehistoria, innebär det att jag kan få de svar jag behöver för att tolka då gällande rätt. 

 

Den andra delen, över hur finansteoretikerna resonerade, kan angripas via fallstudier av 

historiska dokument. Fallstudie som vetenskaplig metod, innebär en närhet till det man 

undersöker istället för distans. Sharan B Merrian som har gett ut boken Fallstudien som 

forskningsmetod menar att fokus är på process snarare än utfall, på att upptäcka snarare än att 

bevisa. 

 

I min uppsats kommer jag att använda Nationalekonomiska föreningens protokoll och 

Ekonomisk tidskrift från perioden 1903 – 1910. Båda dessa källor är viktiga för att kunna 

besvara mina frågeställningar.  

 

Genom att läsa protokollen från Nationalekonomiska föreningens möten får jag kunskap om 

hur finansteoretikerna och andra betydande personer diskuterade de aktuella skattefrågorna 

och vad de hade för synpunkter på förslagen. Föreningen var en viktig opinions organ i början 

av förra seklet. Deras möten, som hölls på Grand Hotell i Stockholm, var ofta välbesökta och 

tidningarna rapporterade från dessa sammanträden. Föreningens protokoll som numera är 

digitaliserade från föreningen startade 1877 i Stockholm, är ofta förbisedda när det gäller 

svensk historisk skatteforskning.  

 

Professor David Davidsson var en av de viktigaste personerna runt skattereformen 1902. Han 

var ägare och ansvarig utgivare av Ekonomisk Tidskrift (ET) som han hade startat 1899. ET 
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kom att stimulera nationalekonomisk forskning i Sverige och samlade ofta ledande 

finansteoretikers inlägg i viktiga ekonomiska frågor. Jag kommer in ramen för denna uppsats 

se vilka inlägg finansteoretikerna gjorde under åren 1903 – 1910 i ET, gällande skattefrågorna 

som hör ihop med skattereformen 1910. 

 

Den tredje delen i min undersökning är hur Socialdemokraterna uppfattade debatten inför 

skattereformen 1910. Denna del av undersökningen hade jag tänkt göra via deras tidning 

Socialdemokraten där Hjalmar Branting var chefsredaktör. Även i denna del av 

undersökningen kan jag använda mig av fallstudien eftersom jag kommer att undersöka hur 

tidningen under åren 1903-1910 rapporterade från den debatt som ledde fram till 

skattereformen 1910. Svaren jag hoppas få är om man stödde skattereformen 1910 på samma 

sätt som man gjorde 1902. 

 

2. FORSKNINGSLÄGET OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

Den svenska forskningen över Sveriges skattehistoria är ett eftersatt område. Trots det så 

finns det avhandlingar som berör en del av den svenska skattehistorien. Alla avhandlingar jag 

har hittat är över 15 år gammal och den främsta forskningen över Sveriges skattehistoria 

bedrevs på Uppsala Universitet på 1960-talet och i början av 1980-talet.  

 

Omständigheterna runt skattereformen 1910 har bara berörts översiktligt i två avhandlingar 

tidigare. Det är Enrique Rodriguez avhandling i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet, 

från 1980 som han kallat Offentlig inkomstexpansion – En analys av drivkrafterna bakom de 

offentliga inkomsternas utveckling i Sverige under 1900-talet. I sin avhandling beskriver han 

det svenska skattesystemets utveckling från början av 1900-talet fram till slutet av 1970-talet. 

Han ger bland annat en historisk översikt över det framväxande skattetrycket med uppdelning 

på olika finansieringsformer. I övrigt är Rodriquez avhandling inriktad på de olika 

skattereformer som har genomförts under den undersökta perioden. Rodriquez gav senare ut 

två andra böcker inom skattehistoria. 1981 boken Den svenska skattehistorien och 1982 

boken Den progressiva inkomstbeskattningens historia. 

 

Peter Gårestad lade 1985 vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet,  fram 

sin avhandling Industrialisering och beskattning i Sverige 1861-1914. I sin avhandling har 

han undersökt skattesystemets långsiktiga förändringar under industrialiseringsperioden 

mellan 1861-1914. Industrialiseringsperioden i Sverige 1861 – 1914 menar han kan betraktas 



 Sidan 11  

som en övergångsperiod mellan två produktionssystem. Det agrart dominerade samhället som 

karaktäriserades av naturahushållning och självhushållning fick markant ökade inslag av 

internationella handelsförbindelser och industriell produktion. Även om Gårestad berör 

skattereformen 1910 översiktligt behandlar hans avhandling mest de indirekta skatterna. 

 

Skattereformerna 1902 och 1910 handlar mycket om när den progressiva inkomstskatten 

infördes i Sverige. Före dess hade man försökt det vid två tidigare tillfällen. Det första 

försöket att införa den progressiva skatten och självdeklaration var 1712 av Karl XII. En 

avhandling av Åsa Karlsson vid Uppsala Universitet 1994 som hon kallade Den jämlike 

undersåten beskriver hon denna nya form för kontributionen grundad på jämlikhet. Enligt 

hennes avhandling utfärdade kungen en sådan förordning i Bender 1712. Giltighetstiden för 

denna förordning var kort för redan 1717 avskaffades den. Enligt förordningen skulle alla 

betala lika stor del av sin egendom i skatt, undantagandes kungens farmor Hedvig Eleonora. 

En annan nymodighet var att undersåtarna själva skulle sköta taxeringen, alltså en tidig 

självdeklaration. För att förhindra skattefusk skulle självdeklarationen äga rum i grupp, så att 

granne skulle hålla ett öga på granne.  

 

Vid det andra försöket att införa progressiv inkomstskatt med självdeklaration som grund var 

vid Skattereformen 1810. Sune Åkerman tar i sin avhandling Skattereformen 1810, som han 

lade fram vid Uppsala Universitet 1967 upp detta andra försök. I det kaos som var i Sverige 

1809-1810 med kungen avsatt och Finland förlorat hade bönderna kommit till 1809-10 års 

riksdag med stora förhoppningar att grundskatterna skulle försvinna. Grundskatterna ansågs 

av bönderna som orättvisa då de beskattades efter sin kamerala natur. Skatten var mycket 

högre för skattejord än frälsejord. För att möta böndernas krav gick adeln med på att man 

skulle betala lika stor bevillning på frälse- och skattejord. Bönderna var trots detta inte nöjda 

och vägrade skriva under den nya regeringsformen. 

I ett läge där ryssarna redan fanns i Norrland med en hotande invasion av resten av Sverige 

krävde detta vidare militära insatser och en samlad nation. Det fanns också revolutionära 

stämningar i landet och ståndssamhället gungade.  

 

För att få bönderna att skriva under regeringsformen föreslogs det att den allmänna 

bevillningen skulle ersättas av en ny typ av beskattning som var en progressiv skall och där en 

självdeklaration skulle ligga till grund för den. 
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Den nya skatten skulle skona den fattigare delen av befolkningen samtidigt som de rika skulle 

beskattas hårdare. Fattiga familjer med minst fyra barn fick en kraftig reducering av skatten. 

Tyvärr så upptäckte man ganska så snart att skattereformen 1810 inte alls täckte statens 

finansieringsbehov. 1810 täcktes den bara till 70 % av inkomstskatten och 1811 försämrades 

den ytterligare. 1812 avskaffade riksdagen den progressiva inkomstskatten och återinförde 

den gamla bevillningen som nu bestod av fyra artiklar. 

 

En relativt nyskriven bok är Skatta dig lycklig som kom ut 2005. Författaren är Mats Olsson 

som är docent och verksam vid Ekonomiska-historiska institutionen vid Lund universitet. I 

sin bok har han undersökt skatte- och räntetrycket för skånska bondehemman under perioden 

1660 fram till 1900. Hans forskning ingick inledningsvis inom projektet Early-Life, Social 

Mobility and Healt in Later Life
9
. I sin forskning har han använt sig av omfattande primära 

källmaterial över skatteuppbörden och produktionsutveckling för byar och enskilda 

bondehemman i Skåne. I boken redovisar han sin undersökning där han kommit fram till att 

skatten sänktes från 30-35 % under 1600-talets andra del, till 6-10 % under 1800-talets tre 

sista årtionden. Den dominerande skatten var då kommunalskatten. Skatten hade definitivt 

ändrat karaktär, från jordränta till modern skatt, från feodala avgifter för rätten att bruka jord 

till obligatoriska bidrag till det allmänna utan direkta motprestationer. 

  

Den historiska skatteforskningen ser betydligt bättre ut i vårt grannland Danmark. I Dansk 

Told & Skat kunde man 2009 läsa, att forskningen om den danska skattehistorien nu är 

komplett och placerar skatten i ett historiskt perspektiv. Den danska skattehistorien är ganska 

så lik den svenska skattehistorien, men den danska forskningen över deras skattehistoria är 

betydligt mer utförlig än den svenska forskningen. Den danska historiska skatteforskningen 

har man samlat i sex böcker som täcker dansk medeltid fram till 2005. 

3. DEFINITIONER OCH BEGREPP
10

 

 

Progressiv skatt utmärks av att skattesatsen i procent ökar när skatteobjektets värde ökar. Idag 

känner vi mer till den som marginalskatt. Vid en progressiv beskattning är marginalskatten 

högre vid en större inkomst än vid en mindre. Om skattesatsen är 2 % upp till 100 000 kr och 

3 % därutöver så betalar man 2 000 kr i skatt på en inkomst på 100 000 kr och 3 % i skatt på 

                                                 
9
 Olsson M, 2005, sid 10 

10
 Förklaringarna har jag främst hämtat från broschyren sekler av skatter andra reviderade upplagan, nätversion, 

2008 utgiven av Landsarkivet i Uppsala och som ingår i deras småskriftserie nr 3 samt Gårdestad, 1987, sid 24-

25. Räkneexemplen gällande progressiv skatt är min egen. 
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allt som överstiger 100 000 kr. I samband med skattereformen 1902 införde man en 

progressiv skatt på inkomster som var maximalt 4 % och som tillsammans med 

bevillningsavgift och genomsnittlig kommunalskatt gav en högsta marginalskatt på ca 10 % i 

Sverige 1903. I dagens Sverige ligger den högsta marginalskatten på ca 58 %. 

 

Direkt skatt är en skatt som tas ut direkt på inkomster och betalas direkt till myndigheten. Det 

som dras i skatt på lön är direkt skatt. Före källskattereformen 1947 då det bestämdes att 

arbetsgivaren skulle dra skatten på bruttolönen innan nettolönen betalades ut, så ansvarade 

löntagaren själv för att skatten betalades. Många fick problem att betala skatten på grund av 

olika orsaker som fattigdom, sjukdom eller arbetslöshet. Skatteindrivare var en illa omtyckt 

yrkeskår som ansvarade för att skatten krävdes in och betalades. 

 

Indirekta skatter är en skatt som tas ut på varor och tjänster som man köper. Vid förra 

sekelskiftet stod de indirekta skatterna för ca 80-85 % av statens inkomster. Dessa upplevdes 

som orättvisa eftersom de med låg inkomst fick betala mest. Detta eftersom de indirekta 

skatterna bygger på att de betalas lika av alla oavsett vilken inkomst man har. Vanliga 

indirekta skatter var då tullavgifter, alkoholskatter och sockerskatter. Dagens mervärdesskatt 

eller dess förkortning Moms är en indirekt skatt 

 

Bevillning var en extra skatt som staten tog ut när de ordinarie inkomsterna inte räckte till. 

Skatten kan spåras till medeltiden i Sverige och ordet bevillning började användas på 1600-

talet då riksdagen ”beviljade” de tillfälliga skatterna. Skatten kom med tiden att bli permanent 

och kallades då för ”allmän bevillning” (även kallad allmänna kontributionen). Vid extra ordi-

nära tillfällen så infördes särskild/tilläggs bevillning. Giltighetstiden begränsades varje gång 

till nästkommande riksdag. En särskild bevillning togs till exempel ut efter slottet Tre Kronor 

hade brunnit och det nya slottet skulle byggas upp. Meningen var att den skulle tas ut under 4 

år men kom att tänjas ut till över 80 år. 

 

Bevillningsutskottet var ursprungligen ett av fem riksdagsutskott som inrättades 1809. De 

hade som uppgift att bereda frågor som rörde uttaxeringen av skatter samt att föreslå på vilket 

sätt skatterna skulle utgå. Bevillningsutskottet hade full initiativrätt i dessa frågor. Deras 

utredningar/betänkanden förkortades BevU. Bevillningsutskottet beredde även ärenden som 

rörde lagar och andra författningar om kommunala skatter och alkoholhaltiga varor. 

Bevillningsutskottet kom att bestå ända till tvåkammarriksdagens upplösning och avskaffades 

1970 och ersattes då av skatteutskottet som finns kvar än idag. 
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4. BAKGRUND 

 

Under kapitlet bakgrund skall jag försöka sammanfatta kort vad som händer i svensk 

skattepolitik under åren 1903-1908 innan jag kommer in på min egentliga undersökning över 

skattereformen 1910. Debatten och besluten som togs under dessa år är jag helt säker på, 

ledde fram till skattereformen 1910. Jag tänker då på debatten om införandet av en progressiv 

förmögenhetsskatt och rösträttsfrågans lösning, som egentligen inte var någon lösning, men 

på den tiden ansåg man det. Halva Sveriges befolkning saknade fortfarande rösträtt efter 

reformen, dvs. kvinnorna. 

 

Året 1902 är ett märkesår i svensk skattehistoria. Då lades grunden för den moderna 

beskattningen i Sverige. Den gamla bevillningen man tidigare hade haft ansågs av många som 

föråldrad och orättvis. Den hade till stor del gynnat de förmögna i samhället
11

. 

Eftersom de förmögna i början av förra seklet dominerade i riksdagens första och andra 

kammare så fanns det många av dem som försökte motverka de nya förslagen om en 

progressiv inkomstskatt och införandet av en förmögenhetsskatt som skulle drabba dem själva 

med högre skatter. 

 

Till slut lyckas dock riksdagen enas om den progressiva skatten och kravet på att alla över en 

viss inkomst skulle lämna allmän självdeklaration. Skattereformen 1902 vart en kompromiss 

mellan första och andra kammaren i Sverige där första kammaren godkände skattereformen 

mot att andra kammaren godkände härordningen från 1901 då man fick allmän värnplikt i 

Sverige. Alla parter i uppgörelsen över skattereformen 1902 betecknade den som en 

provisorisk skattereform som bara skulle vara i kraft 1903 och därefter ersättas av en ny 

skattereform som beskattade de rena inkomsterna. Införandet av en förmögenhetsskatt 

lämnades dock utanför i skattereformen 1902 då man ansåg att tiden ännu inte var mogen för 

en sådan skatt. Det gällde både intressen emot skatten och vissa tekniska svårigheter i dess 

utformning.
12

 

 

Redan vid 1903 års riksdag förklarade den då nytillträdda finansministern Ernst Meyer som 

var en liberal politiker från Karlshamn, att någon ny stor skatteförändring inte borde ske 

                                                 
11

 Rodriques, 1980, sid 64 
12

 Rodriques. 1980, sid 64 



 Sidan 15  

förrän man kunde utvärdera hur inkomstskatten fungerade.
13

 En från början påtaglig brist i 

skattereformen från 1902 var att den fasta egendomen i landet undgick att beskattas. Detta 

kunde menade Meyer avhjälpas med införandet av en särskild förmögenhetsskatt. 

 

4.1 Inkomstskattens revision 1904 

 

Finansminister Meyer tillsatte under hösten 1904 en kommitté bestående av tre tjänstemän 

från finansdepartementet för att utreda frågan om införandet av bland annat en 

förmögenhetsskatt. Bakgrunden till detta var en framställan från Bevillningsutskottet om en 

utarbetning av förslag till författning beträffande särskild beskattning av fonderad inkomst 

dvs. förmögenhetsskatt.
14

 Bevillningsutskottets förfrågan behandlades den 16 april 1904 i 

både första och andra kammaren. Första kammaren reserverade sig mot förslaget medan andra 

kammaren godkände förslaget. Trots bakslaget i första kammaren tog regeringen ändå 

initiativet att tillsätta en kommitté. 

Professor Gustav Cassel som var konservativ, hade varit en av förespråkarna för en progressiv 

beskattning inför skattereformen 1902 kom att ingå som en av de tre kommitterade. 

 

På Nationalekonomiska föreningens sammanträde den 12 december 1904 redogör Cassel för 

de kommitterades förslag. Han menade att de tre kommitterade hade varit helt eniga i det då 

framlagda förslaget och därför kunde han på föreningens sammanträde tala för både sin egen 

de övriga kommitterades vägnar.
15

 Cassel menade att tiden för de kommitterades arbete hade 

varit alltför kort för att kunna ge en motivering för förslaget eftersom det skulle remitteras till 

vederbörande myndigheter. Därför menade han att det var synd att tiden hade varit så kort för 

de kommitterades arbete eftersom lagstiftningsfrågor inom skatteområdet berörde så många 

olika områden av det ekonomiska livet. Utgångspunkten hade varit då, man i ett land övergår 

till den rena inkomstskatten, gör man det med tanken, att denna inkomst bör vara det bästa 

måttet på den enskilda medborgarens skatteförmåga. 

 

De kommitterades förslag innebar att en självständig förmögenhetsskatt infördes med 50 öre 

för varje tusental kronor av den taxerade förmögenheten. Förslaget innebar, att enbart 

förmögenheter överstigande 3 000 kr skulle behöva betala förmögenhetsskatten. Enligt Cassel  

                                                 
13

 Dahlgren - Stadin, 1990, sid 110 
14

 BevU, 1904:22, sid 21 
15

 Nationalekonomiska föreningens protokoll, 12 december 1904, sid 73 
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var gränsen vald med hänsyn till de ekonomiska förhållandena och att man ville att 

arbetarklassen skulle gå fri från denna förmögenhetsskatt
16

. 

 

Man menade att skattefoten av en halv promille var ganska måttlig och vid en jämförelse med 

Preussen som var den lika och något lägre än Danmarks förmögenhetsskatt där den utgjorde 

60 öre för varje 1 000 kr. Hela tankegången med införandet av en förmögenhetsskatt fordrade 

att förmögenhetsskatten endast skulle träffa fysiska personer. Detta eftersom inkomstskatten 

är till sin natur en personlig skatt som bör avvägas efter varje medborgares personliga 

skatteförmåga. 

 

Cassel menade vidare att den progressiva skatt som infördes i samband med 1902 års 

skattereform på högst 4 % borde sänkas till 3 %. Detta motiverade han med, att om man 

bibehöll de 4 % för de högre inkomsterna efter man infört en förmögenhetsskatt, skulle de 

svenska skattesatserna betraktas som extraordinärt höga, i jämförelse med vad som är vanligt i 

övriga europeiska länder med sunda finansiella förhållanden.
17

 Han menade vidare att man 

borde se över inkomstskatten så att den grundades mer på rationella principer. Hans egen 

metod som han lade fram vid British Associations möte i Glasgow 1901, innebar att rika 

personer har ett större existensminimum. De hade också ett större materiellt levnadsbehov än 

de fattiga. Därför borde det grundavdrag man införde i skattereformen inte minskas för de 

högre inkomsterna utan tvärtom öka menade han. Genom ett sådant avdrag skulle man då 

reducera godtycket till att bestämma vad som är minimala levnadsbehov inom de olika 

samhällsklasserna. 

 

Cassel tog även upp på mötet den nyligen införda självdeklarationen som han menade hade 

svällt ut till något fruktansvärt.
18

Folket kände ett obehag för att deklarera och att fylla i ett så 

stort plakat som detta. Att det hade blivit på detta sätt menade Cassel berodde på dess 

olyckliga sammankoppling av inkomstskatten med den allmänna bevillningen. Genom att 

deklarationen skulle avse dessa båda skatter som beräknades på två olika grunder gjorde att 

den införda självdeklarationen vart ganska så förvillande. Han menade att kommittén tittat på 

ett förslag där man för flertalet av inkomsttagare skulle införa ett enklare deklarationsformulär 

                                                 
16

 Nationalekonomiska föreningens protokoll, 12 december 1904, sid 75 
17

 Nationalekonomiska föreningens protokoll, 12 december 1904, sid 82. 
18

 Nationalekonomiska föreningens protokoll, 12 december 1904, sid 88. 
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där uppgifterna endast skulle fyllas i på en sida. Detta skulle vara till fördel för enskilda 

löntagaren och taxeringsmyndigheten som skulle granska deklarationen.
19

  

 

Cassel menade att han nu hade redogjort för det viktigaste av vad man kunde säga om 

revisionen av själva inkomstskatten. Han tyckte dock det var olyckligt att man inte velat gå 

vidare med bevillningsförordningen. 

 

Med anledning av föredraget yttrade sig professor David Davidsson som hade varit en av de 

tre kommitterade som varit med och utarbetat 1902 års skattereform. Han menade att eftersom 

skattereformen 1902 bara var ett provisorium, vore det glädjande om detta provisorium vart så 

kort som möjligt. Det då liggande förslaget om revision av inkomstskatten ville han inte ge 

något omdöme om förslaget i sin helhet. Det fanns två orsaker till detta menade Davidsson 

dels så hade han själv haft för kort tid på sig att läsa in sig på förslaget och dels försvårades 

studiet av att motiveringen från de kommitterade saknades. 

Vid en hastig genomläsning hade han i alla fall funnit vissa principiella bestämmelser vilkas 

lämplighet kunde ifrågasättas.
20

Han delade inte Cassels åsikt att det var en modern fordran, 

att det skulle finnas en förmögenhetsskatt såsom komplement till inkomstskatten. Han 

menade att förmögenhetsskatten inte var så idealisk som Cassel menade utan den innebar 

ganska stor orättvisa gentemot ägare av små förmögenheter i jämförelse med ägare av stora 

sådana. Detta berodde på menade han att ägare av små förmögenheter ofta hade sparat ihop 

dessa förmögenheter genom inkomster som de redan betalt inkomstskatt för. De stora 

förmögenheterna däremot har kommit till genom konjunkturvinster som ändå inte 

inkomstskatten kom åt. Därmed var det orättvist enligt Davidsson att belasta dessa två former 

av förmögenhet med samma skattekvot. 

Han var även kritisk till förslaget om ändringar i deklarationen som de kommitterade hade 

föreslagit. Han menade att han även som ordförande i bevillningsberedningen i Uppsala märkt 

hur svårt personer även med juridisk eller annan bildning hade haft med att fylla i 

deklarationsformulären. Han tyckte det skulle ha varit bättre om man utgått från att avskaffa 

en del av taxeringsnämnderna som han tyckte var för många. Istället vore det bättre menade 

Davidsson om man hade få nämnder och istället la ut en del av deras arbete på de kommunala 

myndigheterna såsom insamlandet av uppgifter från arbetsgivarna.
21

 

 

                                                 
19

 Nationalekonomiska föreningens protokoll, 12 december 1904, sid 88 
20

 Nationalekonomiska föreningens protokoll, 12 december 1904, sid 93 
21

 Nationalekonomiska föreningens protokoll, 12 december 1904, sid 95 



 Sidan 18  

Kanslisekreteraren i Ecklesiastikdepartementet Hugo Tigerschiöld, som också var med på 

mötet anförde att han delade Davidssons uppfattning att man måste vara försiktig med att 

pålägga förmögenhetsskatt i ett så kapitalsvagt land som Sverige. Han menade att det var 

bristen på kapital som låter Sveriges rika naturtillgångar ännu slumra i djupen och det är 

bristen på kapital som driver goda arbetskraften ut ur landet. Skulle man belasta kapitalet för 

hårt expatrierar det själv till slut. Norge är därutinnan ett varnande exempel.
22

 

Förslaget om förmögenhetsskatt som de kommitterade föreslagit var visserligen utan någon 

större betydelse menade Tigerschiöld men den kan vara första steget i de makthavandes 

intresse att fortsätta på samma väg med högre skatter. 

 

Uppenbarligen är Professor David Davidsson bättre påläst om de kommitterades förslag till 

revision av inkomstskatten, då han skriver ett långt inlägg i sin egen tidskrift Ekonomisk 

Tidskrift (ET) 1905. Han menar där att den omarbetning av inkomstskatten från 1902 som 

utlovats kunde ske antingen omgående eller på de partiella reformernas väg. Han ansåg att de 

kommitterades förslag till revision av inkomstskatten bara tog hänsyn till vissa bristfälligheter 

i inkomstbeskattningen.
23

Han var kritisk till de kommitterades förslag att man bara ville sänka 

skatten för de högsta inkomsterna genom att vid införandet av en förmögenhetsskatt sänka 

den progressiva skatten till 3 %. Han var på det helt klara med att en förmögenhetsskatt på 

något sätt skulle införas i svensk skattelagstiftning och därför ville han inte göra någon 

motivering om förmögenhetsskattens berättigande. 

 

I sitt inlägg tar han även upp Kammarrättens utlåtande över de kommitterades förslag. 

Kammarrätten hade ställt sig tveksam till förslaget om införandet av en förmögenhetsskatt om 

den inte togs med i en definitiv reform över statsbeskattningen. Kammarrätten hade också 

varit kritisk till förslaget att lindra progressionen för de högsta inkomsterna.
24

 

 

Davidsson menade att det inte var rättvist mot fastighetsägare att införa en förmögenhetsskatt 

med bibehållandet av bevillningen som en statsskatt. Dessa skulle då få erlägga dels 

bevillning efter fastigheternas värden men inte få avdrag för räntorna man betalt på 

fastigheten häftande skulder.
25
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På frågan om lämpligheten att slå in på de partiella reformernas väg ansåg Davidsson att det 

berodde på hur länge man kunde vänta på den definitiva skatteformen. Ju längre bort 

skattereformen låg desto bättre skäl var det genom partiella reformer förbättra vad som 

förbättras kan. 

 

Det största hindret för en skattereform var att kommunalbeskattningen ännu inte hade ordnats 

och dess koppling till bevillningen. Davidsson tar sedan upp vad som blir realitet i 

Skattereformen 1910 att han hört förslag om att avskaffa bevillningen som en statsskatt och 

ersätta densamma dels genom en höjning av inkomstskatten och dels genom en 

förmögenhetsskatt.
26

Davidsson som måste ha haft utmärkta kontakter i maktens korridorer 

bland annat hos finansdepartementet, visar att tankegångarna redan fanns 5 år före 

skattereformen blir verklighet hur man tänkt lösa problemet med bevillningen. 

 

De kommitterades förslag om en revision av inkomstskatten 1904, lades aldrig fram till 

riksdagen. Finansminister Meyer yttrade i samband med framläggandet av 

statsverkspropositionen vid 1905 års riksdag att detta förslag krävde ”åtskillig ytterligare 

beredning” innan det kunde presenteras för riksdagen.
27

 

 

Professor Cassel yttrade på ett sammanträde hos Nationalekonomiska föreningen den 28 

februari 1907, att det fanns flera anledningar till att förslaget aldrig kom till riksdagen 1905. 

Det ena var de komplicerade politiska förhållanden som fanns under 1905. Han menade att 

statsminister Boström som hade avlidit 21 februari 1907, hade varit i hög grad intresserad av 

att denna skattereform skulle komma till stånd.
28

 

Cassel menade också att skatteförslaget led också av en inre brist och det var att man då ännu 

inte hade nått tillräcklig klarhet i inkomstbegreppet. 

 

4.2 ”Skattereformen 1907” 

 

I svensk skattehistoria verkar åren 1905 - 1906 vara två år då många finansteoretiker 

positionerar sig för den skattereform som alla förväntar sig skall komma. Finansteoretiker där 

en del av dem inte var inblandade i skattereformen 1902 låter tala om sig. Såsom tidigare för 

man fram sina tankar i Ekonomisk Tidskrift och på Nationalekonomiska föreningens möte. 

Det verkar som om regeringen skulle ha lyssnat på många av förslagen eftersom många av 
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idéerna sedan kommer tillbaka i skattereformen 1910. Några av dem får också vara med i det 

förberedande arbetet att arbeta fram förslagen till en ny skattereform. I detta arbete som 

kommitterad får de säkert chansen att vara med och påverka med sina egna åsikter. 

 

”Skattereformen 1907” var egentligen en partiell reform men besluten som togs här lade 

grunden för skattereformen 1910. Professor Gustav Cassel är på Nationalekonomiska 

föreningens sammanträde 28 februari 1907 på nytt föredragande om förslaget till 

skattereformen vid 1907 års riksdag. Han menade att skattereformen som riksdagen nu hade 

att ta ställning till, var bara en liten del som man nu hade brutit ut i en skattereform. Det som 

riksdagen skulle ta ställning till, var en övergång från äldre former av beskattning till den för 

då tidens mera moderna tids beskattning. Övergången hade kantats av många svårigheter 

vilket hade sammanhängt med den ekonomiska utvecklingen i Sverige menade Cassel.
29

 

 

Bakgrunden till Cassels föredrag var att i slutet av maj 1906 tillträder Arvid Lindman som 

statsminister. Han leder en moderatkonservativ ministär med den handlingskraftiga Carl 

Swartz som finansminister. Swartz är otvivelaktigt den finansminister som uträttat mest för att 

utveckla det nya skattesystemet som byggdes upp under 1900-talets första decennium.
30

 

Tre månader efter Swartz tillträtt som finansminister, tillsatte han tre från finansdepartementet 

tillkallade sakkunniga. De får till uppgift att bearbeta det insamlade materialet från 1904 års 

förslag till skatterevision. 

 

Ett mycket intressant inlägg i skattedebatten gör Conrad Carleson i Ekonomisk Tidskrift i 

februari 1906. Carleson som var liberal, kom att bli en av de tre kommitterade som utsågs av 

finansminister Schwartz 1909 till att utarbeta förslaget till skattereformen 1910. Carleson kom 

senare under en kort tid under 1917 bli finansminister i Sverige och satt under åren 1929-

1936, som liberal riksdagsledamot i andra kammaren. Carlson menade i sitt inlägg 1906, att 

den genaste vägen till lösning av de svävande skattefrågorna, var att statens behov av direkta 

skatter som då täcktes av bevillnings- och inkomstskatter överlät bevillningen till 

kommunerna. Som kompensation skulle en förmögenhetsskatt införas.
31

 Genom att staten 

överlät bevillningen till kommunerna så kunde bevillningen omdanas till en rent kommunal 

skatteförfattning. Om detta genomfördes menade Carlson, att då kunde man sätta igång ett 

fruktbärande reformarbete på skattelagstiftningens område. 
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Carleson tog också upp censusbestämmelserna som fanns för valrätt och valbarhet till 

riksdagens andra kammare och hans förslag som senare genomfördes i rösträttsreformen 1909 

var att bevillningen frikopplades från valrätten och valbarheten.  

 

Carleson menade att målet med den framtida statsbeskattningen var att bevillningen 

upphävdes som en statsskatt och istället blev enbart inkomstskatten och dess komplement 

förmögenhetsskatten statens form för direkta skatter.
32

 

 

Senare under 1906 skriver Isidor Flodström i Ekonomisk Tidskrift en artikel som han kallade 

”Skatteväsendets omreglering” Flodström som var aktuarie och nära knuten 

finansdepartementet, utsågs i augusti 1908 av finansminister Swartz, att företa vissa statistiska 

undersökningar som var nödvändiga för revisionen av skattesystemet.
33

 

Flodström skriver i sin artikel att han tyckte att Carlesons framställande av en plan för 

lösningen av skattefrågorna i många avseenden synes beaktansvärda.
34

 Men han skulle ändå 

vilja framlägga ett annat, något avvikande förslag. Hans förslag gick ut på att den nuvarande 

inkomstbevillningen och inkomstskatten sammanslogs och ombildades till en enda skatt. 

Denna nya skatt kallade han ”bevillning af inkomst” och skulle utgå efter progressiva 

grunder. Den dåvarande fastighetsbevillningen skulle utvecklas till en förmögenhetsskatt som 

han kallade ”bevillning af förmögenhet” 

 

Även Gustav Cassel som varit en av de kommitterade vid 1904 års utredning skriver en 

artikel i Ekonomisk Tidskrift 1906, som han kallade ”Utvecklingslinjer i svensk 

skattelagstiftning” Han tar i sin artikel upp det historiska arbetet med att få en skattereform på 

plats med ett modernt skattesystem. Han delade upp det historiska arbetet i tre perioder varav 

den första perioden var 1873 – 1883. Den andra perioden räknade han 1892 – 1901 säkerligen 

för att 1892 bestämde riksdagen att grundskatterna skulle avskrivas och 1901 när beslutet togs 

om en ny härordning i Sverige. Den tredje perioden började därefter i ett skede med alldeles 

nya svårigheter som han menade att de var mitt upp i då.
35

 

 

Ett av de stora problemen var enligt Cassel att man borde ha en genomgående reform på 

inkomstbegreppet, eftersom bevillningsförordningen hade den ståndpunkten att inkomst 
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skulle taxeras för det löpande året.
36

 Problemet Cassel tog upp var att man på den tiden 

deklarerade sin inkomst två gånger, dels så deklarerade man sin inkomst för det föregående 

året och även det löpande året. Den ena deklarationen verkade vara en avstämning mot vad 

man deklarerat preliminärt året innan. Cassels lösning för detta som han kallade för oerhörda 

trassel var att man skulle låta taxering och deklaration avse samma år. Eftersom då 

deklarationen måste avse föregående år så måste även taxeringen avse föregående år. Hans 

förslag är vad vi har idag, då vi lämnar självdeklaration senast i maj som avser föregående års 

inkomster. 

 

Cassel menade att riksdagen vid två särskilda tillfällen begärt att frågan om fonderad inkomst 

måste lösas och då framhållit att den närmast tänkta lösningen skulle vara i en form av en 

självständig förmögenhetsskatt.
37

Cassel såg fördel med en sådan förmögenhetsskatt eftersom 

en sådan skulle verka som en kompensation mot den fördel som genomförandet av den rena 

inkomstskatten skulle bereda de stora jordbrukarna. 

 

Cassel menade att hans skildring av historien inte var särskilt glädjande när det gäller 

lösningen av skattefrågorna. Efter nästan femtioårigt arbete, stod bevillningslagstiftningen på 

ungefär samma ståndpunkt som 1860. Bevillningens uppdelning i två osammanhängande 

delar samt dess samband med konstitutionen och kommunallagarna ansåg han stått som 

hinder i vägen mot varje framsteg till en lösning. Enligt Cassel hade nationens politiska 

handlingskraft under det senaste halvseklet varit liksom lamslagen och den politiska viljan 

hade visat sig oförmögen att undanröja dessa hinder. Allt djupgående och vidsynt 

reformarbetet hade förhindrats och de blygsamma förslag som förekommit hade nedvoterats.  

 

Skattereformen 1902 hade varit ett steg i rätt riktning enligt Cassel men den genomfördes 

nödtorftligen. Fortfarande hade man inte löst den gamla uppgiften att omskapa bevillningen 

till en allmän och ren inkomstskatt. Med det provisoriska hastverksbeslut som skattereformen 

1902 var, innebar enligt Cassel, att oredan i skattesystemet nådde sin kulmen.
38

 Efter det  

hade allt stått stilla och han hade observerat en benägenhet att lägga armarna i kors i 

misströstan om de någonsin skulle komma ut ur detta kaos. Cassel förordade politisk 

handlingskraft, så att man skulle komma fram till ett resultat i en lösning av skattefrågorna.  

Enligt Cassel fanns det inga tvivel i vilken riktning som lösningen skulle sökas. ”Den direkta 
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skatten till staten måste komma att utgå i form af en ren och allmän inkomstskatt med en 

därtill fogad särskild förmögenhetsskatt” Hans eget kommittéförslag från 1904 var ett steg i 

rätt riktning menade han. Den skulle dock behöva kompletteras med en lösning som gav en 

beskattning av föregående års inkomster. 

 

Cassel avslutar sedan sin artikel med att ett ensidigt klassintresse, har för länge stått i vägen 

för ett reformarbete. En ny tid med nya samhällklasser kommer att kräva sin plats vid sidan av 

de gamla och de kommer säkerligen inte att acceptera de privilegier de tidigare klasserna 

tillskansat sig under sin envåldstid. Jag tror att Cassel säkert menade med sin avslutning, att 

det inte gick att blunda för den framväxande arbetarklassen som krävde reformer och det 

måste vara bättre, att tillsammans med deras företrädare, hitta en lösning på skattefrågorna.  

 

Hur mycket sedan regering och riksdag lyssnade på finansteoretikernas åsikter under åren 

1905 och 1906 kan vi inte veta. Jag tror dock finansteoretikernas inlägg i skattefrågorna lästes 

med stort intresse. För när regeringen Lindman lägger fram för 1907 års riksdag förslag till 

nya bestämmelser för taxerings- och deklarationsförfarandet, är de i stort sett en kopia av de 

förslag som finansteoretikerna propagerat för. Reformförslaget och som riksdagen godtog var 

i stort sett som de ställda förslagen. Dessa var i korthet.
39

 

- Samma bestämmelser om deklaration och taxering skulle gälla för bevillning och 

inkomstskatt. 

- Deklarationen och taxeringen skulle gälla för samma år och det skulle vara det 

föregående året och inte det som tidigare det löpande året. ( Det är samma princip som 

tillämpas ännu idag i Sverige, man lämnar sin självdeklaration senast i maj och det 

avses gälla föregående års inkomster) 

- Taxeringen skulle ske på grundval av självdeklarationerna och som tidigare ägt rum, 

innan de senare inlämnats. 

- Skyldighet att deklarera hade alla som föregående år hade taxerats för en inkomst 

överstigande 1 000 kr. 

- Skattskyldigheten skulle gälla alla mantalsskrivna. Tidigare gällde beträffande 

bevillningen alla i landet bosatta. 

- Taxeringsorganisationen ändrades på flera sätt så att de motsvarade de behov som 

reformen i övrigt ställde. 
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4.3 Rösträttsreformen 1909 

 

Lösning av rösträttsfrågan 1907 som i många skrifter omnämns Rösträttsreformen 1909 beror 

på att besluten som togs av riksdagen 1907 var grundlagsändringar och som alla 

grundlagsändringar måste en sådan ändring godkännas på två riksdagar. Detta innebar att det 

slutliga avgörandet togs vid 1909 års riksdag. Det gör att Rösträttsreformen 1909 egentligen 

är det riksdagen beslutade om i rösträttsfrågan 1907. 

 

Efter det beslut riksdagen tagit 1907 gällande det nya taxerings- och deklarationsförfarandet 

så var lösningen på rösträttsfrågan det sista stora hindret mot en skattereform som skulle 

innebära att det skatteexperiment som många ansåg hade införts 1902 skulle få en lösning 

 

I dagens Sverige är det nog ingen som reflekterar över sin medborgliga rätt att få rösta i 

riksdagsvalet efter man blivit myndig och är svensk medborgare? Vid senaste valet i 

september 2010 var det 84,63 % av de röstberättigade som utnyttjade sin medborgliga rätt att 

få rösta i riksdagsvalet dvs. 6 028 682 personer av totalt 7 123 651 som var röstberättigade.
40

 

 

Första valet efter representationsreformen 1866 var rösträtten inte lika självklar. Det fanns en 

mängd undantag varför medborgaren inte hade rösträtt och till första valet efter 

representationsreformen så hade ca 5 % av Sveriges befolkning rösträtt. Och det är nog inte 

många idag som känner till att rätten att få rösta var sammankopplad med den då gällande 

skattelagstiftningen och att den kom att påverka de två första skattereformerna på 1900-talet? 

Även om man tillhörde de få som hade rösträtt så verkade man inte ha utnyttjat det i någon 

högre utsträckning. 

 

Tabell 1: Röstande i % av röstberättigade åren 1899-1914 i valet till andra kammaren.
41

 

    

Antal 

röstande 

År Landsbygd Städerna Hela riket Hela riket 

     1899  35,5% 56,8% 40,3% 136982  

1902  41,7% 63,6% 47,2% 180529  

1905  44,7% 65,5% 50,4% 217759  
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1908  57,4% 70,0% 61,3% 308412  

1911  55,5% 63,0% 57,0% 607487  

1914  68,1% 76,7% 69,9% 763423  

1914  64,3% 73,1% 66,2% 735485  

 

Den stora skillnaden i tabellen mellan åren 1908 och 1911 av antalet röstande beror på att vid 

valet 1911 så tillämpades rösträttsreformen för första gången. År 1914 var det val både på 

våren och på hösten till andra kammaren. 

 

Rätten att få rösta var bland annat sammankopplad med den gamla bevillningslagstiftningen 

man hade i Sverige och att medborgaren var tvungen att ha inkomst över 800 kr för att erhålla 

rösträtt förutom en hel del andra saker som måste vara uppfyllda. För socialdemokratin vart 

rösträtten en hjärtefråga och skrevs in i deras första partiprogram från 1897.
42

 Deras manifest 

till 1 maj demonstrationen 1901 var bland annat ”mot militarismen för rösträtten”
43

Man 

förstår att rösträtten var en viktig fråga för socialdemokraterna eftersom arbetarklassen var 

den socialgrupp som hade lägst inkomst och fick dessa grupper rösträtt så skulle 

socialdemokraterna tjäna på detta genom större representation i riksdagen.  

 

”Vi kunna icke bilda en medborgarhär ur samhällsklasser, som man fortfarande vill hålla 

utanför den fullmyndige medborgarens rättigheter, vi får icke utelemna landets hela ungdom 

åt en miltärjustice, hvars rättsbegrepp på intet sätt äro våra, och vi måste tillförsäkras de 

garantier för bördornas rättvisa fördelning.”
44

 

 

Hjalmar Brantings motion 1901:126 som han skrev i samband med att riksdagen skulle rösta 

om härordningen 1901, gick aldrig igenom. Men i ett historiskt perspektiv är den intressant. 

Man kunde inte enligt socialdemokraterna, kräva av ungdomen i Sverige runt förra 

sekelskiftet, att de skulle fullgöra sin värnplikt och samtidigt skulle man utelämna dem 

utanför rösträtten om de inte hade en inkomst som gav dem möjlighet att rösta.  
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Den 10 februari 1909 röstar första och andra kammaren slutligen i rösträttsfrågan. I andra 

kammaren bifaller man slutligen förslaget med 158 röster för och 53 röster emot. Första 

kammaren röstade 119 för och 22 emot.
45

 

 

Jag har inte någonstans i litteraturen eller i dokument hittat att man följer Conrad Carlesons 

rekommendation som han skrev i ekonomisk tidskrift 1906. Där han föreslår att man skulle 

frikoppla rösträtten och valbarheten från bevillningen. Trots att det var precis som beslutet 

som riksdagen godkände. Beslutet innebar att den gamla bevillningen inte längre behövde 

vara en skatt till staten eftersom inkomsten inte längre var ett skäl om man fick rösträtt eller 

inte. Det fanns dock fortfarande undantag från rösträtten även om man tagit bort kravet på 

besutenhet eller inkomsttaxering. Den politiska rösträtten var enligt § 16 riksdagsordningen 

varje välfrejdad svensk man från och med kalenderåret näst efter det, varunder han uppnått 24 

års ålder.
46

 

 

Undantagen från rösträtten var: 

 

- Den, som står under förmyndarskap eller är i konkurstillstånd: 

- Den som häftar för understöd, vilket under löpande eller sistförflutna kalenderåret av 

fattigvårdssamhälle tilldelats honom själv, hans hustru eller minderåriga barn; 

- Den, som inte erlagt de honom påförda utskylder till stat och kommun, vilka förfallit 

till betalning under de tre sistförflutna kalenderåren; 

- Värnpliktig, som inte fullgjort de honom till och med utgången av sistförflutna 

kalenderåret åliggande värnpliktsövningar. 

 

Om man läser undantagen till rösträtten så innebar tredje punkten fortfarande att det fanns 

kvar en koppling till den gamla skattelagstiftningen. Hade man gamla skatteskulder som var 

obetalda så hade man fortsatt inte rösträtt. Vid första valet 1911 då rösträttsreformen 

tillämpades så var det 21 % av de röstberättigade eller totalt 283 001 personer av 1 349 201 

personer som föll under de fyra punkterna och därmed saknade rösträtt.
47

 

 

Rösträttsfrågan möttes inte med någon entusiasm från något håll och i pressen var 

mottagandet ljumt
48

. Man ansåg att reformen var alltför mycket ett ”lappverk” så att alla 
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parter skulle känna sig nöjda eller mindre missnöjda. De konservativa hade varnat för 

socialistfaran och reformen medförde att en halv miljon nya väljare fick möjlighet att rösta. 

Frågan var om socialisterna eller liberalerna skulle fånga de nya väljarna? När 

röstsammanräkningen var klar 1911 efter det första valet efter rösträttsreformen så visade det 

på ett status que för liberalerna och en kraftig tillbakagång för de konservativa som tappar 29 

platser i andra kammaren. Dessa platser togs av socialisterna som därefter stod på samma 

mandatnivå som de konservativa.
49

 

 

En sammanfattning av rösträttsreformen var att den togs emot utan någon större entusiasm 

och snart restes krav även på kvinnlig rösträtt även om diskussionerna som var inför den 

ligger utanför denna uppsats. Hur stor roll spelade finansteoretikernas förslag under 1906 till 

lösning av rösträttens koppling till bevillningslagstiftningen? Rösträttsreformen är betydligt 

mer utforskad än skattereformen 1910 men den lilla del av forskningen över rösträttsreformen 

som jag har läst, har jag inte upptäckt att man forskat på denna koppling. Det slutliga 

godkännandet av rösträttsreformen som riksdagen beslutar den 10 februari 1909 öppnar upp 

för 1910 års skattereform. 

 

5. UNDERSÖKNINGEN 

 

Den juridiska processen för att en lag slutligen skall antas är i stort sett lika idag i Sverige mot 

vad man hade i Sverige 1910. I korta drag såg processen ut enligt följande, gällande en ny lag 

om inkomst- och förmögenhetsskatt 1910. 

 

- År 1909 tillsatte finansministern, tre från finansdepartementet tillkallade sakkunniga. 

Dessa tre kommitterade fick till uppgift att utarbeta förslag om en ny 

inkomstskattelag. 

- Den 8 januari 1910 lämnade sedan Kammarrätten som remissinstans sina synpunkter 

på de kommitterades arbete över en ny inkomstskattelag. 

- Den 11 mars 1910 lägger sedan regeringen fram proposition 1910:88 (Prop 1910:88) 

inför riksdagen. Detta var då ett förslag till förordning om inkomst- och 

förmögenhetsskatt. 
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- Under perioden mars och april 1910 lägger sedan enskilda riksdagsledamöter motioner 

i första och andra kammaren. Dessa motioner syftade då till att göra ändringar i 

förslaget om en ny inkomst- och förmögenhetsskatt. 

- Innan riksdagens båda kammare röstade om förslaget kommer först 

Bevillningsutskottet med sitt betänkande nr 29 den 27 maj 1910 (BevU 1910:29). 

Betänkandet var dels synpunkter på förslaget om en ny inkomst- och 

förmögenhetsskattelag och dels synpunkter på de enskilda riksdagsmotioner som lagts 

i ärendet. 

- Onsdagen den 1 juni 1910, startade debatten i riksdagens första kammare om förslaget 

till en ny inkomst- och förmögenhetsskattelag. Första kammaren kunde inte ta beslut 

förrän dagen efteråt. Den andra kammaren behandlade förslaget den 2 juni och där 

vart principdebatten helt kort innan man antog förslaget. 

- Den 28 oktober 1910 lägger sedan regeringen fram förordning om inkomst och 

förmögenhetsskatt SFS 1910:115. Lagen började sedan gälla från 1 januari 1911. 

 

Jag har tre frågor att besvara i min undersökning: 

 

1. Hur motiverade man införandet av en progressiv förmögenhetsskatt i 

Skattereformen 1910 och vilka synpunkter fanns det på detta inom riksdagens 

båda kammare samt Nationalekonomiska föreningen? 

2. Hur agerade de kommitterade från 1902 års skattereform gällande förslaget till 

skattereformen 1910? 

3. Hur uppfattade Socialdemokraterna via deras tidning Socialdemokraten 

Skattereformen 1910 

5.1 Uppdraget till de kommitterade 

 

En historisk återblick till de kommitterades uppdrag att arbeta fram ett förslag till en ny 

inkomst- och förmögenhetsskattelag redogör finansminister Swartz från två möten han deltar. 

Det ena mötet är statsrådsprotokollet över finansärenden hållet på Stockholms slott den 14 

januari 1910. Det andra mötet är protokollet över finansärenden när regeringen lägger fram 

sin proposition nr 88. Detta möte hölls även det på Stockholms slott, den 11 mars 1910.  

 

Finansministern menade att en dualism rått i Sverige under nio år på den direkta 

beskattningens område, efter skattereformen 1902. Denna betraktades, som ett provisorium 
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och detta provisorium menade Swartz att han ärvde när han tillträdde som chef för 

Finansdepartementet 1906.
50

Han hade satt som en av sina första uppgifter att uppgöra en plan 

för frågans lösning. Frågan hade dock inte varit lätt eftersom den hade samband med vissa 

grundlagars bestämmelser, i fråga om den politiska rösträtten. Då den också hade ett samband 

med den kommunala beskattningen, hade Swartz tagit ett beslut för att inte fördröja 

skattereformen 1910, att genomföra en full skilsmässa på det statliga och kommunala 

beskattningsområdet.
51

 Sin plan såg han nu på mötet den 14 januari, som realiserad då staten 

skulle bygga sin direkta beskattning på en på självständig grund fotad inkomst- och 

förmögenhetsskatt och att bevillningen skulle överlåtas till kommunerna. 

 

Enligt Swartz hade det varit viktigt att få in en förmögenhetsskatt. Förslaget från 1904 hade 

innehållit ett förslag om införandet av en fristående förmögenhetsskatt men förslaget från de 

kommitterade 1904, var inte bra enligt Swartz. Eftersom de även ville sänka den progressiva 

inkomstskatten så skulle införandet av en förmögenhetsskatt bara täcka skattebortfallet som 

skulle bli vid en sänkning av den progressiva inkomstskatten.
52

 Efter han tillträtt som 

finansminister så hade det blivit uppenbart för att få till en lösning inom den direkta 

beskattningen, var att man fick till bestämmelser i fråga om beskattningsåret, omorganisation 

av taxeringsförfarandet och reformering av taxeringsförfarandet.
53

Detta hade då blivit lösta 

genom bevillnings- och inkomstskatteförordningarna från den 13 september 1907 enligt 

Swartz. 

Enligt Swartz hade sedan arbetet fortsatt med den slutliga omläggningen av den statliga 

beskattningen i enlighet med hans eget program inom finansdepartementet.
54

 De tre 

kommitterade som utarbetade förslaget till skattereformen 1910, var enligt Swartz, 

regeringsrådet Herman Palmgren, expeditionschefen i finansdepartementet Conrad Carleson 

och landskamreraren Otto V Landén. Den som ansvarat och fortfarande ansvarade för den 

statistiska utredningen hade varit Isidor Flodström enligt Swartz.
55

 

 

Från deras arbete hade enligt Swartz utkommit en första del, omfattande taxeringen till 

inkomstskatt 1907 samt taxering till bevillning samma år för inkomst under 1 000 kr av 

kapital och arbete. 
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De personer som högerpolitikern Swartz utnämner till de kommitterade är intressanta över 

den fortsatta processen i min undersökning. Regeringsrådet Herman Palmgren hade 1909 

blivit utnämnd till domare i Regeringsrätten, samma år som man grundade Regeringsrätten, 

som högsta instans i Sverige över förvaltningsmål. Regeringsrätten är fortfarande idag högsta 

instans för förvaltningsmål och deras beslut är prejudicerande på samma sätt som Högsta 

domstolen är i övriga mål. Regeringsrätten namnändrades 1 januari 2011 till Högsta 

förvaltningsrätten. Herman Palmgren var även delaktig inför skattereformen 1902 då han hade 

varit sekreterare i den kommitté som dåvarande finansministern Hans Wachtmeister tillsatt 

för att utarbeta förslaget till skattereformen 1902. Herman Palmgren torde ha varit en av de 

mest kunniga inom svensk skatterätt runt förra sekelskiftet.
56

 Conrad Carlson som jag nämnt i 

bakgrunden till min undersökning var liberal. Landskamreraren Otto V Landén kom senare 

inför skattereformer under 1910-talet, att samarbeta med finansteoretikern Knut Wicksell som 

var liberal men med anknytning till socialdemokratin. En gissning från min sida är därför att 

även Landén hade liberala sympatier. Om mitt antagande skulle stämma, bestod majoriteten 

av kommittén av personer med liberala värderingar och det kanske var därför, med facit i 

hand, att den konservativa regeringen med så stor majoritet fick igenom sitt förslag till 

skattereformen 1910? Den politiska sammansättningen i andra kammaren visade på stor 

övervikt av liberala ledamöter 1909. Som grundlagen var på den tiden, skulle gemensam 

votering ske i ekonomiska frågor om de båda kamrarna inte kunde enas.
57

När Carl Swartz 

under en kort period utses till statsminister i Sverige 1917 utser han Conrad Carleson som sin 

finansminister. 

 

Swartz tar upp att den då rådande depressionsperioden i Sverige 1909 gällande näringslivet 

och på andra ekonomiska områden, med minskade inkomster, var det tämligen lätt för dem att 

dra åt ”svångremmen”. När det gällde statens finanser så fanns det andra regler för 

tillämpning enligt Swartz. En depression är övergående men för staten gällde det att hitta 

varaktiga källor för att täcka dess underskott. Swartz menade att trots besparingar i de 

offentliga utgifterna så skulle 1911 års finansbudget uppvisa ett underskott på 5 mkr om man 

skulle anta de andra departementschefernas äskanden.
58

 Lade man sedan till bristen av 

statsfinanserna från tidigare år så var underskottet 9 mkr som man måste hitta finansiering till. 
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Efter diverse beräkningar av statens överskott från bland annat statliga verk, kommer Swartz 

fram till ett underskott i statens finanser på 8,5 mkr som man måste hitta inkomster till.
59

 I 

dagens penningvärde 2011,torde underskottet Swartz räknat fram på 8,5 mkr motsvara ca 400 

mkr, om man tar hänsyn till inflationen. Att ta ut detta underskott enbart genom en ökad 

inkomst och förmögenhetsskattelag ansåg Swartz som synnerligen olämpligt. Swartz 

beräknade därför att om man höjde tullen på kaffe och kaffesurrogat med 6 öre per kilogram, 

skulle det ge ca 1,8 mkr i inkomster. Återstoden av underskottet 6,7 mkr hade Swartz 

övervägt om detta skulle kunna täckas in genom en inkomst- och förmögenhetsskattelag. 

Efter statistiska undersökningar och andra utredningar hade han kommit fram till en modell 

för en fördelning av denna börda genom en kombination mellan inkomst- och 

förmögenhetsskatten samt arvsskatt.
60

  

 

Budgetunderskottet skulle täckas upp på följande sätt.
61

 

 

 

Inkomst och förmögenhetsskatt             4 000 000 

Arvskatt                                               2 700 000 

Kaffetull                                               1 800 000 

Summa                                                 8 500 000 

 

Förslaget om att ta in en ny förmögenhetsskattelag i förslaget till en ny inkomst- och 

förmögenhetsskattelag skulle innebära ca 3 mkr i ökade skatteintäkter och justeringen av den 

progressiva inkomstskatten skulle ge ytterligare 1 mkr. 

 

För att hitta grunderna för en inkomst- och förmögenhetsskattelag, hade man utgått från 

traditionellt kända former av en modern skatt. Syftet med lagen menade Swartz, var att träffa 

den verkliga skatteförmågan. Inkomstskatten skulle fortsatt vara progressiv men 

progressionsskalan hade undergått en väsentlig omarbetning.
62

När det gällde 

förmögenhetsskatten utgick man ifrån att fonderad inkomst kunde anses till en tredjedel 

skattekraftigare än inkomsten av arbete. Denna utgångspunkt hade medfört enligt Swartz att 

man även gjort förmögenhetsskatten progressiv i omedelbar anslutning till inkomstskattens 
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progressionsskala.
63

 Med undantag av personlig lösegendom, bohag m.m., har all 

förmögenhet beräknats lämna 5 % i beskattningsbar avkastning. Enligt förslaget skulle en 

tredjedel av detta avkastningsbelopp läggas vid taxeringen till den verkliga avkastningen 

liksom till den skattskyldiges övriga inkomster. Metoden innebar att man sluppit göra en 

särskild progressionsskala för förmögenhetsskatten och istället höjdes inkomstskatten för den 

fonderade inkomsten med en tredjedel.  

 

Maximum för den progressiva inkomstskatten skulle bli 5 % enligt Swartz och tillsammans 

med förmögenhetsskatten som lades till inkomstskatten, skulle det maximala skatteuttaget bli 

6, 66 %. Detta fick man fram genom följande formel 5 + 1 x 5/3 = 6,66 %. En enklare modell 

som också användes i debatten var att en sextiondel av den uppskattade förmögenheten skulle 

läggas till inkomstskatten. Man hade också genom statistiska beräkningar försökt fastställa 

den totala privatförmögenhetens storlek och fördelning i Sverige. Genom att utgå från 

inregistrerade bouppteckningar hos domstolarna 1906 och 1908 hade man kommit fram till 

följande förmögenhetsfördelning. 

 

Tabell 2: Privatförmögenhets storlek och fördelning i Sverige 1910
64

 

 

Förmögenheter om kr: 

 

Antal personer 

 

Belopp i kkr 

           0    -     3 000 

 

  732 000 

  

   621 000 

    3 000 -     6 000 

 

  135 000 

  

   554 000 

    6 000 -   10 000 

 

    74 000 

  

   531 000 

  10 000 -   20 000 

 

    64 300 

  

   792 000 

  20 000 -   30 000 

 

    19 000 

  

   417 000 

  30 000 -   60 000 

 

    18 500 

  

   642 000 

  60 000 - 100 000 

 

      6 500 

  

   437 000 

100 000 - 200 000 

 

      4 700 

  

   568 000 

200 000 - 300 000 

 

      1 100 

  

   257 000 

300 000 och därutöver       2 900 

  

1 915 000 

       

 

Summa 

 

1 058 000 

  

6 734 000 
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Enligt förslaget skulle skyldigheten att erlägga inkomst och förmögenhetsskatt, inträda för 

svensk medborgare när hans taxerade inkomst översteg 800 kr och för äkta makar när bådas 

inkomst tillsammans översteg 800 kr. Skyldigheten att erlägga förmögenhetsskatt inträdde vid 

ett taxerat belopp av 100 kr.
65

 Detta innebar att förmögenheter understigande 6 000 kr inte 

behövde betala förmögenhetsskatten. I dagens penningvärde torde dessa 6 000 kr motsvara ca 

275 000 kr om man räknar på inflationen. Som ovanstående tabell också utvisar skulle ca 82 

% av de skattskyldiga slippa betala förmögenhetsskatten. Man kan därför anta att det inte var 

så många socialdemokrater som 1911 behövde betala skatten? 

 

5.2 De kommitterades förslag och kammarättens synpunkter 

 

De kommitterades förslag till förordningar om bland annat inkomst- och förmögenhetsskatt 

bör ha kommit under hösten 1909. Förslaget är inte daterat och inga namn finns angivet över 

vilka de kommitterade var. Istället kommer dessa namn fram när finansminister Swartz på 

mötet den 14 mars 1910 angav att han utsett Herman Palmgren, Conrad Carleson och Otto 

Landén som kommitterade.
66

Eftersom kammarrätten lämnar sina synpunkter på förslaget den 

8 januari 1910 så torde förslaget ha överlämnats till finansministern under hösten 1909. 

Kommittéförslaget var på totalt 69 sidor och är ett förslag till förordningar om 

 

- Taxeringsmyndigheter 

- Förfarandet vid taxering 

- Inkomst- och förmögenhetsskatt 

- Angående bevillning av fast egendom samt av inkomst. 

 

Det verkar som de tre kommitterade varit samstämmiga för det finns ingen text i förslaget där 

någon kommitterad anvisar annan mening än kommittéförslaget. 

 

Den 12 april 1910 höll Nationalekonomiska föreningen ett möte och den för mötet uppställda 

diskussionsämnet var ”Det kungl. förslaget om inkomst- och förmögenhetsskatt” 

Föredragande om förslaget var Otto Landén som varit en av de tre kommitterade som arbetat 

fram förslaget till Skattereformen 1910. 
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Landén menade att deras förslag skulle avse, att slutligen genomföra den omläggning av den 

direkta inkomstbeskattningen till staten som sedan många år hade varit eftersträvat. En mängd 

kommittéer hade nedlagt ett omfattande utredningsarbete. Det hade varit stora svårigheter att 

övervinna och djupt inrotade föreställningar om reformens omöjlighet. Han menade att de 

utredande kommittéerna i regel anslutit sig till den då moderna uppfattning, att den direkta 

beskattningen till staten i möjligaste mån skulle anpassas efter de skattskyldigas 

skatteförmåga.
67

 Inkomstskatten skulle också anordnas som en allmän och ren inkomstskatt 

som var kompletterad med en förmögenhetsskatt. 

 

Landén menade att de kommitterade hade varit i den lyckliga ställningen att de kunnat se bort 

från skattelagstiftningens samband med bestämmelserna om valrätt och valbarhet eftersom 

man löst denna fråga i samband med rösträttsreformen 1909. Vidare hade kommittén haft fria 

händer att söka genomföra statsbeskattningens fullständiga särskiljande från den kommunala 

beskattningen.
68

 

 

Gällande förmögenhetsskatten, menade Landén att utnyttja den fonderade inkomstens större 

skatteförmåga har kommittén föreslagit att uttaga en skatt på den samlade förmögenheten. 

Han ansåg att de försök som gjorts tidigare att införa en förmögenhetsskatt hade vilat på det 

antagandet, att skatteförmågan inte enbart berodde på inkomstens storlek utan även dess art.
69

 

1904 års förslag till förordning om inkomst- och förmögenhetsskatt beskattade, efter 

utländska mönster, all skattepliktig förmögenhet menade Landén och inte enbart 

kapitalförmögenheten. Enligt 1904 års förslag skulle förmögenhetsskatten utgå proportionellt 

med femtio öre på varje tusental av förmögenhetens taxerade belopp. De kommitterade hade 

enligt Landén valt en annan väg för att få in förmögenhetsskatten. I föreliggande förslaget har 

förmögenhetsskatten anordnats sålunda. 
70

  

 

”Såsom förmögenhet räknas den skattskyldiges tillgångar, i den mån de öfverstiga hans 

skulder. Såsom tillgångar i förordningens mening räknas icke personlig lösegendom, såsom 

möbler, husgeråd och smycken m.m., konstverk, bok-, konst och jämförliga samlingar, som 

icke äro afsedda för yrkesmässig försäljning eller förevisning, lifräntor och dylika rättigheter, 
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hvilkas årliga värde icke uppgår till 1 000 kr. Tillgångarna upptages till sitt saluvärde. En 

sextiondedel af förmögenheten sammanlägges med den uppskattade inkomsten och bildar 

tillsammans med denna ett taxerat belopp, hvarå skatt utgår efter gällande skatteskala” 

 

Landén ger sedan några räkneexempel där han menar att de kommitterades förslag hur 

förmögenhetsskatten skall läggas till inkomstskatten ger lägre skatt för de mindre 

förmögenheterna än vad som föreslogs av de kommitterade 1904. Enligt Landéns 

räkneexempel skulle en person vars inkomst uppgår till 1 500 kr och hans förmögenhet har ett 

värde av 6 000 kr få ett taxerat belopp på 1 600 kr (1 500 + (1/60 x 6 000 kr)). Skatten för 

detta belopp var 1 % och således fick han betala 16 kr i skatt. Hade inte förmögenhetsskatten 

funnits så hade hans skatt istället blivit 15 kr. Enligt förslaget 1904 skulle 

förmögenhetsskatten som uppgick enligt de då lagda förslaget, till 50 öre per 1 000 kr i 

förmögenhet medfört en förmögenhetsskatt på 3 kr. Progressiviteten skulle sedan medföra att 

de högre förmögenheterna beskattades hårdare än förslaget 1904 enligt det lagda förslaget. 

Brytpunkten skulle gå någonstans runt 60 000 kr där förmögenhetsskatten enligt 1909 års 

kommitterade skulle bli 35 kr och från 1904 års kommitterade där förmögenhetsskatten vart 

30 kr. Kom man sedan upp i en förmögenhet på 600 000 kr så var det stor skillnad mellan de 

två förslagen. 1909 års kommitté förslag skulle ge en förmögenhetsskatt på 550 kr medan 

förmögenhetsskatten enligt 1904 års kommitté förslag skulle stanna på 300 kr.
71

 

 

Enligt den statistiska tabell man tagit fram över privatförmögenhetens storlek och fördelning i 

Sverige runt 1910 skulle det nu lagda förslaget ge en högre förmögenhetsskatt för de 1,4 % av 

befolkning som hade en förmögenhet på 60 000 kr och därutöver. Deras samlade 

privatförmögenhet stod dock för ca 47 % av den totala privatförmögenheten i Sverige.  

Man kan utan överdrift påstå att 1909 års kommitterade inte bestod av konservativa 

ledamöter, utan grundtanken verkar ha varit att de riktigt förmögna borde betala högre skatt. 

 

Kammarrätten skriver i sitt utlåtande som kom den 8 januari 1910, att förslaget 

överensstämmer i väsentliga delar till det förslag som Kammarrätten lämnade synpunkter på 

1904.
72

 Man menade också att de kommitterade i allt väsentligt hade beaktat de synpunkter 

som Kammarrätten hade över förslaget 1904. Landén sammanfattade sedan på 

Nationalekonomiska föreningens möte 12 april 1910 Kammarrättens synpunkter på förslaget 
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om en kombination av inkomstskatten och förmögenhetsskatten. Kammarrätten hade belyst 

systemets verkningar i en del olikartade fall och kommit fram till följande:  

”Någon oskäligt hög beskattning af förmögenheten synes den nu uppgjorda skatteskalan icke i 

och för sig innebära, och, då förmögenhetsbeskattningens ofvan antydda beroende af ägarens 

inkomstförhållanden kan antagas i flertalet fall medföra en väl funnen anpassning af 

förmögenhetsskattens belopp efter skatteförmågan, anser sig Kammarrätten böra lämna de 

föreslagna grunderna för förmögenhetsskatten utgående utan erinran”
73

 

 

5.3 Nationalekonomiska föreningens synpunkter 

 

Jag tror inte vi idag riktigt kan förstå vilken stor fråga skattereformen var 1910. Tidningarna 

skrev spaltmetrar som refererade till bland annat riksdagsdebatten. Det var inte heller något 

undantag av deras bevakning av National ekonomiska föreningens möte. Diskussionerna om 

åsikterna över skattereformen 1910 kunde inte lösas enbart på mötet 12 april utan man fick 

skjuta upp diskussionen tills man träffades nästa gång den 29 april 1910. På mötet den 12 

april 1910 var tidningen Socialdemokraten på plats och kunde rapportera dagen efter, att 

Grand Hotells stora sal i Stockholm, var fullsatt kl halv 8 på kvällen, av riksdagsmän, 

finansmän, skattespecialister och andra för skattefrågor intresserade.
74

Riksbankens chef 

friherre Langenskiöld var i egenskap av föreningens ordförande även ordförande för mötet. 

Socialdemokraten kunde rapportera att Landéns inledningsanförande var långt men att han 

hade gjort ett tunt referat av regeringspropositionen i ämnet utan att ange några nya 

synpunkter.  

 

Efter Landén var klar med sitt inledningsanförande yttrade sig Landshövdingen Greve 

Ludwig Douglas. Douglas var starkt konservativ och tillhörde de förmögna samhällsklasserna 

som hade mest att förlora på det då lagda förslaget till förmögenhetsskatt. Douglas hade varit 

utrikesminister i Sverige under perioden 1895-1899. Han var ledamot av första kammaren 

1891-1901 och 1907-1911. 1912 utnämndes han till riksmarskalk. Douglas som var tyskfödd 

och släkt på mödernet med Sveriges drottning Viktoria.
75

 

 

Douglas menade i sitt yttrande på Nationalekonomiska föreningens möte, att han hyste en del 

betänkligheter mot förslaget till inkomst- och förmögenhetsskatt. Han hade därför väckt en 
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motion i riksdagen som ännu inte, 12 april 1910, hade utdelats i kamrarna. Han ville därför ta 

tillfället i akt inför den så synnerligen kompetenta församlingen han var på nu, få meddela de 

huvudsakliga anmärkningar han hade mot förslaget.
76

 Innan han skulle övergå till sin kritik 

över skatteförslaget, ville han för undvikande av missförstånd beröra två punkter. Han ansåg 

sig inte som representant för de förmögna samhällsklasserna i de synpunkter han hade över 

förslaget och han trodde inte det var bristande offervillighet som dikterade dessa. Han trodde 

att de förmögna samhällsklasserna som helt hastigt i avseende av saken och något kritiklöst 

antog den progressiva inkomstskatten 1902 även skulle denna gång anta skattereformen trots 

att den här var viktigare genom införandet av förmögenhetsskatten.  

 

Han menade att hans opposition riktade sig inte mot finansministerns stora skattereformplan 

som hade startats 1909. De flesta av reformerna man ville genomföra i skattereformen 1910, 

var bra enligt Douglas. Hans kritik gällde istället kombinationen av inkomst- och 

förmögenhetsskatt där han var rädd för att förmögenhetsskatten inom några år skulle arbeta 

sig upp till primus inter pares bland statens inkomster.
77

 Han delade emellertid den 

uppfattningen att en sådan viktig skatt som förmögenhetsskatten blir lika och jämnt fördelad 

bland dem som bäst, kunna bära skatten och att den blev så anordnad att den verkade med 

någorlunda säkerhet. Sin motion hade han skrivit för att han hade dels skattetekniska och dels 

principiella och konstitutionella betänkligheter över förmögenhetsskatten.
78

 

 

Douglas menade att i andra länder som hade förmögenhetsskatt var den självständigt 

anordnad som en proportionell skatt. Han delade därför inte finansministerns synpunkt att  

inte i Sverige kunde ha den som en självständig skatt. Finansministern hade anslutit sig till 

den andra metoden, nämligen skatt å förmögenhetens avkastning. Sammankopplingen av 

förmögenhetsskatten med inkomstskatten medförde enligt Douglas att den för 

förmögenhetsskatten föreslagna progressionen inte var ställd enbart i förhållandet till 

förmögenhetens storlek utan i förhållandet till den taxerade inkomsten av kapital och arbete.
79

 

 

Hans konstitutionella betänkligheter med förmögenhetsskatten var att om den togs in med 

inkomstskatten, skulle ändringar i skatteskalorna ske genom gemensam votering om kamrarna 

inte kunde enas. Detta var en fara menade Douglas om man inte gjorde förmögenhetsskatten 

som en fristående proportionell skatt. Som förslaget var nu var det en enkel voteringsfråga i 
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framtiden att höja denna skatt långt över vad inkomstskatten skulle kunna bli. Det nu lagda 

förslaget, att en sextiondel av förmögenhetsskatten skulle lägga till inkomstskatten var det 

enkelt i framtiden att besluta att den skulle ändras till en trettiondel, en tiondel eller hälften av 

förmögenheten. Douglas var nog helt medveten om att de konservativas makt skulle minska i 

framtiden genom den beslutade rösträttsreformen. Det är väl inte heller uteslutet att han 

trodde på en mera vänsterstyrd andra kammare efter valet 1911. Skulle man inte som han 

förslagit i sin motion stadga om att förmögenhetsskatten inte fick ändras om inte kamrarna 

kunde enas i sitt beslut skulle det lämna vägen öppen för förmögenhetens 

socialisering.
80

Enligt Socialdemokraten fick Douglas demonstrativt bifall när han anförde att 

man måste uppbjuda allt för att få denna förmögenhetsskatt undandragen gemensam 

votering.
81

 

 

Bankdirektören Knut Wallenberg avslutade mötet den 12 april 1910 med, att han tyckte 

debatten hade varit ytterst intressant och givit åtskilligt att tänka på. Med tanke på den kritik 

som riktats mot förslaget trodde han inte att den kungliga propositionen skulle komma 

helskillnad efter bevillningsutskottet hade granskat förslaget. 

 

Med anledningen av åtskillig kritik över förslaget till inkomst- och förmögenhetsskatt och 

särskilt förmögenhetsskattens anordning, hade Nationalekonomiska föreningen inbjudit 

Conrad Carleson till mötet den 29 april 1910. Carleson som varit en av de kommitterade fick 

nu chansen att inledningstala om förmögenhetsskatten. Carleson menade att han var tacksam 

för inbjudan eftersom det på mötet den 12 april 1910 kommit fram på vissa håll ett 

missförstånd över den föreslagna förmögenhetsskatten.
82

 

 

Carleson menade att den utveckling som då gjorde sig gällande inom skattelagstiftningen inte 

bara i Sverige utan även i andra länder, är det den direkta beskattningen som får en alltmer 

framträdande roll. Med beaktande av dessa förhållanden så var det givet enligt Carleson att 

den direkta beskattningen måste läggas upp på ett så rationellt sätt som möjligt. Grunden för 

den direkta beskattningens anordnad på ett modernt sätt är skatteförmågan. Skatteförmågan är 

ett begrepp som växlar inte enbart i mån av inkomst och förmögenhet, utan också personliga 

förhållanden inom familjen spelade in enligt Carleson. Familjens storlek, sparsamhetssinnet 

hos dess familjemedlemmar, affärsvana vid inköp m.m. Kommittén hade ansett det omöjligt 
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att taga full hänsyn till alla de växande momenten. Men man hade i förslaget försökt ta 

hänsyn i de personliga förhållandena vid skattens bestämmande så långt det var möjligt. 

Därför hade man i förslaget medgivit avdrag för minderåriga barn, genom dyrortsavdrag samt 

genom avdrag vid nedsättning i skatteförmågan på grund av olyckshändelser och dylikt.
83

  

 

Då frågan om skatteförmågan varit uppe i samband med den indirekta beskattningen så har 

det ständigt och jämt påtalats att denna beskattning inte var rättvis om inte hänsyn togs till 

förmögenheten. Carleson menade att i de moderna beskattningssystem där man gått till botten 

med frågan, förmögenhetsskatten i regel fått en plats vid sidan av inkomstskatten.
84

 

Förmögenhet har där inte betraktats som ett moment som skulle öka inkomstens skattekraft. 

Det var därför de kommitterade förslagit att man måste betrakta skattekraftens tillväxt på 

samma sätt när det gäller förmögenhet som då det gäller inkomst. Carleson menade att 

inkomsten var det primära, beroende framför allt på dess allmännare förekomst, och 

förmögenheten det sekundära. Därför betraktade man förmögenhetsskatten i visst avseende 

till sin form som ett appendix till inkomstskatten. 

Carlesons anförande är intressant eftersom det är hans övertygelse att länder som gått till 

botten med den moderna beskattningen är där man har slagit ihop inkomst och 

förmögenhetsskatten. När Carleson gjorde uttalande 1910, var det bara tre kantoner i Schweiz 

som hade sitt skattesystem anordnat på samma sätt som Sverige tänkte införa 1910. Övriga 

länder i västvärlden hade förmögenhetsskatten som en separat proportionell skatt.  

 

Carleson ville sedan avsluta sitt anförande med att beröra motionen nr 77 i första kammaren. 

Det var den motionen Ludwig Douglas redogjorde för på föreningens möte 12 april 1910. 

Carleson menade att det framhållits av konstitutionella skäl att förmögenhetsskatten är av en 

sådan beskaffenhet, att garantier borde lämnas för att den inte skall kunna höjas för mycket. 

Douglas motion hänvisade till en ordning där förmögenhetsskatten skulle upptagas bland 

statsverkets ordinarie inkomster och inte får göras till föremål för gemensam votering.
85

 

 

Carleson ville inte bemöta om den kunde bli föremål för gemensam votering men han 

påminde om att enligt regeringsformen så fanns det åtskilliga skatter av annan natur som 

träffade förmögenheten och som är underkastade gemensam votering. Han tog där upp 
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arvskatt och stämpelskatter. Han såg därför inte att det skulle finnas något hinder, även om 

riksdagen skulle anta Douglas motion för att senare riksdagar, ett annat år, skulle besluta om 

en författning angående inkomst- och förmögenhetsskatt i den ordning som föreskriven för 

gemensam votering. 

 

Efter Carlesons anförande yttrade sig bankdirektören E von Sydow. Han menade att av det 

han hört innebar, att skattereformen som helhet, inte var något hastverk. Han ansåg att frågan 

nu verkligen borde vara mogen för ett avgörande. Han hade dock synpunkter på 

förmögenhetsskatten där han tyckte de föreslagits väl kraftigt. Han kunde konstatera när han 

jämförde det nu lagda förslaget om en kombinerad inkomst- och förmögenhetsskatt med 

skattebeloppen i Preussen så var de lägre i Sverige på de mindre inkomsterna. De skulle dock 

bli högre i Sverige än i Preussen på de högre inkomsterna. Han tyckte också att förslaget att 

förmögenheten antas avkasta 5 % var för högt antaget. Enligt statistik han fått tag på och 

refererade till så var en räntesats på 5 % för hög. Han tyckte därför att man borde justera ned 

avkastningen till 4 % och att då förmögenheten beräknades istället för 1/60 till 1/75 del. 

Slutligen tyckte han att om förmögenhetsskatten liksom arvskatten genom sin kombination 

med inkomstskatten inte kunde undandras gemensam votering. Så borde grunden för 

förmögenhetsskattens utgående inte få ändras utan båda kamrarnas beslut.
86

 

 

Man får ta i beaktande att den kritik som skatteförslaget fick i Nationalekonomiska 

föreningen mycket bottnar i dess sammansättning. Jag skulle tro att flertalet av ledamöterna 

var konservativa och för dem så skulle det framlagda förslaget innebära en ökad skattebörda. 

Trots allt så verkar Carleson ha gjort bättre ifrån sig i sin presentation den 29 april 1910 än 

vad hans kommittékollega Landén gjorde på mötet 12 april 1910. Jag kommer när jag 

försöker besvara min fråga nr 2 gå in på Professor David Davidssons agerande på mötet. 

 

5.4 Bevillningsutskottets betänkande samt riksdagsdebatten i juni 1910. 

 

Bevillningsutskottets betänkande anlände till riksdagens kansli den 28 maj 1910. I Svenska 

Dagbladets nummer, 30 maj 1910 kunde man läsa ”Bevillningsutskottet tillstyrker i huvudsak 

k.m:ts förslag” Man skrev att utskottets förslag överensstämmer i fråga om sina väsentliga 

grundprinciper med de kommitterades förslag. Utskottet hade föreslagit endast en del 

detaljförändringar. Utskottet hade i fråga om principerna för beskattningen överallt följt de 
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kommitterades förslag. När det gällde förmögenhetsskatten skrev bevillningsutskottet 

”Utskottet har för sin del funnit den af Kungl Maj:t föreslagna kombination af inkomstskatten 

och förmögenhetsskatten innefatta en konsekvent utveckling af den nuvarande 

inkomstskatten”
87

 

Knut Wallenbergs önskemål om att genom den kritik förslaget hade fått på 

Nationalekonomiska förenings möte 12 april 1910, att förslaget  knappast skulle komma 

helskillnad ut efter bevillningsutskottet hade granskat förslaget vart det inte mycket av.  

 

Ludwig Douglas motion nr 77 som han redogjorde för på mötet 12 april 1910 motiverar 

bevillningsutskottet enligt följande för ett avslag. ”I anledning af hvad i motionen yttrats 

därom, att förmögenhetsskatten borde blifva en ordinarie skatt, som således ej skulle kunna 

räknas till bevillning enligt 60 § regeringsformen, anser sig utskottet böra hänvisa till den af 

motionären lämnade redogörelsen för behandlingen af åtskilliga åren 1904-1907 inom 

riksdagen väckta likartade förslag, hvilka alla blifvit af riksdagen afslagna” 

 

Även om det fanns reservationer bland ledamöterna i bevillningsutskottet över de olika 

motionerna så yrkade bevillningsutskottet avslag på samtliga motioner. Hjalmar Branting som 

var ledamot av bevillningsutskottet meddelar reservation av motion 289 av herr Nilsson i 

Malmö som yrkat att medlem av kungaätten inte skulle vara befriad från inkomstskatt av 

kapital. Branting ansåg att om man beviljade medlem av kungaätten skattefrihet för inkomst 

av kapital så tog man ytterligare ett steg på en alldeles oriktig väg. Enligt Branting kunde det 

inte anföras några som helst rimliga skäl till att konungafamiljen utöver de fördelar den redan 

hade, även skulle fritas från skatt på rent enskild förmögenhet. Branting yrkade därför bifall 

på den lagda motionen.
88

 

 

Förslaget från de kommitterade om en ny inkomst- och förmögenhetsskattelag hade klarat sig 

igenom två tunga remissinstanser, Kammarrätten och Bevillningsutskottet. Återstod nu att få 

förslaget godkänt av riksdagens båda kammare innan förslaget kunde bli en lag. 

 

Inför en intensiv mediebevakning började första kammaren behandla förslaget på onsdags 

kvällen den 1 juni 1910. Enligt tidningen Socialdemokraten öppnades debatten inför en 

fullsatt läktare, en enligt tidningen ovanlig syn i överhuset.
89

 Enligt Socialdemokraten hade 
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även finansministern Swartz närvarat på mötet och när han skulle upp i talarstolen hade han 

enligt tidningen känt ett oemotståndligt behov, av att uttala ett varmt tack till alla dem som 

under de gångna åren arbetat på reformens förberedelse. Swartz hade i sitt tal mycket skarpt 

kritiserat de motioner som avgivits mot inkomstskattens lösning. I sitt tal anför Swartz 

anledningen till att man gjorde förmögenhetsskatten progressiv. Enligt Swartz var det för att 

man ville lägga den enskildes skatteförmåga till grund för beskattningen. I det fall 

förmögenhetsskatten skulle uttagas proportionellt som en del motioner hade föreslagit så 

tänkte man på förmögenheten som sådan, ej på förmögenhetens innehavare. Swartz menade 

vidare i sitt tal att de två sakkunniga delegationer som hade haft frågan under behandling, 

Kammarrätten och Bevillningsutskottet hade båda anslutit sig till förslaget. Swartz hade sedan 

vänt sig mot herr Åkerberg som varit en av de största kritikerna mot förslaget och ställt frågan 

”ha alla som suttit där blivit radikala?”
90

  

 

Dagens Nyheter (DN) som också följt debatten under första dagen, kunde för sina läsare 

meddela att det framkommit vissa antydningar om att första kammaren ämnade överge den 

regering man så troget stött och böjt sig för när det gällde inkomst- och förmögenhetsskatten. 

DN kunde meddela att från gårdagskvällens debatt i första kammaren hade enbart tre 

ledamöter kunnat rekommendera förslaget till bifall. Övriga talare hade utmålat förslaget i de 

svartaste färgerna.
91

Första kammaren hade avbrutit debatten efter 5 timmar. I sitt nummer 

dagen efter, den 3 juni 1910 kunde DN meddela att nattsömnen måste ha haft ett mycket 

gynnsamt inflytande på första kammarens humör. Den käcka stridsstämningen som på 

onsdagsaftonen gjorde sig gällande mot finansministerns förslag, hade på torsdagsmiddagen 

givit med sig betydlig, så att den nästan verkade som ödmjuk underkastelse.
92

 Enligt DN hade 

den ena talaren efter den andre betygat att han vid närmare påseende kommit underfund med 

att förslaget inte bara var acceptabelt utan även ganska bra. Den enda som fortfarande hade 

kvar sitt stridshumör var en av dem jag skall besvara i fråga 2 Henrik Cavalli.  

 

Biskop Billing som var en av ledamöterna i första kammaren varnade i sitt tal, som var ett av 

de sista i debatten, för att försöka bringa förslaget på fall. Han menade att om man hoppats att 

undgå gemensam votering hade man bedragit sig. En sådan kommer i sådana fall att ske och 

då var utgången ändå klar enligt Billing. Enligt DN vart ändå resultatet av omröstningen i 
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första kammaren en stor överraskning eftersom kammarmajoritetens ledare bara lyckades 

samla 43 röster för ett nej till förslaget medan två tredjedelar av kammaren gick honom emot 

och röstade för ett ja. Omröstningen i första kammaren slutade alltså med 96 röster för 

förslaget till en ny inkomst- och förmögenhetsskattelag och 43 röster emot förslaget. 

Detaljgranskningen av förslaget hade kammaren uppskjutit till idag (läs 3 juni 1910) Enligt 

DN skulle detaljgranskningen knappast medföra några förändringar. 

 

Om debatten hade varit hetsig första dagen i första kammaren och mera sansad dag två så var 

principdebatten överstökad på en kort stund i andra kammaren enligt DN. Herr Jonssons i 

Hökhults avslagsyrkande vann inget gehör utan kammaren godkände i princip förslaget utan 

votering. De gick därefter in på detaljbehandlingen som enligt DN i allt väsentligt medförde 

seger för utskottets förslag. 

 

DN avslutade därmed sin rapportering med ”Den stora skatteomläggningen kan sålunda 

anses som tryggad”
93

 

 

Att andra kammaren inte skulle godkänna förslaget var nog knappast troligt efter det stöd 

förslaget fått från Kammarrätten och Bevillningsutskottet. Majoriteten i andra kammaren 

bestod av liberaler och socialdemokrater som hade all anledning för att få skattereformen 

godkänd. Intressantare är vad som kan ha hänt natten mellan 1 och 2 juni, då majoriteten av 

första kammarens ledamöter ändrade åsikt? Kan det ha varit så att regeringen hotade att avgå 

vid ett nej till skattereformen? Kunde en ny regering med liberala ledamöter driva igenom 

ännu värre reformer? Knappast hade kungen utsett en ny konservativ regering om den förra 

avgick. 

 

5.5 Agerandet från 1902 års kommitterade 

 

En intressant frågeställning är, varför gav inte finansminister Swartz medlemmarna i den 

kommitté som utarbetat 1902 års skattereform fortsatt förtroende? Professor David 

Davidsson, Johan Östberg och Henrik Cavalli var synnerligen engagerade även i debatten 

inför skattereformen 1910. Kan det vara så att de tre ansågs av finansminister Swartz som 

alltför konservativa för att kunna sitta med i en kommitté? Även Gustav Cassel som varit med 
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och utarbetat förslaget till 1904 års inkomstskatterevision fick inget fortsatt förtroende. Även 

Cassel var ju konservativ och är helt försvunnen från debatten efter 1907.  

 

Henrik Cavalli var konservativ ledamot av första kammaren 1890-1917 och ledamot av i 

bevillningsutskottet 1891-1910, från 1894 dess ordförande. Cavalli som var övertygad 

protektionist och bidrog i hög grad till tullskyddssystemets utformande i Sverige. Cavalli hade 

precis innan debatten om inkomst- och förmögenhetsskatten startade under våren 1910, avgått 

som ordförande i bevillningsutskottet. DN beskriver Cavallis agerade den 2 juni 1910 i första 

kammaren med orden ”Det var inga milda omdömen den forna 

bevillningsutskottsordföranden och trustmagneten hade att ge över finansministerns 

skattepolitik”
94

 Cavalli ansåg att skatteförslaget, karaktäriserades som ett rent attentat mot 

förmögenheten. Cavalli uppmanade istället att finansministern skulle sätta in hela sin 

auktoritet, på att driva igenom kaffetullen. Oavsett om höjningen behövdes eller inte för 

statsregleringen så tyckte Cavalli, att, nu när bördorna i någon mån för de verkligt bärkraftiga 

kommer att öka så var det inte mer än rätt, att även de svagare fick en ytterligare påkänning.  

Cavalli hade instämt i de talares åsikt från onsdagskvällen som gång på gång hade framhållit, 

att de indirekta skatterna är de mest rättvisa och mest bekväma, varför skattepumpen i 

framtiden borde stickas ned på just detta fält. Enligt DN
95

 så var finansministern inte hågad att 

lyssna på Cavallis anmaning om kaffetullen. Han hade förklarat helt lugnt att eftersom en 

höjning av kaffetullen sannolikt inte skulle behöva ske, så hade regeringen inga planer på att 

höja tullen. 

 

Johan Östberg satt under skattedebatten åren 1909-1910, på två stolar. Östberg var förutom 

ledamot i första kammaren även kammarrättsråd och hade därmed varit med och utarbetat 

kammarrättens synpunkter på skatteförslaget som man lämnade 8 januari 1910. Östberg 

verkade inte ha varit så mycket emot förmögenhetsskatten när kammarrätten lämnade sitt 

svar, utan hade istället meddelat avvikande uppfattning tillsammans med två andra ledamöter 

när det gällde förslaget om självdeklarationsuppgifter och dithörande handlingar.
96

Östberg 

hade vidare anfört ”Uti vissa af de utaf Kammarrättens pluralitet yttrade meningar vid 

granskning af föreliggande skatteförslag kan jag för min del icke instämma”
97

 Östberg hade 

då haft synpunkter på förslagen gällande taxering av inkomst av jordbruk där han tyckte att 
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jordbrukaren skulle få taxera ett medeltal från de tre sistförflutna åren. Han kunde inte heller 

biträda förslaget gällande beskattning av aktiebolag och solidariska bankbolag, där man enligt 

förslaget ville göra progressionen beroende av vinstens förhållande till storleken av bolagets 

eget kapital. 

 

När det gällde hans synpunkter på beskattning av aktiebolag och solidariska bankbolag 

skriver han en motion nr 79 i första kammaren. I motionen som bevillningsutskottet sedan 

avvisar, föreslår han att § 20 skulle ändras till följande lydelse ”Inkomstskatt af inländskt 

aktiebolag eller solidariskt bankbolag utgår med två kronor och femtio öre för hvarje 

hundratal kronor af den taxerade inkomsten”
98

 

 

Under riksdagsdebatten som var 1 juni 1910 var Johan Östberg uppe i talarstolen. Enligt DN 

som sammanfattade hans tal, hade Östberg meddelat att kammarrätten hade haft för kort tid 

på sig för att avge sitt betänkande och att den aldrig hade fått se något av motiveringen. Han 

talade också emot den progressiva förmögenhetsbeskattningen och den förändrade grunden 

för aktiebolagens beskattning. Vidare så hade han framhållit svårigheterna för 

taxeringsmyndigheterna, Han hade där citerat professor Davidssons uttalande om 

skatteskalornas ojämnhet. Östberg hade avslutat sitt anförande med att han rekommenderade 

uppskov av skattereformen och att man kunde vänta med att se om inte statens järnvägar 

under bättre konjunktur skulle göra statens finanser förmånligare.
99

 

 

Professor David Davidsson borde ha varit nöjd med det nya förslaget om hur en 

förmögenhetsskatt skulle tas ut. Han hade ju haft synpunkter på de kommitterades arbete 

1904, då han menade att de lägre förmögenheterna beskattades för hårt jämfört med de högre. 

Hans åsikt var ju att de mindre förmögenheterna ofta hade sparats ihop på inkomster man 

redan hade betalt inkomstskatt på. Samma resonemang hade han sedan när han på 

Nationalekonomiska föreningens möte 29 april 1910 höll ett anförande om 

förmögenhetsskatten. Davidsson menade att varje typ av förmögenhetsskatt var behäftad med 

ett fel som beror på hur det gick till när förmögenheten bildades. Han tyckte det var fel att en 

person som sparat delar av sin inkomst mot en som slösat bort den skulle beläggas med 

ytterligare en skatt på sitt sparande.
100

Han hade mer förståelse för att man tog ut en 
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förmögenhetsskatt på förmögenheter skapats på andra sätt och som man då inte hade betalt 

inkomstskatt på.  

 

Davidsson menade till skillnad från de kommitterade att det borde vara storleken av den 

förmögenhet man besitter som blir bestämmande för skattekraften på grund av 

förmögenheten. Han menade att det fanns ett biskäl till varför man hade förslagit hur 

förmögenhetsskatten skulle tas ut. Fördelen man skulle vinna var, att förmögenhetens belopp 

inte skulle synas i taxeringslängden eftersom den då skulle förvandlas till ett 

inkomstbelopp.
101

 

 

I sin egen tidskrift Ekonomisk Tidskrift skriver Davidsson i häfte nr 3 1910 en artikel som 

han kallade ”Till frågan om skattefoten vid förmögenhetsskatten” Han menade i sin artikel att 

det var en omtvistad fråga på vilka grunder förmögenhetsskatten borde anordnas. 

Anledningen till detta hängde samman med bristfälligheten i motiveringen av 

förmögenhetsskatten enligt Davidsson.
102

 Han trodde inte på allmänna fraser som att inkomst 

av förmögenhet representerade en högre skatteförmåga än inkomst av arbete. Han tyckte 

därför att denna fråga borde utredas bättre. 

Davidsson tar på nytt upp sin teori som han framförde på Nationalekonomiska föreningens 

möte 29 april 1910, att det fanns förhållanden som varit medverkande och detta var önskan att 

ordna förmögenhetsbeskattningen på sådant sätt, att taxeringslängderna, som ju fick 

publiceras inte skulle kunna lämna några upplysningar om förmögenhetens storlek.
103

 

 

Även om inte Davidsson verkar ha varit någon anhängare av en förmögenhetsskatt så verkade 

han ha accepterat den. Davidsson verkar också var den av de tre kommitterade som utarbetade 

1902 års skattereform, som bäst kunde acceptera 1910 års skattereform. Hur hade 

Bevillningsutskottet behandlat förslaget till ny skattereform 1910 om Cavalli hade suttit kvar 

som ordförande? Cavalli hade ju när han avgick 1910 som ordförande i Bevillningsutskottet 

arbetat där som ledamot i 19 år och under denna tid, 16 år som dess ordförande. Cavallis ord 

måste då ha vägt tungt i Bevillningsutskottets debatt? 
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5.6 Socialdemokraterna och skattereformen 1910 

 

Man kan ju tycka att skattereformen 1910 var anpassad för socialdemokraterna genom att 

inkomstskatterna sänktes för deras grupper och de som tjänade mycket fick betala mer i skatt. 

Rent psykologiskt kan det säkert ha varit så men man får tänka på att de skattesatser man 

diskuterade på den tiden var otroligt låga om man jämför med de skattesatser som finns idag i 

Sverige. Före skattereformen 1910 så var den högsta statliga skattesatsen 4 % och efter 

reformen kom den upp i 5 %. Hade man sedan en stor förmögenhet så fick man betala max 

6,66 % i skatt. För socialdemokraterna var egentligen en sänkning av de indirekta skatterna en 

viktigare fråga eftersom man tyckte att dessa skatter förtryckte arbetarklassen. Framtiden kom 

sedan att utvisa även när socialdemokraterna senare kommer i regeringsställning, att både de 

direkta och indirekta skatterna fortsatte att höjas. På grund av statens finanser med ständigt 

nya reformer och ett världskrig i antågande som gjorde att även de svenska militärutgifterna 

sköt i höjden så fanns det helt enkelt inget utrymme att sänka skatterna.  

 

Den 31 december 1910 i Socialdemokraten sammanfattade man året som varit i några inrikes 

politiska data. Artikeln skulle man kunna beteckna som någon form av propaganda artikel. 

Man nämner i artikeln knappt något om den skattereformen som varit. Istället menar man att 

1910 fick sin politiska signatur genom att det var året efter den Lindmanska 

rösträttsreformens genomförande men framför allt året efter storstrejken. Man menade att nu 

hade man upptäckt att arbetarrörelsen i alla dess förgreningar och på det politiska området, 

arbetarpartiet var den starkaste, målmedvetnaste och radikalaste framstegsmakten. Som en 

konsekvens av detta skulle inrikespolitiken mer och mer röra sig om dessa krav och 

handlingar. Man räknade ändå 1910 som tämligen framgångsrikt för socialdemokraterna. Man 

menade att man lyckats stoppa kaffetullen samt en del sjömilitära anslag. Man hade vidare 

lyckats få in ändringar i 1910 års aktiebolagslag och prästlagen som föga tilltalade dess 

upphovsmän. Den enda lag man inte lyckats ändra var 1910 års preventivmedelslag ”denna 

dumhetens religiösa renässans”
104

 som man skrev. 

 

Socialdemokratens sammanfattning av året 1910 är intressant ur flera aspekter i den politiska 

historien som jag inte skall gå in på i denna uppsats. Min del gäller, kan det ha varit så att 

finansminister Swartz förhandlade med socialdemokraterna för att få igenom sin skattereform 

                                                 
104

 Socialdemokraten 31 december 1910 



 Sidan 48  

mot att han drog tillbaka höjningen av kaffetullen? Enligt Swartz hade en höjning av 

kaffetullen varit en viktig inkomstkälla för staten för att få budgeten i balans. Han redogjorde 

ju för det i statsrådsprotokollet den 14 januari 1910? Teorin kanske kan stämma eftersom när 

han debatterar med Cavalli i första kammaren den 2 juni, då Cavalli krävde en höjning av 

kaffetullen, för att de svagare grupperna i samhället, också skulle få en påkänning av ökade 

skatter. I sitt svar menade ju Swartz att en höjning av kaffetullen sannolikt inte behövdes och 

därför hade regeringen inga planer på att höja den. Frågan var hur kunde Swartz vara så säker 

på att en höjning inte behövdes? Vid det tillfället då han uttalade det så hade varken första 

eller andra kammaren röstat om skattereformen.  

 

Den 4 februari 1911 hade man en artikel i Socialdemokraten där man beskriver de nya 

skattelagarna för sina läsare. De beslut man tog på skattereformen 1910 började ju gälla från 1 

januari 1911. Artikeln kallade man ”En liten handledning”. Man skriver i artikeln att 

skattereformen 1910 var en mycket önskvärd reform och att det har arbetats med den under 

flera år inom finansdepartementet och i kungliga kommittéer. Man tyckte det var bra att 

reformen om den statliga beskattningen äntligen bragts i hamn. För kommande år ansåg man 

det var viktigt att få en kommunal skattereform.  

Det var bra att reformen utgick ifrån skatteförmågeprincipen och att fastighetsägare och 

jordbrukare som tidigare inte hade behövt deklarera för sin verkliga inkomst nu verkligen 

liksom löntagarna fick lämna självdeklaration.  

 

När det gällde förmögenhetsskatten ansåg man det var egendomligt för denna nya 

statsbeskattning att inkomst- och förmögenhetsskatten inte togs ut proportionellt utan nu var 

en sammanslagen skatt. Man ansåg att det var bra att man tagit in en förmögenhetsskatt. I sin 

beskrivning så frågar man sig dock, varför just en sextiondel av förmögenheten skall tagas till 

beskattning. Svaret man lämnade i artikeln var, att de lagstiftande myndigheterna ansett den 

fonderade inkomsten var en tredjedel skattekraftigare än den ofonderade inkomsten. 

Förmögenhetens normala avkastning ansågs utgå med 5 % och en tredjedel av 5 % ränta blir 

precis detsamma som en sextiondel av själva förmögenheten. 

 

Man kommenterar också progressionen i skatteskalorna med att den tidigare bevillningen som 

tidigare hade tagits ut proportionellt nu hade fallit bort som en statlig skatt. Istället hade både 

inkomstskatten och förmögenhetsskatten gjorts progressiv vilket gjorde att den förmögna fick 

betala mer i skatt än de mindre bemedlade. I artikeln försvarar man sedan progression, att man 

kan tycka att progressionen gjorts för obetydlig och att de rika borde ha fått betala mer i skatt. 
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Anledningen till att inte progressionen vart högre var att de aggressiva högermännen i första 

kammaren gjorde där ett våldsamt motstånd mot hela skattereformen och särskilt mot den 

anordning av förmögenhetsskatten som finansminister Swartz hade föreslagit.  

 

I artikeln berättar man också om att första kammaren ville ha konstitutionella garantier mot 

progressionens ytterligare stegring och att då första kammaren kunde lägga sitt veto mot 

sådana beslut som skulle beskatta kapitalet högre. Man tyckte det var bra att den rabiata 

högern inte hade fått något gehör för sina önskemål och att nu förmögenhetsskatten vart 

progressiv och inte proportionell. Även om man tyckte sammanslagningen av inkomst- och 

förmögenhetsskatten var egendomlig, anser man att de båda skatternas kombinering och 

hopräkning gav en starkare progression än om man behandlade de båda skatterna var för sig. 

 

I februari 1911 uppmanar Socialdemokraten sina läsare att det är viktigt att inte glömma att 

bort att deklarera eftersom sista dagen som deklarationen skall vara inlämnad, var sista 

februari.
105

 Det var viktigt att deklarera före sista februari, för lämnade man in deklarationen 

försent så förlorade man dels rätten att klaga på sin taxering och man tappade de avdrag man 

kunde ha rätt till. För att hjälpa sina sympatisörer så startade man arbetarekommunens 

deklarationsbyrå i Stockholm. Man berättar i sitt nummer att de fem skattespecialisterna man 

anlitat på byrån varit sysselsatta nästan oavbrutet. Över 30 000 deklarationer hinner man med 

innan tiden gick ut sista februari.
106

 Enligt skattespecialisterna var inte medborgarna hemma i 

bestämmelserna i rätten om de avdrag de kunde ha rätt till. Enligt tidningen ville 

partivännerna i Stockholm rekommendera denna idé till arbetarkommuner landet runt. Man 

förstår syftet med denna gratis tjänst till sina sympatisörer när man läser sista stycket i 

artikeln. I samband med att man hjälpte sympatisören med deklarationen så passade man 

också på att propagera hur viktigt det var att man röstade i de val som stundade 1911. Hur 

många av de 30 000 man hjälpte med deklarationen röstade i valet? 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

 

Som högerpolitiker var Swartz, tror jag en politiker som insåg att man måste kompromissa 

om man skulle få igenom reformer. När man läser historia får man ofta bara läsa det tryckta 

ordet. När jag arbetat med denna uppsats så har jag också försökt se bakom vad som verkligen 

hände runt skattereformen 1910. Skattereformen 1910 var en jättestor reform när det gällde 
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beskattningen och jag har i min uppsats mest berört den del som verkade vara den viktigaste 

punkten i skattereformen, förmögenhetsskatten. Det måste ha varit många förhandlingar i 

”korridorerna” som man aldrig fått läsa något om. Varför ändrade en så stor majoritet av 

första kammaren åsikt natten mellan 1 och 2 juni 1910? Varför, nästan försvarar 

socialdemokraterna resultatet av skattereformen 1910, i sin artikel i Socialdemokraten, 4 

februari 1911? Man hade ju kunnat gå betydligt hårdare fram i sin kritik över skattereformen. 

Varför hade finansminister Swartz så stort förtroende för liberalerna som han utsåg till 

kommitterade till att utarbeta 1910 års skattereform? Var det Conrad Carlson den av de tre 

kommitterade som var den som lotsade igenom skattereformen 1910? Han hade oavsett 

frågan, ett mycket stort förtroende hos Swartz, eftersom han utnämner Carleson som 

finansminister 1917, när han tillträder posten som statsminister i Sverige samma år. 

 

100 år senare kan jag inte besvara dessa frågor, jag kan bara ha min hypotes. Forskningen och 

det som är skrivet om skattereformen 1910 är nästan obefintlig. Jag har inte haft mycket hjälp 

av några avhandlingar eller litteratur när jag skrivit denna D-uppsats. Det jag kunnat läsa är 

Enrique Rodriqiuez avhandling från 1980 som är bra men vars slutsatser i flera fall kan 

ifrågasättas. Hans avhandling hade säkert blivit bättre om han haft det underlag jag har idag. 

Professorerna Stellan Dahlgren och Kekke Stadins bok ”från feodalism till kapitalism” har 

varit min referensbok när jag skrivit denna D-uppsats.  Jag tycker ändå efter att ha undersökt 

både skattereformen 1902 och 1910, att skattereformen 1902 är århundrades skattereform på 

1900-talet, oavsett vad biträdande finansminister Erik Åsbrink tyckte om skattereformen 

1990/91 som han kallade för århundrades skattereform. Skattereformen 1910 var den reform 

som man ratificerade tankarna från 1902 även om man då byggde in en förmögenhetsskatt.  

 

Från högern var skattereformen 1902 mycket lättare att acceptera, för då skulle de ökade 

skatterna gå till de riktade reformer som de önskade. När de båda kamrarna röstade om 

skattereformen 1902 utgick man från, att man röstade om ett provisorium i svensk 

skattelagstiftning. 

 

Även om progressiviteten sänktes för de mindre inkomstgrupperna så var ju höjningen med, 1 

% till högst 5 % något som socialdemokraterna accepterade för de högre inkomstgrupperna. 

Höjningen kan knappast påverkat deras levnadsstandard i någon större utsträckning. Enligt 

1902 års skattereform så träffades inkomster över 150 000 kr med den då högste progressiva 

skatten på 4 %. 150 000 kr år 1903 nuvärdesberäknat med konsumentprisindex(KPI) 
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motsvarade 2010, en inkomst på ca 7 639 000 kr.
107

 Enligt skattereformen 1910 då man höjde 

den maximala inkomstskatten till 5 % när de träffade inkomster på 104 000 kr och därutöver. 

Samma KPI beräkning av 104 000 kr, 2011 skulle ge att denna inkomst idag motsvarar ca: 

4 800 000 kr. Om dagens höginkomsttagare i Sverige som tjänar över 4 800 000 kr och fick 

betala 5 % statlig skatt på den inkomsten, så var det nog inte många som skulle klaga på det 

sättet höginkomsttagarna gjorde 1910? 

 

Min undersökning av fråga 1, har visat att införandet av en progressiv förmögenhetsskatt i 

Skattereformen 1910 hade ett brett stöd. Tunga remissinstanser som Kammarrätten och 

Bevillningsutskottet var för införandet av en progressiv förmögenhetsskatt i kombination med 

en inkomstskatt i svensk skattelagstiftning. Motståndet verkar ha kommit från enskilda 

riksdagsledamöter inom främst de konservativa som hade synpunkter på förslaget i 

Skattereformen. Greve Douglas som var en av de största kritikerna anförde ju på mötet hos 

Nationalekonomiska föreningen den 12 april 1910
108

, att han stödde det mesta i 

skattereformen 1910. Han verkar inte ha varit emot införandet av en förmögenhetsskatt utan 

mer för att den inte vart proportionell. Hans rädsla för att förmögenhetsskatten skulle arbeta 

sig upp till primus inter pares bland statens inkomster i framtiden delades säkert av en del 

konservativa?  Förslaget till en progressiv förmögenhetsskatt måste ha kommit från de tre 

kommitterade eftersom Greve Douglas uttalade på mötet den 12 april 1910 att finansministern 

anslutit sig till denna metod av en gemensam inkomst- och förmögenhetsskatt. De 

kommitterade ansåg att detta var modellen som bäst beskattade den rena inkomsten och 

träffade den verkliga skatteförmågan. Eller kan de spekulationer Professor Davidsson hade 

haft stämma, att skälet för en progressiv förmögenhetsskatt var att man ville dölja 

förmögenheten i taxeringslängderna? Med en proportionell förmögenhetsskatt så hade ju varje 

persons förmögenhet kommit fram i taxeringslängden. 

Även ledamöterna hos Nationalekonomiska föreningen verkar ha haft samma åsikter som 

Greve Douglas, att man i stort stödde skattereformen 1910 men hade åsikter om hur 

förmögenhetsskatten skulle tas in i ett nytt svenskt skattesystem. 

 

Min undersökning av fråga 2, har visat att de kommitterade som utarbetade 1902 års 

skattereform tillhörde de största kritikerna till skattereformen 1910. Även här verkar det 
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mesta av motståndet ha varit hur förmögenhetsskatten skulle tas in i ett nytt svenskt 

skattesystem.  Deras kritik hade säkert med att göra att de tillhörde de konservativa. Johan 

Östberg hade ju under riksdagsdebatten 1 juni, rekommenderat uppskov av skattereformen för 

att vänta med att se om inte statens järnvägar under bättre konjunktur kunde göra statens 

finanser förmånligare. Den förra bevillningsordföranden Henrik Cavalli ansåg i 

riksdagsdebatten att skatteförslaget var ett rent attentat mot förmögenheten. Professor David 

Davidsson var nog den av de tre kommitterade från 1902 som bäst accepterade införandet av 

en förmögenhetsskatt. Hans synpunkt var mer att han tyckte det var orättvist att 

förmögenheter som sparats ihop på inkomster man redan betalt inkomstskatt på, skulle 

beskattas på samma sätt som förmögenheter som skapats genom konjunkturvinster.  

 

Min undersökning har också visat att Socialdemokraterna stödde skattereformen 1910 på 

samma sätt som man gjorde med skattereformen 1902. I socialdemokraten den 4 februari 

1911 redogör man för sina läsare att man tyckte att skattereformen var bra. Man hade säkert 

inte haft något emot att den progressiva skatteskalan gjorts ännu högre men man ursäktar sig 

med att det berodde på motståndet från den rabiata högern.   

 

Den kombinerade inkomst- och förmögenhetsskatten skulle visa sig vara en mycket effektiv 

skattepump när staten behövde få in mer pengar. Finansministern hade ju i 

stadsrådsprotokollet beräknat att den nya inkomst- och förmögenhetsskattelagen skulle ge ca 

4 mkr i ökade intäkter till staten. I verkligheten vart det 6,6 mkr som nedanstående tabell 

utvisar. År 1914 reformerade man arvs och gåvobeskattningen och inför första världskriget 

införde man en värnskatt som steg progressivt till max 12 %. Förutom värnskatten tillkom 

krigskonjunkturskatten under åren 1915 till 1920 och en extra inkomst- och 

förmögenhetsskatt infördes under åren 1918 och 1919. Liksom värnskatten lades de 

sistnämnda på inkomster och förmögenheter över viss höjd.
109

 Efter kriget konsoliderades 

skattesystemet i 1919 års skattereform. Trots att socialdemokraterna var emot de indirekta 

skatterna så fortsatte de att höjas. År 1914 tillkom en ny betydande skatt, tobaksskatten. De 

indirekta skatterna minskade i slutet av kriget och det beror på att tullinkomsterna minskade 

då importen sjönk. 
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Tabell 3: Statens inkomster i kkr åren 1903-1918
110

 

År Inkomst och  Totala direkta  

Totala 

indirekta 

 

förmögenhets skatt skatter Skatter 

    1903 10 584 35 741 97 771 

1909 15 988 40 865 109 307 

1910 18 425 47 897 123 021 

1911 33 030 54 520 126 415 

1912 35 266 55 348 132 009 

1913 39 839 61 306 134 869 

1914 43 138 62 999 126 331 

1915 42 282 150 509 128 154 

1916 64 671 179 005 140 335 

1917 110 779 425 908 96 888 

1918 255 200 644 118 92 768 

 

Den 1 juni 2007 avskaffar Sverige som ett av de sista länderna i EU sin förmögenhetsskatt. 

Den moderna förmögenhetsskatt man införde 1910 enligt progressiv grund levde kvar ända 

till 1947. Detta år fick man i Sverige lagen om statlig förmögenhetsskatt (1947:577)  

Lagen innebar att förmögenhetsskatten gjordes fristående från inkomstbeskattningen på 

samma sätt som en del av den konservativa högern 1910, med Greve Douglas i spetsen hade 

stridit för.  
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BILAGA 1
111

 

 

Biografi över männen runt skattereformen 1910 

 

Conrad Carleson 

 Conrad Carleson föddes 1868, var jurist och finansexpert. Han utsågs 1909 som av de 

tre kommitterade som utarbetade 1910 års skattereform. Han utnämndes 1910 till 

kammarrättsråd en tjänst som han lämnade samma år. Under åren 1910-1933 var han chef för 

P.A Nordstedt & Söners förlag. Han hade en ledande ställning i den grafiska branschen och 

deltog i grundandet av AB Sveriges Litografiska Tryckerier (Esselte), där han var 

styrelseordförande 1913-1947. Carleson utnämndes till Sveriges finansminister under Carl 

Swartz korta regeringsperiod år 1917. Han var liberal ledamot av riksdagens andra kammare 

åren 1929-1936  

 

Herman Palmgren född 1866, var sekreterare i kommittén 1901 som utarbetade förslag till 

1902 års skattereform. Han utsågs 1909 som en av de tre kommitterade som utarbetade 1910 

års skattereform. Han var juris kandidat och fil kandidat. Efter en tjänst som kammarrättsråd i 

Kammarrätten, utsågs han 1909 till regeringsråd när Regeringsrätten bildades detta år. 1919 

erhöll han Nordstjärneordern och blev kommendör med stora korset. Han var under 1900-

talets första årtionde ansvarig utgivare för praktisk handbok i självdeklaration som gavs ut 

första gången i november 1902 och därefter varje år. Palmgren torde ha varit en av de 

kunnigaste i svensk skatterätt i början av förra seklet. 

 

Otto Landén född 1863, avlade hovrättsexamen i Uppsala 1886. Han utsågs som en av de tre 

kommitterade som utarbetade 1910 års skattereform. Blev 1906 utsedd som landskamrer i 

Kopparbergs län och 1915 i Östergötlands län. Från 1906 anlitades han som sakkunnig i 

finansdepartementet. Var ordförande i 1918 års s.k. inkomstskattesakkunniga.  

 

 

                                                 
111

 Biografierna är hämtade från www.ne.se  och Projekt Runeberg Nordisk Familjebok/ 

     Uggleupplagen, http://runeberg.org                                                                                                                                                                                                                  

http://www.ne.se/
http://runeberg.org/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conr._Carleson_1936.JPG?uselang=sv


 Sidan 57  

 

 

Carl Swartz 

 Carl Swartz föddes 1858. Han var industriman och politiker inom högern. Han satt som 

finansminister i Lindmans regering under åren 1906-1911. Var Sveriges statsminister mars-

oktober 1917. Swartz var riksdagsman från 1900-1913 i första kammaren för minoritets 

partiet senare Nationella partiet. Han var chef för familjeföretaget Petter Swartz i Norrköping. 

Vid sammanslagningen av första kammarens högergrupper 1912, blev Swartz medlem av 

förtroenderådet i Nationella partiet. Under första världskriget var han under åren 1915-17 

ordförande i statsutskottet. Med sin moderata och medlande hållning spelade han också en 

viktig roll då rösträttsfrågan avgjordes i november 1918. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Swartz,_Carl_i_VJ_47_1916.jpg

