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Förord 

Denna skrift är ett resultat av samarbetet inom projektet Skatter och samhälls
förändring vid Historiska institutionen i Uppsala, i vilket förutom underteck
nade även Thomas Lindkvist har deltagit. Projektet har stötts av medel anslagna 
av Riksbankens Jubileumsfond. Avsikten med projektet har varit att projekt
medlemmarna skulle ur ett gemensamt teoretiskt perspektiv analysera förhållan
det mellan förändringarna i skattesystemet och det svenska samhällets omvand
ling från tidig medeltid till 1900-talet. Projektmedlemmarna har därvid inriktat 
sig på skilda perioder. 

Tidigare resultat av projektets verksamhet är de uppsatser som vi och Thomas 
Lindkvist har publicerat i det skattehistoriska numret av Historisk Tidskrift 
1982:4. Därtill har Lindkvist publicerat resultat från projektarbetet i uppsatsen 
Fiscal systems, the peasantry and the state in medieval and early modern Swe-
den, i Genése de l'etat möderne: prélévement et redistribution (Paris 1987) och 
Stadin i uppsatserna Women in the Swedish Taxation Records, Scandinavian 
Journal of History 1984, och Kvinnors skatter, i Manliga strukturer och kvinn
liga strategier, En bok till Gunhild Kyle (Göteborg 1987). 

I föreliggande skrift har vi främst velat belysa hur det svenska samhällets om
vandling under 1700- och 1800-talen har påverkat skatterna. Delvis söker vi 
också förklara skatternas roll för samhällsförändringarna, inte minst för omge
staltningen av statsmakten. Skriften innehåller ett sammanhållande teoriavsnitt 
(kap. I), där vi båda svarar för 1:1, Stadin för 1:2 och Dahlgren för 1:3, samt en 
uppsats av Stadin (kap. II), där förändringarna från 1720 fram tom 1860-talet 
belyses med beskattningen av sågverken som testfall, och en av Dahlgren om 
skattereformerna kring sekelskiftet 1900 och deras samband med samhälls
utvecklingen (kap. III). Sammanfattningen har vi skrivit gemensamt. Den har 
översatts till engelska av FD Marie Clark Nelson. 

Skriften tillägnas minnet av vår nyss bortgångne vän och kollega Kurt Ågren, 
med vilken vi haft så många fruktbara vetenskapliga och andra samtal. 

Uppsala den 30 december 1989 

Stellan Dahlgren Kekke Stadin 
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I. 

SKATTER OCH SAMHÄLLSFÖRÄNDRING 
I DET MODERNA SVERIGE UR 

TEORETISKT PERSPEKTIV 

i 



1. Några utgångspunkter. 

Bakom alla teorier och all forskning om skatternas betydelse i samhället finns 

föreställningar om statens roll. Skatternas roll i samhället är omtvistad, men en 

av deras funktioner är alla eniga om, nämligen att de skall ge staten resurser för 
dess verksamhet. Därför måste ett försök att ge några teoretiska utgångspunkter 
för empiriska skattestudier börja med i varje fall en kort deklaration om vilken 

av de tänkbara definitionerna av staten som teoretiskt begrepp som författarna 

ansluter sig till. 
F. Engels har gett den klassiska historiematerialistiska definitionen av staten. 
Enligt honom uppstår staten som ett organ för försvaret av gemensamma intres
sen mot inre störningar och yttre angrepp. Staten har inte mer än tagit form, 

förrän den gör sig oberoende av samhället. Samtidigt blir den främst blir ett or

gan för en viss klass och gynnar det herravälde som denna klass utövar.1 I an

slutning till denna uppfattning ses staten i dessa studier som den politiska 
organisationen i ett samhälle, vilken 
a) tillgodoser de intressen och behov som anses som medborgarnas gemen

samma 
b) i den dominerande klassens intresse upprätthåller de existerande produktions-

och exploateringsförhållandena. 
Enligt denna mening kan staten alltså inte existera annat än i ett klassamhälle. 

Det bör observeras, att staten, även om den främst står i den härskande klassens 
tjänst, aldrig är oberörd av de politiska och sociala striderna i samhället. Efter
som staten spelar så viktig roll, kommer samhällsstriderna att i stor utsträckning 
röra sig om staten, om utformningen av dess institutioner och om inriktningen 

av dess verksamhet. Dessa strider förs också till betydande del inom själva de 

statliga institutionerna.2 

Det finns anledning att redan här framhäva statens betydelse på det ideolo
giska området: statsmaktens representanter söker att själva och genom att un
derstödja bestämda krafter i samhället ge en ideologisk legitimering åt staten 

1 Se Engels 1969 /1891/, s 217 ff, och Engels 1969 /1894/, s 179. Jfr diskussionen om 
statsbegreppet hos Lindkvist 1988, s 7 ff, Lindegren 1988, s 39 ff, och Stråth 1988, s 385 ff. 

2 B Stråth hävdar att marxistiska teorier om staten är otillräckliga därför att de "alltid foku
serat på exogena drivkrafter (klasskamp, produktionssätt osv)". Se Stråth 1988, s 399. Påstå
endet är egendomligt bl a därför att klasskampen utkämpas i hela samhället, alltså också 
inom staten (t ex i olika slags representativa organ eller inom statsapparaten i övrigt). Klass
kampen är alltså i förhållande till staten även en endogen drivkraft. 

2 



och dess verksamhet. Denna ideologiska legitimering är inte minst viktig för 

skattesystemet. 
Skatt används här enligt det vanliga språkbruket som beteckning på en kon

kret företeelse, alltså som en empirisk term. Skatterna ses som tvångsprestatio

ner till staten, i form av arbete, naturapersedlar eller pengar. Dessa prestationer 

utgår i sista hand från det överskott i samhället som åstadkoms av de människor 

som arbetar i produktionen. 
Skatterna är nära sammankopplade med exploateringen. Detta gäller i alla 

samhällen, bl a därför att de finansierar utgifter, som i stor utsträckning till
godoser behov eller intressen som inte är skattebetalarnas. Det förekommer ju t 
ex ofta, att den stora massan av folket betalar skatter för att finansiera anfalls

krig som endast ett fåtal har fördel av. 
Men också skatterna i sig själva kan vara en exploateringsform. I vissa histo

riska samhällen behärskar en klass eller en grupp helt eller delvis skatteupp-
bördssystemet och tillgodogör sig en del av skatterna omedelbart för egen räk
ning utan motprestationer till staten. Detta kan kallas direkt skatteexploatering. 

Som en sådan kan också räknas de fall, när en motprestation är bestämd men då 
vederbörande på ett avgörande sätt själv kan påverka antingen motprestationens 
eller de uppburna inkomsternas omfattning. Med indirekt skatteexploatering 

menas att en klass eller en grupp privatpersoner inte själva erhåller skatte
inkomsterna men att skattesystemets utformning på ett avgörande sätt ökar de
ras inkomster. Som ett ytterligare kriterium kan anges att direkt skatteexploate
ring innebär att den som drar nytta av skatterna på ett eller annat sätt represente
rar statsmakten och bär upp skatt på dess vägnar medan han/hon vid indirekt 
skatteexploatering uppträder som privatperson.3 Direkt och indirekt skatte
exploatering kan inte alltid särskiljas, lika litet som offentligt/privat; möjlighe

ten att göra detta beror på produktionsförhållandena och samhällets karaktär i 

övrigt. 
Vilken betydelse skatterna har som exploateringsform är en synnerligen viktig 

fråga. Svaret på den beror i hög grad på vilka värderingar och vilken historiesyn 
den svarande har. Här skall hävdas att skattemas betydelse som exploaterings
form hänger samman med deras betydelse i samhällsekonomin, dvs med deras 

historiska betydelse överhuvud. 
De i denna skrift ingående skattehistoriska studierna utgår från teorin att Sve

rige under de senaste 300 åren utvecklats från en feodal samhällsordning till en 
kapitalistisk. Staten har samtidigt förändrat sin ställning i samhället. De föränd
ringar den genomgått har enligt vår mening haft stor betydelse för skatternas ut-

3 Jfr Dahlgren 1982, s 441 f. 
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veckling. Närmare preciseringar av växlingarna i statens roll i samhällsutveck

lingen och deras betydelse för skattesystemet ges i de följande avsnitten av detta 
teoretiskt inriktade kapitel. Dessa resonemang knyts sedan ihop med de empi
riska studierna i skriftens andra och tredje kapitel. 
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2. Staten och exploateringen i övergången 
från ett feodalt till ett kapitalistiskt 
samhälle 

a) Den organiserade feodalismen 

Kapitalismens utveckling kan delas in i ett antal stadier, som karaktäriseras av 
olika mognadsnivåer. Dessa nivåer, eller faser, urskiljs genom vissa karaktäris
tiska drag.4 

Särskilt kapitalismens senare faser och förhållandet mellan dessa har under 
senare år uppmärksammats i den internationella forskningsdebatten.5 När det 
gäller den tidiga kapitalismen har diskussionen i första hand gällt förhållandet 
mellan denna och den på tillbakagång stadda feodalismen.6 

Karaktäristiskt för den tidiga kapitalismen är att den återfinns i ett samhälle 
som domineras av det feodala produktionssättet. Kapitalismen började växa 
fram inom ett feodalt samhälle. Peter Kriedte, som studerat kapitalismens tidiga 
framväxt använder beteckningen "senfeodalism". Utmärkande för denna fas är, 
menar Kriedte, att handelskapitalet börjar utvecklas till en dynamisk kraft i 
samhället. Han framhåller emellertid att handelskapitalet inte bestämdes av det 
feodala systemet, men att det likväl verkade inom dess ramar. "Es agierte in den 
'Poren' der Feudalgesellschaft, ohne sie in Frage stellen zu können"7. Ett uttryck 
för detta var att de feodala makthavarna genom monopol och privilegier sank
tionerade handelsmännens verksamhetsområden. Kännetecknande för denna fas 
är också att det inte så sällan förekom att handelskapital "refeodaliserades", 
dvs investerades i jordegendomar. 

Den organiserade, eller som den också kallas, den centraliserade feodalismen, 
ser Kriedte emellertid snarare som ett komplement till vad han kallar den ur
sprungliga, dvs den splittrade feodalismen, än som dess efterträdare8.1 Sverige 

4 Dobb 1981 (1946) s 22, Jfr Stråth 1988 s 391 f not 10 där han diskuterar nödvändigheten 
av en fasindelning av den samhälleliga förändringsprocessen. Han framhåller här också 
problemet att precisera övergångarna mellan faserna i teorier kring staten. 

5 Torstendahl 1989a s 85 f och där anförd litteratur. 
6 Jfr Dobb 1981, Dobb-Sweezy-debatten i "From feudalism to capitalism", 1979, Hindess/ 

Hirst 1975 kap. 6. 
7 Kriedte 1980 s 9. 
8 Kriedte 1980 s 26. 
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där feodalherrarna trots allt hade en relativt begränsad makt, där skattebönderna 
var förhållandevis många och starka, där centraliseringen var stark och där sta
ten i stor utsträckning organiserade produktionsförhållandena torde det dock 
vara riktigare att se den organiserade feodalismen som en särskild fas av detta 
produktionssätt. 

Ur politisk synvinkel har framväxten av den absoluta staten setts som en 
mycket central, eller till och med nödvändig faktor för övergången från feoda-
lism till kapitalism.9 Perry Anderson har beskrivit den absoluta staten som en 
hotad aristokratis nya politiska ryggsköld. Det var, för att använda Althussers 
ord, den politiska form som behövdes för att bevara den feodala dominansen 
och exploateringen i en period präglad av varuekonomins utveckling.10 Detta 
synsätt gör det möjligt att koppla samman diskussionen om den absoluta staten 
med den organiserade feodalismen. Så till exempel framhåller Hindess & Hirst 
att övergången från feodalism till kapitalism är möjlig endast från den absolutis
tiska varianten av feodalism. Detta är också orsaken till att den absoluta staten 
är så karaktäristisk för perioden för kapitalismens utveckling, menar de.11 

Vilken roll har då denna stat i den socioekonomiska omvandlingsprocess som 
inleddes? Kriedte pekar i första hand på tre centrala funktioner: 
1. Att framdriva lönarbetarförhållanden i produktionssfären. 
2. Att garantera ett fritt varutbyte i den kommersiella sfären. 
3. Att formalisera en för det kapitalistiska samhället nödvändig rättsstruktur.12 

Dessa tankegångar motsvaras delvis av Andersons beskrivning av den abso
luta statens funktion. Så till exempel understryker denne att omvandlingen av 
feodala skyldigheter till penningränta var ett första steg på vägen mot fri arbets
kraft och lönekontrakt.13 Kriedtes punkt 2 kan jämföras med Andersons diskus
sion om den absoluta statens ekonomiska funktion. Här understryks särskilt 
merkantilismens betydelse för att skapa en enhetlig inre marknad och för att 
främja varuexporten.14 Förändringarna inom rättssystemet tillmäts av Anderson 
en mycket stor betydelse. Central är här, menar han, den romerska rättens åter
införande. Men, till skillnad från Kriedte understryker han att den rättsliga mo
derniseringens främsta effekt var återinförandet av den traditionella feodalklas
sens makt. Paradoxen i detta reflekteras i de absoluta staternas hela struktur. En 
"modern" yta men ett arkaiserande inre genomsyrar armé, byråkrati, beskatt-

9 Anderson 1974 s 15 ff, Hindess / Hirst 1975 s 299. 
10 Anderson 1974 s 18. 
11 Hindess /Hirst 1975 s 299 
12 Kriedte 1980 s 27. 
13 Anderson 1974 s 19 f. 
14 Anderson 1974 s 35 f. 
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ning, handel och diplomati. Som exempel nämns Gustav II Adolfs professio
nella arme'.15 

b) Det liberalkapitalistiska samhället 

Det feodala samhällets övergång i det kapitalistiska är en synnerligen uppmärk
sammad och debatterad fråga. En viktig aspekt är härvidlag när det går att tala 
om ett kapitalistiskt samhälle eller en kapitalistisk stat, till skillnad från kapita
lism inom ramen för ett feodalt samhälle. Vilket eller vilka kriterier som är av 
avgörande betydelse har diskuterats ur olika aspekter. Det synes dock rimligt att 
hålla fast vid den redan av Maurice Dobb förfäktade åsikten att avgörande i 
detta sammanhang är förändringen av produktionssättet. Kapitalismen fram
trädde "då kapitalet började tränga in i produktionen i stor skala, antingen i form 
av ett ganska utvecklat förhållande mellan kapitalisten och de anställda lön
tagarna eller i den mindre utvecklade hemindustrins form".16 Detta var dock ett 
tidigt och outvecklat stadium av kapitalismen. Först genom den industriella re
volutionen uppnådde kapitalismen, enligt detta synsätt, på grundval av tekniska 
förändringar sin egen specifika produktionsprocess, dvs kollektiv produktion i 
stor skala i fabriker17 I detta sammanhang har Hindess och Hirst understrukit 
att det inte är arbetets formella underordning under en handelsmans eller ockra-
res "kapital" utan snarare dess underordning under kapitalet i produktionen av 
absolut och relativt mervärde, som konstituerar det kapitalistiska produktions
sättet.18 

Dobbs kategorier kan jämföras med Marx' begrepp "manufakturkapitalism" 
och "storindustriell kapitalism". En viktig distinktion mellan dessa senare be
grepp uppges vara att produktionssättets omvälvning i manufakturen hade 
arbetskraften, dvs arbetsdelningen som utgångspunkt, medan storindustrin har 
arbetsmedlet som utgångspunkt.19 Omvälvningen inom manufakturen innebär 
att den tidigare självständige hantverkaren blir, som Marx uttrycker det, en ar
betare "under kapitalets kommando".20 Genom den storindustriella kapitalismen 
försvann den hantverksmässiga grunden för arbetet. Detta skedde genom att ar
betsmedlet förvandlades från verktyg (hantverksredskap) till maskin. Samtidigt 
förändrades arbetarens roll. I hantverk och manufaktur betjänade sig arbetaren 

15 Anderson 1974 s 25 ff 
16 Marx 1974 (1867) s 320, Dobb 1981 s 23. 
17 Dobb 1981 s 24. 
18 Hindess / Hirst 1975 s 269. 
19 Marx I s 322 ff. 
20 Marx I s 313. 
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av verktyget, i fabriken tjänar arbetaren maskinen. Den slutliga omvandlingen 
av produktionssättet kom således genom den storindustriella kapitalismen.21 

Såväl Marx som Dobb betonar den industriella revolutionens roll som vatten-
delare mellan det kapitalistiska samhällets två första faser. Det skall dock erin
ras om att dessa båda författare i första hand har utvecklingen i England för 
ögonen. I andra länder såsom exempelvis Sverige är dessa faser inte lika lätta 
att urskilja. När det gäller Sverige måste det tvärtom ifrågasättas om det verkli
gen går att tala om ett kapitalistiskt samhälle under manufakturperioden. Manu
faktur- och förlagssystemet fick här aldrig den omfattning och betydelse som 
krävs för att det skall kunna utgöra grunden för "ett nytt produktionssätt, till
räckligt renodlat och omfattande för att kunna utgöra ett allvarligt hot mot ett 
äldre produktionssätt".22 Manufakturen kan, som vi här sett, utgöra en viktig fas 
av kapitalismen, men den konstituerar i sig på intet sätt det kapitalistiska sam
hällets genombrott. Manufakturen kan mycket väl verka inom ramen för det 
feodala samhället, men dess förutsättningar blir då mycket begränsade. Hindess 
och Hirst framhåller att "manufacture under these conditions depends princi-
pally on non-capitalist märkets provided by the feudal revenues of the lords, by 
state expenditures and by the consumtion funds of the peasants". Det betyder att 
marknaden för manufakturvarorna blir starkt begränsad i omfattning och att 
dess storlek beror till stor del på den feodala exploateringens nivå och form.23 

Utifrån ett sådant synsätt skulle den svenska manufakturindustrins måttliga 
framgång kunna ses som en logisk följd av att den verkade i ett feodalt sam
hälle. 

Indelningsgrunderna för kapitalismens faser skiftar, som tidigare nämnts, 
mellan olika framställningar beroende på utgångspunkt och syfte. Det betyder 
att inte endast fasernas antal, tidsbestämning och omfattning skiftar, utan även 
deras benämning och karaktäristika. Här ses liberalkapitalismen som det kapi
talistiska samhällets första fas. Det innebär att vi kan räkna med ett särpräglat, 
dominerande kapitalistiskt produktionssätt i Sverige först i och med industria
lismens framträdande. 

Maurice Dobb har pekat på att karaktäristiskt för den tidigaste industriella ka
pitalismen är övergången till användandet av maskiner drivna utan människors 

21 Marx I s 367. 
22 Dobb 1981 s 24. Jfr Balibar, som hävdar att manufakturen är en övergångsform mellan 

det feodala och det kapitalistiska produktionssättet, Jfr Althusser & Balibar 2 s 227-236. 
Denna uppfattning har dock med kraft tillbakavisats av Hindess / Hirst 1975 s 262-271. 

23 Hindess / Hirst 1975 s 305. 
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eller djurs kraft, en förfinad arbetsdelning och människans anpassning till 
maskinen, som återspeglades i arbetskraftens beroende av kapitalet.24 

Rolf Torstendahl har i sin analys av kapitalismens faser sin utgångspunkt i 
den teknologiska utvecklingen. Därigenom beskrivs inte de olika fasernas alla 
kännetecken, vilket i och för sig inte är nödvändigt för hans resonemang. Så till 
exempel berörs inte jordbrukets kapitalisering eller klassförhållandena. Den pe
riod som här går under beteckningen "liberalkapitalism" delar han utifrån sin 
speciella utgångspunkt in i två faser: industrikapitalismens första fas, som inte 
fått någon egentlig beteckning och "den klassiska industrikapitalismen". Utmär
kande för den första industrikapitalistiska fasen är, enligt Torstendahl, produk
tion av vissa konsumtionsvaror och tillväxten inom textilindustrin. En skillnad 
mellan denna fas och den närmast följande skulle med detta synsätt vara att ka
pitalvaror definitivt inkluderades i den industriella utvecklingen. Hans modell 
för den klassiska industrikapitalistiska fasen innehåller fyra punkter: 
1. Mekaniserade processer används för produktion av råmaterial, halvfabrikat 

och konsumtionsvaror i stora kvantiteter. Teknologiskt komplicerade pro
dukter, särskilt maskiner och verktygsmaskiner, produceras för hand och med 
begränsad användning av mekaniska verktyg och med arbetarens skicklighet 
som viktigaste instrument. 

2. Arbetsdelningen för med sig stora skillnader mellan olika skikt av arbetare 
och industriell administration är föga utvecklad. 

3. En liberal ekonomi som förlitar sig på marknadskrafterna dominerar och 
samtidigt förekommer en ringa grad av förbindelse mellan stat och industri. 

4. Klasskampen är föga utvecklad - arbetarorganisationerna håller på att växa 
fram och tjänstemännen är oorganiserade.25 

I detta sammanhang är särskilt punkt 3 intressant, då den berör statens roll. 
Denna beskrivs som mycket passiv i förhållande till samhällsekonomin; en 
nattväktarstat. Betoningen av den liberala ekonomin understryker ytterligare 
synpunkten att den fas som med utgångspunkt i teknologins utveckling kallas 
den klassiska industrikapitalismen återfinns i vad som här benämns den liberal
kapitalistiska staten. 

Statens funktioner i det kapitalistiska samhället har studerats av bl a Elmar 
Altvater. Han delar upp dem i fyra områden inom vilka staten är verksam, näm
ligen: 
1. Staten skapar de allmänna materiella produktionsbetingelserna. 

24 Dobb 1981 s 213. 
25 Torstendahl 1989 s 86 f 
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2. Staten skapar och säkerställer allmänna rättsförhållanden, inom vilka rätts
subjektens relationer i det kapitalistiska samhället utspelas. 

3. Staten reglerar konflikten mellan lönearbetare och kapital och vid behov ge
nom ett politiskt förtryck av arbetarklassen - och detta inte endast med 
rättsliga utan även med polisiära och militära medel. 

4. Staten säkerställer det nationella totalkapitalets existens och expansion på 
den kapitalistiska världsmarknaden.26 

Dessa funktioner är inte begränsade till den liberalkapitalistiska fasen utan 
avser den kapitalistiska staten överhuvud taget. Det framgår dock att exempel
vis de produktionsprocesser, som staten kontrollerar eller reglerar är färre i det 
tidiga industrikapitalistiska samhället än under senare faser.27 En funktion som 
dock förbises i Altvaters uppställning är att legitimera den rådande samhälls
ordningen. 

Under den övergångsperiod, som här studeras förändrades således statens roll 
i många avseenden. Jurgen Habermas har beskrivit förändringen i termer av of
fentlighetens förändring. En borgerlig offentlighet avlöste den feodala offent
ligheten. Den borgerliga offentligheten utmärks bl a av att det finns en skillnad 
mellan staten och samhället28 

Utifrån ett liknande synsätt beskriver Torkel Jansson relationen stat-kommun 
sedd i ljuset av fattigvårdsfrågan. Han menar att det är svårt att karaktärisera det 
tidigare 1800-talets socknar och städer som delar av staten. Lagstiftningsvägen 
sökte man reglera bort en rad funktioner från staten till en därifrån skild sfär, 
som dock hänförs till "det allmänna".29 Intressant i sammanhanget är att utdele-
geringen av vissa statliga funktioner till kommunerna kom att få en stor betydel
se för beskattningen.30 Genom att kommunerna ålades att sörja för fattigvården 
och senare även folkskolan fick kommunalskatterna en allt större betydelse, me
dan statsskatterna hölls nere. Den kommunala beskattningen reglerades först 
genom 1843 års sockenstämmoförordning och därefter genom de kommunal-
och bevillningsförordningar, som kom i början av 1860-talet. Kommunalt skatt
skyldig var den, som hade en sammanlagd inkomst av 400 riksdaler. Den all
männa bevillningen gjordes till norm för kommunalskatten.31 

26 Altvater 1976 s 133 f 
27 Altvater 1976 s 134. 
28 Habermas 1984 s 42 ff. 
29 Jansson 1985 s 47 f. 
30 Jfr Jansson 1987 s 148 ff. 
31 Kaijser 1962 s 51 f, Fridh / Dahlberg 1962 s 450. 
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c) Staten och exploateringen 

Gemensamt för de feodala och kapitalistiska samhällena är att de utmärks av 
exploatering. Formerna för exploateringen skiljer sig emellertid åt eftersom de 
är bundna till produktionasättet. I det feodala produktionssättet är exploate
ringen således knuten till ägandet och brukandet av jorden. Exploateringens 
mest karaktäristiska form i kapitalismen hör däremot hemma i den industriella 
miljön och i förhållandet mellan kapitalägare och lönarbetare. Exploateringsför
hållandena under själva övergångsperioden från det ena produktionssättet till 
det andra är emellertid mindre klara. Vi får här tänka oss exempelvis större eller 
mindre förändringar i den feodala exploateringen och kanske en period när det 
vid sidan av denna exploatering fanns en växande kapitalistisk exploatering.32 

Skatterna utgör ofta en central del av exploateringen. Det gäller både det feo
dala och det kapitalistiska samhället. Skatterna brukar beskrivas som en indirekt 
exploateringsform.33 Det innebär att en klass tillägnar sig en större eller mindre 
del av en annan klass1 merarbete, men detta sker inte direkt utan exploateringen 
sker via staten. 

Staten kan mycket förenklat beskrivas som den exploaterande klassens poli
tiska organisationsform.34 En av statens funktioner är därmed att upprätthålla de 
rådande exploateringsförhållandena. Detta sker bl a genom skatten, som häri
genom får en mycket viktig roll i exploateringen. 

Statens roll i exploateringen varierar emellertid i vissa avseenden mellan det 
feodala samhället och det kapitalistiska. Skillnaden gäller inte minst den tvångs
apparat, med vars hjälp exploateringen sker i respektive produktionssätt. I det 
feodala samhället har staten till uppgift att sanktionera det utomekonomiska 
tvång, som hör samman med exploateringen. I det kapitalistiska samhället skall 
staten garantera, inte ett utomekonomiskt, men väl det ekonomiska tvång som 
ingår i exploateringen.35 

d) Skatteexploatering i den organiserade feodalismen 

Exploateringen i det organiserade feodala samhället var i likhet med tidigare 
feodal exploatering bunden till jorden. Icke desto mindre skilde sig exploate
ringen nu markant från vad som förekommit under tidigare faser av feodalis-

32 Jfr Hindess / Hirst 1975 ss 283 ff. 
33 Det fanns dock skatter som inte var exploaterande, såsom exempelvis adelns kontribu-

tioner. 
34 Marxistisk uppslagsbok 1978, Uppslagsord: Staten, Jfr ovan s 2. 
35 Dahlgren 1982 s 451. 
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men. Den viktigaste orsaken till detta är att det nu vuxit fram en stark, organise
rad stat, med en fast kontroll över exploateringen. I samband med detta fram
trädde också en indirekt exploatering i form av ett fast organiserat skattesystem. 
I Sverige var det de s k grundskatterna. Detta påverkade i vissa avseenden även 
den direkta utsugningen. Formerna för och omfattningen på de feodala räntorna 
måste i viss mån anpassas till statens krav på skattebönderna. Annars riskerade 
godsägarna att förlora sin arbetskraft. 

Under den organiserade feodalismen började även ansatser till en direkt ka
pitalistisk exploatering att växa fram. I exempelvis manufakturerna uppstod nya 
exploateringsförhållanden, vilka påtagligt skilde sig från den feodala exploate
ringen. Grunden för exploateringen var här inte jorden utan den arbetande klas
sens försäljning av sin arbetskraft. I och med det nya produktionssättets fram
växt och den succesiva övergången tills dess det blev dominerande fick denna 
exploateringsform en allt större utbredning. Under denna period existerade så
ledes de båda exploateringsformerna parallellt. Så länge som det feodala pro
duktionssättet var dominerande var dock den nya exploateringsformen begrän
sad och av underordnad betydelse i förhållande till den feodala. 

övergången från ett feodalt till ett kapitalistiskt samhälle skedde, som ofta 
framhållits genom en långt utdragen process. I inledningsskedet av denna om
daningsprocess märktes endast marginella förändringar av skattesystemet. Det 
skapades således inte nya, alternativa skatter som var anpassade till det nya pro
duktionssättet, utan bevillningen och vissa andra skatter utsträcktes till att gälla 
även manufakturer, varv, sågverk och andra representanter för det nya produk
tionssättet. Grundskatterna, som var direkt knutna till det feodala produktions
sättet, berörde däremot dessa företag endast undantagsvis. Till de intressantare 
förändringarna inom skattesystemet synes dock de sporadiskt förekommande 
experimenten med en mer kapitalistisk beskattning vara. Viktigast är här de för
sök med förmögenhetsbeskattning, som genomdrevs 1713 och 1800. 

övergångsperioden präglades i ekonomiskt-politiskt avseende av merkantlis-
men. Den absoluta kungamaktens merkantilistiska politik syftadie till att upp
rätta en nationalstatlig ekonomi. Detta var emellertid mycket kapitalkrävande 
vilket framtvingade ett effektivt skattesystem. Den absoluta, merkantilistiska, 
eller som Habermas uttrycker det, "den moderna" staten var väsentligen en 
skattestat.36 Den merkantilistiska politiken hade således en stark inverkan på 
den indirekta exploateringen. Så till exempel medförde stödet till manufaktu
rerna inte endast att manufakturägare och -arbetare befriades från bevillningen 
under en period, det ledde också till protektionistiska tullar med bl a höga im-

36 Habermas 1984 s 29. 
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porttullar på manufakturvaror och exportförbud eller mycket höga exporttullar 
på vissa råvaror.37 Genom tullpolitiken började således statsmakten få ett medel 
att påverka konjunkturerna och utvecklingen för inte minst de kapitalistiskt or
ganiserade företagen. 

Idéerna bakom denna politik hade sammanfattats av Sveriges förste professor 
i politisk ekonomi, Anders Berch. I hans bok "Inledning til Almänna Hushål-
ningen" från 1747 finns, enligt Eli F Heckscher alla merkantilismens viktigaste 
ingredienser: teorin om den positiva handelsbalansen, argument för protektio-
nism, reglering av näringslivet etc.38 

Berch's ståndpunkt har av bl a Lars Magnusson betecknats som "konservativ 
merkantilism".39 Denna bygger i stor utsträckning på den tyska kameralistiken, 
vilken kan sägas vara den första egentliga ekonomiska teorin. 40 Ludwig von 
Seckendorff, Justus Christof Dithmar, Julius Bernhard von Rohr och de andra 
kameralistema fick genom Berch sina ideér spridda i Sverige. De tyska kame
ralisterna betonade emellertid härskarens intressen långt starkare än vad som 
var fallet med merkantlismens företrädare i Sverige. Heckscher påpekar att 
Berch visserligen förespråkade statsreglering av näringarna, men syftet var inte 
att främja furstens intressen utan individens bästa.41 "Cameralism then serves to 
draw together certain techniques of government avaible to the ruler to the eigh-
teenth-century German state, which both stabilize and increase his power", 
framhåller Keith Triebe och detta skulle ske genom den ekonomiska politiken 42 

Skillnaden mellan kameralistik och merkantilism kan förklaras ur historie-
materialistisk synpunkt. Ingrid Mittenzwei har formulerat en tolkning av denna 
skillnad. Enligt henne "ist der Kameralismus eine auf die Interessen der Territo-
rialfiirsten abgestimmte Lehre, die darauf abzielte, die feudalen Staaten durch 
steuerliche Auspliinderung ihrer Untertanen finanziell abzusichem". Merkanti-
lismen däremot beskrivs som "die politökonomische Teorie der Periode der ur-
sprunglichen Akkumulation". Medan merkantilismen i framförallt sin senare fas 
främst företräder den uppåtsträvande bourgeoisins intressen framstår kame
ralistiken som försvarare av den absoluta regimens intressen.43 

37 Stadin 1982 s 500 ff. 
38 Heckscher 1949 s 826-833. 
39 Magnusson 1985 s 30. 
40 Eventuellt kan kameralistiken ses som en föregångare till ekonomisk teori. En sädan 

ståndpunkt förfäktas i exempelvis Triebe 1984 s 265. 
41 Heckscher 1949 s 831, Jfr Magnusson 1985 s 32. 
42 Triebe 1984 s 266. 
43 Mittenzwei 1979 s 170 ff. 

13 



e) Skatteexploatering i det liberalkapitalistiska samhället 

I det liberalkapitalistiska samhället, där det kapitalistiska produktionssättet bli
vit dominerande hade givetvis också en kapitalistisk exploatering vunnit insteg. 
Framväxten av fabriksindustrier, sågverk och andra kapitalistiskt organiserade 
anläggningar hade skapat förutsättningar för en direkt exploatering av arbetarna. 
Mycket fanns dock kvar av de gamla exploateringsformerna. Detta gäller i syn
nerhet den indirekta exploateringen, emedan skattesystemet tillhör det mest 
trögrörliga i samhället. Detta beror inte endast på att skattesystemet är en stor 
och genomgripande organisation i samhället, som legitimerats under en längre 
tid och som därför är svår att förändra. Det beror kanske i ännu högre grad på 
statens roll i samhället och att det fanns starka intressen som verkade för att 
skattesystemet skulle bevaras oförändrat. Konkret innebär det att det feodala 
skattesystemet kvarstod i Sverige under hela den liberalkapitalistiska fasen. 

Ett resultat av detta och av den stora diskrepans som fanns mellan å ena sidan 
det kapitalistiska produktionssättet och den direkta exploateringen och å andra 
sidan skattesystemet torde ha inneburit att den indirekta exploateringen under 
denna period totalt sett fick en minskad betydelse. Detta kan i viss mån också 
ses som ett resultat av svårigheterna att på ett adekvat sätt beskatta det nya pro
duktionssättet med det gamla skattesystemet. Viktig är emellertid också den 
ideologiskt motiverade strävan som fanns hos den liberalkapitalistiska staten. 

Denna doktrin, att skatterna skulle belasta de skattskyldiga så lite som möj
ligt, formulerades av bl a Adam Smith och David Ricardo. I sina fyra maximer 
rörande skatter fastslår exempelvis Smith att: 
1. The subject of every state ought to contribute towards the support of the go-

vernment, as nearly as possible in proportion to their abilities. 
2. The tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not 

arbitrary. 
3. Every, tax ought to be levied at the time and in the manner in which it is most 

likely to be convenient for the contributor to pay it. 
4. Every tax ought to be contrived as both to take out and to keep out of the 

pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into 
the public treasure of the state.44 

Särskilt i den fjärde maximen betonas denna strävan efter att begränsa skat
terna för de skattebetalande. Skatterna skall vidare, framhöll Smith, betalas efter 

44 Smith 1976 (1776) s 825 f 
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vars och ens förmåga, "that is, in proportion to the revenue which they respecti-
vely enjoy under the protection of the state".45 

Det har tidigare konstaterats att den liberalkapitalistiska staten kan karaktäri
seras som en "nattväktarstat". Det innebär att statens åtaganden och därmed 
också utgifter begränsas, vilket är en förutsättning för att detta synsätt skall 
kunna tillämpas i praktiken. Det kunde ske bl a genom att vissa offentliga åta
ganden överfördes till kommunerna. 

David Ricardos syn på skatterna var kanske ännu mer avpassad till ett liberal-
kapitalistiskt samhälle. Enligt honom är skatterna snarast ett nödvändigt ont. 
Detta framförallt därför att de begränsar möjligheterna till kapitalackumulation. 
"There are no taxes which have not a tendency to lessen the power to accumu-
late" menade han.46 

Exploateringen och då inte minst den indirekta exploateringen hör nära sam
man med samhällets utveckling och statens roll i detta samhälle. Sveriges om
vandling från ett organiserat feodalsamhälle till ett liberalkapitalistiskt samhälle 
innebar också att exploateringens utformning och betydelse förändrades. År 
1870 var inte längre beskattningens huvudsakliga syfte att finansiera en omfat
tande krigsapparat, såsom varit fallet ännu vid 1700-talets början. Statsförvalt
ning och administration kom att kräva alltmer av skattemedlen. Folkskola, 
fattigvård och andra offentliga åtaganden, som växte fram i den liberalkapitalis
tiska staten överfördes däremot till kommunerna för att hålla statsskatterna nere. 
Härigenom fick dock de kommunala skatterna en allt större betydelse; en ut
veckling som fortsatt fram till våra dagar. 

45 Smith 1976 s 825 
46 Ricardo 1973 (1817) s 95. Detta kan jämföras med en modern författare som E Altvater 

(1976), som menar att i det kapitalistiska samhället är skatterna ett av staten fastställt negativt 
hinder för de enskilda kapitalen att formera sitt värde. Skatterna begränsar den individuella 
konsumtionen och/eller mervärdets ackumulation, s 137 f. 
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3. Skatternas roll i den organiserade 
kapitalismens samhälle 

När produktionsförhållandena förändras, förändras också ett samhälles beskatt
ning. Sålunda medförde övergången från feodalsamhället till kapitalismens 
samhälle att många av de skatter, som fungerade i feodalsamhället, i och med 
dess upplösning kom att försvinna. Det samhällsekonomiska underlagets roll 
bör dock inte missuppfattas. En förändring av produktionsförhållandena medför 
inte automatiskt förändringar i beskattningen. Andra faktorer är också av central 
betydelse. Hit hör exploateringsförhållanden: vilka klasser som finns i samhäl
let, vilka relationer som finns mellan dem och vilka former exploateringen tar 
sig. Därtill kommer frågan om statens ställning i samhället, dess betydelse på 
olika samhällsområden, dess behov av inkomster och dess roll för exploate
ringen. 

Vad övergången från feodalism till kapitalism har betytt för skattesystemet 
har Kekke Stadin ovan behandlat ur teoretiska aspekter. Här skall några syn
punkter anläggas på utvecklingen inom det kapitalistiska samhället i de faser 
som här kan vara aktuella. 

I detta sammanhang skall först anknytas till en teori, som nyligen applicerats 
på den svenska beskattningens utveckling 1861-1914. Det är fråga om den 
amerikanska ekonomen H H Hinrichs' teori för hur skattestrukturer förändras i 
samband med ekonomisk utveckling.47 Hinrichs delar in de i historia och nutid 
förekommande samhällena i traditionella, transitionella och moderna. Med tra
ditionella menar han agrarsamhällen, som politiskt kontrolleras av jordägar
intressen och där nationalinkomsten baseras på jordbruket och dess binäringar 
och där befolkningen är illiterat och har sina intressen förankrade på by- och 
regionnivå. Statens dominerande inkomster kommer från tributer, domäntill
gångar, "traditionella" direkta skatter, till någon del även från indirekta skatter. I 
transitionella samhällen utvecklas handel och penninghushållning. "Nya vägar 
att lösa gamla problem utvecklas." Samhällena dras in i större såväl ekonomiska 
som ideologiska sammanhang. Indirekta skatter utvecklas, först på importen och 
sedan på inrikeskonsumtion, och de dominerar bland statens inkomster. "Mo
derna" direkta skatter uppkommer. Det moderna samhället definieras i stort sett 
endast som ett, där statsinkomsterna är minst 20% av BNP, beroende på för-

47 Hinrichs 1966, passim. 
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svars- och välfärdsutgifter. Skattesystemet beror mer på sociopolitiska ideologi
er och traditioner än på ekonomisk struktur. 

Det torde ha framgått att Hinrichs' begreppsapparat är synnerligen vagt ut
formad. Det moderna samhället definieras mest utifrån skattesystemen, som 
dessutom tycks kunna variera betydligt. De transitionella definieras främst uti
från handelns roll, medan begreppet traditionella samhällen är så öppet, att 
nästan alla samhällen och länder fram till 1850 och de flesta fram till andra 
världskriget kan inrangeras i dem. 

Hinrichs bygger sin teori på generaliseringar gjorda utifrån samhällen i mo
dern tid, främst med sikte på förhållandet mellan direkt och indirekt beskatt
ning.48 Hans huvudtes är att handelns utveckling medför att de transitionella 
samhällena övergår till främst indirekt beskattning, först av handeln och sedan 
av inrikes konsumtion. Därefter övergår dessa samhällen till att bli moderna 
samhällen, där de indirekta skatterna sjunker, medan de "moderna" direkta 
skatterna kommer att överstiga de indirekta (60 mot 40%). 

Förklaringen till handelns ökade betydelse för skattestrukturen skulle vara att 
det genom handelns utveckling blir administrativt lätt att frångå in en del av den 
cirkulerande nationalinkomsten. "The foreign sector" är mest produktiv, mone-
tariserad och (om den innefattar utländska intressen) politiskt lätt att avtappa.49 

Betr. uppkomsten av den "moderna" beskattningen ges inga tydliga förkla
ringar, men det synes som om Hinrichs menar att landets egen skattekapacitet 
nu har vuxit så att skattesystemet kan varieras efter olika politiska system och 
kulturella "stilarv".50 

Hinrichs "teori" är väl främst en variant av den ofta framförda tanken att 
större ekonomiska förändringar automatiskt medför förändringar i skattesyste
met. Det speciella för Hinrichs är betonandet att handelns roll i ett övergångs
skede. Andra har främst betonat per capita-inkomstens utveckling som av
görande för skatternas utformning i nyare tid.51 

Som tidigare framgått, måste emellertid förutom samhällsekonomin andra 
faktorer tas fram för att det skall gå att förklara skattesystemets förändringar. 
Hinrichs förklarar egentligen ingenting; han söker och finner korrelationer, bi-

48 R A Musgrave har kritiserat Hinrichs' teori bl a genom päpekandet att dikotomin di-
rekta-indirekta skatter enbart inte är den bästa grunden för en historisk analys. Han har ocksä 
framhållit att den sociala och politiska ramen för dagens låginkomstländer är mycket annor
lunda än den som fanns då vår tids höginkomstländer var på motsvarande låg utvecklings
nivå. Musgrave 1969, s 136 med not 16. Allmänt har H-U Wehler kritiserat denna typ av 
moderniseringsteori, se Wehler 1975, passim. 

49 Hinrichs 1966, s 102. 
50 Ibidem, s 39, 63,94. 
51 Jfr Musgrave 1969, s 130 ff. 
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fogar en och annan ad hoc-förklaring men ger inga sammanhängande och syste
matiska förklaringar. Det kan han heller inte göra utifrån sina både vaga och 
ohistoriska utgångspunkter. 

För att kunna förklara sambandet mellan en förändrad samhällsekonomi och 
ett förändrat skattesystem måste man, som tidigare berörts, diskutera statens och 
skatternas funktion i samhället, med särskild hänsyn till exploateringsförhållan
dena. 

Det torde vara lämpligast att börja med frågan om statens roll i det kapitalis
tiska samhället. Härom finns en mångskiftande debatt från skilda utgångspunk
ter. Även den historiematerialistiska debatten har varit omfattande, varför inte 
heller den här kan behandlas med någon större utförlighet. Ett par definitioner 
ur den svenska diskussionen kan nämnas. En sådan återfinns hos Mats 
Dahlkvist, som anger att den kapitalistiska statens funktioner är följande: 
1) att uppehålla produktions- och reproduktionsbetingelserna 
2) att uppehålla reproduktionen av arbetskraft, skola etc. 
3) att reglera ackumulationsprocessens konjunkturer 
4) att säkra dennas betingelser på världsmarknaden.52 

Dahlkvists definition ansluter sig nära till den som Stadin ovan anfört efter E 
Altvater. I bägge definitionerna saknas en central funktion hos staten, nämligen 
den att tillgodose de intressen och behov som anses vara medborgarnas gemen
samma.53 

Detta tillhör visserligen statens funktioner i alla samhällen där den finns; men 
den får givetvis inte glömmas bort, när det gäller det kapitalistiska samhället, 
där den ju f ö ofta framställs som statens enda funktion. Härunder hör också 
statens legitimerande funktion och dess roll som bevarare av den sociala har
monin. 

A Forsman har i sin 1980 utkomna avhandling utarbetat "en funktionalistisk 
teori om staten", i vilken han hävdar, att statens viktigaste uppgift är att uppe
hålla den mervärdeproducerande ekonomin. Samtidigt menar han att statens 
karaktär starkt påverkas av arbetarklassens organisationsnivå. Ju starkare orga
niserad arbetarklassen är, desto mer måste staten anpassa sig till dess krav och 
desto mer begränsad blir mervärdesproduktionen.54 Forsman pekar här på en 
viktig aspekt av statens ställning i samhället, nämligen att det alltid råder en 
kamp om staten mellan olika klasser och/eller andra grupperingar för ätt på
verka statens utformning och politik. Att arbetarklassen deltar i denna kamp i 

52 Dahlkvist 1982, s 39. 
53 Jfr Stadin ovan s 10. 
54 Forsman 1980, s 62 ff. 
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det kapitalistiska samhället är också uppenbart liksom att dess organisationsnivå 
härvidlag spelar en viktig roll. 

Statens roll i det kapitalistiska samhället måste emellertid bli beroende av i 
vilket stadium detta samhälle befinner sig. En livlig debatt har förts i Väst
europa, särskilt i Västtyskland, om hur de olika faserna i kapitalismens utveck
ling skall karakteriseras. Utifrån denna debatt har Rolf Torstendahl definierat 
fem stadier i kapitalismens utveckling främst i Västeuropa. Stadin har tidigare 
tagit upp de två första. Det tredje stadiet är den organiserade kapitalismen, som 
enligt Torstendahl har följande kännetecken: 
1. Nya energikällor och nya kraftkällor. Användning av mekanisk kraft för pro

duktion av komplicerade tekniska produkter. Ökad arbetsdelning genom stan
dardisering och nya kraftkällor. 

2. Arbetsdelningen leder till minskande skillnader mellan olika arbetare och 
snabb tillväxt av den industriella byråkratin. 

3. Liberal ekonomi i princip men kombinerad med växande gemensamt intres
seområde för industri och stat. Liberaldemokratisk interventionism organise
rad genom statlig byråkrati. Finanskapitalet intensifierar sina relationer till 
industrin. 

4. Homogenisering av både arbetarklass och tjänstemannaskikt. Arbetsmarkna
den blir alltmer organiserad. Klasskamp i öppna former.55 

Denna fas, som applicerad på Sverige skulle gälla perioden 1890/95-1935,56 

motsvarar ganska nära det stadium, som i tidigare historiematerialistisk forsk
ning i fr a Lenins efterföljd kallats det statsmonopolistiska. Bl a J Kocka har 
kritiserat denna term med dithörande definitioner. Han har hävdat, att de som 
hyllar detta betraktelsesätt underskattar statens relativa självständighet och 
överdriver sammansmältningen av statsmakt och monopol. Dessutom menar 
Kocka, att denna tolkning innebär att den statsmonopolistiska fasen är ett slut
stadium i kapitalismens utveckling och innefattar en tilltagande utsugning, som 
leder till fascism och kapitalismens sammanbrott.57 

Torstendahl har invänt, att begreppet statsmonopolistisk kapitalism kan defi
nieras så inom den historiematerialistiska teorin att den organiserade kapitalis
mens samhälle kan ses som en tidig form av detta, typisk för Västeuropa i sent 
1800- och tidigt 1900-tal.58 Detta påstående synes befogat. Här liksom hos 

55 Torstendahl 1989a, s 90 f. Se vidare för diskussionen om den organiserade kapitalismen 
främst uppsatserna i Winkler 1974 och Nybom/Torstendahl 1989. Jfr även Larsson 1977, 
s 182 f., samt nedan s 117 ff. 

56 Nybom 1989a, s 108 f, Torstendahl 1989b, s 136. 
57 Kocka 1974, s 24 ff. 
58 Torstendahl 1985, s 92. 
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Torstendahl föredras dock termen organiserad kapitalism, för att markera en 
öppnare syn på hur kopplingen mellan stat och näringsliv under denna period 
fungerat än vad begreppet statsmonopolistisk kapitalism vanligen står för. 

Det har framgått att staten spelade en mycket mer aktiv roll i den organiserade 
kapitalismens samhälle än i tidigare former av kapitalism. I detta samhälle kom 
därför också statsfinanserna och därmed skatterna att utformas på ett annat sätt. 

R Goldscheid har betonat statsfinansemas stora betydelse för statens ställning 
och hävdar t o m att statsapparaten är statsfinansernas överbyggnad. Han menar 
också att det först måste ske en finansiell nyorientering av staten, innnan det 
kan ske politiska förändringar av större betydelse. I det kapitalistiska samhället 
går i sista hand större delen av skatter och avgifter till storkapitalisterna. Största 
delen av skattebördan läggs också på de fattigare skikten i samhället. Gold
scheid menar, att inte ens strävan efter större rättvisa i beskattningen leder till 
större jämlikhet. Sålunda medför införandet av progressiva skatter att staten får 
ett finansiellt intresse av att befordra ökande skillnader i inkomstfördelningen, 
eftersom staten får in mera i skatt av de högre inkomsttagarna.59 

Det senaste påståendet förefaller tvivelaktigt. Statsmaktens finansiella intresse 
ligger snarast i att fler och fler kommer upp till högre inkomstnivåer, så att 
skatteinkomsterna ökar. Goldscheids resonemang kring påståendet att en finan
siell nyorientering av staten föregår en politisk är intressantare, sammankopplat 
med den iakttagelse som också Goldscheid gör, att stat och kapital nära samver
kar i ett utvecklat kapitalistiskt samhälle. 

I detta sammanhang kan man sätta in resonemangen om hur statsfinanserna 
förändras i och med att statens roll i det kapitalistiska samhället blir en annan. 
Enligt bl a J 0'Connor kännetecknas den liberala staten finansiellt av följande 
drag: 
1. Minimala statsutgifter för att statens kreditorer skall kunna få betalt. 
2. Indirekta skatter för att dölja skatteexploateringen och för att undgå efter

forskningar av individernas inkomst och förmögenhet. 
3. Lånefinansieringen begränsas starkt. 
4. Balanserad budget för att begränsa statens aktivitet till skattefinansierade ut

gifter. 
Också 0'Connor finner att staten får nya funktioner i ett mer utvecklat sta

dium av kapitalismen, även om han inte använder termen organiserad kapita
lism. Han menar även att statskapitalismen integreras i ekonomin i detta sam
manhang. Då kommer statsfinansiella förändringar, som ger ett nytt finansiellt 

59 Goldscheid 1917, s 4 ff, 25 ff. 
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system med: 1. Direkta skatter. 2. Icke balanserad budget. 3. Ny roll för låne
finansieringen. 4. Expansion för statens utgifter och ekonomiska funktion.60 

Detta synsätt, som utgår ifrån mer genomtänkta både teoretiska och historiska 
förutsättningar än Hinrichs' tidigare anförda, behöver utvecklas för att bli en an
vändbar teoretisk modell. Viktigt är dock att denna syn tar hänsyn till samhäl
lets karaktär och statens roll, liksom till statens hela budget, inte enbart skat
terna. I den organiserade kapitalismens samhälle fordras en förhållandevis stark 
stat för att den skall kunna fylla de ovan efter Dahlkvist angivna funktionerna. 
Denna starka stat kräver andra resurser än den svaga liberalkapitalistiska staten, 
inte bara större resurser utan också medel, som är både säkra och expansiva. De 
indirekta skatterna kan i längden inte fylla den uppgiften; därför måste direkta 
skatter av expansivt slag bli viktiga. Krav på säkra och expansiva statsinkomster 
får därför ofta ökad betydelse. 

I nutida finansteori, som främst bygger på de förhållanden som råder i det 
moderna västeuropeiska/nordamerikanska samhället, utgår man vanligen i prin
cip från tanken att staten genom sin finanspolitik skall befordra undersåtarnas 
välfärd.61 Man anser att marknadsekonomin har brister i fråga om att tillgodose 
individernas behov. Dessa brister skall staten avhjälpa. 

Finanspolitiken och därmed skattepolitiken har huvudsakligen tre mål, vilket 
också kan uttryckas så, att skattesystemet har tre funktioner:62 

a) allokeringsfunktionen: att säkra en ur olika synpunkter "lämplig" kostnads
fördelning i samhället för att tillfredsställa de behov som anses gemensamma. 

b) fördelningsfunktionen: att justera inkomst- och förmögenhetsfördelningen, så 
att denna blir mera "rättvis". 

c) stabiliseringsfunktionen: att uppehålla "hög" sysselsättning, en "rimlig" grad 
av prisstabilitet och en "lämplig" hastighet i ekonomisk tillväxt. 
Inom citationstecken har ovan de adjektiv satts, som markerar att olika värde

ringar kan leda till högst olika finanspolitiska resultat. R A Musgrave betonar 
också att finanspolitiken och den normativa finansteorin bygger på de politiska 
och sociala värdena i det samhälle de tjänar.63 Man kan givetvis i det samman
hanget fråga sig vilka grupper i samhället som främst präglar de värderingar 
som får betydelse för finansteori och finanspolitik. 

Till ovan efter Musgrave anförda indelning ansluter sig ofta andra national
ekonomer och finansteoretiker. Ett belägg för detta ger en serie rapporter från 

60 0'Connor 1973, s 71 f. 
61 Så t ex Gerloff 1956, s 243 ff. 
62 Se härom Musgrave 1959, s 5 ff, och Musgrave/Musgrave 1984, s 4 ff. 
63 Musgrave 1959, s 4. 
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en nordisk konferens 1983 med rubriken "konflikter mellan beskattningens fis

kala och icke-fiskala ändamål". Man kan möjligen fråga sig om diskussionerna 

här inte har en något missvisande utgångspunkt. Musgraves punkt a) ovan be

traktas som beskattningens fiskala ändamål och punkterna b) och c) som icke 

fiskala. Punkt a) innehåller visserligen det fiskala syftet att helt enkelt skaffa 
medel till statens utgifter.64 Musgrave visar dock i sin framställning sin medve
tenhet om att sättet att anskaffa medel påverkas inte bara av hur man tänker sig 

att medlen lättast och effektivast skall kunna tillvägabringas utan också att här 

ofrånkomligt och oskiljaktigt ligger föreställningar om vilka skatteobjekt som 

skall drabbas och hur en rättvis fördelning av skatterna skall se ut. Vissa förfat
tare i rapporten, såsom Nils Mattsson, betonar också att det inte finns något 
"neutralt" skattesystem.65 

I konferensrapporten räknar de olika författarna upp en rad icke-fiskala än

damål med skattesystemet. Från dansk sida anger Jan Steen Jensen följande: 1) 

det fördelningspolitiska 2) det allokeringspolitiska 3) det konjunkturpolitiska 4) 

det bostadspolitiska 5) det jämställdhetspolitiska och 6) det regionalpolitiska. 
De finska och svenska rapportörerna anger desamma (Mattsson tillägger även 
ett kulturpolitiskt syfte).66 

De i punkterna 2, 3 och delvis även 6 tänkta skattefunktionerna kan återfinnas 
under vad som ovan efter Musgrave angivits som skattesystemets stabiliserings
funktion. Genom dem skall stabiliteten i ekonomin befordras. De i punkterna 1, 
4, 5 och delvis även 6 upptagna skattefunktionerna ingår liksom det kulturpoli
tiska syftet i den fördelningspolitiska aspekten. I det sistnämnda fallet är avsik
ten givetvis att en lämplig utformning av skattesystemet kan ge de inkomst- och 
förmögenhetsmässigt sämre tillgodosedda ökade möjligheter att tillfredsställa 
sina kulturella behov. 

I det stadium av det moderna samhällets utveckling, som ovan kallats den or
ganiserade kapitalismens fas har staten fått stor betydelse för exploateringen. 
Förutom att den upprätthåller samhällsordningen bidrar staten aktivt till att 
skapa en ackumulation av det privata kapitalet, t ex därigenom att den tar på sig 
nödvändiga investeringar i kommunikationer och teknologisk utveckling. Dessa 
investeringar är ofta så dyrbara att företagarna har svårt att bekosta dessa, även 

64 En annan definition av det fiskala syftet: beskattningen skall reglera den privata efter
frågan på varor och tjänster i samhället och därmed skapa en realekonomisk ram för offentlig 
efterfrågan (H Röyne i konferensrapporten, s 59). Röyne lägger som fiskalt mål till även att 
skattesystemet bör utformas så att det bidrar till att maximera nationalprodukten. 

65 Rapporten, s 133 ff. 
66 Rapporten, s 13 ff, 37 ff, 102 ff, 260 ff. 
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om de går samman privat. De har i varje fall större fördel av att kostnaderna 
fördelas på skattedragarna genom statsmaktens försorg. 

De offentliga investeringarna stöder alltså den privata kapitalackumulationen. 
Det är givet att också den offentliga konsumtionen är produktiv ur privatkapi
talets synpunkt. De sociala utgifterna innehåller dock improduktiva utgifter, 
men de är nödvändiga för att bevara den sociala harmonin och uppehålla icke
arbetande grupper, som delvis kan komma att behövas på arbetsmarknaden. Det 
bör understrykas att de flesta statsutgifter kan ses både som bidragande till den 
sociala harmonin och som produktiva för privatkapitalismen. 

Samtidigt bör motsättningarna i det kapitalistiska systemet observeras, exem
pelvis motsättningen mellan kraven på att gynna privat kapitalackumulation och 
på att upprätthålla den sociala harmonin. Denna motsättning tar sig också ut
tryck i förhållandet mellan statens inkomster och utgifter på det sättet att skatter 
som minskar möjligheterna till kapitalackumulation på samma gång är en förut
sättning för statsutgifter, som är nödvändiga för att bevara den sociala harmoni 
utan vilken ackumulationen inte kan genomföras.67 

Skatterna spelar också en självständig roll i exploateringen. Också de kan 
vara produktiva ur privatkapitalets synpunkt och/eller bidra till att upprätthålla 
den sociala harmonin. Det som Musgrave kallar den fördelningspolitiska funk
tionen gäller främst bevarandet av den sociala harmonin, medan stabiliserings
funktionen garanterar exploatering och kapitalackumulation, kanske också till 
någon del den sociala harmonin. 

Vad beträffar exploateringsaspekten kan först erinras om att skattesystemet i 
feodalsamhället var utformat så att det kunde utnyttjas av privatpersoner på det 
sättet att dessa bar upp skatteinkomster, som de kunde utnyttja utan att leverera 
en motprestation till staten som var klart bestämd i förhållande till de uppburna 
skatterna. Denna praxis, som enligt tidigare resonemang här kallas direkt skatte
exploatering, minskade i det svenska feodalsamhället i takt med statsapparatens 
rationalisering, och de sista resterna av systemet försvann under 1800-talet. 

I det svenska feodalsamhället var delar av skattesystemet utformade så att de i 
kombination med adelsprivilegierna utgjorde en juridisk-ideologisk garanti och 
en ekonomisk ram för godsägarnas exploatering av landbönderna. I detta sam
manhang är det fråga om en indirekt skatteexploatering. Det är ett system som 
försvinner i det kapitalistiska samhället.68 

Någon juridisk-ideologisk garanti, specifik för exploateringen, existerar inte i 
det kapitalistiska samhället, ej heller någon genom staten fixerad ekonomisk 

67 Gough 1985, s 79 ff, 139 ff. 
68 Jfr Dahlgren 1982, s 441 f, 450 ff. 

23 



ram. Däremot kan skatterna öka möjligheterna för privata vinster och privat 
ackumulation, t ex genom att påverka varupriserna på ett för dessa ändamål 
gynnsamt sätt. Protektionistiskt lagda tullar har en sådan effekt. Också i detta 
fall kan man tala om en indirekt skatteexploatering. Skatterna kan även med
verka till att hålla nere lönekraven genom att de läggs så att vissa löntagargrup
per gynnas i beskattningen, vilka annars skulle försöka tvinga arbetsgivarna att 
betala högre löner. Denna aspekt är ju mycket bekant från senare decennier men 
kan kanske också läggas redan på den progressiva inkomst- och förmögenhets
skatten vid sekelskiftet. 

I modern nationalekonomi understryks att skatternas uppgift bl a är att på
verka den privata konsumtionen till omfattning och inriktning för att möjliggöra 
tillväxt av det industriella realkapitalet. Lars Werin hävdar f ö att de offentliga 
inkomsterna i slutet av 1970-talet var så stora, att en "helt ny" situation upp
kommit, där skattereglerna avgjorde funktionssättet i ekonomin.69 Riktigheten 
av påståendet kan diskuteras, men det utgör ett memento att skatterna inte bara i 
det feodala utan också i det kapitalistiska samhället måste ses som integrerade i 
samhällsekonomin, vilket i sin tur innebär att de spelar stor roll för exploate
ringen, med eller utan de ledande politiska och ekonomiska aktörernas med
vetenhet om detta. 

Genom skatterna upprätthålls också den sociala harmonin - i den mån exploa
teringen genom dem inte drivs för långt. Detta förklarar, varför skattesystemet 
till vissa delar är eller syns vara improduktivt ur privatkapitalets synpunkt. För
delningspolitiska skäl tillåts sålunda att inverka på skattesystemet. Hur långt 
statsledningen vill gå för att skattevägen sas bekosta uppehållandet av den so
ciala harmonin beror i hög grad på de ekonomiska och sociala motsättningarnas 
styrka och inriktning. Gough betonar att det finns en inre motsättning i välfärds
staten. Staten agerar inte enbart i kapitalets intresse. Arbetarklassen och andra 
grupper strider mot den kapitalistiska dominansen och kämpar för högre löner 
och för att staten skall ge bättre social omvårdnad. Därför kommer staten att stå 
för detta i allt högre utsträckning men kommer då i konflikt med kapitalistiska 
intressen, och detta måste leda till kriser.70 

Man kan fråga sig hur långt utvecklingen av skattesystemet i anförd riktning 
har hunnit i den organiserade kapitalismens fas. I de av Torstendahl givna 
kännetecknen står ingenting om skattesystemets plats. Men självklart är, som ti
digare framhållits, att skattesystemet nu kom att anpassas till det kapitalistiska 
samhällets produktionsförhållanden för att kunna finansiera en starkare stat. Det 

69 Werin 1979, s 18. 
70 Gough 1985, s 30 f. 
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är i och för sig en viktig förändring i förhållande till den tidigare liberala fasen, 
som kännetecknas av att skatterna hölls nere så mycket som möjligt. Men det är 
ofrånkomligt att skatterna också genom sin konstruktion befordrade både 
kapitalackumulation och den nödvändiga sociala harmonin. Det gäller exempel
vis den progressiva inkomst- och förmögenhetsskatten, som genom sin utform
ning inte bara var till fördel för det kapitalistiska intresset utan också befordrade 
den sociala harmonin genom att genomföra den av socialdemokraterna och and
ra vänstergrupper krävda progressiviteten. 
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1. Inledning 

När det svenska grundskattesystemet avskaffades vid 1900-talets början hade 
beslutet föregåtts av en mycket lång diskussion. Under 1800-talet blev kraven 
på en omläggning alltmer högljudda, men det fanns även starka intressen som 
önskade behålla grundskatterna.1 

Ett flertal skattehistoriker, varibland senast Enrique Rodriguez, har sett sta
tens behov av ökade inkomster som drivkraften bakom skatteomläggningen.2 

Stellan Dahlgren har däremot framhållit att orsaken till att skattesystemet re
formerades var, att den då dominerande kapitalistklassen behövde en stark stat 
för att utveckla handel, kommunikationer mm. Uppkomsten och fortlevnaden 
av en sådan stark stat fordrade säkra och expansiva inkomster.3 Denna tolkning 
innebär att förändringarna i skattesystemet måste ses i ljuset av samhällets eko
nomiska system och statens roll i detta samhälle. 

Under de århundraden som närmast föregick det stora skattepolitiska beslutet 
hade Sverige genomgått en mycket genomgripande omdaning, som resulterade i 
det kapitalistiska produktionssättets definitiva genombrott. Skatteomläggningen 
kan med utgångspunkt i detta ses som en anpassning till det nya produktions
sättet. Med andra ord: grundskattesystemet var när det avskaffades otidsenligt 
och föga anpassat till det kapitalistiska samhället. 

Grundskatterna utgjorde den centrala delen av ett skattesystem, som vuxit 
fram inom ett feodalt samhälle och som var anpassat till det feodala produk
tionssättet. Följaktligen riktades skatterna huvudsakligen mot jorden. Men, vilka 
möjligheter fanns det att inom detta skattesystem beskatta de nya produktions
medel, som hörde hemma i det kapitalistiska produktionssätet? Det säger sig 
självt att jordskatterna endast undantagsvis kunde tillämpas på de nya förtagen. 
Vilka skatter erlade exempelvis järnbruken och sågverken inom ramen för detta 
skattesystem, hur var de beskaffade och vilken plats hade de i det feodala 
skattesystemet? Att det från statsmaktens sida fanns ett intresse att beskatta 
dessa företag står utom allt tvivel: Så till exempel började järnhanteringen att 
beskattas redan under medeltiden. Förmögenhetsskatterna 1713 och 1800 lik
som 1810 års progressiva inkomstskatt kan i detta sammanhang även ses som 
försök att effektivare beskatta bl a de nya företagen. 

1 Dahlgren 1982 s 452 f. 
2 Rodriguez 1980. 
3 Dahlgren nedan s 120. 
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Begreppet "skatt" har diskuterats ovan i kap. 1:1 Där definieras skatt som 
tvångsmässiga överföringar av överskottet från den totala samhälleliga produk
tionen till staten.4 Denna definition gäller givetvis även här. Närmare bestämt 
rör det sig om överföringar från de kapitalistiskt organiserade företagen till sta
ten före det industriella genombrottet. Det kan exempelvis röra sig om beskatt
ning av förmögenhet, av tillgången till naturresurser eller av själva produktio
nen. Det kan också röra sig om avgifter på varomas avsättning och export. 

Bruks- och manufaktursektorns starka utveckling under 1600-talet har beskri
vits som en följd av krigets behov.5 Det är detta behov som förklarar den inten
siva satsning, som gjordes på dessa näringar från statens sida.6 Hur dessa nä
ringar skulle ha utvecklats utan detta statliga stöd är emellertid okänt. Vad vi 
däremot vet är att denna satsning inte upphörde när krigens omfattning och be
tydelse för samhällsutvecklingen minskade under 1700-talets lopp. Ur det ovan 
relaterade perspektivet skulle en förklaring kunna vara att statens behov att för
vandla de inre resurserna till bytesvärden, d v s i detta fall snarast reda pengar 
och andra internationella betalningsmedel, fortfarande var stort.7 Indelningsver
ket och den fixering av resursernas användning detta innebar torde ha varit en 
bidragande orsak till detta. Om denna tolkning är riktig bör vi kunna förvänta 
att den statliga understödspolitiken under 1700-talet även riktades mot andra nä
ringar som genom exempelvis export förvandlade inhemska varor till klingande 
mynt. Stöd till nya exportnäringar vore ur detta perspektiv motiverat också av 
de tullinkomster de kunde antas ge staten. 

Perioden 1720-1870 präglades av feodalismens upplösning och det kapitalis
tiska produktionssättets allt snabbare utbredning. Skatternas roll i denna om
daning framstår här som en huvudfråga. Utgjorde det rådande skattesystemet en 
hämsko för denna utveckling eller var det förmånligt för det nya produktions
sättets företrädare? Vi vet att manufakturen gynnades med skattesubventioner. 
Fanns det några motsvarande skatteprivilegier för andra företag? Hade de i så 
fall någon betydelse för företagens utveckling? Eller hade grunden till samhäl
lets omdaning lagts inom andra samhällssektorer och stödet till företagen i 
själva verket varit ett hinder? 

Samhällets omdaning under denna period åtföljdes under 1800-talet av en 
ideologisk strömkantring. De merkantilistiska och protektionistiska idéer, som 
framförallt under 1700-talet hade präglat den statliga politiken ersattes av libe-

4 Se ovan s 2. 
5 Lindegren 1984 s 120. 
6 Lindegren 1984 sill. 
7 Lindegren 1984 s 104. 

29 



rala idéer. Detta kan förmodas ge utslag även i skattepolitiken i form av exem

pelvis minskade restriktioner och kanske en minskad betydelse för starkt feodalt 

präglade skatter. Vad innebar detta i så fall för det kapitalistiska produktions

sättets utbredning och hur påverkades de enskilda företagen av detta? 

Bland de företag som verksamt bidrog till det kapitalistiska produktionssättets 
definitiva genombrott i Sverige märks sågverken. Kurt Samuelsson framhåller 

att de förändringar trävaruindustrin genomgick under perioden 1850-70 mer kan 
förknippas med beteckningarna "industriell revolution" och "privatkapitalism" 

än utvecklingen inom någon annan svensk industri.8 Det gör sågverken särskilt 

intressanta när det gamla svenska skattesystemet och dess relation till det kapi
talistiska produktionssättets framväxt studeras. De frågor som utifrån denna ut
gångspunkt kommer att behandlas är: vilka möjligheter fanns det att inom ra
men för det rådande skattesystemet beskatta sågverken under olika perioder? 

Vilken skattepolitik fördes gentemot dessa företag och vilka intressen före

trädde den? Förändrades skattepolitiken i samband med att det kapitalistiska 

produktionssättet vann allt större insteg i sågverksnäringen? Hur berördes dessa 
i förhållande till andra sektorer i samhället? Fick det förda politiken de resultat 

som avsetts? 
För att få ett meningsfullt svar på dessa frågor krävs ett långt tidsperspektiv. 

Perioden 1720-1870 har studerats. Avgränsningen motiveras av att omkring 
1720 började en tidig expansionsfas inom sågverksnäringen, som pekade framåt 
mot dess starka utveckling under 1800-talet. Tekniska förbättringar och export
framgångar bidrog till denna tidiga expansion för den svenska trävaruhante-
ringen. Slutåret är 1870, främst därför att sågverken vid denna tid kan sägas ha 
fullföljt utvecklingen till moderna kapitalistiska industriföretag. Det kapitalis
tiska produktionssättet hade då fått sitt definitiva genombrott och den liberal

kapitalistiska staten var etablerad i Sverige. 

8 Samuelsson 1969 s 174 f. 
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2. Sågverksnäringens tidiga utveckling 

a) Teknisk utveckling 

Den svenska sågverksindustrin och dess betydelse för landets politiska, ekono
miska, demografiska och sociala utveckling tillhör de mer uppmärksammade 
områdena inom modern svensk historisk forskning. Intresset har då främst rik
tats mot dess starka expansion från mitten av 1800-talet och de närmast följande 
decennierna. Redan vid denna tid fanns det dock en lång sågverkstradition i vårt 
land och sågade trävaror tillhörde sedan länge de svenska exportvarorna. 

Europas stora trävaruexportör under 1500- och 1600-talen var emellertid 
Norge, som alltsedan början av 1200-talet eller ännu tidigare hade levererat trä
varor till England och övriga Västeuropa. Under medeltiden rörde det sig om 
bilat, inte sågat virke. Vattensågarna började få en allmän spridning först under 
1500-talet och därmed inleddes trävaruhandelns stora uppsving i Norge.9 Såg
verksrörelsens tidiga expansion i Norge gör jämförelser mellan förhållandena i 
Sverige och vårt västra grannland intressanta. 

I Sverige började vattensågverk eller sågkvarnar, som de kallades, spridas un
der senare delen av 1400-talet för att under 1500-talet bli allt vanligare.10 Bland 
de sågar som då anlades märks främst kronosågar med brädtillverkning för kro
nans behov, men även by- och gårdssågar för husbehov. Ett litet men växande 
antal exportsågar med produktion för avsalu började också att växa fram.11 Så
garnas och inte minst salusågarnas utbredning fortsatte under 1600-talet. Sär
skilt längs vattendragen i Smålands, Blekinge, Hallands, Dalslands och Värm
lands skogsbygder växte många salusågar upp, liksom längs Finlands sydkust.12 

Trots denna tillväxt blev exportvolymen aldrig särskilt stor. Enligt Eli F Heck-
scher översteg trävaromas andel av Sveriges export aldrig fem procent under 
1600-talet.13 Detta måste emellertid ses mot bakgrund av att trävaror ända in på 
1700-talet endast exporterades i form av utfyllnad på skepp som fraktade järn. 

9 Bugge 1925 s 344 f, Wasberg 1967 s 18 ff, Heckscher 1927 s 199, Boethius 1929 s 279. 
10 Linde 1888 s 458, Carlgren 1926 s 11 f, Ahnlund 1917 s 1 f. 
11 Carlgren 1926 s 11 f, Heckscher 1935 s 138 f, Wik 1950 s 77. 
12 Boethius 1929 s 280 ff. 
13 Heckscher 1:1 1935 s 140, Heckscher 1:2 1936 s 138 f. 
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Någon fristående virkesutförsel förekom inte.14 Det skall också understrykas att 

även exportsågarna vid denna tid karaktäriserades av smådrift. 

Sågverksnäringens första stora uppsving i Sverige kom i början av 1700-talet 
i samband med det stora nordiska kriget. Den svenska trävarunäringen upplevde 

då en kraftig expansion, som bl a kom till uttryck i en markant ökning av trä

varuexporten.15 Orsaken till denna utveckling var, enligt Boethius, de goda 

konjunkturer som kriget skänkte och den allmänt stegrade efterfrågan på sågade 

trävaror i Västeuropa vid denna tid. Samtidigt hade bl a Stockholms snabba 
tillväxt och 1720-talets många kuststadsbränder skapat ett större inhemskt be

hov av trävaror.16 

En teknisk nyhet, de finbladiga sågramarna, som började spridas i landet vid 

denna tid, skapade allt större möjligheter för de svenska sågverksägarna att ef

fektivare möta denna efterfrågan.17 De nya sågbladen innebar inte endast en 
kvantitativ expansion utan också att produktionen rationaliserades och att vir
kesförbrukningen vid bearbetningen minskade avskevärt. Detta medförde också 

att brädemas kvalitet höjdes. Särskilt under 1730-50-talen spreds de nya såg

bladen över landet, till en början i södra Sverige och från 1740-talet även i de 

norra landskapen. 
Utvecklingen i Västernorrlands län, som kom att bli centrun för landets trä

varuindustri, är relativt sen. År 1746 fanns här, enligt enligt landshövdinge
berättelsen, ett finbladigt sågverk, nämligen Kramfors, och 156 grovbladiga. 
Tio år senare fanns ytterligare en finbladig såg och 1769 hade 10 finbladiga så

gar och 178 grovbladiga etablerats inom länet. Därefter rapporteras inte antalet 
sågar i landshövdingeberättelserna förrän 1847 då det fanns 22 finbladiga och 
270 grovbladiga sågar i Medelpad och Ångermanland.18 Trots de finbladiga så
garnas spridning fanns det ännu vid mitten av 1800-talet kvar ett stort antal 
grovbladiga sågar. Dessa, som "til största delen såga icke allenast för husbehof, 
utan och til afsalu, efter tillgång på skog och tillfälle"19, men det var framförallt 
de finbladiga sågarna som bidrog till att hålla exporten på en nivå som vida 

översteg förkrigstidens.20 

14 Högberg 1969 s 108 ff. 
15 Heckscher 11:1 1949 s 343, Nordgren 1933. 
16 Boethius 1929 s 281,285,290 ff, Högberg 1969 s 112. 
17 Ahnlund 1921 s 239, Heckscher 11:1 1949 s 343 ff. 

RA Landshövdingeberättelser, Vnl. 1746, 1756, 1769, 1847. 
19 RA Landshövdingeberättelser, Vnl. 1769 paragraf 3. 
20 Carlgren 1926 s 65, Heckscher 11:1 s 343 ff. 
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Fram till 1863 redovisas brädexporten i tolfter, vilket gör jämförelser över ti
den vanskliga eftersom brädernas dimentioner varierade kraftigt.21 De beräk
ningar som finns visar dock på en expansion av trävaruexporten under förra 
delen av 1700-talet. Under perioden 1701/05 exporterade Sverige i medeltal 
5 963 tolfter trävaror, sågade och osågade, för att vara uppe på i medeltal 
72 503 tolfter per år under perioden 1736/40.22 

För senare delen av 1700-talet finns de sågade trävarorna redovisade separat 
från övriga trävaror. Tabell 1 visar på en stagnation fram till 1770-talet då ex
portvolymen åter steg. 

Tabell 1. Export av sågade bräder 1738-1810. F ernår smedeltal 
Period Tolfter bräder 

1738/40 139 825 
1756/60 120 293 
1776/80 168 567 
1796/00 179 127 
1806/10 187 338 

Källa: Heckscher II;2 1949, tabellbilaga s 24, tabell 10. 

Eftersom trävarupriserna, som varit oförändrade under hela 1700-talet fram 
till 1770, mellan 1794 och napoleonkrigens slut genomgick en serie kraftiga 
höjningar, torde konjunkturerna för trävaror ha varit mycket goda vid 1800-ta-
lets början 23 Efter kriget följde en depression för trävarumarknaden, det var 
först på 1840-talet exporten åter började expandera. 

Tabell 2. Sveriges export av sågade och hyvlade trävaror 1832-1870. Avrunda-
de fernår smedeltal. 
Period Kubikmeter 

1832/35 190 000 
1836/40 258 000 
1841/45 331 000 
1846/50 393 000 
1851/55 667 000 
1856/60 800 000 
1861/65 1 125 000 
1866/70 1 782 000 

Källa: Montgomery 1931 s 98. 

21 Högberg 1969 s 103. 
22 Heckscher 11:2 1949, tabellbilaga s 23, tabell 9. 
23 Åström 1968 s 141. 

33 



Siffrorna i tabell 2 avser både sågade och hyvlade trävaror och anger dess
utom kvantiteten i kubikmeter, vilket gör att de inte kan jämföras med tabell 1.1 
tabell 2 framträder dock tydligt trävaruexportens kraftiga expansion från 1800-
talets mitt. 

Trävaruexportens utveckling är emellertid inte detsamma som sågverks
näringens utveckling. Landets urbanisering med ett omfattande byggande i stä
derna liksom varvsindustrin förbrukade stora mängder trävaror inom landet. 
Hur stor del av produktionen som konsumerades inom landet är svårt att avgöra 
eftersom det för tiden före 1896 saknas produktionsuppgifter för sågade trä
varor.24 Beräkningar av produktionen i de fyra nordligaste länen och utförseln 
därifrån ger vid handen att utförseln utgjorde mellan 88 och 96% av produktio
nen såväl 1755 som 1812.25 Utförseln härifrån gick fram till det bottniska han
delstvångets upphävande år 1765 helt till Stockholm, men ända in på 1800-talet 
gick större delen av exporten via huvudstaden.26 En stor del av virket stannade i 
Stockholm. Enligt Staffan Högbergs beräkningar förbrukades inte mindre än 
69,5% av de bräder som fördes till Stockholm därstädes, medan 30,5% fördes 
vidare till utlandet under perioden 1748/50. Under perioden 1867/70 exportera
des 34,5% av de bräder som förts till Stockholm.27 

Exportsiffrorna är således en mycket osäker och trubbig mätare på produk
tionsutvecklingen. I detta sammanhang är emellertid inte produktionsutveck
lingen den mest centrala faktorn. Betydligt intressantare i detta sammanhang är 
sågverkens vinstutveckling. Då det saknas uppgifter om företagens vinster un
der denna period får vi hålla tillgodo med exportsiffrorna. Mycket talar dock för 
att vinstutvecklingen åtminstone under vissa perioder var minst lika expansiv 
som exportsiffrorna. 

Vid mitten av 1800-talet kom det stora genombrottet för sågverksnäringen.28 I 
början av expansionsperioden dominerade vattensågarna helt, men ångsågarna 
fick snart en allt större betydelse.29 År 1860 fanns enbart i Västernorrlands län 
10 ångsågar, 406 salu- och vattensågar samt 57 husbehovssågar.30 Av central 
betydelse var att ångsågarna inte var beroende av älvarnas vattenkraft och den 
säsongsartade tillverkning det medförde, utan de kunde förläggas till kusten och 

24 Wik 1950 s 185. 
25 Nyström 1982 s 172. 
26 Högberg 1969 s 121. 
27 Högberg 1969 s 117. 
28 Åström 1968 s 141. 
29 Söderlund 1951 s 9. 
30 Sveriges officiella statistik: Kungl. Majrts Befallningshavandes femårsberättelser. Ny 

följd. Westernorrlands län 1856-60 s 18. 
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utförselhamnarna. Detta innebar också att den kvalitetsförsämrande flottningen 
av plankor och bräder kunde undvikas. Tunadals ångsåg, som anlades i Sunds
vallsdistriktet 1849, inledde en industriell utveckling utan tidigare motsvarighet 
i Sverige. Sågverksnäringens explosionsartade framsteg, som främst knöts till 
Medelpads, Ångermanlands, Hälsinglands och Västerbottens kusttrakter, illust
reras tydligt av siffrorna över exportvärdena. Samtidigt fick trävaruexporten en 
allt större betydelse för Sveriges ekonomi. Under perioden 1866-70 beräknas 
trävarorna ha svarat för 51 % av landets totala exportvärde.31 

b) Ägarstrukturen 

Wilhelm Carlgren har framhållit att de tidiga norska exportsågarna ägdes av 
bönder.32 Bertil Boéthius har emellertid understrukit att i och med den norska 
sågverksnäringens tillväxt antog den en med tiden alltmer kapitalistisk karaktär. 
Han menar att sågarna blev alltför stora och dyra för bönderna, vilka därmed 
trängdes bort från näringen till förmån för borgare. "Genom koncentrationen 
och tillväxten i storlek skapades en ny, tekniskt och merkantilt vida överlägsen 
företagsform", framhåller han.33 

I Sverige framträdde, också enligt Carlgren, en skillnad mellan husbehovs-
och exportsågarna under 1500-talet. Medan de förra främst innnehades av bön
der ägdes de senare i stor utsträckning av bergsmän och borgare.34 Under 1700-
talet blev skillnaden mellan de olika sågverkstyperna mer markant; export
sågarnas organisation förändrades och började, som Heckscher uttrycker det, "i 
sin karaktär redan (få) drag som pekade fram mot moderna förhållanden".35 Ett 
uttryck för den allt mer kapitalistiska karaktären var det spekulativa inslaget i 
den nya organisationsformen, ett annat var den allt starkare ägarkoncentratio-
nen. Den kunde innebära att en enskild ägare övertog kontrollen över flera så
gar, men det var kanske vanligare att en ägargrupp anlade och köpte upp ett 
större antal sågar inom ett område. Så till exempel hade ett konsortium bestå
ende av firman Miitzell & Grafström i Sundsvall, handlanden Olof Näsman, 
likaså i Sundsvall, brukspatron Petré på Lögdö samt grosshandlaren Brandström 
i Gävle lagt under sig större delen av Medelpads sågverk vid slutet av 1700-ta-

31 Söderlund 1951 s 3. 
32 Carlgren 1929 s 19, Jfr Bugge 1925:1 s 352. 
33 Boethius 1929 s 280, Bugge 1925:2 s 66. 
34 Carlgren 1926 s 19. 
35 Heckscher 11:1 1949 s 351, Jfr Boethius 1929 s 285, Montgomery 1931 s 102. 

35 



let.36 Vid sekelskiftet 1800 började även aktiebolagsformen så smått vinna in
steg inom sågverksnäringen. Denna nya företagsform blev under 1800-talet 
alltmer utbredd för att slutligen bli dominerande.37 

Genom de finbladiga sågramarnas spridning och de allt större sågverken blev 
anläggningskostnaderna för sågarna betydande. Till detta kom kapitalkrävande 
rensningar och underhåll av flottningslederna. Detta ledde, liksom tidigare i 
Norge, till att bönderna definitivt förlorade sin roll inom salusågningen, som nu 
kom att kontrolleras av olika borgerliga grupper. Bland dem märks exempelvis 
städernas grosshandlare och handlare, lokala ämbets- och tjänstemän och bruks
patroner. Samtidigt minskade den tidigare utbredda förlagssågningen medan 
antalet anställda direkt vid sågverken blev allt fler.38 Karaktären av stordrift och 
kapitalistiskt industriella företag framträdde allt starkare. År 1870 hade salu
sågningen förvandlats till en modern industrikapitalistisk näring.39 

c) Skogs- och sågverkspolitiken 

Statsmaktens intresse av sågverksnäringen var till en början tämligen svalt. När 
dess situation började uppmärksammas under förra hälften av 1600-talet var det 
främst skogstillgången som uppmärksammades. Bakgrunden till den diskussion 
om skogens användning, som då aktualiserades, var bruksnäringens växande 
behov av skog. Faran för skogsskövling och skogamas ödeläggelse sågs som ett 
reellt problem när konkurrensen om virket mellan olika näringar blev allt större. 
Det ansågs viktigast att bruksnäringen fick sina behov tillgodosedda, varför 
andra näringars tillgång till skog begränsades. Under 1630-talet reglerades bl a 
rätten att anlägga sågar med motiveringen att det inte fick uppkomma någon 
konkurrens med bruksnäringen.40 Det förekom också att sågar revs på stats
myndigheternas befallning om de ansågs kunna skada bruksintressena.41 Dis
kussionen om skogens användning och den s k skogsödningen var aktuell under 
hela 1600-talet och i 1683 års förordning om skogarna betonas starkt att sko
garna måste skonas och sparas till bergsbruket42 

36 Ahnlund 1921 s 243, Jfr Heckscher 11:1 1949 s 351, Sällström-Nygren 1967 s 11 f, 
Nyström 1982 s 51 f, 287. 

37 Heckscher 11:1 1949 s 351, Rosman 1899. 
38 Heckscher 11:1 1949 s 350 f, Nyström 1982 s 51, 277-290. 
39 Montgomery 1931 s 103. 
40 Rydin 1882 s 98, Linde 1888 s 459. 
41 Carlgren 1938 s 8. 
42 Kongl. Maj:ts Förordning och Påbud angående Skogarne och hwad ther wid iakt tagas 

bör, 19 december 1683. 
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Också i 1734 års skogsordning kvarstod brukens gynnade ställning i förhål
lande till sågverken och andra näringar när det gällde tillgången till skog. Sam
tidigt inskärptes förbudet att anlägga sågar i Bergslagen och på övriga platser 
där de kunde vara bruksnäringen till förfång. Skogsordningen stadgade vidare 
att häradsrätterna i södra Sverige skulle undersöka hur mycket virke som årligen 
kunde försågas utan att skogen led någon skada.43 

År 1739 började ett nytt intresse för sågverksnäringen märkas. Särskilt de fin-
bladiga sågramarna och deras, efter tidens mått mätt, fantastiska produktions
kapacitet uppmärksammades. I ett kungligt brev till rikets landshövdingar utfär
dat i februari 1739 uppmanades "sågbruken om finare sågblads anskaffande sig 
beflita". Landshövdingarna fick i uppgift att stödja sågverken och trävaru
handeln i sina län. Brädvräkning, dvs organiserad kvalitetskontroll av export-
bräderna sågs som ett viktigt medel för att främja trävaruexporten. Det var i 
första hand sågverk med finbladiga sågramar som gynnades genom detta kung
liga brev. Häri tillerkändes nämligen dessa sågar en viss sågningsrätt på krono-
allmänningarna. Denna rätt kom att gå under beteckningen "stockfångstprivile-
gier", vilka många gånger jämförts med järnbrukens rekognitionsskogar. Deras 
största betydelse var att salusågarna härigenom tillförsäkrades en säker tillgång 
till virke.44 

Ett par månader senare samma år kom en förklaring till 1734 års skogsord
ning. Den har av Heckscher betecknats som "en kapitulation inför det motstånd 
som de ursprungliga bestämmelserna hade väckt" 45 Bl a medgav denna förkla
ring rätt att anlägga sågar utan att äga egen skog. Det blev nu också tillåtet att 
anlägga sågar i Bergslagen. För att organisera och bevaka de nya bestämmel
serna skulle, enligt förordningen, särskilda skogskommissioner inrättas i de 
olika distrikten.46 

Dessa båda förordningar från 1739 har i litteraturen bedömts som en bety
dande förbättring av sågverkens situation och avverkningsmöjligheter. Carlgren 
tillmäter särskilt de finbladiga sågarnas avverkningsrätt en mycket stor bety
delse och framhåller att det "upphöjde trävaruförädlingen från en förföljd eller 
blott tillåten näring till en i tidsenlig måtto privilegierad".47 

43 Kongl. Maj:ts allmenna Förordning om Skogame i riket 1734 §§ 11, 22, Wieslander 
1936s631. 

44 Kongl. Majrts Bref till Landshöfdingarna angående brädhandeln och sågningen, 23 feb
ruari 1739, Jfr. Boethius 1917 s 89, Heckscher 11:1 1949 s 344 ff, Högberg 1969 s 112. 

45 Heckscher 11:1 s 325. 
46 Kongl. Maj:ts nådige Förklaring öfver thes wid 1734 års Riksdag utfärdade Förordning 

om Skogarne i Riket, 5 Aprilis 1739 §§ 1,13. 
47 Carlgren 1926 s 64, Jfr dock Lagerroth 1927 s 89, som ser detta som ett sätt att fastare 

reglera skogens användning. 
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Denna nya sågverkspolitik måste ses mot bakgrund av de politiska föränd
ringarna vid 1738/39 års riksdag. Hattarnas maktövertagande 1738 innebar bl a 
att landets storföretagare fick en stärkt ställning.48 Den merkantilistiska närings
politik, som karaktäriserade hattregimen kom bl a till uttryck i ett starkare stöd 
till exportnäringarna. Till dessa hörde, om än i blygsam omfattning, sågverks-
näringen.49 Exportframgångarna under det stora nordiska kriget och spridningen 
av de finbladiga sågramama bidrog säkerligen också till att sågverksnäringen 
uppmäiksammades och gynnades allt mer. "Med frihetstidens politisk-ekono-
miska orientering föll det nästan av sig självt, att en sådan nyhet som finbladiga 
sågar skulle anses förtjäna uppmuntran", menar Heckscher.50 

Den välvilligare politiken gentemot sågarna bestod inte endast under hatt-
regimen utan även efter de politiska förändringarna under andra hälften av 
1700-talet och under början av 1800-talet. I takt med att salusågarna blev allt 
fler och allt större och försedda med finbladiga sågramar, höjdes kraven på att 
restriktionerna inom sågverksnäringen skulle avskaffas. I de skogsförordningar, 
som utfärdades 1793 och 1805 bibehölls emellertid de principer som hade 
grundlagts 1734 och 1739.51 Några viktiga förändringar till förmån för såg
verken kom dock. År 1789 förbättrades sågarnas möjligheter att få virke genom 
den s k skatteköpsförordningen som gav skattebönderna rätt att fritt disponera 
sina skogar.52 Böndernas förbättrade privilegier vid 1789 års riksdag var således 
en av förutsättningarna för sågverksnäringens expansion. 

När de merkantilistiska idéerna så småningom fick ge vika för en mer liberal 
näringspolitik upphävdes den ena restriktionen efter den andra. Så till exempel 
underlättades de norrländska salusågarnas expansion genom det bottniska 
handelstvångets upphävande 1765. Ägare av skattejord fick 1828 fri rätt att an
lägga husbehovssågar.53 År 1842 upphävdes de sista restriktionerna i sågnings-
rätten medan regleringen av anläggandet av nya salusågar kvarstod till 1863, då 
var och en som ville och hade ekonomiska resurser därtill fick anlägga ett såg
verk.54 Då kan också den ekonomiska liberalismen sägas ha slagit igenom i den 
näringspolitiska lagstiftningen.55 

48 Stadin 1982 s 512 och där angiven litteratur. 
49 Heckscher II: 1 1949 s 344. 
50 Heckscher II: 1 1949 s 348 f. 
51 Kongl. Maj:ts nådiga Förordning om skogarna i riket 10 december 1793, §§ 45-48. 

Kongl. Maj:ts nådiga Förordning om skogarna i riket 1 augusti 1805, §§ 45-48. 
52 Ingers 1948 s 388 ff. 
53 Wik 1950 s 41. 
54 Wik 1950 s 41, Samuelsson 1969 s 173. 
55 Nyström 1982 s 30. 
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3. Skatter vilande på sågverken vid 1700-
talets början 

a) Skatter i teorin 

Adam Smith menade att det finns två sätt för staten att få inkomster från de 
skattskyldiga. Det ena sättet är att man direkt av de skattskyldiga begär en del 
av den inkomst, de anses äga, dvs direkt beskattning. Det andra sättet är att låta 
dem betala en viss avgift för varje förbrukning, som de gör av sin inkomst; det 
är föremålet för den indirekta beskattningen.56 

Enligt en annan ekonom, H. Hinrichs, är de indirekta skatterna särskilt bety
delsefulla som inkomstkälla för staten i vad han kallar övergångssamhällen. 
Detta i motsats till det traditionella samhället där traditionella skatter, såsom 
jordskatt och boskapsskatt var dominerande.57 Hinrichs tes är emellertid vag 
och har använts för att beskriva förändringar i samhället vid olika skiftande till
fällen.58 Såsom Stellan Dahlgren ovan framhållit i sin kritik av Hinrichs'synsätt 
måste en analys av skattesystemet ta hänsyn till samhällets karaktär och statens 
roll, liksom statens hela budget, inte bara skatterna.59 En modell som beaktar 
dessa faktorer har utarbetats av J. 0'Connor. Enligt denna kännetecknas den li
berala staten i finansiellt avseende av drag som preciserats i fyra punkter. Dessa 
har ovan återgetts av Stellan Dahlgren, varför ytterligare presentation är onödig. 
Något litet skall dock nämnas om 0'Connors punkt 2: Indirekta skatter för att 
dölja skatteexploateringen.60 Tillämpat på svenska förhållanden innebär detta 
att vi kan förvänta att de indirekta skatterna fick en allt viktigare roll under den 
studerade peroden och då i synnerhet efter 1840.61 

56 Smith 1976 (1776) vol. 2 s 869. 
57 Hinrichs 1966 s 83 ff, Rodriguez 1980 s 13. Jfr Dahlgren ovan s 16. 
58 Jfr ovan s 17 Jfr även ex. Gåiestad 1987 s 145 ff. 
59 Dahlgren ovan s 19 
60 Dahlgren ovan s 20 
61 Det främsta exemplet är här Nederländerna, som inte endast utgjorde ett av den tidiga 

handelskapitalismens huvudfasten, utan även betecknats som de indirekta skatternas hem
land. Seligman 1915 s 8 f. 
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b) Skatter i praktiken 

Vid böljan av 1700-talet berördes sågarna i första hand av tre skatter. Det var 
exporttull, kvarn- och sågränta och bevillning. En av skatterna var således in
direkt, de övriga direkta. Stora sjötullen hade fått sin utformning genom en för
ordning från 1637, varigenom landets export- och importtullar blev noga regle
rade. De in- och utförselförbud som åtföljde tulltaxorna underströk stora sjö
tullens reglerande funktion för näringslivet. I detta sammanhang är särskilt ut
förseltullarna av stort intresse. De måste också ses som en verklig skatt för såg
verken, eftersom det är föga troligt att dessa kunde övervältra hela tullbördan på 
de utländska köparna.62 

Sågräntan infördes som en särskild fast skatt i samband med att rätten att an
lägga sågverk inskränktes genom ett riksdagsbeslut år 1633. I syfte att skapa 
likhet i taxeringen över hela riket utfärdades samma år föreskrifter om såg-
kvarnarnas skattläggning. Den nya skatten sammanfördes med den sedan 1590 
uttagna kvarnräntan till kvarn- och sågräntan.63 Det var, som framgår av namnet 
en skatt som uttogs av kvarnar och sågar. Rydin har betecknat den som en pro
duktionsskatt, men det torde vara riktigare att beteckna denna skatt som en form 
av årlig ränta, eller annorlunda uttryckt, en domäninkomst. Denna skatt motive
rade också att sågarna skulle föras in i jordeböckema.64 Redan under 1500-talet 
hade dock en skatt tagits ut på brädtillverkningen, men mindre systematiskt och 
med stora regionala skillnader 65 Kvarn- och sågräntan skulle enligt förordning
arna erläggas av såväl husbehovs- som salu- och legosågar.66 

Vid 1700-talets början tillämpades i Sverige det då redan hundraåriga diffe
rentialtullsystemet. Det innebar mycket förenklat att tullen var högre om varor
na fraktades på utländska fartyg än om de fraktades på svenska skepp. Särskilt 
gynnades de fartyg som vid behov kunde tas i anspråk av den svenska örlogs-
flottan. Tullen kunde således vara helfri, halvfri eller ofri. Enligt de tulltaxe
förordningar, som utfärdades under det stora nordiska kriget fastslogs emellertid 
att alla, såväl främmande som svenska skepp, tillsvidare skulle njuta helfrihet, 
dvs erlägga lägsta tullsats.67 

62 Dahlgren 1982 s 449, Montgomery 1921 s 11. 
63 Rydin 1882 s 98 f. 
64 Rydin 1882 s 97 f, 169 ff. 
65 Carlgren 1926 s 18. 
66 Linde 1888 s 459, Carlgren 1926 s 19, Husbehovssågarna kunde antingen beskattas ef

ter varje bondes andel eller efter totalproduktionen. 
67 Gerentz 1951 s 166 ff, Ekegård 1924 s 213-224, Åmark 1961 s 469. 
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Tullpolitiken utgjorde en del av skattepolitiken. Samtidigt kan tullen ses som 
ett medel för statsmakten att reglera näringslivet. Särskilt tydligt framträder 
detta i 1700-talets manufakturpolitik.® Tullarnas reglerande funktion under
ströks också av att tulltaxorna vid olika tidpunkter kompletterades med in- res
pektive utförselförbud på vissa varor.69 Detta medför att förändringar i politiken 
gentemot sågverken kan förväntas ha gett utslag i tulltaxorna för sågade trä
varor. 

Vid studiet av tullarna och deras roll i olika sammanhang bör erinras om att 
stora sjötullen under 1700-och 1800-talen intog en speciell plats i det svenska 
skattesystemet såtillvida att den var utarrenderad under flera perioder. Av 
undersökningsperiodens 150 år var sjötullen utarrenderad under totalt 53 år.70 

Detta kan givetvis ha påverkat tullens funktion som skatt, men även stats
maktens möjligheter till kontroll och möjligheter att genomdriva snabba och 
stora förändringar. 

Under perioden 1720-1870 utfärdades 15 tulltaxeförordningar för exporten. 
Fem av dessa kom under 1700-talet och de resterande under perioden 1800-
1870. Tullpolitiken och de olika tulltaxeförordningarnas tillkomsthistoria har 
ingående studerats av Carl Danielsson och Arthur Montgomery varför någon 
diskussion om tidens allmänna tullpolitik inte är nödvändig här.71 

Bevillningen, som den såg ut 1720, hade utvecklats ur de extra skatter, vilka 
tagits ut för att täcka statens akuta penningbehov i samband med krig och till
dragelser såsom exempelvis kungakröningar. Under 1600-talet kom dock 
många av dessa tillfälliga skatter att bli stående och sammanföras med grund
skatterna. Jan Lindegren har framhållit att i den feodala militärstaten tenderade 
statens bevillningsinkomster att förvandlas till domäninkomster.72 Nya bevill-
ningar togs emellertid ut dessutom och på 1720-talet hade bevillningen fått 
karaktären av fristående, fast och i stort sett årligen återkommande skatt.73 Den 
nya formen hindrar dock inte att det fortfarande var en skatt hemmahörande i 
det feodala samhället. Möjligen kan bevillningen ses som ett uttryck för de för
ändringar i samhället som så småningom skulle leda fram till feodalismens 
upplösning. 

68 Gerentz 1951 s 185-282. 
69 Montgomery 1921 passim. 
70 Åmark 1961 s 265,268. 
71 Danielsson 1930, Montgomery 1921. 
72 Lindegren 1984 s 24. 
73 I Stadin 1982 s 493 f ges en närmare presentation av bevillningens karaktär och olika 

former. 
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Bevillningen beslutades vid varje enskilt tillfälle av riksdagen. Vanligen gäll
de ett bevillningsbeslut för några år framåt. Skattens exakta utformning, storlek 
och fördelning reglerades i en bevillningsförordning. Under perioden 1720-
1870 togs 28 bevillningsbeslut och sålunda utfärdades lika många bevillnings-
plakat.74 

I de bevillningsförordningar som utfärdades fram till början av 1700-talet 
finns sågarna inte medtagna som en särskild skattepliktig kategori. Detta behö
ver emellertid inte nödvändigtvis innebära att sågverken var helt befriade från 
bevillningen. Det är inte omöjligt att de inkluderades i någon annan kategori. 

I förordningen för Karl XII:s kontribution fastslås att vid beskattningen av 
den fasta egendomen på landsbygden skulle hänsyn tas inte endast till den årliga 
räntan, utan även till jordens beskaffenhet och nyttan av skog, jakt, fiskevatten, 
kvarnar, hamrar, krogar, torp och andra egendomar. Hit räknades med största 
sannolikhet även sågkvarnar, vilket skulle innnebära att de inkluderades i be
villningen.75 Likaså förefaller det troligt att sågar ägda av städernas borgare 
räknades in i deras samlade förmögenhet. 

Sågverksnäringens framgångar under det stora nordiska kriget medförde att 
deras beskattning uppmärksammades alltmer. I den bevillningsförordning, som 
utfärdades 1719 finns sågkvarnarna upptagna tillsammans med mjöl
kvarnarna.76 Därmed hade de blivit en särskild, bevillningspliktig kategori. Från 
och med 1723 års BFO finns närmare anvisningar om hur sågarna skulle be
skattas. Här preciseras att bevillningen skulle betalas för salu- och legosågar. 
Husbehovssågama nämns inte, vilket möjligen kan tolkas så, att de inte var be-
villningspliktiga.77 

74 Dessutom förekom beslut om förlängning av redan beslutade bevillningar. 
75 Kongl. Maj:ts Nådige Förordning på hwad sätt Contributioneme til Undersåtarnes 

märkeliga lindring efter en billig Jämlikhet skola utgjöra, affattad den 4 Junii 1712. Nu mera 
tydeligare förklarad. Given uti Timurtasch den 30 Maji 1713 § II. 

76 BFO 1719 § 4. 
77 BFO 1723 § 4. 
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4. Skatter och skattepolitik 

Under de 150 år som här studeras var det svenska skattesystemet i sina huvud
drag detsamma. Inom ramen för detta system skedde dock modifieringar och 
ändringar av de enskilda skatterna. Dessutom avskaffades vissa skatter medan 
nya infördes. De många genomgripande förändringarna i samhället kan antas ha 
påverkat skattepolitiken i olika avseenden och framförallt den skattepolitiska 
debatten. Inläggen i denna debatt är mycket intressanta och värda en analys i 
sig. Här finns emellertid inte utrymme för att ta upp de olika argumenten i 
denna debatt, utan intresset kommer att koncentreras till den faktiskt förda 
skattepolitiken och till de förändringar, som genomdrevs under perioden. 

Det är givetvis inte möjligt att kontinuerligt följa utvecklingen i 150 år, utan 
här görs fyra lägesstudier. Först görs en genomgång av läget vid undersök
ningsperiodens början, 1720. Det stora nordiska kriget var då slut och den 
gamla bevillningsmetoden hade återinförts efter Karl XII:s experiment med en 
förmögenhetsbevillning. 

Andra undersökningstillfället kopplas till riksdagen 1738/39 och det politiska 
maktskifte som då skedde. I och med hattarnas makttillträde fick för första 
gången företrädarna för landets kapitalistiskt organiserade företag möjligheter 
till politiskt inflytande. Vi vet att detta medförde en viss nyorientering inom 
näringspolitiken och vissa skattelättnader för manufakturföretagen.78 Här stude
ras således vad maktskiftet innebar för beskattningen av den då expansiva såg
verksnäringen. 

Revolutionsriksdagen 1809/10 och tiden däromkring innehöll stora politiska 
förändringar och nya idéer började så smått framträda inom politiken. Vid 
denna tid var också skatterna och skattesystemet en aktuell fråga. Förmögen
hetsskatten 1800, en helt ny typ av inkomstbevillning 1810, nya bevillnings-
förordningar igen 1812 och 1815 samt en ny tulltaxa 1815 vittnar om livlig ak
tivitet inom skattepolitiken, som kan förväntas också ha berört sågverken. 

Det fjärde och sista nedslaget görs 1860/62 i samband med den reformering 
av bevillningen, som då skedde. Den svenska staten var då en liberalkapitalis
tisk stat och den merkantilistiska näringspolitiken ersattes av en liberal dito. 
Samtidigt var sågverksnäringen inne i sin kanske mest expansiva fas. Allt detta 
gör beskattningen av sågverksindustrin under 1860-talet mycket intressant. 

78 Stadin 1982 s 512. 
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a) Läget 1720 

Det har ovan konstaterats att 1720 hade sågarna just blivit en särskild bevill-
ningspliktig kategori. I 1719 års BFO stadgas att sågkvarnar skulle erlägga två 
daler silvermynt i bevillning om de var i drift hela året och en dr smt om de en
dast drevs höst och vår.79 Detta är jämförbart med exempelvis torpare och 
sockenhantverkare, vilka också skulle betala två dr smt. Sågverkens bevillning 
måste, med hänsyn till detta, anses vara jämförelsevis lindrig. Järnbruken fram
står som ett särskilt intressant jämförelseobjekt, men eftersom de erlade skatt 
efter överenskommelse mellan det enskilda bruket och staten är en direkt jäm
förelse omöjlig. Det kan dock förväntas att järnbruken, som vid denna tid var ett 
etablerat inslag i den svenska ekonomin, hade en betydligt högre bevillning än 
sågverken. 

Tullpolitiken under det stora nordiska kriget har av Carl Danielsson beskrivits 
som klart protektionistisk. Från och med 1715 års tulltaxeförordning syftade 
tullarna till att skydda och främja den svenska varuproduktionen. Detta illustre
ras tydligt av utförseltullarna på järn. Medan det relativt obearbetade stångjärnet 
belades med 10 procents helfri tull var motsvarande avgift för skurna järnplåtar, 
järnbleck och liknande varor endast 2 procent. Ankare, plogbillar, gevärspipor 
och annan järnmanufaktur skulle endast belastas med helfri tull på Vg.80 Kom
merskollegiets intentioner att gynna manufakturerna kommer således tydligt till 
uttryck i 1710-1730-talens tullsatser. 

Även beträffande trävaruhanteringen framträder en klar strävan att bearbeta 
råvarorna så långt som möjligt inom landet. I ett uttalande av kommerskolle
gium från 1715 framhålls att "allt det träwärket, som för rudimateria ansees, 
borde med högre tull beläggias, ewensom det mer förarbetade lindras, emedan 
derigenom wårom egnom kunde ögonen öppnas och få anledning denna waran 
at förbättra och genom arbete nobilitera".81 I tulltaxeförordningen yttrar sig 
denna politiska intention i att helt obearbetat timmer, men även bjälkar, sparrar 
o dyl. belades med 8 procents helfri tull medan plankor, bräder och andra så
gade trävaror enligt förordningen skulle beläggas med en helfri tull på 4 pro
cent. Uppdelningen mellan olika trävaror markerades ytterligare genom att de 
fördes till olika rubriker: "Obearbetat träwärke" och "Halfarbetat träwärke". Till 
det halvarbetade virket räknades således endast sågade trävaror. Någon export 
av snickerier eller andra trämanufaktur förväntades tydligen inte, men i en 

79 BFO 1719 §4. 
80 ttF 1719. Den ofria tullen för dessa varor var 12 respektive 6%. För järnmanufakturen 

anges tullen till 1/8% av varans värde. 
81 Danielsson 1930 s 101. 
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kommentar anmärks att i den mån det förekom skulle tullen uppgå till endast 
V8% av varans värde.82 

Uppgifterna om kvarn- och sågräntan är mycket sparsamma i såväl källor som 
litteratur. Möjligen kan det tolkas så, att dess betydelse var begränsad. Wilhelm 
Carlgren har framhållit att skatten under 1600- och 1700-talets början sällan 
togs ut. Trots påbud om att sågarna skulle skattläggas och upptas i jordeböc
kerna83 är deras förekomst i dessa enligt Carlgren "förvånande ringa" vid mitten 
av 1720-talet.84 I de fall där skatten ändå togs ut synes de lokala variationerna 
ha varit påfallande.85 Statsmaktens svaga intresse av att få ut denna skatt speglar 
snarast en gammal syn på sågverksnäringen som en integrerad binäring till 
jordbruket. 

Skattepolitiken gentemot sågverken vid det stora nordiska krigets slut ger, 
som vi sett, ett splittrat intryck. Av de tre skatter som berörde sågverken var det 
endast en, exporttullen, som var etablerad och välorganiserad. Att tullpolitiken 
var relativt väl utvecklad kan hänga samman med att en trävaruexport funnits 
alltsedan 1600-talets förra hälft och att denna skatt var jämförelsevis lätt-
kontrollerad. Kvarn- och sågräntan däremot hade statsmakten uppenbara svå
righeter att få ut. Bevillningen gällde nu uttryckligen också sågarna, vilket kan 
tolkas så, att de blivit intressanta som skatteobjekt. Men den expansion som in
letts inom sågverksnäringen under det stora nordiska kriget låg ännu i sin linda. 
Den nya organisationsformen hade endast undantagsvis vunnit insteg i såg
verken och några stora vinster att beskatta var det i allmänhet inte fråga om. 
Statsmakten såg inte sågningen som en egen näring och därmed inte heller som 
ett självständigt skatteobjekt. 

b) 1738/39 års maktskifte 

Hattarnas maktövertagande vid 1738/39 års riksdag medförde att landets stor
företagare och adliga ämbetsmän behärskade den politiska makten.86 Härige
nom slog en ny näringspolitik igenom, konkretiserad i bl a manufaktuiprivi-
legierna, men också inom skattepolitiken blev maktförskjutningen tydliggjord.87 

82 TTF 1719. Utförsel av mastträ ogillades däremot, vilket kom till uttryck i bl a att den 
helfria tullen på dessa var inte mindre än 25%. Jfr Danielsson 1930 s 101. 

83 Kongl. Maj:ts nådige Instruction för Häradsfougdarne wid deras Tiensters och Embe-
tens förrättningar 1688 § 8. 

84 Carlgren 1926 s 37. 
85 Rydin 1882 s 172. 
86 Samuelson 1969 s 131 f, Carlsson 1980 s 140. 
87 Jfr Stadin 1982 s 512. 
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För sågverksnäringen framstår den nya näringspolitik som kom till uttryck vid 
1738/39 års riksdag som en vändpunkt. Till de viktiga beslut som då togs hör 
bl a stockfångstprivilegierna för de finbladiga sågverken. Hit kan även omfat
tande revideringar av tulltaxorna räknas. Den nya tulltaxeförordningen, som ut
färdades 1739 har av Karl Åmark karaktäriserats som ett uttryck för en allt 
strängare merkantilistisk handelspolitik. Särskilt kan det däri fastställda ut
förselförbudet på flera av de svenska råvarorna ses som ett exempel på detta.88 

Ett exempel på denna politik är utförselförbudet för björkstänger, brännved, 
långa master och andra obearbetade trävaror.89 Förbudspolitiken fortsatte och 
utvidgades under 1740-talet. Så till exempel förbjöds år 1748 export av bjälkar, 
sparrar och andra bearbetade men osågade trävaror på utländska fartyg. Den 
svenska handelsflottan gynnades med tillstånd att med vissa begränsningar få 
utföra dessa varor.90 

1739 års tulltaxeförordning innebar även att tullsatserna för trävaror justera
des uppåt. Ökningen var delvis markant; för exempelvis enkla bräder höjdes 
tullen från 4 till 7,6% av varans värde och för helbottenbräder från 4 till 6,25%. 
Med tanke på att exempelvis järn och andra exportvaror inte fick förhöjd tull 
alls, är denna höjning anmärkningsvärd.91 

Uppgifterna om kvarn- och sågräntan är fortfarande knapphändiga. Några 
förändringar hade av allt att döma inte skett sedan 1720-talet. Även vid mitten 
av 1700-talet var det många gånger så, att skatten i realiteten aldrig togs ut. I 
exempelvis Västernorrlands län uttogs inte någon sågränta av alla de grov-
bladiga sågarna, vilka företrädesvis var husbehovssågar. För Medelpad finns 
inte ens de grovbladiga sågarna uppförda i jordeboken, vilket dock var fallet för 
Ångermanland. Länets tre finbladiga sågverk 1750 erlade inte heller någon såg
ränta.92 Detta är emellertid mindre anmärkningsvärt, eftersom de privilegierats 
med frihetsår vid anläggningen. 

År 1765 hade dessa frihetsår passerat och de då tre äldsta finbladiga sågarna 
var skattlagda. Frapperande i sammanhanget är de stora skillnaderna i taxering
en mellan de olika anläggningarna. Medan Lo skulle erlägga 83,11 dr smt och 
Kramfors 125 dr smt i ränta var Västanå i Ljustorp skattlagt till endast 
9,12 dr smt93 Sågamas produktionskapacitet i form av stockfångst och antal 

88 Åmark 1961 s 469. 
89 TTF 1730, TTF 1739. 
90 Högberg 1969 s 102. År 1744 hade det även blivit förbjudet för utländska fartyg att ut

föra sågade trävaror, men då endast från Stockholm, se Högberg 1969 s 110. 
91 TTF 1730, TTF 1739. Siffrorna gäller för helfri tull. 
92 RA Jordeböcker, Vnl 1751. 
93 RA Jordeböcker, Vnl 1765. 
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sågblad torde här ha haft en viss betydelse, vilket skulle kunna förklara skill
naderna mellan dé ångermanländska storsågarna och den mindre sågen i Väs-
tanå. För skillnaden mellan Lo och Kramfors krävs emellertid fler förklarings
grunder. Båda dessa sågar hade 27 sågblad och båda hade enligt privilegierna 
rätt att avverka 4 000 träd.94 Här kan faktorer som produktionskostnader och 
faktisk produktion ha haft en viss betydelse. 

Ytterligare en faktor av intresse i sammanhanget är skattepraxis och traditio
ner i olika områden. Skattläggningen av sågarna skulle skötas av häradsfogdar
na med hjälp av häradsnämnderna.95 Det betyder att bygdens sociala samman
sättning liksom olika intressegruppers representation i häradsnämnderna blir av 
central betydelse.96 Lo låg i Styrsnärs socken och Boteå tingslag medan Kram
fors låg i Gudmunrå socken och tingslag. Skiljaktigheter i häradsnämndernas 
sammansättning och beskattningspraxis i de olika tingslagen är givetvis inte 
uteslutna då de lokala variationerna var märkbara inom beskattningen. 

Som tidigare har framgått bringade 1739 flera förändringar till sågverken. Till 
de viktigaste hör de sk stockfångstprivilegierna, varigenom sågverken till
försäkrades rätten att årligen avverka en viss mängd på skog i privat ägo och på 
kronoallmänningarna.97 Intressant i detta sammanhang är att denna rätt var sam
mankopplad med en avgift, det s k stubböret eller skogsöret. Synen på denna 
avgift är skiftande i litteraturen. Wilhelm Carlgren exempelvis ser stubböret 
som en skatt, likaså Mauritz Nyström.98 Andra, såsom Harald Wik och Carin 
Sällström-Nygren, menar att stubböret var en avgift för själva stockfångst-
rätten.99 Här betraktas stubböret som en skatt, då det kan definieras som en 
tvångsmässig överföring från sågverken till staten och själva stockfångsträtten 
knappast kan betraktas som en direkt motprestation från statens sida. 

Den första bevillningsförordning som kom efter maktskiftet 1738-39 utfärda
des 1743, därefter kom en år 1747. Båda dessa förordningar medförde höjningar 
av sågverkens bevillning. Avgiften ökades först från en till två dr smt och sedan 
till fyra dr smt per sågblad.100 Höjningen 1743 måste ses mot bakgrund av 

94 MERLO: Kramfors AB; Huvudkontoret, Kommerskollegii gemensamma resolution 
ang. privilegier Lo och Kramfors m fl finbladiga sågar 1744. 

95 Kongl. Maj:ts nådige Instruction för Häradsfougderne wid deras Tiensters och Embe-
tens förrättningar 1688 § 8. 

96 Åkerman, 1967 s 43. 
97 Se ovan s 37. 
98 Carlgren 1926 s 92 f, Nyström 1982 s 170 f, Jfr även Lagerroth 1927 s 89. 
99 Wik 1950 s 43, Sällström-Nygren 1967 s 8, menar dock att det senare blev en 

skatt: "Sågverken fick erlägga en avgift för stockfångsträtten. Denna avgift benämndes stubb
öre och kom under 1800-talet att ersättas av skatt" s 21 f. 

100 BFO 1743 § 3, BFO 1747 § 6, Stadin 1982 s 495. 
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hattarnas krig mot Ryssland och den kraftiga höjning av det totala bevillnings-

uttaget som därigenom blev nödvändig. En fördubbling av sågarnas bevillning 

synes rimlig och jämförbar med skatteökningen för många andra yrkesgrupper 
och näringar. I förhållande till exempelvis järnbruken, vilkas bevillning höjdes 
från sex till 33 V3 dr smt per skeppund järn, var dock upptaxeringen mycket 
måttfull. Vissa förhoppningar från statsmaktens sida om att det fanns utrymme 
för ett ökat skatteuttag av sågverken synes dock ha funnits. Taxeringsmännen 

uppmanas nämligen att taxera dem, "som hafwa ansenlige Sågwerk", till en 

högre avgift än två dr smt efter tillverkning och förtjänst.101 

Denna politik knäsattes i 1747 års bevillningsförordning, där bevillningen 

höjdes från två till fyra dr smt för de större sågarna, medan de mindre sågkvar-

narna stod kvar på två dr smt.102 Den höjning av bevillningen, som framträder i 

1747 års BFO framstår som ett resultat av den expansion inom sågverks-

näringen, som kom i och med de finbladiga sågarnas utbredning. Icke desto 

mindre torde förändringarna efter 1738 ha uppfattats som en kraftig skattehöj
ning, i synnerhet av de större sågverken. 

Stubböret utgick i form av en bestämd summa för varje träd på egna domäner, 
som fick avverkas. Med egna domäner avsågs inköpta marker, arrenderad skog 
och domäner upplåtna av kronan, stockfångstskogarna.103 Stubbörets storlek 
fastställdes individuellt för vart sågverk i samband med att det fick sina Stock-

fångstprivilegier. Taxeringsprincipen tycks ha varit: "Ju sämre och glesare skog, 

ju avlägsnare växtplats och ju svårare flottbargöring, dess lägre stubbören".104 

Detta är intressant då det, om det är riktigt, innebär att skatten grundade sig på 
en form av rättviseprincip och avdragssystem, ju högre produktionskostnader 
desto mindre skatt. Variationerna kunde härigenom bli mycket stora mellan de 
olika sågverken. Så till exempel fastställdes 1759 skatten för Mo i Ångerman
land till Vi öre per stubbe.105 För Håknäs i samma landskap uppges stubböret 

1761 vara inte mindre än 1 dr smt.106 

Oavsett dessa variationer framhåller Carlgren att stubböret av sågverken upp
fattades som en skälig pålaga. Han menar med andra ord att det inte var en sär
skilt betungande skatt.107 Trots att stubböret var en ny införd skatt, som visade 

101 BFO 1743, Stadin 1982 s 495, 508. 
102 BFO 1747 § 3, Jfr Åmark 1961 s 404 f, Stadin 1982 s 508. 
103 Sällström-Nygren 1967 s 8 f. 
104 Carlgren 1926 s 92. 
105 Ahnlund 1917 s 13. 
106 Carlgren 1926 s 92. 
107 Carlgren 1926 s 93. Jfr även Sällström-Nygren 1967 s 8. 
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på vissa moderna drag, hör det hemma i det feodala skattesystemet. Detta märks 
bl a genom skattens schablonisering och genom att den fastställdes individuellt. 

Höjd bevillning och tull utöver de höjningar som drabbade alla näringar och 
införandet av en helt ny skatt, stubböret, är resultatet för beskattningen av såg
verken efter regimskiftet 1739. Den skärpta beskattningen åtföljdes emellertid 
av stockfångstprivilegier och andra statliga åtgärder, som syftade till att främja 
sågverksnäringens utveckling. Detta visar att det inte var fråga om en ny en
sidigt stram politik gentemot sågverken. Den nya skattepolitiken måste också 
ses mot bakgrund av utvecklingen inom sågverksnäringen under 1720-40-talen. 
Anläggningarnas storlek och produktionskapacitet hade ökat mycket kraftigt i 
och med de finbladiga sågbladens utbredning. Detta ger anledning att anta, att 
vissa av de större framgångsrika sågarna hade en ekonomisk bärkraft som vida 
översteg de tidigare grovbladiga sågamas. Den nya regimen, som dock till en 
del representerades av de nya företagarintressena, försökte att inom det rådande 
skattesystemet anpassa skatten till dessa nya förhållanden. Detta understryks 
också av att bevillningen differentierades med hänsyn till sågverkens storlek. 
Detta visar även att det nu framträdde en ny syn på sågverksnäringen. Genom 
att den betraktades som en självständig näring, frikopplad från jordbruket, blev 
också sågverken en betydligt intressantare som skatteobjekt än de varit tidigare. 

Den nya synen på sågverken framträdde också i landshövdingeberättelsema. I 
den berättelse som gjordes i Västernorrlands län till 1738/39 års riksdag nämns 
inte sågarna alls, när skogen och dess bruk behandlas.108 I 1746 års berättelse 
har sågarna tilldelats en egen paragraf.109 Detta var inte ett resultat av utveck
lingen inom länet eller landshövdingens nit, utan hade sin bakgrund i en mall 
för landshövdingeberättelser, som antogs vid 1741 års riksdag.110 Det nya 
intresset för sågarna var således ett resultat av order från statsmaktens sida. 

c) 1810-15 års skatteomläggningar 

Under 1800-talets två första decennier tillhörde skattesystemet de mest aktuella 
frågorna. Om detta vittnar bl a 1816 års tulltaxeförordning, 1800 års förmögen
hetsskatt och inte minst 1810 års skattereform. 

1810 års bevillningsförordning var, som ofta påpekats, mycket radikal med 
sin progressiva inkomstskatt. För sågverken liksom för andra näringar och 

108 RA Landshövdingeberättelser, Vnl. 1738. 
109 RA Landshövdingeberättelser, Vnl. 1746 § 3. Jfr Landshövdingeberättelser Kalmar län 

1746 § 3. 
110 Norborg 1968 s 145. 
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grupper innebar skattereformen att bevillningen skulle erläggas i procent av 
ägarens behållna inkomst.111 Lägsta avgift erlade de, som hade 50 riksdaler i 
årlig inkomst. Deras skatt var då 24 skilling. För tariffens högsta inkomst, 
20 000 riksdaler, betalades 10% i skatt, d v s 2 000 riksdaler. Enligt ett tillägg 
till tariffen skulle ännu högre inkomster beskattas enligt en utplanande förläng
ning av tariffen.112 Det gör en bedömning av skattens storlek i förhållande till 
tidigare bevillningar endast utifrån förordningarna meningslös. 

Inkomstskatten kompletterades emellertid med en sk skyddsavgift, som var 
en reviderad form av 1800 års bevillning. Denna avgift, som skulle uttas om in
komstskatten inte motsvarade förväntningarna, kan möjligen ge några jämförel
sepunkter. Skyddsavgiften för fler- och finbladiga sågverk uppgick till 0,8 skil
ling eller 1,4 skilling per producerad tolft bräder beroende på brädemas grov
lek.113 Även skyddsavgiften följde således en helt ny beskattningsprincip när 
det gällde sågarna, och är alltså inte heller jämförbar med tidigare bevillningar. 
Det nya beskattningssättet är intressant då det visar att sågverken vid denna tid 
var föremål för de beskattande myndighetemas intresse. Värt att notera är att 
såväl inkomstskatten som skyddsavgiften gällde den faktiska produktionen och 
inte som tidigare en beräknad produktionskapacitet. Samtidigt som det fanns en 
strävan att fånga sågverkens faktiska resultat kan en viss favorisering av de stör
re anläggningarna skymtas i det att skatten redan i 1800 års bevillningsförord-
ning togs ut per sågram i stället för per sågblad. Större sågar med många såg
blad per sågram bör ha gynnats av denna omläggning. 

Om vi återvänder till jämförelsen mellan 1810 års bevillning och tidigare be
villningar finns en, om än tvivelaktig, möjlighet. För de enbladiga (företrädesvis 
grovbladiga) salu- och légosågarna stadgades nämligen att en skatt på mellan 32 
skilling och 4 riksdaler skulle erläggas.114 För dessa sågar var bevillningen så
lunda densamma som den hade varit 1789, då en kraftig skattehöjning hade 
genomförts.115 Det är synnerligen vanskligt att utifrån de enkla såganias skatt 
dra några slutsatser om de större sågverkens bevillning. Tills vidare gäller dock 
hypotesen att 1810 års skatteomläggning åtminstone för de mindre sågarna inte 
innebar någon våldsam förändring av skattebördan. 

Vid 1812 års riksdag avskaffades inkomstskatten och man återgick till tidi
gare bevillningspraxis. För sågverken innebar det emellertid inte att 1700-talets 

111 Angående "behållen inkomst" se Åkerman 1967 s 6 ff. 
112 BFO 1810, tariff 1, Åkerman 1967 s 51 ff. 
113 BFO 1810, tariff 2. 
114 BFO 1810, tariff 2. 
115 BFO 1789. 
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taxeringsmetod eller den metod som användes 1800 återupptogs. Enligt den helt 
nya taxeringsprincip som nu infördes skulle bevillningen erläggas i förhållande 
till sågens taxeringsvärde. År 1812 fixerades skatten till 0,25% av taxerings
värdet för att 1815 sänkas till 0,2%.116 Denna beskattning grundade sig på tan
ken att all egendom ger avkastning. Denna sattes schablonmässigt till 5% av 
egendomsvärdet. Skatten skulle då utgöra 4% av den nominella inkomsten från 
och med 1815.117 Huruvida detta innebar en skattehöjning eller -sänkning i för
hållande till 1810 års bevillning och tidigare bevillningar kan avgöras endast i 
fråga om varje enskild såg. Mycket talar dock för att skatten sänktes snarare än 
höjdes i förhållande till tidigare bevillningar.118 

En viktig följd av skatteomläggningen var att bevillningen blev likformig och 
i viss mån jämförbar mellan olika näringar och företag. Bevillningen för exem
pelvis jordbruk, järnbruk, järnmanufakturer och andra näringar var 0,25% av 
taxeringsvärdet år 1812.119 

Stubböret hade maximerats till 6 skilling banco, men i övrigt var denna skatt 
oförändrad sedan 1739.1201 realiteten torde stubböret sällan eller aldrig ha varit 
så högt. Hömefors och Ytterfors i Västerbotten skulle båda erlägga 6 rund
stycken banco och Bryngelsböle endast 2 rundstycken banco per stock.121 Detta 
visar också att stubböret, såsom det fastställts i samband med privilegierna, va
rierade kraftigt.122 Något samband mellan stubböret och stockfångstens storlek 
föreligger av allt att döma inte. Däremot förekom det att stubböret av olika an
ledningar lades om. Så till exempel höjdes stubböret för Baggböle redan 1800, 
d v s nio år efter det att sågverket hade fått sina privilegier. Höjningen var rejäl, 
från 8 rundstycken banco till 2 skilling 8 rundstycken per stock. För Baggböle 
torde denna höjning givetvis ha varit kännbar, men i övrigt bör stubböret inte ha 
varit en mer betungande skatt för sågverken än tidigare. 

I litteraturen anmärks genomgående att översågningen var omfattande vid 
denna tid, dvs sågverken avverkade betydligt fler träd än vad stockfångst-
privilegierna medgav. I södra Ådalen var det exempelvis tillåtet att avverka to
talt 4 000 träd per år. Den faktiska avverkningen var konstant betydligt högre, år 
1743 beräknas den ha varit 8 000 och 1854 inte mindre än 12 000 träd. När 
stubböret beräknades efter antalet träd, som årligen tilläts huggas enligt privile-

116 BFO 1812 art. n §§ 3 och 6, BFO 1815 § 6. 
117 Jfr Dahlgren 1970 s 449. 
118 Lundberg 1982 s 67 f. 
119 BFO 1812. 
120 Carlgren 1926 s 92. 
121 KKA Sågverksprivilegier, Västerbottens län. 
122 Jfr Ahnlund 1917 s 24. Mo sågverk skulle erlägga 8 Rst. Bco per stock. 

51 



gierna, innebar detta att den faktiska kostnaden per avverkat träd sänktes ytter

ligare.123 

Kvarn- och sågräntan fick i slutet av 1700-talet delvis förändrad karaktär. Ef
ter 1787 skulle denna skatt erläggas i form av en viss del av det sågade virkets 

värde.124 Så till exempel fastslogs i ett brev till landshövdingarna i de tre nord

ligaste länen år 1788 att räntan skulle fastställas efter läge, tillförsel- och ut-
förselväg, byggnads- och underhållskostnader samt med hänsyn till om virket 

var hugget på egen eller stockfångstskog eller om det var inköpt, till mellan 

och V50 av virkesvärdet.125 Illustrativa exempel på detta är de skattläggningar 
som gjordes 1789 för Lo och Kramfors sågverk. Häri anges inte endast sågarnas 
exakta läge i förhållande till vägar och vattendrag och sågbyggnadernas storlek 
och utformning, här omtalas var huggningen sker och eventuella kommentarer 

till detta. För Lo anmärks exempelvis att timret huggs hela 16 till 18 mil från 

sågen, vilket medförde dyra flottningskostnader. De båda sågarna var 

privilegierade med 4 000 träd per år var, vilket beräknades ge 1 166 tolfter 
bräder. För detta skulle Kramfors erlägga V42 eller 27 V3 tolfter och Lo V48 eller 
24 tolfter i sågränta. De höga flottningskostnaderna medförde således en lägre 

skatt för Lo.126 

År 1808 hade den lägsta avgiften höjts till V30 av värdet i de tre nordliga lä
nen.127 I rikets övriga delar var sågräntan högre. Enligt ett kungligt brev från 
1807 skulle sågarna i Blekinge erlägga V12 av tillverkningen i skatt.128 På 
många håll synes det dock ha dröjt innan höjningen drevs igenom. För exempel
vis Matfors, som år 1805 fick sågräntan fastställd till V28 av tillveikningen 
dröjde det till 1832 innan skatten reglerades efter de nya normerna.129 Mauritz 
Nyström har beräknat den faktiska skattesatsen år 1815 och funnit att för Me

delpads och Ångermanlands sågar var räntan i genomsnitt V34 av värdet, för 
Västerbottens V45 och för Noirbottens sågar 1/50 av värdet för de finbladiga 
sågarna.130 Samtidigt finns det uppgifter, som tyder på att det på vissa håll togs 
ut en betydligt högre skatt. Detta gäller i första hand södra Sverige. Baggetorp, 

Boda, Misterhult, Djurshult och Lagmanskavarn, alla i Kalmar län skulle alla 

123 Carlgren 1926 s 93 f, Heckscher 11:1 1949 s 345, Montomery 1921 s 95 f, Wik 1950 s 
82. 

124 Rydin 1882 s 173. 
125 Carlgren 1926 s 107. 
126 MERLO Kramfors AB, Huvudkontoret, Skattläggning för Lo 5 aug. 1789, Skattlägg

ning för Kramfors 1 aug. 1789. 
127 Rydin 1882 s 173. 
128 Rydin 1882 s 173. 
129 KKA Jordeböcker, Vnl 1815. 
BO Nyström 1982 s 171. 
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erlägga V4 av den årliga produktionen i ränta år 1812.131 Trots de nya, för
ändrade normerna var således de lokala variationerna betydande liksom skillna
derna mellan olika sågverk i samma område. 

Riksdagen 1815 hade, framhåller Arthur Montgomery, en starkt prohibitio-
nistisk prägel. Tullpolitiken präglades av höjda importtullar och importförbud. 
Men, påpekar han, höjningen av importtullarna motsvarades i någon mån av en 
sänkning av exporttullarna.132 Detta gällde dock endast den helfria tullen, den 
ofria tullen fick vidkännas höjningar som var till och med större än import
tullarna. För varor som fördes på främmande fartyg höjdes, således, enligt 
Montgomery, importtullen med 40% och exporttullen med 50% i förhållande 
till 1799 års tulltaxa.133 

Trävarutullarna hade förändrats sedan 1739. Direkta jämförelser av tulltaxor
na är på grund av bl a myntrealisationen 1776 och valutans depreciering vid 
början av 1800-talet mycket vanskliga. Tulltaxeförordningama anger emellertid 
inte endast tullavgiften; den lämnar också uppgifter om varornas värde vid tiden 
för förordningens utgivning. Det gör det möjligt att bestämma tullens storlek i 
förhållande till varans värde. Tullen varierade mellan de olika sågade trävarorna 
och mellan de olika dimentionema. Exemplen i nedanstående uppställning gäl
ler längre enkla bräder och medellånga helbottenbräder, dvs grövre bräder. 

Tabell 3. Exporttull i procent av varans värde. Avrundade tal. 
TTF Helbottenbräder Enkla bräder 

helfri ofri helfri ofri 

1718 4 64 6 
1739 6,3 9,4 7,6 11,2 
1770 3 förbud 4,5 förbud 
1782 5,5 " (19,5) 8,3 " (31,6) 
1799 11,7 " (31,3) 15 " (37,5) 
1816 12,5 " (37,5) 15,6 " (46,9) 

Anm: Siffrorna inom parentes anger tullsats för stuvningsvirke. 
Källor: Tulltaxeförordningar 1718-1816 

Av tabell 3 framkommer att tullen för sågade trävaror varierade under hela 
1700-talet. Den tidigare omnämnda höjningen av trävarutullarna i samband med 
hattarnas makttillträde 1739 framträder här tydligt. Variationerna till trots höll 
sig den helfria tullen på en relativt jämn nivå. Det var först genom 1799 års 
tulltaxeförordning, som tullen höjdes till över 10% av varans värde. 

131 KKA Andra provinskontoret, Skattläggning av sågkvarnar, Kalmar län 1812. 
132 Montgomery 1921 s 5 ff, Heckscher 11:1 1949 s 669. 
133 Montgomery 1921 s 10. 
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Från och med 1770 års tulltaxeförordning var det förbjudet att exportera brä

der på utländska fartyg.134 Det fanns dock ett undantag, bräder fick utföras om 
de utgjorde stuvningsfyllnad vid järnlaster. Siffrorna inom parentes anger den 
tullsats, som skulle uttagas i detta fall. De anges från och med 1782 års förord

ning. Som det framgår av uppställningen ovan var dessa mycket höga. I exem

pelvis 1816 års tulltaxeförordning var den tre gånger så hög som den helfria 

tullen. 

I förhållande till utförseltullen på den viktigaste exportvaran, järn, var trä-
varutullarna genomgående högre. För exempelvis stångjärn var den helfria tul
len i 1816 års förordning satt till 7,5% av värdet. För ankare, järnplåtar, stål och 
liknande varor var tullen 0,9% vilket skall jämföras med de 12-15% som uttogs 
av sågade bräder. Under de närmare hundra år som gått sedan 1718 års tulltaxe
förordning hade således tullsatserna för sågade trävaror stigit och blivit högre än 
tullen för stångjärn, som under samma tid fått sänkt exporttull.135 En viss hän
syn togs här till konjunkturerna, som under napoleonkrigen var mycket goda för 
trävaror men dåliga för järn. Samtidigt slog sjöfartens intressen igenom starkare 
för trävaror än för järn, vilket bl a kom till uttryck i de stora skillnaderna mel

lan fri och ofri tull. Ur sågverksnäringens synpunkt var emellertid också de 

mycket höga importtullar på trävaror, som England infört 1809 till förmån för 
trävaruexporten från Canada, en faktor av betydelse. 

Skattepolitiken vid 1800-talets början avspeglade de förändringar som då 
hade inletts. Så till exempel försökte man anpassa beskattningen av sågverken 
till den utveckling som skett inom näringen under det senaste århundradet. Be

villning och sågränta beräknades båda efter det faktiska produktionsresultatet 
med avdrag för produktionskostnader 1810-1812. Därefter fick bevillningen 
karaktär av fastighetsskatt. För sågverken med sina måttliga anläggnings
kostnader torde övergången från beskattning av inkomsten till beskattning av 
förmögenheten ha varit förmånlig. Under denna period, som för sågverks

näringen präglades av expansion och god lönsamhet, innebar skatteomläggning

arna inte att skatteuttaget följde lönsamheten. Det synes snarare ha varit tvärt

om, reformerna medförde i vissa fall sänkt skatt. Den kraftigt stegrade efter
frågan på trävaror och stigande priser gjorde det möjligt för statsmakten att höja 
exporttullarna på trävaror utan att det medförde något avbräck för sågverks-
näringen. Högkonjunkturen skapade också möjligheter att med hjälp av en kraf
tig höjning av den ofria tullen styra över exporten till de inhemska fartygen och 
därigenom gynna den svenska rederinäringen. 

134 Bjälkar, sparrar och liknande virke var liksom tidigare belagda med exportförbud. 
135 TTF 1816. 
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d) 1860/62 års skattereform 

Alltsedan 1812 års bevillningsförordning erlade sågverken bevillning i förhål
lande till taxeringsvärdet. 1 1858 års BFO var denna skatt fastställd till 0,1% av 
taxeringsvärdet, vilket var en sänkning i förhållande till de senaste fyrtio årens 
bevillning på 0,2% av taxeringsvärdet. I 1860 års BFO avses motsvarande be
villning i artikel II:A:"Bevillning av fast egendom". För sågverk och andra 
fastigheter, vilka inte räknades som jordbruksfastighet, var skatten fixerad till 
0,05% av fastighetens taxeringsvärde.136 I förhållande till 1858 års bevillning 
var detta enligt förordningen en skattesänkning. Nedsättningen motiverades av 
en kraftig höjning av taxeringsvärdena.137 Resultatet skulle således bli i stort 
sett detsamma som tidigare. 

När den nya förordningen togs i bruk 1862 blev emellertid utfallet för annan 
fastighet än jordbruksfastighet lägre än det hade varit enligt 1858 års BFO.138 

Innebär detta att fastighetsbevillningen sänktes också för de enskilda sågver
ken? Tabell 4 visar denna bevillning för fem sågverk i Medelpad de två sista å-
ren enligt den gamla BFO och de två första åren efter reformens genomförande. 

Tabell 4. Sågverkens fastighetsbevillning 1860-63. Avrundade tal. Kronor 
Sågverk 1860 1861 1862 1863 

Vifstavarv 30 60 87 87 
Sund 35 55 37 50 
Tunadal 25 25 18 48 
Skönsmon 35 50 33 30 
Matfors 60 84 50 79 

Summa 185 274 225 294 

Källor: HLA Vnl Landskontoret, Uppbördslängder 1860-63. 

Här framkommer att fyra av fem sågverk fick sänkt fastighetsskatt i och med 
reformens genomförande 1862. Men, sänkningen var inte särskilt stor och redan 
året därpå hade skatten åter höjts och blev i två fall till och med högre än den 
varit 1861. Dessutom måste vi räkna med att vissa justeringar av skatten hängde 
samman med förändringar av de enskilda sågverkens faktiska värde. Ur såg
verkens synpunkt synes skattereformen inte ha förändrat fastighetsbeskattning
en särskilt mycket. 

136 Taxeringsvärdet skulle fastställas med ledning av senaste köpeskilling, hypoteksvärde-
ring, brandförsäkringsvärde etc. 

137 BFO 1860, Jfr Berglund 1969 s 32. 
138 Berglund 1969 s 36. För jordbruksfastigheterna ökade däremot utfallet. 
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1860 års bevillningsbeslut berörde emellertid sågverken också i ett annat av
seende: de taxerades även enligt artikel II:B. Härigenom skulle de för första 
gången betala skatt för företagens inkomster.1391 förordningen fastslås att: "För 
all inkomst, ware sig av kapital eller arbete, erlägges bevillning med en procent, 
beräknad å behållna inkomstbeloppet". Till inkomst av arbete räknades inkomst 
som erhållits av egen rörelse, yrke eller tjänst. Som exempel nämns bl a bergs
bruket och därtill hörande verk, mjöl- och sågkvarnar, fabriker och hantverk.140 

Vad som avsågs med "behållen inkomst" anges däremot inte i förordningen. Av 
taxeringsinstruktionen framgår dock att vinsten uppskattades genom att råvaru
kostnader och övriga tillverkningskostnader drogs från föregående års tillverk
ningsvärde.141 Samma bedömningsgrund, som använts vid den tidigare bevill-
ningen av bruk, fabriker, manufakturer etc. tillämpades nu på all inkomst
beskattning. Genom att avsikten var att anpassa skatten till den skattskyldiges 
verkliga inkomst och genom att det fanns avdragsmöjligheter framstår denna 
bevillning som en modernisering av skattesystemet, dock utan att förändra dess 
ramar. 

Vid en flyktig jämförelse mellan 1858 och 1860 års bevillningsförordningar 
förbises lätt att företagen erlade enligt 1858 års BFO antingen fastighetsskatt 
eller inkomstskatt, medan skattereformen 1860 innebar att de skulle erlägga 
båda dessa skatter.142 Artikel II i 1858 års BFO måste jämföras med resultatet 
av ILA och H:B i 1960 års BFO. En sådan jämförelse för de fem studerade såg
verken i Medelpad ger följande resultat: 

Tabell 5. Taxerad bevillning enlist artikel II1860-63. Avrundade tal. Kronor 
Sågverk 1860 1861 1862 1863 

Vifstavarv 30 60 302 675 
Sund 25 55 487 388 
Tunadal 25 25 278 408 
Skönsmon 35 50 256 179 
Matfors 60 84 400 459 

Summa 185 274 1723 2109 

Källor: HLA Vnl Landskontoret, Uppbördslängder 1860-63. 

139 Bergverk, fabriker, manufakturer och andra verk hade redan tidigare erlagt inkomstbe-
villning, men däremot ingen fastighetsbevillning. 

140 BFO 1860 § 6. 
141 BFO 1860 § 8, Jfr Hultqvist 1955 s 52,56. 
142 Berglund 1969 s 24 ff. 
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1860 års bevillningsförordning medförde således en märkbar höjning av såg
verkens totala bevillning. I förhållande till sågverksnäringens starka expansion 
under 1800-talet var höjningen dock ringa. 

Vid 1863 års riksdag avskaffades sågräntan. Syftet med detta uppgavs vara att 
främja sågverksnäringen. Rydin jämställer avskaffandet av sågräntan med upp
hävandet av tackjärnstionde och hammarskatten, vilket skedde vid samma tid. 
Han menar att dessa näringar nu blivit fria från alla restriktioner men också för
lorat sina särskilda förmåner. Samtidigt hade de prohibitiva tullbestämmelserna 
upphävts. Enligt Rydin var det därför naturligt att sågverksnäringen inte beskat
tades annorlunda än andra näringar.143 

Skattens upphävande är alltså ett led i den liberala näringspolitik som nu sla
git igenom, men avskaffandet av sågräntan måste också ses i ljuset av inkomst-
bevillningens införande. Redan vid 1828/30 års riksdag hade förslag väckts om 
att sågräntan skulle avskaffas för att sågverken i stället skulle beläggas med be
villning på tillverkningen. Riksdagen avslog propositionen, men det beslutades 
att nyanlagda sågverk på landet skulle slippa skatta för sågräntan.144 Det hade 
således funnits planer på en omläggning och modernisering av sågarnas skatter 
redan långt tidigare, men först i början av 1860-talet fanns det politiska möjlig
heter att genomföra denna omläggning av beskattningen. 

Stubböret uttogs, som tidigare nämnts, för träd som fällts på egna inköpta 
skogar, på arrenderade områden och på de av kronan upplåtna stockfångstsko-
garna. För timmer inköpt på rot erlades däremot inget stubböre. Skatten var inte 
fixerad utan uttogs med hänsyn till bl a skogens kvalitet och sågens produk
tionskostnader. Stubböret kunde även differentieras med hänsyn till stockarnas 
dimension. Så till exempel betalade Ljungå sågverk 60 öre för stockar som an
vändes till bjälkar medan det vekare sågtimret belades med 40 öre år 1870.145 

Tabell 6. Stubböre för Lo-Kramfors, Matfors och Baggböle 1868-1872. Öre 
År Lo-Kramfors Matfors Baggböle 

1868 21 26 25 
1869 27 25 25 
1870 30 26 25 
1871 29 26 33 
1872 28 26 25 

Källa: Sällström-Nygren 1967 s 21 

143 Rydin 1882 s 336 ff. 
144 Boethius 1921 s 164, Rydin 1881 s 279. 
145 MERLO Skönviks AB, Ljungå sågverk, Kapitalbok 1870. 
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Tabell 6 visar att stubböret skiftade mellan sågverken, även om dessa tre så
gar låg på en relativt enhetlig nivå med exempelvis ovan nämnda Ljungå. 
Stubböret varierade emellertid även från det ena året till det andra för de enskil
da sågverken. Något samband mellan de olika sågarna kan här inte spåras, vil
ket antyder att denna skatt inte berördes av konjunkturerna. 

Carin Sällström-Nygren har i sin studie tagit fram siffror över produktions
kostnaderna och över stubböret, vilket gör det möjligt att räkna ut stubbörets 
andel av hela kostnaden för en inmärkt stock, d v s en stock färdig för sågning. 
Häri ingår exempelvis avverkningskostnaden, flottningskostnaden och i före
kommande fall rotvärdet på inköpt timmer. Andelen inköpt timmer påverkade 
härigenom, enligt Carin Sällström-Nygren, även stubbörets storlek.146 

Tabell 7. Kostnad per inmärkt stock och stubböret för Lo-Kramfors och Matfors 
1860-1870. 
År Lo-Kramfors Matfors 

Kostnad Stö Stö Kostnad Stö Stö 
kr/st kr/st % kr/st kr/st % 

1860 1,07 0,18 16,8 1,24 1,10 8,1 
1862 1,31 0,17 13,0 1,13 - -

1864 1,47 0,22 15,0 1,00 0,21 21,0 
1866 1,81 0,21 11,6 1,52 0,25 16,4 
1868 1,49 0,21 14,1 1,38 0,26 18,8 
1870 1,58 0,30 19,0 1,58 0,26 16,5 

Källa: Sällström-Nygren 1967 tabell A s 18, tabell B s 21 

Tabell 7 visar att stubbörets andel av kostnaden för en inmärkt stock varierade 
mellan olika år och framförallt mellan de olika sågverken. Men, det föreligger 
inte något enkelt samband mellan timmerkostnaden och stubböret. Detta gäller 
både när utvecklingen över tiden beaktas och vid jämförelser mellan olika före
tag. Även om hänsyn tas till sågverkens kostnader vid fastställandet av stubb-
öret har detta inte en helt utjämnande effekt. Ställs stubböret i relation till den 
totala produktionskostnaden inklusive sågkostnaden med mera visar det sig att 
Matfors med en total produktionskostnad på 565 000 kronor erlade 42 380 kro
nor eller 7,7% i stubböre för de stockar som förbrukades. Motsvarande siffra för 
Baggböle är 2,1% av produktionskostnaden på 259 000.147 Siffrorna, som gäller 
år 1870, visar att stubbörets betydelse i det enskilda sågverkets ekonomi kunde 
variera betydligt. För sågverk med ett betydligt högre stubböre än de i tabell 7, 
exempelvis Ljungå, kan dess betydelse förväntas variera ytterligare. 

146 Sällström-Nygren 1967 s 15, 34. 
147 Sällström-Nygren 1967 s 21,80. Baggböle förbrukade 22 000 stockar detta år. 
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Av större betydelse än produktionskostnaden är givetvis vinsten och stubb
örets storlek i förhållande till denna. Tyvärr är det inte möjligt att räkna ut detta, 

eftersom det inte finns några uppgifter om företagens vinster på 1860-talet. För 

ett sågverk, nämligen Mo i Ångermanland, finns dock siffror för perioden 1882-

92. Vinsten för perioden var 2 047 000 kronor, varav 755 000 kronor eller 
knappt 37% uppges ha erlagts i stubböre.148 Om dessa siffror är riktiga var 
denna skatt jämförelsevis hög för Mo under 1880-talet. Med tanke på tids
avståndet och de stora variationerna över tiden och mellan olika sågverk är det 

emellertid vanskligt att dra några slutsatser av detta. Möjligen kan sägas att 
stubböret synes ha varit en viktigare och mer välorganiserad skatt under andra 
hälften av 1800-talet än det hade varit vid seklets början. 

Vid 1860-talets början hade de liberala idéerna satt sin prägel även på tull
politiken. Import- och exportförbuden hade upphävts och tullarna på en rad oli

ka varor hade lindrats.149 Exporttullarna på sågade trävaror hade helt avskaffats 

från och med 1841 års tulltaxeförordning.150 Arthur Montgomery, som skildrat 

tullpolitiken vid 1840/41 års riksdag har emellertid hävdat, att prohibitionisterna 

avgick med segern vid denna riksdag. Detta trots de liberala" anloppen från 
1839 års tullkommitté". Han framhåller dock att regeringen på grund av det 
tryckta ekonomiska läget genomförde vissa lättnader i utförseltullarna för stång
järn och några andra varor. Däremot förbiser Montgomery helt något så viktigt 
som att tullfrihet infördes för sågade trävaror.151 Att detta beslut togs just då är 
emellertid inte förvånande, då denna riksdag betecknats som inledningen till ett 
liberalt genombrott i Sverige.152 

Till de mer kända liberala besluten vid 1840/41 års riksdag hör departemen-
talreformen och frågan om folkskolan.153 Till dessa skall således fogas avskaf

fandet av exporttullar på sågade trävaror och upphävandet av en rad export

förbud, varigenom märks förbudet av export av mastträ, bjälkar och andra trä

varor. Beslutet, som togs på initiativ på bondeståndet,154 tillhörde således de ti
diga näringspolitiska åtgärderna för att främja den redan nu expanderande såg-

148 Gårdlund 1951 s 53. 
149 Montgomery 1921 s 44-112, Carlsson 1980 s 333 f. 
15°TTF 1841. 
151 Montgomery 1921 s 52 ff. I Montgomery 1931 omnämnes dock i förbigående att trä

varorna var tullfria från 1841. 
152 Carlsson 1980 s 303. 
153 Carlsson 1980 s 304 f. 
154 Montgomery 1921 s 51. De osågade trävarorna blev tullfria 1864. 
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verksnäringen.155 Ett annat viktigt beslut var, som tidigare nämnts, upphävandet 
av sågningsbegränsningama i stockfångstskogarna. 

Om upphävandet av de svenska exporttullarna på trävaror rönt föga uppmärk
samhet i litteraturen, så har lindringarna i de engelska importtullarna på trävaror 
tillmätts desto större betydelse.156 Den första stora tullsänkningen kom år 1842 
följd av sänkningar 1851 och 1860. År 1866 slopades de engelska import
tullarna på trävaror helt.157 Verkningarna av dessa tullnedsättningar var enligt 
Montgomery mycket tydliga i både den engelska och den svenska statistiken. 
Huruvida upphävandet av de svenska exporttullarna vid samma tid kan ha bi
dragit till utvecklingen av den svenska trävaruexporten diskuteras däremot inte. 

Siffror från 1820-talet visar att för 100 standards plankor försålda i London 
för 2 864 pund avgick 1 990 pund eller 69,5% i tull.158 De engelska tullarna var 
med andra ord synnerligen höga före reduceringarna. Givetvis måste dessa tul
lar ha haft en stor betydelse för utvecklingen av den svenska trävaruexporten, 
men vi skall då komma ihåg att England inte var Sveriges enda avnämarland. 
Under 1840-talet utgjorde exporten till England drygt en fjärdedel av landets 
trävaruexport. Tillsammans med Frankrike utgjorde England det viktigaste men 
ingalunda det enda viktiga avsättningsområdet vid denna tid.159 

I början av 1860-talet var Sverige inne i den liberalkapitalistiska fasen. Detta 
kommer klart till uttryck i skattepolitiken, där de liberala idéerna har en fram
trädande genomslagskraft. Inte endast upphävandet av exporttullarna och av
skaffandet av vissa otidsenliga skatter på bl a sågverk och järnbruk, utan även 
omläggningen av bevillningen innebar en förenkling av skatterna för de kapita
listiskt organiserade företagen. Särskilt 1860-talet medförde många förändringar 
av skatterna. Dessa var emellertid begränsade och hotade aldrig det existerande 
skattesystemet. 

155 Montgomery 1931 s 98. 
156 Jfr ex. Montgomery 1931 s 100 f, Wik 1950 s 82 f. 
157 Wik 1950 s 83. 
158 Wik 1950 s 83. 
159 Söderlund 1951 s 29. 
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5. Sågverken, skatterna och samhällets om
vandling 1720-1870 

Perioden 1720-1870 präglades av en rad genomgripande förändringar i det 
svenska samhället. Dessa resulterade inte endast i att ett produktionssätt avlös
tes av ett annat utan de innebar också att den svenska staten omvandlades från 
en organiserad feodalstat till en liberalkapitalistisk stat. Ett av de många uttryc
ken för denna samhälleliga förändring var sågverksnäringens utveckling från 
småskalig produktion, främst för husbehov, till massproduktion vid stora an
läggningar med ett kapitalistiskt produktionssätt. Därför måste också beskatt
ningen av sågverken ses i ljuset av dessa genomgripande förändringar. 

År 1720 hade det kapitalistiska produktionssättet redan vunnit insteg i Sve
rige. Utbredningen var dock ännu synnerligen begränsad, Sverige var fort
farande ett feodalt samhälle. Inom sågverksnäringen hade det nya produktions
sättet knappast fått något fotfäste. Visserligen fanns sedan gammalt salusågar 
med produktion för export, men även vid dessa skedde sågningen i mycket liten 
skala och med enkel produktion. 

Statsmakten hade vid denna tid tre instrument för att beskatta sågverken, 
nämligen exporttullen, sågräntan och bevillningen. Exporttullen, som endast be
rörde salusågar med utrikeshandel, gav uttryck för tidens merkantilistiska syn 
på näringslivet: de inhemska råvarorna skulle bearbetas så långt som möjligt 
inom landet. Det innebar att sågade trävaror och andra bearbetade trävaror hade 
lägre tull än exempelvis obearbetat timmer. Sågräntan var en gammal, med 
grundskatterna närbesläktad skatt. Den hade emellertid aldrig blivit riktigt etab
lerad, den togs ofta inte ut och på vissa håll hade inte ens någon skattläggning 
gjorts. Genom 1719 års bevillningsförordning skapades möjligheter till en mer 
välorganiserad beskattning av sågverken i och med att dessa gjordes till en sär
skild, bevillningspliktig kategori. Till en början var dock bevillningen av så
garna mycket blygsam. 

Beskattningen av sågarna speglar den gamla syn på sågarna som ännu var för
härskande. Sågningen betraktades som en binäring till jordbruket. Särskilt mar
kant framträder detta i statens svaga intresse av att få ut sågräntan. Å andra si
dan antyder införandet av bevillning för sågarna en begynnande förändring av 
denna syn. Sågverken började så smått betraktas som en självständig näring. 

När hattpartiet kom till makten 1739 hade det svenska samhället kanske inte 
förändrats särskilt mycket sedan 1720, men inom sågverksnäringen hade en pe-
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riod av förändring och expansion inletts i och med de finbladiga sågarnas in

förande. 
I samband med 1738/39 års riksdag och därefter togs också några beslut som 

påverkade sågverkens skattebörda. Viktigast var att tullen och bevillningen höj
des utöver de höjningar som drabbade alla skattebetalare och att en helt ny 

skatt, stubböret, infördes. Var då detta uttryck för en restriktiv och negativ poli

tik gentemot sågverken från den nya maktkonstellationen? Nej, så enkelt är det 

knappast. Förklaringen måste ta sin utgångspunkt i den starka expansionen 

inom sågverksnäringen vid denna tid och den nya synen på sågverken som eta
blerats i och med hattarnas maktövertagande. Sågverken betraktades som en 
självständig, expanderande näring och som en allt viktigare exportindustri, som 

skulle uppmuntras. Därmed blev sågverken också ekonomiskt viktigare och 
intressantare som skatteobjekt. Samtidigt måste vi givetvis också räkna med att 
det bland vissa grupper fanns intresse av att höja skatten. Det är sålunda känt att 
de företagare, som fick ett visst politiskt inflytande i och med maktskiftet 1739 
till övervägande delen representerade bruksägarintressen. Bruks- och sågverks
näringarna stod delvis i motsättning till varandra eftersom det var konkurrens 

om skogen. När nu sågverken fick privilegieskogar av samma slag som bruken 

redan hade, finns det skäl att anta att bruksnäringens representanter såg det skä

ligt att sågverkens skatter höjdes till en nivå, som var mer jämförbar med järn
brukens. Resultatet blev sålunda att sågverksnäringen fick sin mer gynnade 
ställning till priset av en höjd skattebörda.160 

Riksdagen 1809/10 brukar kallas "revolutionsriksdagen". I den svenska histo
rieforskningen har händelserna vid denna riksdag setts som en politisk revoluti
on, en statsvälvning.161 En ny syn på händelserna 1809/10 presenterades 1974 
av Aleksander Kan, som menar att det rörde sig om en social, en borgerlig revo
lution.162 Kans tolkning har kritiserats ur olika aspekter.163 En viktig punkt i 
den kritik som har riktas mot Kan är att bourgeoisin varken tog initiativet till 

omvälvningarna eller sökte utnyttja situationen för att stärka sin politiska 

och/eller ekonomiska ställning. Det kan vidare diskuteras om händelserna bör 

definieras som en borgerlig revolution när den politiska makten förblev i gods
ägarnas och ämbetsmännens händer. 

160 Jfr situationen för bruksägarna, som 1747 fick betala sina förbättrade villkor med högre 
skatt, Stadin 1982 s 499. 

161 Jfr ex Carlsson 1965, Stiernquist 1965, Brusewitz 1965, och Herlitz 1965, Lagerroth 
1942, Andgren 1933. 

162 Kan 1974. Jfr även Loit 1973. 
163 Jfr éx. Söderberg 1976. 
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Om 1809/10 års händelser knappast kan betecknas som en borgerlig revolu
tion finns det dock aspekter i Kans tolkning, som är mycket intressanta. Så till 
exempel ger hans hopkoppling av statskuppen och antagandet av den nya 
konstitutionen med böndernas krav på ståndsprivilegiernas raserande och 
skattereformen till ett sammanhang ett givande perspektiv. Likaså är betoningen 
av den sociala dynamiken i skeendet mycket fruktbar. 

När skattereformen studeras framträder denna sociala dynamik tydligt. Den 
progressiva inkomstskatten framstår som mycket modern och radikal men var 
egentligen en kompromiss. En viktig del av böndemas krav på privilegie
utjämning 1809 var grundskattesystemets avskaffande.164 Böndernas äskande, 
som i förlängningen skulle ha brutit sönder ramarna för det feodala samhället, 
var emellertid alltför radikalt för att vinna gehör hos andra än enstaka represen
tanter för borgarståndet.165 Resultatet blev alltså en kompromiss i form av en 
progressiv inkomstskatt, som drevs igenom på initiativ av de radikala grupperna 
inom borgarståndet. 

Redan vid 1812 års riksdag kom en reaktion mot 1809/10 års radikala stäm
ningar. Godsägare, ämbetsmän och andra grupper med intresse av det existeran
de samhällets fortbestånd kunde då återta hela det politiska initiativet. Detta 
resulterade bl a i att den progressiva inkomstskatten avskaffades och en bevill
ning av mer traditionell modell infördes. Härigenom fick sågverken en bevill
ning med karaktär av fastighetsskatt. Denna omläggning gynnade sågverken 
under de rådande gynsamma konjunkturerna. När förmögenheten och inte vins
ten beskattades berördes inte skatten av vare sig exportframgångar eller höjda 
priser. 

Vid undersökningsperiodens slut var Sverige inne i den liberalkapitalistiska 
fasen. Politiskt yttrade sig detta i en rad liberala reformer och beslut alltsedan 
1840-talet. Många av dessa reformer innebar att de sista hindren för det kapita
listiska produktionssättet raserades. Till de reformer som berörde sågverken hör 
upphävandet av restriktionerna i sågningsrätten och rätten att anlägga nya sågar, 
men även produktplakatets upphävande och exporttullamas avskaffande. Sam
tidigt hade sågverksnäringen utvecklats till landets största exportnäring och 
främsta företrädare för det kapitalistiska produktionssättet. Utvecklingen efter 
1850 kan snarast betecknas som explosionsartad. 

Den genomgripande samhällsomvandlingen innebar dock inte att det gamla 
grundskattesystemet avskaffades och ersattes med ett nytt, som var mer anpas
sat till det nya produktionssättet. Trots samhällsekonomins omvandling var fort-

164 Åkerman 1965 s 498. 
165 Åkerman 1965 s 520. 
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farande jorden det huvudsakliga skatteobjektet under slutet av 1800-talet. Helt 

oberörda av samhällets utveckling var dock inte skatterna. De med den 

samhällsekonomiska utvecklingen nära sammankopplade liberala idéerna hade 
slagit igenom i skattepolitiken; sågräntan hade avskaffats, exporttullarna upp
hävts och bevillningen lagts om. Avvecklingen av sågräntan, hammarskatten 

och andra otidsenliga skatter framstår därigenom som intressant, inte endast så

som ett medel att söka främja utvecklingen och kapitalackumulationen inom 

vissa näringar, utan också som en strävan från statsmaktens sida att sänka den 

allmänna skattenivån. 166 

Den centrala frågan kvarstår emellertid: Varför fortlevde det gamla skatte

systemet under hela den liberalkapitalistiska fasen? Frågan om grundskatternas 

avskaffande har diskuterats av många författare ur olika aspekter.167 En central 

aspekt, som Stellan Dahlgren pekat på är olika intressegruppers intresse av att 

bevara respektive rasera det existerande skattesystemet.168 Bönderna var allt

sedan 1800-talets början angelägna att avskaffa grundskattesystemet, som enligt 

deras uppfattning lade en orättfärdig del av skattebördan på böndernas axlar. 

Till de främsta motståndarna till en skattereform hörde givetvis de adliga gods

ägarna och ämbetsmännen, men även sågverksägare och andra industriidkare. 
Denna grupp behöll gärna grundskattesystemet, som inte träffade deras före
tagsvinster och överhuvudtaget gav sågverken och andra företag mycket lind
riga skatter. En modernisering av skattesystemet skulle göra arbetet till skattens 

huvudobjekt, men riskerade också att öka deras egen skattebörda avsevärt. Så 

länge godsägare och företagare hade intresse av att behålla det gamla systemet 

och dominerade riksdag och regering förblev skattesystemet oförändrat. 
Beskattningen kännetecknas alltså av en tröghet, en eftersläpning i förhål

lande till den samhällsekonomiska utvecklingen och till statens förändrade roll. 
Skatternas reglerande roll i undersökningsperiodens början speglar en fast orga
niserad feodalstat. Den merkantilism, som präglade denna typ av stat hade en

ligt Anderson en stor betydelse för samhällets utveckling. Genom merkantilis-
men skapades en enhetlig inre marknad och bättre förutsättningar för varu
export. Skattepolitiken vid periodens slut gav uttryck för en liberal stat med en 
svag statlig inblandning i ekonomin, begränsade statliga åtaganden och låga 
skatter, inte minst för de kapitalistiskt organiserade företagen. Den svenska sta

ten framstår under denna period som en ganska typisk "nattväktarstat". I det li

beralkapitalistiska samhället fanns hos de politiskt dominerande skikten inget 

166 Anderson 1974 s 35 f. 
167 Jfr ex. Thomson 1923, Lagerroth 1927. 
168 Dahlgren nedan s 120. 
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behov av ett skattesystem, som träffade de kapitalistiska företagen på ett sätt 

som i någon mån motsvarade deras ekonomiska situation. Först sedan den orga

niserade kapitalismens stat etablerats fanns det starka intressegrupper som ar
betade för ett nytt skattesystem, som var anpassat till det kapitalistiska produk
tionssättet. Samtidigt utvecklade de nya ekonomiska makthavarna metoder för 

att övervältra sin skattebörda på sina anställda. Men det är en annan historia. 
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in. 
SKATTESYSTEMETS OMVANDLING I DEN 

ORGANISERADE KAPITALISMENS 
SAMHÄLLE 
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1. Syfte och uppläggning 

Avsikten med detta kapitel är att söka karakterisera innebörden i de stora för

ändringar som skedde inom det svenska skattesystemet i slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet och att belysa orsakerna till dem. Någon helhetsförklaring 
kan det inte bli fråga om, men det skall förhoppningsvis vara möjligt att utifrån 

de teoretiska synpunkter som anlades i inledningskapitlets avsnitt om skatterna i 

den organiserade kapitalismens samhälle och på grundval av statistiskt material 

och den politiska debatten om skattefrågorna ta fram några väsentliga aspekter 

på detta förlopp vilka enligt min uppfattning inte uppmärksammats tillräckligt i 

tidigare forskning. 
Vad jag främst skall behandla är de statliga skatterna. I teoriavsnittet ovan har 

begreppet stat diskuterats liksom statens funktion i övergången till det kapita

listiska samhället liksom inom kapitalismen. I det följande kommer uttrycken 

stat, statlig, stats- i allmänhet att användas på det sätt som troligen är vanligast, 

nämligen som beteckning på den centrala statsmakten som konkret företeelse 
med dess institutioner på det centrala planet. Kommunerna och de kommunala 
skatterna dras alltså inte in. Begränsningen sker av arbetsekonomiska skäl. Stu
dien får ses som en delstudie inom det större problemområde som diskuteras i 

teoriavsnittet, som ju gäller hela den offentliga maktens roll i samhället. 

Uppläggningen är den att jag först beskriver forskningsläget, varefter jag be

handlar de statliga skatteinkomsternas utveckling under den organiserade kapi
talismens genombrottstid i Sverige, nämligen från senare delen av 1880-talet till 
omkring 1910. Därefter söker jag karakterisera innebörden av skattesystemets 

omvandling och ge en skildring av politikernas argumentation för förändring
arna och deras intentioner med sina beslut. Sist följer ett avsnitt där förändring
arna i skattestrukturen relateras till den politiska argumentationen. 
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2. Forskningsläge 

De forskare som behandlat de frågor som här skall diskuteras är främst histori
ker, statsvetare och nationalekonomer. Historikerna har vanligen betonat de po
litiska orsakerna till förändringarna av skattesystemet. En politisk fråga som 
getts stor prioritet i detta sammanhang har varit försvarsfrågan. Den viktigaste 
innebörden av skattekomplexets omvandling har ofta ansetts vara att de gamla 
ordinarie skatterna, främst grundskatterna, försvann och ersattes av moderna 

skatteformer.1 

Eftersom grundskatterna och indelningsverket var hopkopplade med varand

ra, måste avskaffandet av grundskatterna medföra att indelningsverket försvann 
som skattesystem. Däremot kunde det bevaras som en militär organisation. 

Många ansåg dock att ett beslut att modernisera försvarsväsendet var en oefter
givlig förutsättning för en avskrivning av grundskatterna. Ända sedan införan
det av 1809 års författning hade frågan om avskaffandet av grundskatter och in
delningsverket varit aktuell i riksdagen. I den historiska forskningen har för
svarsfrågan vanligen ansetts vara överordnad skattefrågan, och behovet att 
finansiera försvaret har setts som orsak till att nya skatteformer, såsom den 
progressiva inkomstskatten, infördes vid sekelskiftet 1900.2 

En annan del av skattekomplexet som forskarna, främst historiker och stats
vetare, kommit in på utifrån politiska aspekter är tullfrågan. Riksdagsstriderna 

om tullarna på 1880- och 1890-talen har länge uppmärksammats, mindre som 

en skattefråga än som en närings- och partipolitisk fråga, där producent- och 
konsumentintressen stått emot varandra och där striden fått stor betydelse för 
partibildningen i riksdagen.3 I litteraturen har därutöver i de sammanhang, där 
man berört statsinkomsternas karaktär, påpekats att de indirekta skatterna intog 

en dominerande plats bland skatterna till staten vid sekelskiftet 1900 men att det 

därefter skedde en ökning av de direkta skatternas relativa betydelse i statens in

komster.4 

Fredrik Lagerroth, som i sina arbeten ur statsvetenskaplig synpunkt behandlat 
olika skeden i Sveriges statsfinansiella historia, har karakteriserat de finansiella 

1 Se gängse historiska handböcker som Andersson 1944, s. 482, Carlsson 1980, s. 434 f., 
444, Norborg 1982, s. 160 ff., Rodriguez 1981, s. 26. 

2 Boethius 1925, s. 200 f., Carlsson 1980, s. 433 ff., 444, Carlsson 1953, s. 85 f., 101 f., 
328, Welinder 1976, s. 135, Birgersson 1981, s. 30 f. 

3 Jfr Montgomery 1921, s. 137 ff., Carlsson 1953, s. 65 ff., 79, Norborg 1982, s. 161 f., 
Lewin 1984, s. 46-72. 

4 SOU 1957:13, 17 ff., Rodriguez 1980, s. 25-32, Gårestad 1987, s. 57-81. 
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förändringarna kring år 1900 som ett systemskifte inom svensk statshushåll

ning. Dess innebörd skulle ha varit att "naturahushållningen med allt vad därtill 

hörer inom svenskt statsliv avlösts av ett modernt penninghushållningssystem".5 

Lagerroth syftar på att grundskatterna först avlöstes med pengar, sedan avskaf
fades och ersattes med progressiva skatter, samtidigt som också statsutgifterna 

blev helt penningbaserade. 
Lagerroths tolkning innebär att han starkt framhäver moderniseringsaspekten 

på statsfinanserna. Samma tolkning har också getts mer eller mindre understru
ket av andra historiker.6 Den är givetvis positivt värdeladdad: systemskiftet har 

setts som ett framsteg. Skattesystemet har därmed förmodligen också ansetts ha 

blivit rättvisare, vilket någon gång har sagts rätt ut av en forskare.7 

En orsak till de statsfinansiella förändringarna, som många torde anse vara 

ganska självklar och delvis finns förutsatt i vissa av de resonemang som anförts, 

har förvånande sällan framhävts i litteraturen. Det är den att samhällets ekono

miska struktur har förändrats på ett så avgörande sätt att skattesystem och stats
finanser måste följa med. Enrico Rodriguez har på senare tid understrukit detta 
förhållande. Han har härvid lagt tyngdpunkten på att inkomstkällorna i samhäl
let hade förändrats och att det nu fanns inkomstkällor som var lätt identifierbara 
på ett annat sätt än tidigare, nämligen personliga inkomster och bolagsinkoms

ter.8 

Andra förklaringar har också getts i den historiska litteraturen. En orsak som 
flera forskare har starkt understrukit är förhållandet att de statsfinansiella beho

ven betydligt ökat vid sekelskiftet. Att denna förklaring spelat så stor roll i 

forskningen förvånar inte mot bakgrund av att de politiker som genomförde de 
finansiella förändringarna så eftertryckligt hänvisade till de statsfinansiella be
hoven. Till detta kommer att ökade statsbehov ofta används av historiker och 
andra forskare för att förklara tillkomsten av nya skatter utan att de förklarar 
varför just den eller den skatteformen väljs i den eller den historiska situationen. 
Vad gäller tiden kring 1900 brukar fr a behovet att skaffa medel till ett förstärkt 
försvar, såsom redan framgått, vara det statsbehov som historiker och andra 

forskare brukar hänvisa till.9 

5 Lagerroth 1927, s. 7, 11 f. 
6 Dahlgren 1970, s. 446, Rodriguez 1980, s. 46, Rodriguez 1982, s. 541, Mattsson 1982, s. 

559. 
7 Gårestad 1982, s. 538. 
8 Rodriguez 1980, s. 67, Rodriguez 1981, s. 25 f., Rodriguez 1982, s. 541. 
9 Se de ovan i not 2 åberopade arbetena samt Rodriguez 1980, s. 201 (i uppställningen): 

"De offentliga utgifternas tillväxt framtvingar en ny skattestruktur: progressiviteten införs". 
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Andra skäl som nämnts i litteraturen är de ideologiska. Det har framhållits att 
en förändrad syn hade vuxit fram i slutet av 1800-talet dels på vad rättvisa inne
bar i beskattningssammanhang, dels på beskattningens uppgift i samhället.10 

Politiska skäl har också betonats. Böndernas kamp för att avskaffa grund
skatterna och framträdandet av nya grupper, främst arbetarklassen, som krävde 
en beskattning som mera drabbade de välbeställda i samhället och mindre den 
stora massan låginkomsttagare, har framhållits av olika forskare.11 

Vad som hittills har redovisats har varit en provkarta på åsikter om innebör
den av och orsaken till förändringarna i skattesystemet omkring 1900. De allra 
flesta av de berörda forskarna har inte tagit upp problemet utifrån teoretiska ut
gångspunkter utan har nöjt sig med att peka på vissa faktorer som de ansett vara 
viktiga eller avgörande. Det vore ett väsentligt framsteg i diskussionen om det 
kunde lyckas att förankra en rimlig tolkning av förändringarna i en samman
hållen förklaringsmodell med teoretisk förankring. 

Enrique Rodriguez presenterar i en inledning till sin avhandling Offentlig in
komstexpansion olika ekonomiska teorier med skattehistorisk anknytning. När 
han i avhandlingens huvuddel undersöker den svenska skatteutvecklingen från 
1900-talets början, anlägger han dock inte något genomfört teoretiskt perspektiv 
utan studien blir främst empiristiskt inriktad, vartill fogas en rad ad hoc-förkla-
ringar.12 

Det enda försök som gjorts att utifrån ett mera genomfört teoretiskt perspektiv 
förklara skattesystemets förändring decennierna kring 1900 i Sverige, är Peter 
Gårestads i hans avhandling Industrialisering och beskattning. Han utnyttjar 
därvid H H Hinrichs' i teoriavsnittet ovan refererade och kritiserade teoretiska 
mpdell för hur skattesystem förändras i samband med ekonomisk utveckling.13 

Gårestad hävdar att Sverige var ett transitionellt samhälle i Hinrichs' mening 
från 1870-talets början till strax före 1910. Då dominerade nämligen de in
direkta skatterna bland statens inkomster, vilket berodde på att tullinkomsterna 
expanderade. Orsakerna till detta var "långsiktiga ekonomiska strukturomvand
lingstendenser och därav betingade krav och politiska åtgärder", som resulte-

10 Rodriguez 1980, s. 64 ff., 196 f. Se vidare nedan, s. 98f., om de vid sekelskiftet aktuella 
skatteprinciperna. Jfr Ysander 1979, s. 82, där det med viss överdrift hävdas att "den progres
siva inkomstskatten med viss rätt kan betecknas som ett av nationalekonomins bidrag till 
modern samhällsutveckling". 

11 Om böndernas strävanden i grundskattefrågan se främst Hultqvist 1955, 1959a och b. Se 
i övrigt om angreppen från vänster mot skatterna Tingsten 1941,1, s. 139 ff., 144, II, s. 170, 
Vallinder 1962, s. 266 ff., Rodriguez 1980, s. 66. 

12 Se t ex sammanfattningen i Rodriguez 1980, kap. IX:2, s. 200-211, där författaren 
räknar upp en rad "samhälleliga behov och funktioner" och andra faktorer som påverkat det 
svenska skattesystemets utveckling under 1900-talet. 

13 Se ovan, s. 16 ff. 
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rade i ökade tullinkomster. Dessa kom att höjas än mer beroende på att man 
ville skydda de inhemska näringarna mot utländsk konkurrens. Dels ökade im
portandelen, dels påverkades tullinkomsterna av den protektionistiska politiken, 
som motiverades av att politikerna ville skydda företag och näringar i Sverige 
mot vissa långsiktiga ekonomiska utvecklingstendenser.14 

Det viktigaste förklarande momentet i Hinrichs' teori skulle vara de ekono
miska strukturförändringar som Gårestad också åberopar. Denna syn på sam
banden i den historiska utvecklingen är i grunden synnerligen mekanisk. Gåre
stad måste också vid appliceringen av teorin införa ett politiskt moment, nämli
gen de protektionistiska besluten som en viktig förklaring till ökningen av tull
inkomsterna. Invägningen av politiken i sammanhanget har ingen förankring i 
teorin och svär egentligen emot den, eftersom teorin utgår från ekonomin som 
enda verkande drivkraft i de traditionella och transitionella samhällena. 

Gårestads framställning vittnar på mer än ett sätt om svagheterna i Hinrichs' 
teori. Hans tidfästande av övergångarna mellan de tre faserna i den svenska 
samhällsutvecklingen bygger helt på förhållandet direkta/indirekta skatter och 
bortser från hur det svenska samhället varit utformat och fungerat. Detta är inte 
förvånande, eftersom Hinrichs som nämnts ger mycket vaga definitioner av 
dessa faser och av skilda typer av samhällen. De kunde i själva verket vad be
träffar Sverige passa in på helt olika tidsperioder.15 

Det framgår också av Gårestads egen avhandling att Hinrichs' modell inte 
förklarar vad som händer i Sverige på skatteområdet. Han menar visserligen att 
den svenska skatteutvecklingen i stort sett följer denna modell, som han beteck
nar som "idealmönstret". När han skall förklara utvecklingen i stort och då även 
drar in övergången till det moderna skattesystemet med dess tyngdpunkt på di
rekta skatter, kan han dock endast framföra tre olika förklaringsalternativ. Ett är 
att ekonomin var grundläggande. Ett annat är att de politiska besluten orsakat 
förändringarna. Det tredje är att förändringarna drevs fram av en växelverkan 
mellan politiska och ekonomiska faktorer.16 Alternativen är högst allmänt 
hållna. Gårestad gör inget val mellan dem och söker inte heller precisera dem 
eller relatera dem till Hinrichs' modell. Gårestads teoretiska ansats är intressant 
men för inte särskilt långt, kanske fr a beroende på att den valda modellen eller 
teorin är alltför vag och inte har något större förklaringsvärde. 

14 Gårestad 1987, s. 164 f. 
15 Jfr den kritik av Gårestads applicering på Sverige av Hinrichs' modell som Gårestads 

fakultetsopponent Olle Krantz framfört i en recension av avhandlingen (Krantz 1986, s. 385-
388). 

16 Gårestad 1987, s. 176. 
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De ekonomiska strukturförändringarnas stora betydelse för skattesystemets 
omvandling torde de flesta skatteforskare vara överens om, även om åsikterna 
är delade om vad som är avgörande inom ekonomin. De flesta torde också dela 
åsikten att andra faktorer än ekonomin måste vägas in. En viktig sådan är sta
tens roll. En tysk finansteoretiker har betonat att de moderna skatteteoriernas 
olika utformning främst beror på skiftande uppfattningar om staten och dess 
funktioner.17 Detsamma gäller teorierna om vilken funktion skatterna har haft i 
historiska samhällen och om hur deras utformning skall förklaras. 

I tidigare teoriavsnitt har framhållits att det svenska samhället i slutet på 
1800-talet gick in i en ny fas av kapitalistisk utveckling som kan kallas den 
organiserade kapitalismens och som bl a kännetecknades av att statsmakten 
stärktes och att den gjorde aktiva insatser inom samhällslivets olika områden till 
förmån för kapitalistiska intressen.18 Nära förbunden med statens funktion i 
denna fas av samhällets utveckling är som framgått också kapitalistklassens 
ekonomiska dominans i samhället, vilken också måste med i en analys av de vä
sentligaste dragen i skatteförändringarna under den behandlade perioden. 

17 Kolms 1966, s. 72 f. Hos Gerloff 1956, s. 243 ff., finns en intressant diskussion av för
hållandet mellan staten, statsuppfattningen och skattesystemet. 

18 Se ovan, s. 19 f. 
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3. De statliga skatteinkomsternas 
utveckling 1886-1910 

Vid en diskussion av den omvandling av det statliga skattesystemet som skedde 

årtiondena kring sekelskiftet 1900 gäller det att först fixera vissa kvantitativa 

omständigheter för att få utgångspunkter för de kvalitativa resonemangen. 

Skatteinkomsterna måste sättas in i utvecklingen av statsinkomsterna i sin hel
het för att komma i rätt perspektiv och för att man skall kunna diskutera deras 

betydelse för förstärkningen av statens roll i samhället. Men statsinkomsterna 
måste också relateras till den samhällsekonomiska expansionen, om man vill ha 
svar på en i detta sammanhang relevant fråga, nämligen den om statens eko

nomi expanderat mer än samhällets. Frågan är om staten ekonomiskt sett 
förändrat sin ställning i samhället kvantitativt eller kvalitativt eller både/och. 

Här skall denna fråga diskuteras utifrån en kvantitativ undersökning beträf

fande statsinkomsterna och statsskatterna. En betydelsefull inskränkning måste 

so,m nämnts göras: här behandlas inte de kommunala inkomsterna eller skat
terna, eftersom det varit nödvändigt att inrikta uppsatsen på omvandlingen av 
det statliga skattesystemet och politikernas argumentation kring denna. Den 
nämnda undersökningen av Gårestad, som tar upp även de kommunala inkoms
terna, kan dock utnyttjas i fråga om den totala offentliga sektorns skatter och 
andra inkomster. 

Det är alldeles klart att statsinkomsterna ökade i absoluta tal under perioden. 
Från 1880-talets början till 1910-talets första hälft ökade de enligt Gårestads 
siffror till nära det tredubbla, från 93 till 275 miljoner kronor.19 Frågan är vad 
denna ökning är ett uttryck för, d v s om den beror på prisutvecklingen eller på 

samhällets expansion eller om den orsakas av att statsmakten har ökat sin andel 

av det som producerades i samhället under perioden. 

Studerar man prisutvecklingen under dessa decennier visar det sig att endast 
en mindre del av den nämnda ökningen kan bero på prishöjningarna under 
perioden, eftersom dessa vid en jämförelse framstår som betydligt mer begrän
sade än den statliga inkomstökningen.20 

Viktigt i detta sammanhang måste vara att besvara frågan hur statsinkomster
nas ökning är relaterad till utvecklingen av samhällsekonomin. Svaret erhålls, 
om man ställer inkomstutvecklingen i relation till utvecklingen av bruttonatio-

19 Gårestad 1987, s. 54, tab. 2 första kolumnen. 
20 Denna slutsats kan dras av en jämförelse med uppgifterna i Jörberg 1972, II, s. 216 ff., 

308 ff., 349 ff. 
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nalprodukten, BNP. En sådan jämförelse måste naturligtvis bli mycket grov, 
men om statsinkomsterna ökat på ett påfallande sätt jämfört med BNP, vore det 
ett kvantitativt indicium på att staten som centralmakt ekonomiskt stärkt sin 
ställning i samhället. 

Gårestad visar i sin avhandling att de offentliga inkomsterna, såväl de statliga 
som de kommunala, ökat starkt från 1876 till 1915 i absoluta tal, men att deras 
relativa ökning i förhållande till index för BNP:s utveckling var svag och stag
nerade från 1880-talets slut, då de offentliga inkomsterna uppgick till c:a 12% 
av BNP, en siffra de i stort sett stannar vid fram till första världskriget.21 

Tabell 8. Sveriges statsinkomster 1886-1910 jämförda med nationalprodukten 
under samma period (i procent). Fernår smedeltal. 
År SÅ 1917 RHB 

1886-90 6,7 6,6 
1891-95 6,6 6,5 
1896-00 7,2 6,7 
1901-05 7,0 7,0 
1906-10 6,6 6,9 

Källor: Statistisk Årsbok 1917 och Rikshuvudböckerna, Statskontorets arkiv, RA, samt (för 
beräkningen av nationalprodukten) Krantz-Nilsson 1975, s. 156 f. 
Anm: Beräkningen i SÅ 1917 bygger på uppgifterna om uppburna inkomster i RHB, men 
dessa är i SÅ bearbetade för att stämma överens med de budgetprinciper som genomfördes i 
och med budgetreformen 1911. En annan förklaring till skillnaderna mellan de bägge kolum
nerna är den att brännvinsförsäljningsmedlen, som ingår i SÅ:s siffror, inte är medräknade i 
RHB:s uppgifter, eftersom de fram till 1914 var anslagna till kommunerna och därför dess
förinnan inte räknades som en statlig inkomst. Viktigt att observera är att inkomsterna av 
rustnings- och roteringsbesvären ligger utanför de i tabellen medtagna inkomsterna till sitt 
slutliga försvinnande 1903. Ett medtagande av dem skulle dock inte påverka den bild i stort 
som tabellen ger, endast försvaga den redan svaga tendensen till en förstärkning av statsbud
geten mot slutet av perioden. 

I tabell 8 har gjorts en beräkning av hur resultatet blir när man undersöker hur 
enbart statsinkomsterna förhåller sig till utvecklingen av BNP. Av dessa siffror 
framgår, även om de tolkas försiktigt, att ökningen av statsinkomsterna har ett 
klart samband med den samhällsekonomiska tillväxten. Från slutet av 1890-talet 
finns det en svag tendens till en förstärkning av statens budgetmässiga ställning 
i förhållande till den totala produktionen i samhället, i varje fall utifrån riks
huvudböckernas siffror (vilka jag finner mest trovärdiga, eftersom beräkning
arna i SÅ 1917 är anpassade till att jämförelser mellan åren före och efter 1911 
skall bli möjliga). Tendensen är dock så svag att man inte kan påstå att siffrorna 
skulle tyda på att statsmaktens betydelse i samhällsekonomin har ökat. Så kan ju 
ändå vara fallet - om nämligen de medel staten förfogar över har kommit att få 

21 Gårestad 1987, s. 51-53. Den statistik Gårestad har använt för de kommunala inkoms
terna är delvis bristfällig. Se kritiken mot Gårestad på denna punkt i Krantz 1986, s. 383. 
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en ökad roll i samhällsekonomin, något som inte kan fullständigt utredas i 
denna framställning men dock till någon del belysas. 

I sammanhanget kan några siffror ges, som ger ett visst perspektiv på sist
nämnda fråga. Till statens ekonomi hör självfallet också dess in- och utlåning. 
Det mesta staten lånade upp under senare delen av 1800-talet och början av 
1900-talet gick till produktiva investeringar, främst till finansieringen av statliga 
och enskilda järnvägar men även till utbyggnad av vattenkraft, vattenvägar och 
telekommunikationer mm.22 Från 1858 till 1911 utvecklades statsskulden så
som tabell 9 visar. 

Tabell 9. Den svenska statsskuldens ökning 1858-1911. Femårsperioder och 
tusental kronor. 
Period Skuldökning Ackumulerad skuld 

1858-62 49 107 49 107 
1863-67 34 227 53 334 
1868-72 36 264 119 598 
1873-77 56 571 176 170 
1878-82 58 546 234 716 
1883-87 11 093 245 808 
1888-92 19 463 265 272 
1893-97 27 465 292 737 
1898-02 58 400 351 137 
1903-07 70 380 421 516 
1908-11 188 052 609 568 

Källa: Betänkande angående statens och kommunernas skuldsättning avgivet den 10 septem
ber 1914 av tillkallade sakkunniga, tab. I, s. 44-49, V, s. 58. 

Statsskulden har genomgått en stark expansion från ett nolläge på 1850-talet 
till en ganska betydande summa åren omkring 1880. Sedan kommer en fas av 
relativt svag ökning under 1880-talet och förra delen av 1890-talet. Från 1890-
talets slut skedde allt större satsningar från statsmaktens sida fram till 1911. Den 
starka utvecklingen av den statliga upplåning som användes till att finansiera för 
industri och transport väsentliga verksamheter visar att statsmakten spelade en 
mer och mer aktiv roll i den expanderande samhällsekonomin. 

Huvudpunkten i detta sammanhang är emellertid att den statliga inkomst
utvecklingen under perioden 1885-1911 korresponderar med den samhällseko
nomiska utvecklingen. Det bör understrykas att de politiska beslut som lett till 
ökade statsinkomster inte har betytt att staten dragit in någon påtagligt större 
andel än tidigare av vad som producerats i samhället. 

22 Se om statens upplåning och de statliga engagemangen i svenskt näringsliv 1870-1914 
Hildebrand 1934, s. 148-179, Sundbom 1944, s. 230-237, Gårdlund 1947, s. 163 f„ Hedin 
1967, s. 6 f. och Schön 1989, s. 244-253. 
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Sammansättningen av statsinkomsterna är dock ur många synpunkter vikti
gare än storleken av dem. Det finns anledning att först ta upp en indelning av 
dem som tidigare haft stor statsfinansiell betydelse men som vid sekelskiftet 
1900 främst hade konstitutionella aspekter. Det är indelningen i ordinarie in
komster och bevillningar, vilken har sitt ursprung i en feodal princip, som här
stammar från medeltiden och även hävdades i Sverige, nämligen den att kungen 
och kronan skulle leva av sitt eget och endast vid särskilda omständigheter 
kunde göra anspråk på bevillningar av undersåtarna.23 

Denna ideologi motsvarade givetvis den roll staten hade i det feodala sam
hället med hänsyn till de där rådande produktions- och klassförhållandena. Un
der 1800-talet skedde emellertid den djupgående omvandling av det svenska 
samhället som innebar att detta övergick från ett senfeodalt stadium till en ka
pitalistisk samhällsform. Många feodala termer levde dock kvar in på 1900-ta-
let. Till dem hörde indelningen i ordinarie inkomster och bevillningar. 

Som ordinarie inkomster räknades i slutet på 1800-talet grundskatterna och 
avlösningsavgifter för rustnings- och roteringsbesvär jämte arrendemedel, berg
verkstionde, mantalspengar, bötesinkomster, kontrollstämpelmedel, fyr- och 
båkmedel, inkomster av statens egendomar, telegraf-, järnvägstrafik- och 
skogsmedel, terminsavgifter från läroverken och extra uppbörd. Till bevillning-
ama hörde tull- och postmedel, allmänna och särskilda bevillningar, stämpel
medel, brännvinstillverkningsavgift, sockerskatt och inkomst-, punsch- och 
maltskatter.24 

Indelningen i ordinarie inkomster och bevillningar ansågs så viktig vid 1809-
10 års riksdag att den slogs fast i den regeringsform som då tillkom och som var 
i kraft ända fram till 1974 25 Den ingick där i den maktfördelning mellan kung 
och riksdag, som var en huvudtanke bakom den nya författningen. I 1809 års 
regeringsform stadgades att kungen förfogade över de ordinarie inkomsterna 
och att riksdagen hade att genom bevillningar fylla vad som därutöver fordrades 
till statsverkets behov.26 Bestämmelserna härom gav upphov till flera strider i 

23 Se om denna princip under skilda tider Rydin 1855, passim, Lagerroth 1928, s. 53 f., 62 
f., 68 ff., Rosén 1949, s. 64 ff., 85 ff., Dahlgren 1964, s. 66 ff., Braun 1975, s. 251 ff., och 
Guenée 1985, s. 93 ff. 

24 Se uppställningarna i serien Rikshuvudböcker 1883-1911, RA. Jfr Gårestad 1987, s. 22. 
Obs. att rustnings- och roteringsbesvären inte uppfördes på inkomstsidan men att de i princip 
räknades som ordinarie inkomster (bland vilka som ovan synes avgifterna för att avlösa dem 
togs upp). 

25 I 1974 års regeringsform saknas den. Här skiljs mellan skatter över vilka riksdagen be
stämmer och avgifter som regeringen på egen hand kan ändra. Se Holmberg-Stjemquist 
1980, s. 255 ff. och 317 ff. 

26 Regeringsformen 1809, §§ 59, 60 och 62. Se t ex utgåvan av L Frykholm, 1959. 
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riksdagen under 1800-talet. Vid århundradets slut ansåg många att denna indel
ning av statsinkomsterna var förlegad.27 

O R Themptander fann som finansminister i Arvid Posses regering 1880-83 
att det ur statsfinansiell synpunkt var motiverat med en helt annan indelning och 
framlade en sådan vid sidan av den gamla, när han presenterade 1883 års stats
verksproposition. I sitt anförande till statsrådsprotokollet förklarade han att han 
i den nya indelningen ville föra samman inkomster, som ur finansiell synpunkt 
var av närbesläktad art. Han indelade så inkomsterna i statsinkomster som inte 
var skatter (inkomsterna av arrende-, skogs-, järnvägstrafik-, post-, telegraf- och 
bötesmedel samt extra uppbörd) och skatter (indelade i allmänna, skatter av viss 
fastighet samt särskilda avgifter).28 Den themptanderska indelningen upprepa
des sedan vid sidan av den gamla indelningen med föga variation av samtliga 
finansministrar fram till dess att Carl Swartz år 1911 föreslog den budgetreform 
som antogs vid samma års riksdag och vars indelning av statsinkomsterna var 
en moderniserad och utvecklad variant av Themptanders. Den gamla feodala 
och på slutet närmast konstitutionellt betingade indelningen föll bort ur riksstat 
och riksräkenskaper 29 

Att denna sistnämnda indelning blev alltmer ointressant hänger samman med 
att de ordinarie inkomsterna blev en allt mindre del av statens inkomster. I ta
bell 10 kan ses hur proportionerna mellan dem och bevillningama ändras under 
den behandlade perioden. 

Budgettekniska problem spelar in, när siffrorna i tabell 10 skall tolkas, men 
minskningen av de ordinarie inkomsterna till cirka V5 av statsinkomsterna under 
den behandlade perioden är helt säkerställd. Detta är fortsättningen på en 
tendens som varat mycket länge. Enligt K G Landgren skulle de ordinarie in
komsterna i 1810 års stat ha omfattat omkring av statsinkomsterna, och enligt 
H L Rydin skulle de vid mitten av 1850-talet har uppgått till något över V3.30 

27 Rydin 1855, s. 74 ff., Landgren 1890, s. 16 ff., 39 f., 50, 54 ff., 67 ff., Herlitz 1934, s. 12 
ff., 120 ff. 
^ RD 1883, prop. 1, bilagt statsrådsprotokoll (om inkomsterna) 10.1.1883, s. 39 f. 
29 I fortsättningen fanns dock en markering av bevillningama genom att det efter varje in

komsttitel av denna art stod ordet "bevillning". Se RHB 1912, RA. Jfr även Gärestad 1987, s. 
23 f. Om budgetreformen 1911, som blev grundläggande för statsbokföringen under flera de
cennier se utredningen i Riksräkenskapsverkets årsbok 1948, s. 7 ff., och även nedan, s. 92. 

3° Landgren 1890, s. 14, Rydin 1855, s. 79 not 1. Rydins uppskattning bekräftas av att de 
ordinarie inkomsterna beräknade på samma sätt som i tab. 10 uppgår till c:a 35% av stats
inkomsterna i början av 1860-talet. 
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Tabell 10. Förhållandet ordinarie inkomster - bevillningar i statens inkomster 

1881-1915. F ernår smedeltal. 

Period Ord. inkomster Bevillningar Övrigt Summa 
1000-tal kr % 1000-tal kr % 1000-tal kr % 1000-tal kr % 

1881/85 28 330 32,5 56 097 64,4 2 766 3,1 87 193 100,0 
1886/90 24 085 27,9 59 462 68,8 2 839 3,3 86 386 100,0 
1891/95 25 704 26,3 69 194 70,7 2 897 3,0 97 795 100,0 
1896/00 33 967 25,7 94 571 71,4 3 773 2,9 132 311 100,0 
1901/05 31 790 20,9 115 428 76,1 4 607 3,0 151 825 100,0 
1906/10 35 349 19,1 142 027 76,7 7 675 4,2 185 051 100,0 

Källor: Statistisk årsbok för Sverige 1917 samt för värdet av rustnings- och roteringsbesvä-
ren, vilka som tidigare nämnt inte stod upptagna på inkomstsidan i statsräkenskaperna, Wi
dell 1900, s. 99 ff., 112 ff. De av Widell beräknade siffrorna har här lagts på siffrorna i Sta
tistisk årsbok fram till år 1904, då indelningsverket kan anses vara slutgiltigt avvecklat som 
skattebörda.31 

Anm: I tabellen har som ordinarie inkomster resp. bevillningar de ovan efter RHB kategori-
serade räknats. Rustnings- och roteringsbesvären har givetvis räknats som en ordinarie in
komst. Till bevillningarna har även lastpengarna förts, eftersom de hör ihop med tullarna. 
Utom fyr- och båkmedel, kontrollstämpelmedel och terminsavgifter från läroverken har även 
annan "uppbörd i statens verksamhet" räknats som ord. inkomst. Beträffande inkomster av 
statens affärsverksamhet (post-, telegraf-, vattenfallsverken, järnvägar och statsdomäner) 
räknas endast med överskotten, inte med de inkomster som gått till driftskostnader. Bränn-
vinsförsäljningsmedlen har inte medtagits, eftersom de var anslagna till kommunerna. Ko
lumnen "Övrigt" består av riksbankens vinst, som i RHB alltid förs för sig vid sidan av de två 
huvudkategorierna och vars konstitutionella karaktär i detta sammanhang är oklar. 

Orsakerna till att de ordinarie inkomsterna fick allt mindre betydelse i statens 
budget under denna tid är att vissa av dem helt försvann, såsom grundskatterna, 
rustnings- och roteringsbesvären och bötesmedlen, medan andra minskade ab
solut eller relativt sett. Några ordinarie inkomsttitlar höjdes ganska betydligt, 
såsom telegraf-, järnvägstrafik- och skogsmedlen, men detta var inte tillräckligt 
för att .de ordinarie inkomsterna skulle hålla takten med bevillningarna. I dessa 

31 Beträffande rustnings- och roteringsbesvären bör noteras att Widell beräknat värdena 
för dessa för vart femte år tiden 1850-95 samt för åren 1896 och 1897. Gårestad har utifrån 
Widells siffror skattat värdena för mellanliggande år genom att på dessa jämnt fördela skill
naden mellan värdena för vart femte år (Gårestad 1982, s. 532). Samma beräkning finns kvar 
i siffrorna i Gårestad 1987, trots att den som där anges är missvisande, se ibidem, s. 200 f. 
och 203. Vid eventuella genomsnittsberäkningar bör observeras när nedskrivningen av be
svären verkligen har ägt rum, t ex att minskningen av rustnings- och roteringsbördorna mel
lan 1890 och 1895 inträffade först 1893, varför den inte bör influera årsvärdena för 1891 och 
1892. Liksom Widell måste man också räkna med att minskningen av dessa bördor skedde 
med 10% vartannat år i enlighet med vad riksdagen beslutat och inte laborera med en fem-
procentig minskning vaije år, såsom Gårestad gör. Krantz' kritik av Gårestads sätt att lägga 
en serie av fasta priser, nämligen värderingarna av rustnings- och roteringsbesvären, till and
ra serier i löpande priser (Krantz 1986, s. 383) drabbar även mina beräkningar i tab. 3. Den 
metod Krantz rekommenderar för att beräkna besvären är tekniskt sett bättre, ehuru betydligt 
mer arbetskrävande. Sådana beräkningar finns numera gjorda i Krantz 1987, s. 16 ff. Här 
sägs dock i en jämförelse med beräkningar enligt Widells metod att skillnaderna är endast 
marginella och att det är "likgiltigt vilken procedur som används" (ibidem, s. 23). 
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ingick starkt ökande inkomster av flera slag, såväl direkta som indirekta skatter 
jämte olika typer av avgifter. 

Konstitutionellt och politiskt har minskningen av de ordinarie inkomsterna 
varit av betydelse. De har minskat kungens makt i och med att statsfinanserna 
blev alltmer beroende av riksdagens bevillningar. Att grundskatterna var ordina
rie inkomster var en viktig förutsättning för det betydande inflytande som Oscar 
II länge hade i grundskattefrågan.32 

Regentens position i det slutande 1800-talets Sverige hade emellertid klara 
svagheter. Detta framgick i grundskattefrågan när denna skulle slutgiltigt avgö
ras i början av 1890-talet. Oscar II fann det då uppenbarligen inte politiskt möj
ligt att ställa det ur konstitutionell synpunkt naturliga kravet att erhålla andra 
ordinarie inkomster i stället för grundskatterna och indelningsverket. Diskussio
nen om vad dessa skulle ersättas med gällde enbart typen av bevillningar, inte 
frågan om de nya inkomsterna skulle vara ordinarie eller av bevillningskaraktär. 
Varken kung eller regering kunde längre kräva en av ständernas vilja oberoende 
bas för statsfinanserna. 

En annan indelning av statsinkomsterna, som har både ekonomisk och stats
finansiell betydelse och som skiljer sig från den nyss behandlade konstitutio
nella, är skillnaden mellan skatter och avgifter, som denna brukar definieras. 
Med skatter avses i detta sammanhang pålagor som erläggs av medborgarna till 
staten utan bestämd motprestation från statsmaktens sida, medan avgifterna de
finieras som en typ av statsinkomster som "i varje fall formellt sett upptas som 
ersättning för av det allmänna utförda prestationer".33 Det finns emellertid goda 
skäl för att avgifterna också bör betraktas som skatter, eftersom i vaije fall en 
stor och svåravskiljbar del av dem inte är relaterade till en motprestation från 
statens sida, vare sig som ett marknadsbestämt pris för ett utfört arbete av staten 
eller statsförvaltningen eller som ränta på ett av staten nedlagt kapital.34 

Det finns dock inte sällan anledning att hålla avgifterna isär från övriga skat
ter, eftersom de utgör en speciell form av statsinkomster. De utgör ofta en mera 
omärklig beskattning därför att de kan uppfattas som en form av betalning för 
en bestämd prestation från statens sida. De är viktiga även ur den synpunkten att 
staten i avgiftssammanhangen ofta inte främst uppträder som en offentlig makt 
utan att den då till stor del fungerar som en juridisk person eller ett affärs
drivande företag. Avgiftssidan har betydelse för hur man bedömer statens roll i 

32 Jfr om Oscar II:s inflytande i grundskattefrågan särskilt Hultqvist 1959 b, passim. 
33 Citatet från Welinder 1976, s. 16. 
34 Jfr Dahlgren 1982, s. 439 f., samt Grosskopf 1984, s. 14 f., 20, där det bl a framhålls att 

flertalet av de poster som i statens budget f n betecknas som avgifter i realiteten är skatter. 
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samhällsekonomin, eftersom dess utveckling beror på förändringarna i statens 
sätt att fungera i samhället. Det är därför i detta sammanhang motiverat att stu
dera hur avgifternas andel av statsinkomsterna har förändrats, allrahelst som 
denna fråga synes ha uppmärksammats endast obetydligt i den skattehistoriska 
forskningen. 

Med utgångspunkt i statsbudgeten, som den indelades efter budgetreformen 
1911, kan avgifterna karakteriseras som bestående av tre slags inkomster: 
a) uppbörd i statens verksamhet (fyr- och båkmedel, lotspenningar, bidrag till 

försäkrings- och bankinspektionerna, inkomst av myntning och justering, pa
tent- och registreringsavgifter, kontrollstämpelmedel, terminsavgifter från 
läroverken och diverse inkomster) 

b) överskott från statens affärsverksamhet (från post- och telegrafverken, statens 
järnvägar, vattenfallsverk och domäner och riksbanken) 

c) räntor o dyl (aktieinkomster, överskott från statens utlåningsfonder och riks
gäldskontorets tillgångar). 
En översikt över hur avgifternas andel av statsinkomsterna har utvecklats un

der perioden 1881-1915 jämfört med övriga skatter finns i tabell 11. I denna 
framgår att avgiftsdelen ökade påtagligt i slutet på 1890-talet och sedan låg 2-
4% högre än tidigare. Någon ytterligare procent borde egentligen räknas hit och 
tas ifrån stämpelskatten - som ingår i kolumnen för "övriga skatter" - eftersom 
en del av den ökning denna genomgår under samma period gäller avgifter för 
stämpel på lagfart, inteckningar och obligationer. Större delen av höjningen av 
avgifterna ligger på inkomsterna från post, järnväg, telegraf och domäner. 

Tabell 11. Förhållandet avgifter - övriga skatter i statens inkomster 1881-1915. 
Femårsgenomsnitt. 
Period Avgifter Övriga skatter Summa statsinkomster 

1000-tal kr % 1000-tal kr % 1000-tal kr % 

1881/85 19 721 , 22,6 67 472 77,4 87 193 100,0 
1886/90 18 205 21,1 68 180 78,9 86 386 100,0 
1891/95 21 489 22,0 76 306 78,0 97 795 100,0 
1896/00 35 068 26,5 97 243 73,5 132 311 100,0 
1901/05 37 034 24,4 114 792 75,6 151 825 100,0 
1906/10 44 640 24,1 140 411 75,9 185 051 100,0 
1911/15 67 798 26,3 189 512 73,7 257 310 100,0 

Källor: se tab. 10 (med anm.) 

ökningen av andelen avgifter i statsinkomsterna under senare delen av perio
den visar att staten från 1890-talets slut mer än tidigare framträdde som en eko
nomisk makt i kraft av sina resurser i kapital och arbetskraft. Accelereringen i 
denna utveckling stämmer även med vad som tidigare visats om utvecklingen 
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av statsskulden. Den svenska staten blev mera expansiv och ökade sin ekono
miska betydelse. 

Ur statsledningens synpunkt var avgifterna värdefulla ur en konstitutionell 
aspekt, nämligen den att regeringen hanterade en stor del av dem mycket friare 
än de övriga skatterna. Avgifterna är ur denna synpunkt den moderna tidens 
"ordinarie inkomster", frånsett att regenten inte längre har någon självständig 
bestämmanderätt över dem.35 Den stora fördelen med dessa inkomster ur rege
ringens synpunkt i fråga om förfoganderätten över dem kan inte ha undgått po
litikerna i början på seklet.36 

Ett vanligt sätt att kategorisera skatter (med frånräknande av avgifterna) är att 
dela in dem i direkta och indirekta. De förra drabbar i regel personer och anses 
vara svåra att övervältra på andra, medan de senare, såsom konsumtionsskatter 
och tullar, som regel träffar varor och vara- och annan omsättning. Vissa fors
kare definierar indirekta skatter som den typ av skatter som är avsedda att över
vältras. Skillnaden är viktig bl a därför att indirekta skatter som bekant ofta ver
kar regressivt, särskilt när de läggs på livsnödvändiga konsumtionsvaror. Sam
tidigt kan de ge statskassan stora inkomster.37 

Under slutet av 1800-talet svarade de indirekta skatterna för den större delen 
av statens skatteinkomster. Tullmedlen utgjorde i sin tur den största inkomst
posten bland de indirekta statsskatterna.38 Det råder emellertid en viss oklarhet i 
litteraturen om utvecklingen av relationen mellan direkta och indirekta skatter 
under decennierna före första världskriget vad gäller statsskatten. Man tycks i 
allmänhet vara överens om att andelen direkta skatter steg under 1900-talets 
första decennier, men det ges olika uppgifter om när denna utveckling bör
jade.39 Det finns därför anledning att lägga fram beräkningarna i tabell 12 för att 
klargöra utvecklingen. 

35 Jfr att "avgifter" i 1974 års regeringsform definieras som inkomster som regeringen be
stämmer över utan riksdagens hörande. Se ovan, s. 77 not 25. 

36 Jfr att Ludvig Widell, chef för Statistisk Centralbyrå 1905-26, i en av sina skrifter un
derstryker att det är en stor fordel för en stat att äga "betydande inkomster ur andra källor än 
beskattning". Han menar att Sverige i detta avseende låg mycket gynnsamt till i böljan av 
1900-talet, då landet (enligt hans beräkningar för åren 1904-06) hade mer än 1/5 av sina 
statsinkomster i form av avgifter (jfr tab. 11 ovan). Den svenska staten låg enligt Widells be
räkningar i detta avseende betydligt bättre till än den danska och norska. Se Widell 1908, s. 
17 f., 39. 

37 Om de indirekta skatterna se t ex Musgrave 1969, s. 173, Welinder 1976, s. 51, 91 ff., 
Gårestad 1987, s. 63 f. 

38 Gårestad 1987, s. 208 f. 
39 Eberstein 1932, s. 589, och Welinder 1976, s. 135, ger utvecklingen i mycket korta och 

allmänna drag. Hos Gårestad 1982, s. 534, talas om en "ökande statlig direkt beskattning före 
sekelskiftet" (?). I doktorsavhandlingen visar Gårestad att de indirekta skatternas andel i den 
totala skatten, dvs av både stats- och kommunalskatten, i stort sett steg under slutet av 1800-
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Tabell 12. Förhållandet mellan direkta och indirekta skatters andeliv stats-

skatterna (frånsett avgifterna). Femårsgenomsnitt. 

Period Direkta skatter Indirekta skatter Stämpelmedél Summa 
1000-tal kr % 1000-tal kr % 1000-tal kr % 1000-tal kr % 

1881/85 
1886/90 
1891/95 
1896/00 
1901/05 
1906/10 
1911/15 

17 146 25,4 46 979 69,6 3 347 5,0 67 472 100,0 
13 259 19,5 51 228 75,1 3 693 5,4 68 180 100,0 
15 663 20,5 56 871 74,5 3 771 5,0 76 305 100,0 
12 440 12,8 78 230 80,4 6 573 6,8 97 243 100,0 
19 034 16,6 88 401 77,0 7 357 6,4 114 792 100,0 
28 105 20,0 99 779 71,1 12 527 8,9 140 411 100,0 
59 592 31,4 112 494 59,4 17 426 9,2 189 512 100,0 

Källor: se tab. 10 (med anm). 
Anm: Som direkta skatter räknas mantalspengar, inkomst- och förmögenhetsskatt, bevill-
ningsmedel, grundskatter, rustnings- och roteringsbesvär. Som indirekta skatter upptas tullar, 
lastpenningar, socker-, punsch- och maltskatter jämte brännvinstillverkningsskatt. I tabellen 
särskiljs stämpelmedlen, eftersom de utgör en blandning av direkta och indirekta skatter samt 
avgifter.40 

Tabell 12 bekräftar att de direkta skatternas andel av statsskatten minskade 
under 1880- och 1890-talen, samtidigt som de indirekta ökade sin andel. Vid 
sekelskiftet vände trenden, och de direkta skatternas andel höjdes. På grundval 
av sifferunderlaget kan sägas något som inte framgår av tabellen, nämligen att 
lågpunkten för de direkta skatterna inföll år 1901. Detta berodde i någon mån på 
uppbördstekniska skäl. Bevillningen för detta år halverades nämligen i samband 
med en reform som innebar att uppbörden av denna skatt flyttades fram ett år i 
förhållande till taxeringen. 

Det viktiga är emellertid att inkomstskattens införande fr o m inkomståret 
1903 innebar en klar höjning av den direkta beskattningen. En ännu större ök
ning gav inkomst- och förmögenhetsskatten från 1911. Först genom denna kom 
de direkta skatterna att uppnå och överstiga den nivå de intog relativt sett före 
protektionismens genombrott under senare hälften av 1880-talet.41 

talet och nådde sin höjdpunkt år 1900 med en beräknad siffra på 58,2%, varefter andelen 
sjönk fram till undersökningens slutpunkt 1914 (Gårestad 1987, s. 64, 242 f.). Han särskiljer 
dock ingenstädes i avhandlingen statsskatterna vad gäller uppdelningen i direkta och indi
rekta skatter, varför läget beträffande dem förblir något oklart. En ytterligare oklarhet gäller 
stämpelmedlen, som Gårestad för ihop med de direkta skatterna, trots att de, som Gårestad 
själv utreder, ibidem, s. 205 f., består av inte bara direkta och indirekta skatter utan även av 
avgifter. Jfr Krantz 1986, s. 386, om konsekvenserna av olika sätt att kategorisera stämpel
skatten. 

40 Se härom föreg. not. 
41 Slutsatserna ovan omintetgörs inte av att värnskatten, som utgick from 1915, verkar 

höjande på siffrorna för de direkta skatterna 1911-15 i tabellen. 
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4. Innebörden av skattesystemets 
förändring 

Mot bakgrund av de presenterade kvantitativa uppgifterna finns det anledning 
att ställa frågan vad grundskatternas och indelningsverkets avskaffande som 
skatteform har betytt ur statsfinansiell synpunkt. En viktig del av detta pro
blemkomplex är frågan om Fredrik Lagerroth har rätt i sitt tidigare citerade ut
talande att det under decennierna kring sekelskiftet 1900 har skett "ett system
skifte inom svensk statshushållning", som inneburit att naturahushållningen 
avlösts av penninghushållning.42 

Det bör då först understrykas att Lagerroth i hög grad har överskattat inne
börden av grundskatternas och indelningsverkets avskrivande. Detta gäller även 
större delen av övrig historisk forskning som har kommit in på dessa frågor. I 
själva verket uppgick inkomsterna av grundskatter och rustnings- och roterings-
besvär i början av 1880-talet, alltså strax innan avskrivningen av dem igång
sattes, inte till mer än c:a 13% av statsinkomsterna. Enbart tullarna tillförde 
staten mer än V3 av dess inkomster.43 Dessa tullar expanderade sedan ytterligare 
och fyllde enbart de igen tomrummet efter grundskatter och rustnings- och 
roteringsbesvär44 Mer än dessa gav för övrigt även brännvinstillverknings
skatten. 

Något behov av att med särskilda inkomståtgärder ersätta grundskatter och 
rustnings- och roteringsbesvär fanns alltså inte. Dessa inkomsters minskade 
statsfinansiella betydelse bör ses som en del av det komplex av orsaker som 
medförde att de avskaffades. Det fanns som tidigare nämnts andra faktorer i 
samband med dessa skatter som gjorde att vissa krafter i samhället ville bevara 
dem -1 ex att de drabbade en annan grupp i samhället än den egna eller att de 
var sammankopplade med ett militärt system som ansågs värdefullt. 

Någon övergång från naturahushållning till penninghushållning är det inte 
heller fråga om. Grundskatterna utgick i pengar sedan 1869. Rustnings- och ro-
teringsbesvären, som åren 1881-85 utgjorde c:a 5% av statsinkomsterna, skulle 
om de i sin helhet hade presterats in natura - vilket inte var fallet - ha varit i 

42 Se ovan, s. 70. 
43 Siffrorna är beräknade på samma sätt som uppgifterna i tabell 3. Statsinkomsterna be

räknas för tiden 1881-85 till 87 299 710 kr, inkomsterna av grundskatter och indelningsverk 
till 11 494 266 kr och tullarna till 31 723 080 kr. 

44 Detta har framhållits i Gårestad 1987, s. 29, 76 f. 
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stort sett hela naturainslaget i statens inkomster.45 Den övergång som Lagerroth 
åsyftar har pågått under flera århundraden och tagit form i en rad långsamt på
gående processer, såsom införandet av fler och fler penningskatter och en allt

mer utvecklad avlösning av naturaskatterna. 
Det är alltså andra drag i statsskattemas förändring decennierna kring sekel

skiftet som är viktigare att framhäva än avskaffandet av grundskatter och rust

nings- och roteringsbesvär. Dit hör den växande andelen av avgifter i statsin
komsterna. Ännu viktigare är den starka ökningen av de indirekta skatterna till 
sekelskiftet 1900 och ökningen därefter av de direkta skatterna. Införandet av 
den progressiva inkomstskatten från 1902 som 1910 utvecklades till en in-

komst- och förmögenhetsskatt hör givetvis till de viktigaste förändringarna. 

Ur en grundläggande synpunkt sätt är det fråga om en anpassning av det stat
liga inkomstsystemet i samband med övergången från en liberal kapitalism med 
vissa feodala inslag till en organiserad kapitalism. Statens funktioner ändrades i 
detta sammanhang: från att ha spelat en i princip passiv, "neutral" roll blev sta
ten mera aktiv, expansiv för att kunna fylla nya uppgifter i ett mera utvecklat 

kapitalistiskt samhälle. 
I den historiematerialistiska teorin har denna fas i utvecklingen av en kapi

talistisk samhällsformation kallats den statsmonopolistiska. Det tidigare här ut
nyttjade begreppet organiserad kapitalism kan ses som beteckning för den 
form av statsmonopolistisk kapitalism som utvecklades i vissa industrialiserade 
länder i Europa före första världskriget.46 

Flera forskare har framhållit att Sverige från 1890-talet och framåt kom in i en 

period, då staten mer och mer grep in på sådana områden av samhällslivet som 

tidigare varit överlåtna åt privata eller möjligen kommunala initiativ. Denna ut
veckling var i sina grunddrag orsakad av det svenska samhällets egen dynamik, 
men den pådrevs också mer eller mindre öppet av vissa ideologer och politiker. 

Till dessa hörde starka grupper såväl inom högern liksom inom det socialdemo

kratiska partiet, vars inflytande inom den politiska organisationen dock ännu var 

begränsat47 

En förutsättning för att statsmakten skulle få en starkare ställning var att dess 
finanser moderniserades och rationaliserades. Den tidigaste fasen av det kapita
listiska samhället i Sverige, den liberalkapitalistiska, medförde en expansion för 

45 Rustnings- och roteringsbesvären värderas efter Widell 1900, s. 101, 114, till 4 768 415 
kr i böljan på 1880-talet och statsinkomsterna 1881-85 till 87 299 710 kr. 

46 Se teoriavsnittet ovan, s. 19. 
47 Se om den positiva inställningen till en stark statsmakt hos politiker och debattörer av i 

övrigt olika åsikter Tingsten 1941,1, s. 62, 67, Jonsson 1969, s. 50, 59 ff., 93 ff., 107 ff., 305 
ff., Runeby 1978, s. 25 ff. Kilander 1981, s. 14 ff., Kilander 1989, s. 164 ff. 
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de indirekta skatterna. Ovan har angetts att de senares andel av statsskatterna 

ökade från 1880-talets början till 1890-talets slut från c:a 70 till c:a 80%. Detta 
kan jämföras med förhållandena på 1860-talet, då de indirekta skatterna ut

gjorde c:a 57%.48 Ökningen av dem var ett uttryck för den förhållandevis defen

siva roll som staten spelade och för det liberala finanssystem, där statsbudgeten 
skulle hållas så inskränkt som möjligt och där statsinkomsterna så långt möjligt 

skulle bestå av indirekta skatter, som var regressiva och relativt omärkliga.49 

Detta system började överges i slutet av 1800-talet. Visserligen spelade de in
direkta skatterna finansiellt sett ännu den viktigaste rollen, men tidigare tenden

ser bröts och nya drag trädde fram. Att grundskatterna, rustnings- och roterings-

besvären och den gamla formen för bevillning avskaffades och att en progressiv 

inkomstskatt, senare förändrad till en inkomst- och förmögenhetsskatt, infördes 

var viktiga inslag i en rationalisering och modernisering av statsekonomin. Nu 

erhöll statsmakten direkta skatter, som på ett annat sätt än de otympliga äldre 

skatterna kunde expandera i takt med de utgifter man ville tillgodose. Dessa 
skatter gav också större stabilitet i ekonomin än många av de indirekta, sam
tidigt som de var lättare att styra och anpassa efter skiftande förhållanden. Rera 
av de viktigaste indirekta skatterna var underkastade både inrikespolitiska 
svängningar och växlingar i de internationella relationerna. 

Att avgifterna ökade sin andel av statsinkomsterna är som framhållits ett ut
tryck för att statsmakten var starkare och att dess kapitaltillgångar gav större in
komster än tidigare. Man skulle kanske vänta sig att statens ekonomiska ställ

ning skulle ha blivit så mycket starkare att dess andel av nationalprodukten 

ökade. Som ovan visat är dock så inte fallet, men däremot har statsinkomsterna 
mer än väl följt med i samhällsekonomins utveckling. Den ökade upplåningen 
för investeringsändamål utgör också ett expansivt drag. 

De nya dragen i statsinkomsterna var också ett uttryck för en samhälls
omvandling som gått så långt att grundvalarna för de direkta skatterna vacklade. 
Den industriella produktionen gick förbi jordbruket i produktionsvärde c:a 1905 
och drog sedan mer och mer ifrån.50 I den mån en direkt beskattning ansågs 

48 Siffran är uträknad med samma källmaterial och metod som tabellerna 10 och 12. 
49 Se teoriavsnittet ovan, s. 20. Det ökande inslaget av tullinkomster i statsinkomsterna 

före protektion!smens genombrott 1888 kan inte som Gårestad menar vara en rent automatisk 
funktion av handelns tillväxt (Gårestad 1987, s. 92, 162). Att tullinkomsterna tilläts inta så 
stor plats bland inkomsterna var ett utslag av en liberal finansideologi, som innefattade en 
viss syn på statens roll och som hade sin grund i de dominerande skiktens ekonomiska intres
sen. När protektionismen slog igenom blev den politiska viljan mera påtaglig, men den var 
inte ny, den fick endast en ny inriktning. 

50 Industrins produktionsvärde gick förbi jordbrukets 1904 enligt Johansson 1967, s. 
152 f., 1905 enligt Krantz-Nilsson 1975, s. 156 f. 
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önskvärd måste den flyttas från producenterna inom jordbruket och läggas på 
producenterna inom industrin. 

Det sagda innebär att klassförhållandena också hade ändrats. Industriarbetarna 
blev den mest betydelsefulla av de produktiva klasserna. En beskattning, som 

tog sikte på dem, var därför naturlig ur icke-producenternas, d v s de domine

rande klassernas synpunkt. För företagarna inom industri och bankväsen liksom 

för godsägarna och för övriga, som inte tog sina främsta inkomster från löner, 
blev inkomstbeskattningen alltmer önskvärd. Progressiviteten blev nödvändig 
ur två synpunkter - frånsett att den nu accepterades i nationalekonomisk doktrin. 
Ur finansiell aspekt var den viktig, därför att den gav statsskatten den flexibili

tet, som de direkta skatterna förut saknat. Ur politisk synpunkt var den nödvän
dig för att - tillsammans med förmögenhetsskatten - ge skattesystemet en ideo
logisk legitimation. 

Konstitutionellt betydde det nya systemet att riksdagen fick ett starkare grepp 
än tidigare över statsinkomsterna. Med grundskatterna och rustnings- och ro-

teringsbesvären försvann viktiga av riksdagen oberoende inkomster. Till viss 

del ersattes de som framgått av att avgifterna, som var oberoende av riksdagens 

samtycke, ökade sin andel av statsinkomsterna. Betydelsefullare i längden var 
dock att de indirekta och fr a de i hög grad utvecklingsbara nya och direkta 
skatterna var underkastade riksdagens kontroll. För kungamakten och för många 
av de politiker som satt i första kammaren och som troligen gärna såg en mo
derniserad och mer effektiv stat som stöd åt industri och finansväsen var dock 
riksdagens starkare ställning på det beskattande området ett klart negativt inslag 
i utvecklingen, d v s i den mån som denna innebar att andra kammarens majo
ritet skulle bestämma över skattepolitiken. 
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5. Politikernas argument och agerande i 
skatteomvandlingen 

Det finns nu anledning att studera hur de politiska aktörerna har sett på skatte

frågan i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Den skatteutveckling 

som hittills skildrats främst som en funktion av att samhället ändrat karaktär och 
att staten fått en annan roll i samhället var trots allt i praktiken en följd av an

tingen öppet eller dolt fattade politiska beslut. Skattesystemet är som ett system 

av lagar och förordningar en struktur, som inte förändras automatiskt, utan be
slutsfattarna i den politiska organisationen får en bild av att det uppstått ett för
ändringsbehov, de tar ställning till olika alternativ - mer eller mindre medvetet -
och beslutsprocessen ger förändringen som resultat.51 

Här kan en rad frågor ställas. Vilka motiv hade politikerna för att genomföra 
förändringarna i skattesystemet? Hur tolkade de innebörden av dessa föränd

ringar? Kan deras motiv avläsas i deras argumentation? I det följande skall de

ras argumentation behandlas utifrån antagandet att den kan tillsammans med 

andra indicier ge hållpunkter för en bedömning av deras motiv. 
Undersökningen begränsas till de politiker som var ledande i samhället, dvs 

till politikerna i regering och riksdag och i de av regeringarna tillsatta skatte
kommittéer som lade fram betänkanden under perioden från 1880-talets början 

till 1911. Syftet är inte att undersöka skattefrågans politiska behandling under 

30 år. Det skulle föra alldeles för långt och spränga ramarna för denna uppsats. 
Syftet är endast att påvisa de viktigaste argumenten i skattedebatten med ut
gångspunkt i regeringspropositioner, kommittéutlåtanden, motioner och ut-
skottsbetänkanden. Det har tyvärr varit omöjligt att ta upp debatten i kamrarna, 
men materialet torde ändå vara representativt för det ledande och bestämmande 

politiska skiktet. 

Alla argument i materialet kan inte behandlas. Här utesluts de näringspoli
tiska och de moraliska av typ religiösa och nykterhetspolitiska argument, inte 
för att de inte kan ha haft betydelse men för att de inte ansetts primära i det här 
behandlade sammanhanget. Vad som främst intresserat har varit medvetenheten 
och argumentationen i fråga om de konstitutionella aspekterna på skatterna och 
beträffande skatternas betydelse för stärkande av statsmakten samt i fråga om 

51 För nyare inlägg i den här tangerade historieteoretiska diskussionen om förhållandet 
mellan strukturer och aktörer i historien kan hänvisas till en nyligen publicerad uppsats i 
Scandia, Aronsson-Johansson-Schullerqvist-Silow-Ågren 1988 samt till Nybom 1989c, s. 
404 f„ och Brante 1989, s. 11-40, 52-59. 
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skattebördans fördelning på olika grupper av inkomsttagare och förmögenhets

ägare. 

a) Konstitutionella aspekter 

Det har tidigare framgått att statsinkomsterna var indelade i ordinarie inkoms

ter, vilka av ålder och även enligt 1809 års regeringsform varit oberoende av 

riksdagens samtycke, och bevillningar.52 Denna indelning uppfattades som syn

nerligen viktig ännu i början av 1800-talet.53 Som också tidigare framgått, 

ökade under 1800-talet bevillningarnas andel av statsinkomsterna kontinuerligt, 
medan de ordinarie inkomsterna minskade. Härom har politikerna säkert inte 
varit omedvetna, och vissa av dem har förmodligen också beklagat den försva
gade ställningen för de ordinarie inkomsterna. Statsrättsprofessom H L Rydin, 
som satt i såväl den år 1875 tillsatta s k "förberedande skattejämkningskommit
tén" som i den år 1879 tillsatta skatteregleringskommittén, påpekade i ett arbete 
från 1855 att de ordinarie inkomsterna kunde betraktas som "Konungamaktens 
palladium emot vindkasten i folkets opinion".54 Statsvetaren K G Landgrens av
handling från 1890 om kungens sanktionsrätt vid förändring eller upphävande 

av statens ordinarie inkomster var ur politisk synpunkt ett då aktuellt inlägg till 

förmån för kungens rättigheter över de ordinarie inkomsterna.55 

I utlåtandena av de nyss nämnda kommittéerna, som spelade stor roll för den 
politiska diskussionen om reformeringen av skattesystemet, behandlades inte de 
konstitutionella aspekterna. 1875 års kommitté föreslog att grundskatterna 
skulle ersättas med direkta skatter och roteringsbördoma av indirekta skatter. 
Alla de nya skatter som föreslogs var bevillningar. Värt att notera är dock att 

Rydin i en reservation hävdade att hälften av grundskatterna och roterings-
bördorna borde vara kvar och ingå i en allmän fastighetsskatt. Denna skulle lik
som inkomstbevillningen lagfästas av KMt och riksdagen tillsammans. Dessa 
skatter skulle därmed liksom tidigare grundskatterna bli "en ständig, ordinarie 

52 Se ovan, s. 77 f. 
53 Jfr Hans Järtas yttrande om grundskatterna vid 1809/10 års riksdag: "... den beskattning, 

som av ålder utgjort statsverkets ständiga inkomst och varförutan hela den samhällsordning, 
som RF förutsätter, icke kunde upprätthållas" (Landgren 1890, s. 62). 

54 Rydin 1855, s. 79 med not 1. Det bör framhållas att Rydin var en framstående kännare 
av svensk skattehistoria och att han i samband med arbetet i 1879 års kommitté skrev den se
dermera mest anlitade översikten av äldre svensk skattehistoria, se Rydin 1882. 

55 Se Landgren 1890, t ex s. 60-70. 
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inkomst" och således bl a garantera ett inflytande från kungamaktens sida över 

grunderna för skattesystemet.56 

Det bör i sammanhanget understrykas att kungamakten i slutet på 1800-talet 

till största delen låg i regeringens händer, men kungen hade dock i förhållande 

till regeringen ett visst inflytande, eftersom parlamentarismen ännu inte var ge
nomförd. I det rådande politiska läget utgjorde i alla händelser ett konstitutio
nellt stöd för regeringens oberoende av riksdagen en konservativ garanti och 

därmed ett stöd för en kungamakt som litade till de konservativa krafterna i 

samhället. 
I de regeringspropositioner från åren 1883 till 1901, där större omläggningar 

av skatte- och försvarsbördorna föreslogs, anlades inte några konstitutionella 
perspektiv.57 Avskaffandet av grundskatter och rustnings- och roteringsbördor 

skedde alltså utan att statsledningen fann anledning att påpeka eller initiera nå

gon diskussion av den betydande ökningen av bevillningsinslaget i statsinkoms
terna. Det tycks inte heller ha varit någon debatt härom i riksdagen, förmodligen 
beroende på att skattesystemet fortfarande bevarades i sina grunddrag. 

När det kom helt nya typer av skatter, blev emellertid den konstitutionella as
pekten synnerligen viktig. Vissa högerpolitiker var rädda för att de progressiva 
skatterna skulle utvecklas till en fara för de stora förmögenheterna, därigenom 

att andra kammaren, som hade högre ledamotsantal än första kammaren, skulle 
driva igenom långtgående höjningar av skattesatserna vid de gemensamma om

röstningar som var föreskrivna i bevillningsfrågor. Sådana farhågor kom till ut

tryck i samband med den regeringsproposition 1902 där den progressiva in
komstskatt som detta års riksdag beslöt blev föreslagen. I regeringen reserve

rade sig nämligen utrikesministern Alfred Lagerheim för att normerna för skatt
skyldigheten borde fastslås i en lag, eftersom de gemensamma omröstningarna 
enligt Lagerheims åsikt lätt kunde leda till ensidighet i besluten.58 

Om grunderna blev fastställda i lag, skulle det innebära dels att både KMt och 
riksdagen måste godkänna dem, dels att bägge kamrarna var för sig fattade sam
stämmiga beslut. I en tid, då termen "ordinarie inkomster" förlorat det mesta av 

sitt innehåll, kunde en statsinkomst grundad på en lag ses som en god ersättning 

för en ordinarie inkomst. Den rest som fanns kvar av den personliga kunga

makten kunde göra sig gällande vid ett lagfäst beslut, däremot inte vid en be
villning. 

56 Förberedande skattejämkningskommitténs betänkande 20/10 1876: Rydins reservation, 
s. 40-43. JfrHultqvist 1959 a, s. 95 not 1. 

57 Seprop. 1883:5, 1885:16, 1891:37, 1892:3 (LR), 1892:3-6 (UR), 1901:1-2. 
58 Runestam 1966, s. 75. 
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Den av de ovannämnda konstitutionella garantierna som i den dåtida debatten 
spelade största rollen var emellertid regeln om de bägge kamrarnas samstäm
miga beslut. Detta framgår av riksdagsdiskussionen 1902 till 1911 rörande frå
gan vilken konstitutionell karaktär de nya skatterna skulle få. Vid 1902 års riks
dag samlades första kammaren om ett krav att inkomstskatten endast kunde 
ändras genom samstämmiga beslut av bägge kamrarna. Detta föll dock på andra 
kammarens motstånd. Samma krav hävdades i princip av första kammaren vid 
riksdagen 1904. Olika uppfattningar fanns bland de konservativa i frågan om 
detta krav skulle göras till villkor för att första kammaren skulle gå med på att 
införa allmän rösträtt för män till andra kammaren. Christian Lundeberg, första-
kammarhögems ledare, som drev detta krav, det s k Lundebergska villkoret, 
fick uppleva att han inte fick någon framgång för det vare sig i riksdagen som 
helhet eller i första kammaren eller ens i sitt eget parti.59 

De konstitutionella aspekterna på beskattningen aktualiserades igen vid 1910 
års riksdag i en motion av Ludvig Douglas, konservativ politiker och f d ut
rikesminister, därtill en av kungens och drottningens främsta politiska rådgivare 
vid denna tid. Douglas menade att förmögenhetsskatten var en objektskatt, 
"snarast att jämställa med de gamla grundskatterna". Den borde därför inte 
växla med statsbehoven och inte behandlas som en bevillning enligt 60 i rege
ringsformen utan åtnjuta status av en "ordinarie skatt".60 Douglas ville alltså 
vrida klockan tillbaka konstitutionellt sett, uppenbarligen i syfte att försöka 
stärka såväl regeringens som kungamaktens ställning men givetvis också för att 
försvåra kommande ökningar av progressionen i förmögenhetsskatten. 

Vid samma riksdag framförde också andra riksdagsmän krav på att för
mögenhetsskatten skulle lagfästas eller att den skulle kunna ändras endast ge
nom samstämmiga beslut av kamrarna.61 Första kammaren tog emellertid den 
nya inkomst- och förmögenhetsskatten i stort sett efter regeringens förslag med 
96 ja och 44 nej.62 Den starka minoritetens hållning torde i stor utsträckning ha 
förestavats av att den inte fick konstitutionella garantier mot att skattegrunderna 
skulle kunna ändras mot första kammarens uttalade vilja. 

Riksdagsbeslutet i skattefrågan 1910 visar emellertid att argumentationen för 
att nya skatteinkomster skulle betraktas som ordinarie inte hade några som helst 

59 Se för diskussionen om rösträttsfrågans samband med skattefrågan i riksdagen 1902-06 
Runestam 1966, s. 72 ff., 129 ff., 153 ff., 183 ff., 249 ff., 306. 

öOMFK 1910, 77, s. 22 f. 
61 MFK 1910, 80 (E Lindblad/K J A Gustafsson). Likalydande motion av N Åkesson i 

andra kammaren (MAK 1910, 285). I förstakammardebatten yrkade R Åkerman avslag på 
regeringens skatteförslag, bl a med motiveringen att detta borde ändras i enlighet med Lunde
bergs krav (FK 1910, 35, s. 85 f.). 

62 FK 1910, 35, s. 123. 

91 



utsikter till framgång. Riksdagsmajoriteten var också emot att vissa skatter 
skulle kunna införas i en beslutsordning, där kung och statsråd skulle ha ett för-
fattningsmässigt stadgat votum. 

Att skillnaden mellan bevillningarna och de traditionellt som ordinarie be
tecknade statsinkomsterna förlorat det mesta av sin betydelse bekräftades också 
genom den tidigare nämnda budgetreformen 1911, då en ny indelning av stats
inkomsterna genomfördes utifrån andra kriterier än de konstitutionella. Man vå
gade eller ville dock inte avskaffa den gamla indelningen helt. Efter varje in
komsttitel, för vilken bestämmelserna i regeringsformens §§69 och 71 ägde 
tillämpning, skulle ordet bevillning sättas.63 Av skatteinkomsterna saknade nu 
endast mantalspengarna beteckningen bevillning. Den hörde ju till de gamla or
dinarie skatterna. Den var ekonomiskt betydelselös men hade en viss 
konstitutionell betydelse, eftersom den hängde samman med den kommunala 
rösträtten.64 

Vad gäller de konstitutionella aspekterna på skattesystemets förändringar vid 
sekelskiftet 1900 kan konstateras att politikerna i regering och riksdag har varit 
medvetna om dem och tagit ställning till dem. Den gamla tanken att staten 
borde ha vissa av riksdagen oberoende inkomster har framförts, men den har 
väckt föga anklang. Vissa konservativa har velat ge kung och regering makt att 
vid sidan av riksdagen ha ett konstitutionellt starkare grundat inflytande över de 
nya skatterna. Ännu fler har velat att första kammaren genom ett veto i skatte
frågor skulle kunna stävja ett befarat stormangrepp av andra kammaren på höga 
inkomster och förmögenheter. Att dessa tankar inte rönt någon framgång måste 
ha berott på att det legat i riksdagsmajoritetens intresse att förbehålla riksdagen 
all makt över skatterna. 

Man kan fråga sig om den gamla tanken att statsmaktens styrka var beroende 
av dess innehav av ordinarie inkomster var aktuell. I feodalsamhället hävdades i 
många sammanhang att dessa inkomster, som betraktades som regentens egna 
och ofta var desamma som inkomsterna av kronans domäner, var de säkraste 
och grunden för statens styrka.65 En antydan om ett liknande synsätt finns i det 
tidigare citerade uttrycket från 1850-talet om de ordinarie inkomsterna som ett 
"palladium emot vindkasten i folkets opinion". På det hela taget förefaller dock 

63 RD 1911, prop., 1, bil. Riksstatens uppställning, s. 16,158 f. Jfr ovan, s. 78 not 29. 
64 Se RHB 1912, RA, i vilken de nya bokföringsprincipema f f g genomfördes. Jfr Gåre-

stad 1987, s. 23. Om mantalspengamas ställning som ordinarie inkomst se ovan, s. 77. Be
träffande mantalspengarnas samband med den kommunala rösträtten kan påpekas att man
talslängderna var grunden för medborgarnas kommuntillhörighet och kommunala rösträtt (SF 
1862:13 §4 och 1862:14 §3). 

65 Jfr ovan, s. 77 med hänvisningar i not 23. 
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denna tanke vara inaktuell i slutet på 1800-talet. Avgifterna skulle kunna ses 
som ett slags ordinarie inkomster, eftersom de var oberoende av riksdagen. I 
stort sett torde dock riksdagens ställning vara så stark vid denna tid att stats
maktens styrka främst förknippades med riksdagen och inte sågs som oavhängig 
densamma. 

b) Statens roll 

Meningen att staten måste ha en viktigare roll än vad som tillmättes den i den 
gamla liberala uppfattningen delades som tidigare framhållits av många politi
ker i början på 1900-talet. Viktigt är naturligtvis att observera att man kunde ha 
olika uppfattningar om vad staten skulle användas till. Åsikten att statsmakten 
borde vara stark och välorganiserad kunde som nämnts ingå som element i 
mycket skilda ideologier.66 

I vad mån argumenterades för att statens styrka skulle ökas genom skatte
åtgärder? I litteraturen har ofta framhållits att stärkandet av en statlig sektor 
framför andra, nämligen försvaret, var en mycket aktuell fråga under 1800-talets 
sista decennier fram t o m 1901, då den nya härordningen antogs. Det bör dock i 
lika mån betonas att statsledningen länge hoppades att skatterna inte skulle be
höva höjas för försvarets skull, eller att det i varje fall skulle räcka med in
direkta skatter, såsom ovan framhållits, liberalkapitalismens favoritskatteslag.67 

Ett belägg på denna inställning är finansminister Fredrik von Essens uttalande 
i G Åkerhielms regering i mars 1891 i samband med behandlingen av förslaget 
till detta års riksdag om en avskrivning av grundskatter och rustnings- och rote-
ringsbesvär. Han yttrade då att det sedan 1885 års beslut inte längre var fråga 
om huruvida dessa skatter och besvär skulle avskrivas utan i vilken ordning det 
skulle ske. Han värderade statens årliga inkomster av samma skatter och besvär 
till 6,7 milj. kronor och menade att det inte skulle vara svårt att skaffa fram er
sättningsinkomster för dessa under den tänkta avskrivningstiden på 10 år. Nå
gon större skattereform var inte nödvändig utan det skulle räcka med att höja 
bevillningen av jordbruksfastighet, att införa en skatt på maltdrycker och att ut
veckla stämpelbeskattningen på så sätt att den drabbade "de förmögnare sam
hällsklasserna". Detta uttalande upprepades nästan ordagrant av von Essen i 

66 Jfr ovan, s. 85 med not 47. 
67 Se ovan s. 20. 

93 



samband med att han som finansminister i E G Boströms regering var med om 

att lägga fram samma avskrivningsförslag vid 1892 års lagtima riksdag.68 

I litteraturen har ofta påpekats att E G Boström lyckades genomdriva beslutet 

om en total avskrivning på 10 år av grundskatter och indelningsbördor vid höst

riksdagen 1892 genom de s k "urtima löftena", vilka innebar att avskrivningen 
skulle finansieras genom direkta inkomst- och förmögenhetsskatter.69 Dessa 
löften var alltså begränsade till att gälla kostnaderna för själva avskrivningen 
(6,7 milj. kr på 10 år), medan kostnaderna för att förstärka försvaret, vilka be

räknades till 3,7 milj. kronor på 5 år, inte föll under dessa löften. För dessa 

senare utgifter behövde enligt von Essens uttalanden i samband med propositio
nen inte bestämmas vilka inkomster som skulle användas för att betala dem. 
Han nämnde dock några tänkbara inkomstkällor i detta sammanhang, i första 

hand en maltskatt och en ökning av statsverkets del i riksbankens vinst, i andra 

hand en utveckling av arvs- och stämpelbeskattningen och höjningar av kaffe-

och tobakstullarna.70 

De inkomster som skulle ersätta grundskatter och rustnings- och roteringsbe-
svär skulle enligt resonemangen i samband med avskrivningspropositionen vara 
av samma slag som de pålagor som avskaffades, nämligen säkra och direkta. I 
första hand kalkylerade von Essen med en fram till 1904 successivt höjd bevill
ning, som inkluderade en särskild skatt på fastighet och inkomst, vidare med en 
höjning av stämpelskatten, främst den del därav som utgjorde en arvsbeskatt
ning, samt i sista hand med en trolig rent automatisk ökning av skogsavgif
terna.71 

Denna uttolkning av de urtima löftena var inte särskilt långtgående och skulle 
inte ha medfört någon större reform av skatteväsendet. Det har sagts att löftena 

blev uppfyllda genom besluten om dubbel bevillning och om progressiv arvs

skatt 1894.72 Denna åsikt kan dock inte upprätthållas. Besluten vid 1894 års 
riksdag innebar inte att de direkta skatternas andel av statsskatterna ökade jäm
fört med de indirekta. Som framgår av tabell 12 ovan minskade de direkta skat-

68 RD 1891, prop. 34-37, bilagt statsrådsprotokoll av den 14.3 1891, s. 8-21, och RD 1892 
(LR), prop. 3-5, bilagt statsrådsprotokoll 13.1. 1892, s. 7-19. 

69 Se t ex Carlsson 1980, s. 434. Det bör påpekas att det uttryck som används av Boström 
är "direkta och förmögenhetsskatter". Se RD 1892 (UR), prop. 1 (2), bilagt statsrådsprotokoll 
23.9. 1892, s. 21. Se även Carlsson 1953, s. 101. Uttrycket förefaller klumpigt. Orsaken till 
att det används torde vara att det är allmänt vagt och kunde tolkas som om det inte var fråga 
om någon inkomstskatt. Dessutom behövde "förmögenhetsskatt" inte innebära att de för
mögna drabbades särskilt hårt utan endast att skatten var beräknad på innehav av fast egen
dom och kapital. 

70 RD 1892 (UR), prop. 3-6, bilagt statsrådsprotokoll 14.10. 1892, s. 27-29. 
71 Ibidem, s. 11-27. 
72 Carlsson 1980, s. 435. 
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ternas andel betydligt under senare delen av 1890-talet. Detta berodde på att in
komsterna av tullarna och av sockerskatten ökade samtidigt som avgiftsinkoms
terna steg. I själva verket räckte den automatiska inkomstökningen ganska väl 
för att kompensera inkomstbortfallet genom avskrivningarna, von Essens opti
mism vid den lagtima riksdagen 1892 var välgrundad; hans antagande då att 
några särskilda skatter eller skattehöjningar för att genomföra avskrivnings
programmet inte skulle behöva införas - vilket av många i samtid och eftervärld 
ansetts som alltför sangviniskt - visade sig vara riktigt. 

Avskrivningen av grundskatterna och indelningsbördorna bidrog alltså trots 
de urtima löftena till att de direkta skatternas andel av statens skatteinkomster 
minskade. Den modernisering av försvaret som skedde i detta sammanhang på 
1890-talet medförde inte heller någon skatteomläggning. Och någon vilja att re
formera skattesystemet spårar man inte hos den regering som E G Boström stod 
i spetsen för under hela decenniet (1891-1900). Den urtima riksdagen 1892 
hade i en skrivelse till regeringen angett en revision av bevillningsbestämmel-
serna som ett oeftergivligt villkor för en höjning av den direkta beskattningen.73 

Någon sådan blev dock inte genomförd före sekelskiftet, trots eller kanske p g a 
de kommittéutredningar som gjordes. De urtima löftena blev alltså inte infriade 
av den boströmska regeringen.74 

En teknisk orsak till - eller förevändning för - att skattereformen dröjde var att 
bevillningen, som efter grundskatternas försvinnande var den viktigaste direkta 
skatten, också låg till grund för den kommunala beskattningen och därmed även 
för den kommunala rösträtten, som i sin tur var basen för representationen i 
första kammaren. Detta hängde bl a samman med den då sedan gammalt gäl
lande åsikten att individen borde ha kommunal rösträtt inte bara i den kommun i 
vilken han bodde utan också i den kommun i vilken han ägde fastighet. Vidare 
borde rösträtten graderas efter den skatt individen betalade för den inkomst han 
hade och den förmögenhet han besatt. I bevillningen måste av dessa anledningar 
ingå en särskild fastighetsskatt utformad som en objektskatt. Åsikten hade sin 

73 RS 1892 (UR), 7, s. 6. 
74 Jfr Hultqvists påpekande att försvars- och grundskattereformen under 1890-talet huvud

sakligen finansierades "med regressivt verkande industri- och jordbrukstullar och annan indi
rekt beskattning, som i stor utsträckning genom sina prishöjande verkningar uppfattades som 
gynnsamma för industriföretagare och de ofta frälseägande godsägare, som tidigare motsatt 
sig kompromissprogrammet" (Hultqvist 1959 a, s. 197). Jfr nedan, s. 96 not 80, om finansmi
nister Wachtmeisters beräkning 1901 att endast 1,9 av de 6,7 milj. kr som grundskatterna och 
rustnings- och roteringsbesvären värderats till dittills hade ersatts av nya direkta skatter. Jfr 
även den motion vid RD 1897, i vilken det klagades över att de urtima löftena inte hade in
friats, nedan, s. 106 f. 
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ideologiska förankring i intresseteorin, som användes särskilt som argumente
ring för den kommunala beskattningen.75 

Ett exempel på detta synsätt återfinns i finansminister Wersälls yttrande till 
1897 års riksdag i samband med ett förslag till en ny bevillningsförordning - det 
magra resultatet av flera års kommittéarbete och ett par decenniers diskussioner 
om en reform av bevillningen. Wersäll förklarade att det var omöjligt att i den 
gamla bevillningen med dess överbyggnad av ganska diyga kommunalskatter 
inympa modernare skatteprinciper, såsom en verklig inkomstbeskattning, pro-
gressivitet och en utökad beskattning av kapitalinkomster. Han ansåg även att 
det skulle medföra mycket stora problem att försöka ersätta bevillningen med en 
allmän inkomstskatt.76 Detta års riksdag begärde emellertid en utredning om 
möjligheten att ta bort sambandet mellan stats- och kommunal-skatt.77 

Den tillsatta kommittén, som liksom övriga skattekommittéer på 1890-talet 
nästan enbart bestod av förmögna och konservativa finansmän, godsägare och 
ämbetsmän, menade att sambandet mellan statlig och kommunal beskattning 
måste brytas men att bägge måste tänkas igenom och reformeras samtidigt.78 I 
ljuset av att kommunalskatten inte reformerades förrän på 1920-talet och detta 
efter stora politiska slitningar är det rimligt att anta att kommittén genom denna 
sin argumentering snarast ville förhindra reformer, allrahelst som denna skatte
fråga var förknippad med den stora och partipolitiskt maximalt laddade röst
rättsfrågan.79 

1901 års försvarsreform kom att fungera som den yttre anledningen till att den 
progressiva inkomstskatten infördes. Hans Wachtmeister, finansminister i 
F von Otters regering, ville dock inte föreslå 1901 års riksdag att försvarsrefor
men skulle finansieras med en progressiv inkomstskatt. Han beräknade att re
formen skulle kosta 22,35 milj. kronor. I detta inkluderades 3 milj. för de av
skrivna rustnings- och roteringsbesvären, vilka ännu inte ersatts enligt hans me
ning. Dessutom lade han till 1,35 milj. för den del av de avskrivna grundskat
terna som ännu inte ersatts.80 Det på så sätt beräknade behovet av ett tillskott på 
23,7 milj. kronor skulle täckas på följande sätt:81 

75 Kommunalskatteutredningens betänkande 18.5. 1900, s. 36-40. Se om intresseprincipen 
nedan, s. 98. 

76 RD 1897, prop., 29, bilagt statsrådsprotokoll 26.2. 1897, s. 4-15. 
77 RS 1897, 65. 
78 Kommunalskatteutredningens betänkande 18.5. 1900, s. 8 f. 
79 Jfr Hultqvists uppvisande av hur försvars- och grundskattefrågorna i olika sammanhang 

knöts ihop för att fördröja deras lösning (Hultqvist 1959 b, passim). 
80 Enligt Wachtmeister hade endast 1,9 milj. av den till 6,7 milj. kronor beräknade förlus

ten för statsverket genom avskrivningen av grundskatterna och rustnings- och roteringsbesvä-

96 



Milj. kr. 

1. Ökad bevillning 
2. Värnskatt 
3. ökad stämpelskatt 
4. Maltskatt 
5. Ökad brännvinstillverkningsskatt 
6. Bankovinst 

10,5 
0,5 
1,5 
4,5 
3,0 
3,5 

Summa 23,5 

Wachtmeister räknade med möjligheten att bevillningen skulle komma att er
sättas med en "rationell" inkomstskatt. Om denna skulle behöva höjas till en 
nivå motsvarande en dubblering av bevillningen, borde större inkomster betala 
proportionsvis mer än mindre. Han framhöll värdet med en allmän inkomstskatt 
i en tid av stigande statsutgifter; genom en sådan skulle man ha "funnit en ram, 
inom vilken i fall av behov en ökad beskattning med större lätthet än förut kan 
uttagas". Han ville dock inte föreslå någon sådan skatt och ansåg sig inte heller 
kunna ange någon tidpunkt när den kunde föreslås, utan han ville först avvakta 
remissvaren på kommunalskatteutredningens ovannämnda betänkande från vå
ren 1900.82 

Wachtmeister gav i detta sammanhang uttryck åt vissa åsikter, som har in
tresse då det gäller frågan om politikernas medvetenhet om statens nya roll i det 
svenska samhället vid sekelskiftet 1900. Han framhöll att nya allmänna behov 
uppställdes i stigande grad i "ett nutida kultursamhälle". Staten hade under 
gångna år kunnat tillgodose många olika grenar av samhällets verksamhet. Bl a 
hade viktiga järnvägslinjer byggts i stor utsträckning "utan att upplåning måst 
tillgripas". Att nu lägga pengar på försvaret kunde hindra anslag till andra ända
mål, men snart skulle landets ekonomiska styrka ha vuxit så att andra viktiga 
samhällsbehov åter kunde kraftigt befordras.83 

Det är intressant att högerpolitikern Wachtmeister var så starkt medveten om 
statens roll i den pågående samhällsutvecklingen och att han ansåg det självklart 
att staten måste ingripa inom olika sektorer av samhällets verksamhet. Försvaret 
var endast en av dessa sektorer, denna måste för tillfället tillgodoses, men snart 
skulle mera av statens resurser gå till andra ändamål igen. Han räknade uppen
barligen med att statens resurser skulle växa i samma takt som samhällets; det 
var inte fråga om att hålla tillbaka dem. 

ren dittills ersatts av nya direkta skatter. Se hans yttrande i RD 1901, prop., 1, bilagt 
statsrådsprotokoll (om inkomsterna) 21.12. 1900, s. 3-6. 

Ibidem, s. 29. 
82 Ibidem, s. 13-15. 
83 Ibidem, s. 37 f. 
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Samma medvetenhet om statens roll visade en annan högerpolitiker, nämligen 
Carl Swartz, finansminister i Arvid Lindmans ministär 1906-1911. Det skedde i 
samband med att han lade fram propositionen om en progressiv inkomst- och 
förmögenhetsskatt vid 1910 års riksdag. Han framhöll då att utgifterna för olika 
statsbehov ökat under ett antal år och att det var utsiktslöst att kunna hejda till
växten av statsbudgeten. Statens bidrag till såväl den sociala sektorn som till nä
ringslivet skulle även i fortsättningen "krävas och givas i växande omfattning". 
Därför måste nu skatteväsendet regleras på ett genomgripande sätt för att inte 
statsbrist skulle uppstå. Swartz markerade också mycket tydligt att den rådande 
depressionen inte kunde mötas av staten på samma sätt som av den enskilda in
dividen. Staten kunde inte gå in för att spara utan måste under krisperioden 
ännu mer, dock "inom måttliga gränser", understödja handel och näringar. Re
sonemanget förde fram till att den brist som fanns i staten måste ersättas med 
"nya och höjda skatter av varaktig natur".84 Swartz' tankegång är klar: en stark 
stat var nödvändig, och den fordrade resurser, som var betydande, säkra och 
oavhängiga av konjunkturerna. 

c) Skatteideologiska aspekter 

En fråga till beträffande politikernas argumentation kring förändringarna i 
skattesystemet skall här tas upp. Den gäller deras åsikter om hur skattebördorna 
skulle fördelas på grupper och individer i samhället och hur de principer som de 
bekände sig till tolkades i den aktuella situationen. En av flera möjliga åsikter är 
den s k intresseprincipen, som innebär att var och en skall betala skatt efter det 
intresse han har i staten, dvs den nytta han har av statens verksamhet. En an
nan är uppfattningen att skatt skall betalas efter den individuella skatteförmå
gan. Denna åsikt får ofta formen av ett rättviseargument: det är rättvist att den 
som har större skatteförmåga betalar mer än den som har mindre. Länge ansågs 
det att skatteförmågan ökade proportionellt med inkomsten eller förmögen
heten, men under 1800-talet trängde så småningom fram en uppfattning att 
skatteförmågan ökade progressivt i förhållande till inkomst/förmögenhet. Också 
andra meningar förekommer beträffande vad som konstituerar skatteförmågan. 
En tredje princip är den att skatterna skall ha en fördelningseffekt, dvs utjämna 
inkomst- och förmögenhetsfördelningen i samhället. Alla de nämnda princi
perna var aktuella i Sverige i slutet på 1800-talet. En livlig diskussion pågick i 
dessa frågor även bland de ledande svenska nationalekonomerna, främst David 

84 RD 1910, prop., 1, bilagt statsrådsprotokoll (om inkomsterna) 14.10. 1910, s. 12-15. 
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Davidson, Knut Wicksell och Gustav Cassel, vilka intog olika ståndpunkter, i 
hög grad beroende på att de utgick från olika politiska värderingar.85 

Dessa principer ger i sig mycket vaga anvisningar om hur skattesystemet i 

verkligheten skall se ut. Det intressanta är vilka idéer som är aktuella vid en viss 

tidpunkt, hur de tolkas, hur de påverkar skattesystemets utformning och vilka 
grupper som använder vilka idéer för sina intressen. 

I början av perioden 1876-1910 var den mest diskuterade skattefrågan den om 
skattesystemet belastade jordbrukarna på ett orättvist sätt genom att enbart de 

drabbades av grundskatterna. Många pekade också på att jordskatterna var 

orättvist fördelade på olika jordbrukargrupper och jämförde frälseägande gods

ägare med småbrukande skattebönder.86 1873 års riksdag hade beslutat att en 

avskrivning av grundskatterna skulle äga rum med 3% per år. Det stod klart att 
detta också måste innebära en avveckling av rustnings- och roteringsbesvären, 
som ju ingick i grundskattesystemet. 

År 1875 tillsattes som nämnts en skattejämkningskommitté, som skulle utreda 
kostnaderna för att genomföra den planerade avskrivningen samt hur dessa 
skulle kunna ersättas genom direkt beskattning. Dessutom skulle den utreda hur 
den av regeringen i riksdagen år 1875 föreslagna härordningen skulle bekostas. 
Kommittén hävdade i sitt betänkande 1876 att det svenska samhället lätt kunde 
bära dessa kostnader, om de rådande konjunkturerna fortsatte. För utgiftsök

ningarna p g a en ny härordning hänvisades dels till att statsinkomsterna kunde 

väntas stiga automatiskt med stigande välstånd i landet, dels till att de indirekta 
skatterna kunde höjas, t ex skatterna på socker, kaffe, tobak, vin, sprit- och 
maltdrycker jämte stämpelskatten. Skatterna i Sverige ansågs lindriga jämfört 
med dem i andra länder. Kommittén menade dock att de indirekta skatterna var 
höga och att dessa hade "en given tendens att skarpare träffa de mindre bemed
lade samhällsklasserna". Därför borde vid sidan av dessa skatter finnas en direkt 

skatt, som vilande på "sunda och fullt rättvisa grunder" skulle kunna utvecklas 
så att den tryckte lika mycket på alla samhällsklasser. De bestämmelser som 
gällde den direkta skatt som förefanns, nämligen den allmänna bevillningen, 
medförde emellertid många orättvisor. Särskilt jordbrukarna men även köpmän, 

85 För Davidsons, Wicksells och Cassels åsikter i skattefrågorna vid denna tid hänvisas till 
Gårdlund 1956, s. 175 ff., 259 f., Uhr 1960, s. 158 ff., Uhr 1975, s. 98 ff., Carlson 1988, s. 
251 ff., 276 f. För en tyvärr otryckt jämförande analys av deras skatteteorier se Misgeld 
1968. Angående de i texten nämnda skatteprincipernas applicering i 1800- och 1900-talets 
svenska skattehistoria se Åkerman 1965, s. 505 ff., Åkerman 1966, s. 79, 93 ff., Dahlgren 
1970, s. 448 ff., och 453 ff., Rodriguez 1980, s. 64 ff., 196 ff., Mattsson 1982, s. 560. Jfr om 
intresseprincipens aktualisering i kommunala sammanhang även Norrlid 1970, passim, och 
Norrlid 1983, s. 76-78,98-100,109,118 f. 

86 Se om denna debatt fr a Hultqvist 1955, s. 173 ff. och 270 ff. och Hultqvist 1959a och b. 
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hantverkare och andra företagare var alltför gynnade i bevillningsbestämmel-
serna. Om bevillningen skulle ersätta grundskatterna, måste den höjas. Därige
nom skulle orättvisorna bli särskilt framträdande, varför bevillningen i så fall 
måste reformeras.87 Det är här uppenbarligen fråga om ett resonemang utifrån 
skatteförmågeprincipen. 

Den år 1879 tillsatta skatteregleringskommittén fortsatte arbetet med att ut
reda på vilket sätt grundskatter och rustnings- och roteringsbesvär borde avskri
vas och hur de skulle ersättas. Rättviseargumenten var i dess resonemang rela
tivt få. Om en avskrivning skedde, borde arvsskatten enligt kommitténs åsikt 
höjas, eftersom den dels drabbade kapitalet, dels var ganska lättburen. Stämpel
skatten kunde också höjas, av bl a samma skäl. Bevillningen för jordbruks
näringen föreslogs bli höjd, eftersom jordbrukarna nu skulle befrias från grund
skatter och med dem sammanhängande besvär. Kommittén ansåg också att den 
personliga skyddsavgiften borde avskaffas, eftersom den tyngst drabbade 
"samhällets mera obemedlade medlemmar". Däremot borde mantalspengarna, 
som ju också var en personskatt och lika regressiv som skyddsavgiften, vara 
kvar för att även den mest fattige medborgare genom att betala den skulle känna 
sin delaktighet i det svenska samhället.88 Bakom ligger ett tänkande i enlighet 
med intresseprincipen: också den fattigaste medborgaren ägde ett intresse i sta
ten och borde därför bidra till dess uppehållande. 

Adolf Hedin hävdade i en reservation att man borde höja det obeskattade in
komstbeloppet för existensminimum och menade att de regressiva inslagen i be
skattningen sedan 1860 års skattereform var påtagliga och negativa. Han ansåg 
även att det var orättvist att lägga lika hög skatt i % på inkomst av arbete som 
på inkomst av kapital, eftersom den senare inkomsten hade en helt annan säker
het och varaktighet.89 

Statsminister Themptander gjorde ett berömt yttrande i riksdagen 1885, då 
han i anslutning till remissen av propositionerna i grundskatte- och försvars
frågorna med tanke på grundskatterna förklarade att man inte strafflöst bibehöll 
"sekelgamla orättvisor".90 Det bör påpekas att de skatteorättvisor Themptander 
talade om inte gällde olika klasser i förhållande till varandra utan förhållandena 
inom bondeklassen, nämligen skillnaden i beskattning mellan oprivilegierad och 

87 Skattejämkningskommitténs betänkande 20.10.1876, s. 27-40. Se även Hultqvist 1959 
a, s. 86-97. Hultqvist ser kommitténs analyser och förslag som ett uttryck för "krav på skatte
garantier för de samhällsgrupper som såg sina ekonomiska intressen hotade av avskrivnings
planerna". 

88 Skatteregleringskommitténs betänkande 1882,1, s. 57-59, III, s. 254-255, 264, 305-310. 
89 Ibid., I, s. 100-104. 
90 Nevéus, s. 286. 
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privilegierad jord. Ägarna av skattejord hade enligt Themptander skäl att kräva 

ett rättvisare skattesystem.91 Däremot anger detta inte att bondeklassen enligt 

Themptanders mening skulle vara hårdare belastad än t ex städernas befolkning. 
I samband med skattepropositionen 1885 motiverade Themptander grund

skatteavskrivningen med att man inte borde öka orättvisorna genom att behålla 

grundskatterna när man höjde beväringsbördan och minskade rustnings- och 
roteringsbesvären. Han framhöll också att en skattelättnad just vid denna tid 
kunde vara befogad för jordbrukarna, eftersom jordbruket hade drabbats av en 
ekonomisk kris. Därför föreslog regeringen ingen höjning av bevillningen för 
jordbruksfastighet. Att Themptanders argumentering inte innehåller några kla

rare ställningstaganden för någon grupps skatteintressen kan ha samband med 

att man för avskrivningen 1885 inte behövde höja några skatter utan kunde ta av 
det överskott som fanns i statens inkomster.92 

Efter 1885 bröt den stora tullstriden ut. Den gällde, som forskningen utförligt 
redovisat, främst frågan om tullarna behövdes som skydd för det svenska nä
ringslivet. Striden fick stor betydelse för det moderna svenska partiväsendets 
uppkomst. Den gruppering som skedde av protektionister mot frihandlare bi
drog starkt till uppordningen av partier efter en höger-vänsterskala. 

Protektionister och frihandlare stod även mot varandra som representanter för 
producent- och konsumentintressen. I denna motsättning fanns givetvis också 
en skattekonflikt, som gällde frågan om konsumenterna skulle påläggas indi
rekta skatter till nytta för producenterna. Eftersom tullarna i stor utsträckning 

drabbade nödvändighetsvaror, skärptes motsättningarna av en klasskonflikt, 
d v s av konflikten mellan arbetarklassen och de godsägare, storbönder, finans

män och industriföretagare som tog vinsten på försäljningen av de i landet pro

ducerade varor som skyddades av tullarna. 
Dessa intresseståndpunkter står jämförelsevis klara i tullstriden. Sten Carlsson 

har visat hur nära ställningstagandena i fråga om spannmålstullarna överens
stämde med fördelningen av spannmålsproducenter respektive -konsumenter.93 

I kampen användes ofta också intresse- och rättviseargument. Detta var natur
ligtvis tacksammast för frihandlarna, som ihärdigt drev argumentet att tullar lik

som andra indirekta skatter oftast drabbar de fattiga hårdast.94 

91 Jfr AK 1885:6, s. 15 ff. Jfr även prop. nr 16 9.1.1885, s.. 
92 RD 1885, prop. 16, bilagt statsrådsprotokoll 9.1.1885, s. 6 f., 10 ff. 
93 Carlsson 1953, s. 65 ff. Jfr även Montgomery 1921, s. 137, och Åberg 1975, s. 54 ff. 
94 För exempel hänvisas till E. Key, Minnen, III, 1917, s. 201, 238, 325 ff., Vallinder 

1962, s. 267 f., Montgomery 1921, s. 145, Elvander 1961, s. 95, Petré 1945, s. 99, 110, samt 
till Wicksell 1894, s. 45 ff. 

101 



Sedan protektionismen segrat och tullarna höjts, kvarstod grundskatte- och 
försvarsfrågorna som stora politiska tvistefrågor i riksdagen. Politikerna var i 
stort sett eniga om att de måste lösas i ett sammanhang. Statsfinansiellt sett 
kunde detta som framgått ske utan reformering av skattesystemet, eftersom man 
levde i en tid med stora överskott i statens budget, delvis beroende på tullhöj
ningarna. Att det var många som inte ville förändra skattesystemet var tydligt, 
och att protektionisternas önskan att höja tullarna delvis orsakades av att de inte 
ville ha nya direkta skatter som de själva skulle drabbas av är synnerligen san
nolikt, även om det är svårt att empiriskt belägga. 

Kampen mot grundskatterna fördes dock vidare vid riksdagarna 1888-1890 
påtalades i motioner från bondehåll, i vilka orättvisorna i grundskattesystemet 
påtalades. Syftet var att man skulle få till stånd en ytterligare grundskatte
avskrivning. Mest anmärkningsvärd är den stora motionen vid 1889 års riksdag, 
då 129 lantmannapartister i andra kammaren krävde 20% nedsättning omedel
bart med hänvisning till rättviseskäl.95 Dessutom påtalades i några motioner det 
orättvisa ur skatteförmågesynpunkt i de personskatter som fanns kvar, bl a 
mantalspengarna.96 

I sammanhanget kan påpekas att resonemang om skatteförmåga och rättvisa 
spelade mycket liten roll i de propositioner som regeringarna Åkerhielm och 
Boström lade fram beträffande avskrivningen av grundskatterna och rustnings-
och roteringsbesvären vid de tre riksdagarna 1891 och 1892. Finansministern i 
dessa regeringar, Fredrik von Essen, förklarade visserligen att den skattebörda 
som kom i stället för den som avskrevs skulle kännas lättare, eftersom den bars 
av fler än av det fåtal som burit den tidigare. Detta var dock endast att instämma 
i en mening som i varje fall sedan 1885 varit den officiellt godtagna. 

von Essen var ingen anhängare av radikala reformer. Vid de lagtima riks
dagarna 1891 och 1892 ville han på sikt ersätta det inkomstbortfall avskriv
ningen förde med sig enbart med höjningar av fastighetsbevillningen, av malt
skatten (alltså en indirekt regressiv skatt) och av stämpelskatten (också den till 

95 MAK 1889, 83 (A P Danielsson + 128 personer). Likalydande motion: MFK 1889, 23 
(A Th Wallenius +6). Andra motioner i samma ämne vid riksdagarna 1888-1890 med lik
nande argument: MAK 1888, 1 (H Andersson i Nöbbelöv + 7 pers.), 17 (J Johnsson), 25 (G F 
Östberg), 29 (J Sjöberg + 1), 31 Ollas A Ericsson), 161 (J A Hansson); MAK 1889, 16-17 (J 
Eliasson + 3); MAK 1890, 3 (H Andersson i Nöbbelöv + 7), 33 (L Pålsson), 45 (J Eliasson), 
98 (P G Petersson + 4), 175 (A P Danielsson + 68). Om den stora lantmannamotionen 1889 i 
grundskattefrågan se Sundberg 1961, s. 138-142. Om förhandlingarna i samma fråga vid 
riksdagen 1890 se ibidem, s. 224-229. 

96 MAK 1888, 125-126 (O H Ström); MFK 1889, 22 (J Mankell), MAK 1889, 107 (O H 
Ström). Bevillningsutskottet citerade en intresseargumentering från skatteregleringskommit-
téns utlåtande 1882 som skäl för att inte avskaffa den personliga sjukvårdsavgiften: sjukvår
den måste ligga "alla samhällsmedlemmar, ej minst de obemedlade, lika om hjärtat" (BU 
1888, 10, s. 9). 
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stor del en indirekt skatt). I hans argument för höjningen av stämpelskatten 
skymtar emellertid ett skatteförmågeresonemang i det att han uttalade att 
"inkomst av kapital äger större skattekraft än inkomst av arbete". Stämpelskat
ten borde därför anordnas så att den främst drabbade "de förmögnare samhälls

klasserna". Han tillade emellertid förklaringen att detta var viktigt, eftersom den 

grundskatt som skulle avskrivas också vore en förmögenhetsskatt. Det verkar 
som om han ansåg att en skatt som beräknades på förmögenhet eller egendom i 
och med detta drabbade de förmögnare skikten i samhället hårdast. Denna 
grumlighet i resonemanget inger en viss misstro till von Essens vilja och för
måga att genomföra ett rättvise- eller skatteförmågeresonemang. Det finns an

ledning att anta att von Essens vilja att belägga "de förmögnare samhällsklas

serna" med tyngre skatter inte har varit särskilt stor.97 

I övrigt är argumenten i skattepropositionerna vid de lagtima riksdagarna 
1891 och 1892 statsfinansiella och skattetekniska. Frånsett avskrivningen av 
grundskatter och rustnings- och roteringsbesvär avsåg regeringen inte heller att 
genomföra några större reformer av skatteväsendet. 

Inför den urtima riksdagen hösten 1892, som kom att fatta det slutliga beslutet 

att avskaffa det gamla grundskattesystemet, förklarade som nämnt E G Boström 

att grundskatterna skulle ersättas med direkta skatter. Löftet var tänkt att med
föra att frihandlarna godtog grundskatteavskrivningen och den därmed sam
manhängande försvarsreformen, och det har också tillmätts stor betydelse för att 
dessa förändringar kom att beslutas av riksdagen. Som ersättning för grund
skatterna föreslog von Essen riksdagen en höjning av den gamla bevillningen 
och en arvsskatt i form av stämpelavgift. Det enda som i hans yttrande till 
skattepropositionerna antyder ett rättviseargument - utom upprepandet av att 
stämpelskatten skulle drabba de förmögnare samhällsklasserna - var att de 
mindre bemedlade, d v s de med inkomster lägre än 800 kronor skulle befrias 

från tilläggsbevillningen, och vidare att en "behörig" beskattning av trävaru-

hanteringen troligen skulle ge staten ökade inkomster.98 

Principiellt förefaller regeringarna Åkerhielm och Boström ha varit anhängare 

av en skatteförmågeprincip som innebar att förmågan att betala skatt växte pro
portionellt med inkomst och förmögenhet. Dessutom var de tullvänliga, vilket 
innebar att de inte hade något emot regressiva indirekta skatter. I riksdagen, 
främst i andra kammaren, fanns dock de som hade en annan tolkning av skatte-
förmågeprincipen. I motioner vid 1891 och 1892 års lagtima riksdagar föreslogs 

97 För von Essens yttrande se RD 1891, prop., 34-37, bilagt statsrådsprotokoll 14.3. 1891, 
s. 18-20, upprepat vid RD 1892 (LR), prop. 3-5, bilagt statsrådsprotokoll 13.1.1892, s. 16-18. 
Om behandlingen av grundskattefrågan vid 1891 års riksdag se Sundberg 1961, s. 303-315. 

98 RD 1892 (UR), prop.3-6, bilagt statsrådsprotokoll 14.10.1892, s. 10-22. 
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skatter som skulle utgå efter den progressiva metoden, vilken enligt motionä

rerna bäst mätte skatteförmågan.99 

Att det redan fanns en opinion i andra kammaren för ett försiktigt införande 
av en progressiv beskattning visar ett av bevillningsutskottets yttranden vid 
1891 års riksdag. Utskottet avstyrkte visserligen en motion om en progressiv 
arvsskatt.100 I ett annat utlåtande förklarade det emellertid att skatteförmågan 

måste beaktas i fråga om försvarsutgifter och att den som ägde mer att försvara 

borde avkrävas större uppoffringar till försvaret än de mindre bemedlade - här 

ett intresseresonemang alltså. Om en försvarsreform skulle föreslås, borde en 

progressiv beskattning prövas. Denna slutsats, som togs av utskottets majoritet 
från andra kammaren, kan givetvis betraktas som ett förhandlingserbjudande till 

den försvarsvänliga första kammaren.101 

Samma uppfattning uttalades med skärpt utformning av bevillningsutskottet 
1892, då det i ett sammanhang yttrade att i den mån en nyordning av försvaret 
krävde en skattehöjning så borde det ske dels genom ett omvandlande av bevill-
ningen till en progressiv skatt dels genom en progressiv arvsskatt. Uttalandet 

formulerades av utskottets andrakammarmajoritet. Det avslogs i första kamma

ren och antogs i andra, på bägge ställena utan votering. 102 Beslutet i andra 

kammaren var betydelsefullt. Det lade grunden för den kompromiss som skedde 

i och med besluten om 1901 års härordning och 1902 års progressiva inkomst

skatt. 
Vid urtima riksdagen 1892 framkom också förslag om progressiva skatter, 

dock inte från förstakammarhåll. Karakteristiskt nog innebar den enda motion i 

första kammaren som gällde grundskatteavskrivning och försvar ett förslag om 
en försvarsreform som inte behövde finansieras med höjda skatter.103 I andra 
kammaren begärdes i tre motioner förslag om progressiva skatter med åbero
pande inte av rättviseargument utan främst med hänvisning till andra kamma-

99 MAK 1891, 26 (R Gustafsson + 5, önskade en progressiv arvsskatt, vilken Gustafsson 
angav sie ha motionerat om redan 1886), 180 (G Ericson, begärde en progressiv värnskatt), 
189 (A Aström + 6, önskade också en progressiv värnskatt); MFK 1892 (LR), 9 (H Claesson, 
önskade en progressiv arvsskatt), MAK 1892 (LR), 106 (E Åkerlund, önskade en progressiv 
skatt, särskilt på kapital), 154 (C Wallis + 3, önskade en progressiv arvsskatt). 

100 BU 1891, 19. 
101 BU 1891, 21, s. 7. De flesta förstakammarledamötema i utskottet reserverade sig. 
102 BU 1892 (LR), 19, FK 1892, 44, s. 36, AK 1892, 47, s. 26. 
103 MFK 1892 (UR), 1-2 (C Adelsköld). 
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rens ovannämnda uttalande vid samma års lagtima riksdag.104 Sådana motioner 

framfördes också vid riksdagarna 1893 och 1894.105 

Regeringen Boström med dess förankring i förstakammarhögern var dock 
ingen vän av snabba reformer på skatteområdet. 1893 tillsatte den en kommitté 
som fick till uppgift att diskutera och föreslå ändringar i arvsskatten, stämpel
skatten och bevillningen. Utifrån dess förslag till stämpelavgift hösten 1894, 

som inkluderade en progressiv arvsskatt, framlade von Essen till 1894 års riks

dag en proposition om en stämpelavgift med en progressiv arvsskatt. Han angav 

inga andra skäl för en sådan skatt än det önskemål härom som den urtima riks
dagen 1892 hade framställt; han påpekade endast att progressiviteten var syn
nerligen måttlig jämfört med motsvarande skatt i England, Frankrike och Dan
mark.106 

Den 1893 tillsatta skattekommitténs betänkande i bevillningsfrågan kom den 
2/11 1894.107 Kommitténs uppfattning om en rättvis beskattning var att denna 
skulle utgå från skatteförmågan, samtidigt som skatterna skulle vara proportio
nella. Den progressiva principen var felaktig, bl a därför att det var godtyckligt 
hur den progressiva skalan gjordes och var den stannade; vidare motverkade 
den sparsamhet, samtidigt som den var av föga värde i ett land med så få stora 

förmögenheter som Sverige. Den skulle också, ifall den vore "mera kännbar" 

leda till att kapitalet flyttade utomlands. Kommittén vände sig dessutom mot 
tanken att beskattningen skulle användas för att rätta till orättvisor i inkomst-
och förmögenhetsfördelningen. Skatterna borde enbart ha fiskaliskt syfte.108 

Kommitténs förslag till allmän bevillning utsattes av kammarrätten för skarp 
kritik. Den menade att förslaget gynnade jordbrukarna i alltför hög grad och 

även i övrigt ökade ojämnheten i fastighetsbeskattningen. Kammarrätten för

ordade en övergång till en ren inkomstskatt, eventuellt kompletterad med en 
förmögenhetsskatt för att ta hänsyn till kapitalinkomstens större skatteförmåga. 
Den framförde dock inga förslag om progressiv skatt och vände sig också mot 
ett införande av obligatoriska självdeklarationer.109 Det kan noteras att ett av 

104 MAK 1892 (UR), 11 (J Mankell), 24 (O Andersson i Hasselbol + 1), 27 (O Olsson i 
Stockholm + 2). 

105 MAK 1893, 30 (E Åkerlund), 78 (G Ericsson i Stockholm), 174 (C Wallis); MAK 
1894, 76 (G Ericsson i Stockholm), 78 (E Åkerlund), (A Hahn). 

106 RD 1894, prop. 43, bilagt statsrådsprotokoll 21.2.1894. 
107 Kommitténs betänkande underskrevs av H Cavalli, Olof Jonsson i Hov och A Holm

quist. 
108 Betänkandet 2/11 1894, s. 118 f. 
109 Kammarrättens utlåtande över bevillningskommitténs betänkande 2/11 1894, s. 7-11 

och 36-43. 
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kammarrättsråden avvek från majoriteten och förespråkade en progressiv skatt, 
nämligen Johan Östberg.110 

Skattefrågan utreddes vidare i en ny kommitté som tillsattes av regeringen 
med uppdrag att granska och yttra sig över det bevillningsförslag som den tidi
gare kommittén hade framlagt111. Den utgick - liksom alla andra skatteplanerare 
vid denna tid - från att den personliga skatteförmågan skulle avgöra den direkta 
skatten. Enligt dess mening bestämdes skatteförmågan främst av "den skatt
skyldiges behållna inkomst och hans på denna inkomst hänvisade behov". En 
rättvis skatt måste därför vara en allmän inkomstskatt. Att skatten skulle vara 
proportionell sägs inte klart, men i detta avseende följs den tidigare kommitténs 
förslag. Inkomst av kapital borde beskattas till V5 mera än inkomst av arbete.112 

Finansministern i E G Boströms regering 1897, Claes Wersäll, var inte mera 
radikal än Fredrik von Essen. Han lade i sitt yttrande till propositionen om be-
villningen vid 1897 års riksdag stor vikt vid de tekniska problemen. Wersäll 
menade att "vår av en fastighetsskatt och en inkomstskatt sammansatta, med en 
tyngande överbyggnad av ofta mångdubbelt drygare kommunalskatter försedda 
samt för en och samma skattskyldige ofta på ett stort antal kommuner sönder
splittrade bevillning" inte kunde i sig uppta några nya skatteprinciper. Därför 
vände han sig mot även mindre reformer och avvisade t ex tanken att beskatta 
inkomst av kapital högre än inkomst av arbete. Likaså vände han sig med tek
niska argument mot införandet av en progressiv beskattning. Wersäll hävdade 
också att en större reform av den direkta beskattningen skulle innebära att allt 
det som hörde ihop med bevillningen skulle brytas sönder: reglerna för politisk 
och kommunal rösträtt, den kommunala bevillningen, fastighetslagstiftningen 
m m. Därför föreslog han endast obetydliga förändringar.113 

I riksdagens andra kammare hade kritiken av det som sågs som orättvisor i 
skattesystemet fortsatt i motioner vid riksdagarna 1895-96. Personskatterna an
greps vid båda riksdagarna.114 Vid 1896 års riksdag framfördes dessutom krav 
på en omvandling av bevillningen till en progressiv inkomstskatt med hänvis
ning till att den bäst träffade skatteförmågan. Vid riksdagen 1897 framhöll åtta 
andrakammarledamöter i en motion att de urtima löftena 1892, som enligt deras 
mening inneburit att de som hade den största skatteförmågan skulle bära de nya 

110 Ibid., s. 88. 
111 Medlemmar i kommittén var A G Svedelius, H Cavalli, H Hammarskjöld, O Jonsson i 

Hov, I Månsson, M Nisser, D G Restadius, J Rettig och H Wachtmeister. 
112 Yttrande 9/12 1895, se särskilt s. 6, 19 f. 
113 RD 1897, prop., 29, bilagt statsrådsprotokoll 26.2.1897, s. 1-25. 
114 MAK 1895, 25-27 (O H Ström); MAK 1896, 76-79 (J Mankell). 
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försvarsbördorna, inte hade infriats. I andra motioner hävdades att rättvisan 
fordrade att sambandet mellan kommunalskatten och bevillningen upplöstes.115 

1897 års riksdag intog inte heller Wersälls resignerade attityd utan begärde i 
en skrivelse till regeringen att en utredning skulle ske om sambandet mellan be
villningen och kommunalskatten skulle kunna upplösas och att regeringen, ifall 
det vore möjligt, skulle lägga fram förslag till en särskild kommunalskattelag. 
Anmärkningsvärt är att lagutskottet först ställde sig negativt till motionerna om 
att kommunalskatten borde skiljas från bevillningen. Opinionen i riksdagen var 

tydligen mera reformvänlig, eftersom bägge kamrarna ställde sig bakom 

nämnda skrivelse.116 

I oktober 1897 tillsatte regeringen en kommitté, som skulle genomföra den av 
riksdagen begärda utredningen och avge förslag till en kommunalskattelag, som 
bl a skulle fylla kravet att innebära en beskattning som var så litet betungande 
för de skattskyldiga som möjligt. Den kom med sitt betänkande den 18/5 
1900.1" 

Kommitténs resonemang gick ut på att statsskatten skulle bygga enbart på 
skatteförmågan men den kommunala beskattningen även på intresseprincipen. 
Kommittén var förhållandevis konservativ. Den förklarade att hänsyn till skatte
förmågan innebar att inkomst av kapital borde beskattas mer än inkomst av ar
bete men tyckte att det räckte med en stämpelskatt, inklusive arvsskatten, för att 

nå detta mål. Kommittén erkände vidare - som den första av det slutande 1800-
talets kommittéer - att en progressiv skatt teoretiskt var riktigare än en 

proportionell, eftersom den personliga skatteförmågan växte i starkare progres
sion än inkomstbeloppet. Dock ville kommittén inte föreslå en progressiv skatt, 
eftersom det vore "en så betydelsefull och för de skattdragande kännbar föränd
ring, om vars rättvisa och billighet meningarna ännu äro mycket delade i vårt 

land". Den vore inte heller statsfinansiellt motiverad.118 Kommitténs övervägan

den ledde inte till några större reformförslag. 
De av regeringarna under 1880- och 1890-talen tillsatta kommittéerna visade 

alltså ingen större förståelse för den progressiva skatteprincipen. De - liksom de 
regeringar som tillsatte dem - var i skattefrågan i varje fall under 1890-talet 

klart konservativare än riksdagens andra kammare. 

115 MAK 1896, 153 (G Ericson i Stockholm + 8); MAK 1897, 165 (J Bromée + 8). MAK 
1897, 2 (A V Ljungman), 43 (Oilas A Eriksson). 

116 RD 1897, LU 24, 33, RS 65 (5/5 1897). 
117 Kommitténs betänkande var undertecknat av C. Herslow, H Behm, G A Berg, H Ca-

valli, O Erichson, J Fredholm, J Gripenstedt, H Hamilton, O Jonsson i Hov, Ph Lemon, 
A V Ljungman, I Månsson, J Rettig, J Östberg. 

118 Kommunalskattekommitténs betänkande 18/5 1900, s. 36-46. 
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I motiveringen till budgetpropositionen vid 1901 års riksdag förklarade 
emellertid finansministern Hans Wachtmeister att han hoppades att den på
gående utredningen skulle leda till en "allmän och ren inkomstskatt", så att man 
på ett bättre sätt än tidigare skulle kunna ta hänsyn till den olika skatteförmågan 
hos olika skattskyldiga.119 Han förklarade också i samband med framläggandet 
av förslaget till ny härordning att denna delvis borde bekostas med en skatt där 
de större inkomsterna skulle beskattas "i icke oväsentligt starkare proportion än 
de mindre", dvs efter en progressiv skala. Uppenbart är att det låg ett skatte-
förmågeresonemang bakom, liksom detta också antyds i hans förklaring att den 
fonderade inkomstens större skatteförmåga borde tas till grund för en förmö
genhetsskatt efter en revision av bevillningen.120 

1901 års riksdag, som beslöt en ny härordning, fattade flera beslut om skatte
väsendet som var längre gående än kommunalskattekommitténs. I skrivelser till 
regeringen begärdes - samtidigt som en viss polemik fördes mot Wersälls ytt
rande 1897 - att regeringen i syfte att en ny härordning med utsträckt värnplikt 
skulle kunna finansieras skulle utarbeta ett förslag till en progressiv inkomst
skatt som ersättning för den tilläggsbevillning som under de senare åren använts 
som tillskott i budgeten. Den progressiva skatten förklarades vara rättvisare och 
mindre tyngande än tilläggsbevillningen. Det var dock inte fråga om en helt ge
nomförd (eller "ren") inkomstskatt, eftersom inkomst av fastighet skulle beräk
nas efter en viss % på fastighetsvärdet.121 En orsak till att majoriteten i första 
kammaren gick med på denna skatt var troligen att detta sågs som en nödvändig 
eftergift för att en majoritet i andra kammaren skulle acceptera den kostsamma 
försvarsreformen. 

Åren innan hade skattediskussionen i riksdagen varit tämligen begränsad, tro
ligen p g a den pågående utredningsverksamheten. 1898 inlämnades en motion 
där det begärdes att grundskatterna, vilkas orättvisa kändes särskilt hård sedan 
värnplikten utvidgats och arbetskarlarna minskat i jordbruket, omedelbart skulle 
avskaffas. Även kaffe- och tétullarna angreps med rättviseargument.122 1899 
kom ett angrepp i första kammaren på arvsskatten för att den var för betung
ande, i varje fall orättvist tyngande för fideikommissen.123 I övrigt upprepade 

119 RD 1901, bilaga till statsrådsprotokollet (Inkomsterna) 11.1.1901, s. 12. 
120 Se sammandrag av hans yttrande till statsrådsprotokollet 21.12.1900 i SU 1901, 11, s. 

83 ff. 
121 RS 1901, 78 (13.5.1901), 123 (1.6.1901). I RS 1901, 129 (3.6.1901) begärdes en för

beredande utredning om inkomst- och förmögenhetsfördelningen bland Sveriges invånare 
före nästkommande riksdag. 

122 MAK 1898, 22, 23 (J Anderson, Jönköpings län), 27 (H Odencrants). 
123 MFK 1899, 15 (C Klingspor). 
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0 H Ström sina motioner från tidigare om att mantalspengarna och de andra 

personskatterna skulle tas bort.124 1901 begärdes i några motioner en progressiv 

utformning av tilläggsbevillningen med hänvisning till skatterättvisa och princi
pen om skatteförmåga, och en av dessa motioner åberopades i den ovannämnda 
riksdagsskrivelse där ett förslag om en progressiv inkomstskatt krävdes.125 

von Otters regering framlade också för 1902 års riksdag ett förslag till en 
progressiv inkomstskatt med åberopande av riksdagens önskan. Förslaget hade 

förberetts i en kommitté bestående av tre sakkunniga.126 Som Hans Wacht-
meister påpekade i sin motivering för propositionen, innebar inkomstskatten en 
betydande skattelindring för fast egendom jämfört med den tidigare tilläggs
bevillningen. Han framhöll att detta kunde korrigeras genom en supplementär 

förmögenhetsskatt, som borde drabba inte bara det fasta utan också det rörliga 
kapitalet, men införandet av en sådan måste överlämnas till framtida prövning. 
Denna lindring för förmögenheterna bör givetvis ha gjort förslaget smakligare 
för många besuttna i både första och andra kammaren. Jämfört med kommitténs 
förslag proponerade regeringen en höjning av den skattefria inkomsten från 
1 000 kronor till 2 000, jämte några andra lindringar, främst i skatten för 
inkomster mellan 2 och 4 000 kronor och däri att progressionen skulle stanna 

vid 5% i stället för de 6 som kommittén föreslagit. Regeringens förslag togs av 
riksdagen, dock med ändringarna att den skattefria inkomsten stannade vid 
1 000 kronor och att progressionen sänktes till 4%.127 

Med detta beslut hade ett stort steg tagits mot det moderna skattesystemet. 
Viktiga förutsättningar för detta har inte endast besluten vid riksdagarna 1885 

och 1892 om att avskaffa grundskatterna och indelningsverket som skattebörda 

varit utan också andra kammarens skrivelse 1892 med dess förklaring att bevill-

ningen borde omvandlas till en progressiv inkomstskatt. Att dessa reformer kom 

till stånd berodde som framgått på flera faktorer. Till dem hör knappast att rege
ringarna efter 1888 drev på reformarbetet. Dessa regeringar var klart konserva-

124 MAK 1899,188-190. 
125 Den åberopade motionen var MAK 1901, 178 (K Almqvist). Jfr även MAK 106 

(G A E Kronlund), 113 CD Bergström). I MAK 114 begärde David Bergström att obligatorisk 
självdeklaration skulle införas. I MAK 167 föreslog P O Lundeli en progressiv försvarsskatt. 
I MAK 126, där Hj Bran ting vände sig mot härordningsförslaget, hävdade han att både de di
rekta och de indirekta skatterna var för betungande för dem som hade mindre än 3 000 kr i 
inkomst och begärde att de skulle befrias från tilläggsbevillningen. 

126 De tre sakkunniga var H Cavalli, Johan Östberg och David Davidson. I Flodström 
gjorde i detta sammanhang den begärda utredningen om inkomst- och förmögenhetsfördel
ningen i Sverige. Utredningen och de sakkunnigas betänkande finns i RD 1902, Bihang till 
riksdagsprotokollen, Kommittébetänkanden, II.2.3. 

127 RD 1902, prop. 16, bilagt statsrådsprotokoll 11.1.1902, särskilt s. 40-44, och RS 1902, 
106. 
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tiva och förhindrade snarast i samverkan med första kammaren en skattereform 

genom att tillsätta vanligen synnerligen konservativa kommittéer för att utreda 

skattefrågan. Att här låg ett intresse bakom är ganska uppenbart. Regeringarna 

var främst förankrade hos de höga ämbetsmän, företagare, finansmän, gods
ägare och andra större jordinnehavare, som ännu dominerade riksdagen p g a de 

plutokratiska rösträttsbestämmelserna. Främst av dessa regeringar står den 
långvariga boströmska ministären, som även om den avskaffade grundskatterna 

under hela 1890-talet förhindrade en genomgripande skattereform. 

Från 1902 års proposition om en progressiv inkomstskatt till 1910 års om en 
progressiv inkomst- och förmögenhetsskatt kan vägen synas ganska rak. Om 
den var rak, var den kanske ändå längre än man skulle ha väntat sig med tanke 

på att regering och riksdag redan vid 1901 och 1902 års riksdagar förklarade att 

inkomstskatten måste kompletteras med en förmögenhetsskatt.128 

Vid 1903 års riksdag förklarade dock den nytillträdde finansministern i 

E G Boströms andra regering i yttrandet till propositionen om inkomstskatten 
att någon stor skatteförändring inte borde ske förrän man kunnat värdera hur in
komstskatten fungerade. En från början påtaglig brist i den var att en stor del av 

den fasta egendomen i landet undgick skatten.129 Detta kunde avhjälpas med en 

särskild förmögenhetsskatt, men detta fordrade att de förarbeten till en sådan 
som börjat med kommunalskattekommitténs betänkande år 1900 fullföljdes. I 
väntan på reformen föreslog Meyer att skattskyldigheten för inkomst av fast 
egendom skulle börja redan vid en inkomst på 300 kr enligt beräkningen 6% av 
taxeringsvärdet i stället för den gräns på 1 000 kr som gällde för inkomst både 

av egendom och av arbete.130 

Tanken att den föreslagna åtgärden skulle medföra större rättvisa avvisades 

dock av ett på denna punkt enhälligt bevillningsutskott. Utskottet påpekade bl a 
det orättvisa i att de som hade inkomst av en mindre jordegendom skulle betala 
skatt härför medan de som hade samma inkomst av rörligt kapital skulle vara 
skattefria. Meyers förslag stöddes av första kammarens majoritet men föll vid 
den gemensamma omröstningen i riksdagen p g a andra kammarens motstånd. 

Också den av bevillningsutskottets majoritet avvisade förstakammarmotionen 

128 Jfr om Wachtmeisters uttalanden 1901 och 1902 ovan s. 108 f. Vidare kan noteras att 
riksdagen i RS 1901, 129, begärde att regeringen skulle göra en utredning om inkomst- och 
förmögenhetsfördelningen. I RS 1902, 106, begärde riksdagen att regeringen skulle utreda 
frågan om en förmögenhetsskatt. Denna skulle genomföras först när inkomstskattesystemet 
omgestaltats. 

129 Detta orsakades bl a av att egendom som inte gav inkomst och egendom som beräkna
des ge mindre än 1000 kr inkomst efter 6% på taxeringsvärdet - en ofta missvisande beräk
ningsgrund - inte blev beskattad. 

130 RD 1903, prop. 42, bilagt statsrådsprotokoll 30.1.1903. 
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om att även fastighetsägarna borde deklarera sina inkomster, eftersom detta var 
det enda rättvisa, avslogs i riksdagen. Bevillningsutskottets majoritet åberopade 

svårigheten för jordbrukarna att uppge sina inkomster.131 

Vid samma riksdag föreslog Meyer en maltskatt. Några rättvisesynpunkter 
framfördes inte i detta sammanhang, enbart en rad nykterhetssynpunkter. I fråga 
om den skatt på punsch som Meyer föreslog anfördes enbart statsfinansiella ar
gument. Bägge dessa förslag togs av riksdagen.132 

Meyer försökte igen vid riksdagen 1904 med förslaget att fastighetsägarna 
skulle beskattas fr o m 300 kronors inkomst med samma motivering som tidi

gare. Den nämnda förstakammarmotionen (av von Schwerin) om obligatorisk 
deklaration för alla fastighetsägare upprepades också. Bevillningsutskottets 
majoritet avstyrkte även nu Meyers förslag men tillstyrkte denna gång motio
nen. Samtidigt föreslog utskottet att riksdagen skulle skriva till regeringen och 
begära att den skulle utarbeta och lägga fram ett förslag till förmögenhetsskatt. 

Ett sådant beslut kom dock inte att tas av riksdagen, eftersom kamrama ham

nade i skilda beslut och frågan inte kunde tas till gemensam omröstning. Inte 
heller förslaget att ägare av fast egendom skulle inkomstdeklarera blev anta

get.133 

Sannolikt som en följd av bevillningsutskottets och andra kammarens begäran 
om ett förslag till förmögenhetsskatt tillsatte regeringen Boström redan i slutet 
av maj 1904 en grupp sakkunniga inom finansdepartementet, vilka utarbetade 
ett förslag till skatt på inkomst och förmögenhet, som överlämnades i december 
1904. Enligt detta var inkomstskatten progressiv och förmögenhetsskatten pro
portionell, medan inkomstskatten på aktiebolag och juridiska personer var pro
gressiv i förhållande till utdelningsprocentens storlek. Obligatorisk självdekla

ration skulle avges av alla skattskyldiga, alltså även av jordbrukare.134 

Meyer yttrade i samband med framläggandet av statsverkspropositionen vid 

riksdagen 1905 om detta förslag att det krävde "åtskillig ytterligare beredning", 
innan det kunde presenteras för riksdagen.135 Regeringen lade inte heller fram 
det vid denna riksdag. Det är tvivelaktigt om ett förslag till proportionell skatt 

131 BU 1903, 49, s. 16-20, MFK 1903, 5 (W G von Schwerin + 1), AK 1903, 59, s. 5 f., 
RS 1903, 106. Jfr om jordbrukarnas antagna oförmåga att deklarera sina inkomster Dahlgren 
1970, s. 488 ff. 

132 RD 1903, prop. 52 och 53 med tillhöriga yttranden i statsrådsprotokkollet 30.1. 1903, 
RS 1903, 104 och 156. 

133 RD 1904, prop. 59, MFK 12, BU 22 och 28, FK 36, 57, AK 39, 62, RS 149. För ytter
ligare information om diskussionen i riksdagen om en förmögenhetsskatt 1902-1910 hänvisas 
till en 3-betygsuppsats vid Historiska institutionen, Uppsala: Ericsson 1968. 

134 Förslag till förordning om skatt af inkomst och förmögenhet... 1905. 
135 RD 1905, prop., 1, bilagt statsrådsprotokoll (om inkomsterna) 14.1.1905, s. 13. 
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på förmögenhet och på inkomst av bolag och andra juridiska personer skulle ha 
kunnat nå framgång i riksdagen, d v s få tillräckligt stöd i andra kammaren. 
Observeras bör också att ledande män i förstakammarhögern vid denna riksdag 
liksom tidigare arbetade för att bägge kamrarnas samtycke skulle erfordras för 
ett giltigt riksdagsbeslut om en förmögenhetsskatt, i varje fall om denna skulle 
vara progressiv.136 Frågan om en förmögenhetsskatt hängde som framgått ihop 
med rösträttsfrågan. Den var därmed synnerligen känslig; det kunde synas klokt 
att avvakta med förslag tills läget i rösträttsfrågan klarnat. 

Inte heller den staaffska regeringen som tillträdde hösten 1905 lade fram nå
got förslag om en förmögenhetsskatt till 1906 års riksdag. Dess finansminister, 
J E Biesért, hänvisade till att det nämnda skatteförslaget av de sakkunniga i 
finansdepartementet krävde en omarbetning av taxeringsorganisationen och att 
det var ute på remiss. Biesért föreslog t v endast en ökad lindring beträffande 
bevillning och inkomstskatt för låginkomsttagarna och barnfamiljerna, med ar
gumentet att inflationen och utvecklingen av de indirekta skatterna försvårat lä
get för dessa grupper.137 Biesérts förslag godtogs dock inte av riksdagen. Vad 
beträffar bevillningen berodde detta i hög grad på att de föreslagna förändring
arna ansågs skola medföra en alltför stor omfördelning av den kommunala 
skattebördan, som ju beräknades efter bevillningen. Vad beträffar inkomst
skatten var huvudargumentet att Biesérts förslag tekniskt sett var för dåligt ut
format för att kunna antas.138 

I slutet av maj 1906 tillträdde Arvid Lindmans moderatkonservativa ministär 
med den handlingskraftige Carl Swartz som finansminister. Swartz är otvivel
aktigt den finansminister som uträttat mest för att utveckla det nya skattesystem 
som byggdes upp under 1900-talets första decennium. Detta beror inte bara på 
det som han är mest känd för i statsfinansiella sammanhang, nämligen att han 
genomförde en progressiv förmögenhetsskatt som tillägg till den progressiva 
inkomstskatten, utan också på att han ledde den omvandling av taxerings
administrationen som möjliggjorde en rad senare reformer av den direkta be
skattningen. 

Den remissbehandling som 1904 års skattebetänkande blivit föremål för synes 
ha slutförts under våren 1906. Inom en månad efter det att Swartz tillträtt 
finansministerposten tillsatte han tre sakkunniga i finansdepartementet för att 
bearbeta det insamlade materialet. Denna bearbetning ledde till att han och re-

136 Se ovan, s. 91. 
137 RD 1906, prop. 91, bilagt statsrådsprotokoll 16.3.1906, s. 19 ff., prop., 132, bilagt 

statsrådsprotokoll 20.4.1906. 
138 RD 1906, BU, 17, 19, RS 168, 169. 
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geringen Lindman kunde för 1907 års riksdag lägga fram förslag till nya be
stämmelser om taxerings- och deklarationsförfarandet. 

Reformförslagen innebar bl a: 1) att samma bestämmelser om deklaration och 
taxering skulle gälla för bevillning och inkomstskatt, 2) att deklarationer och 
taxeringar skulle gälla samma år och att detta år skulle vara det föregående året 
och inte det löpande, 3) att taxeringen skulle ske på grundval av självdeklaratio
nerna och inte som dittills äga rum, innan de senare inlämnats, 4) att alla som 
föregående år taxerats för åtnjuten inkomst över 1000 kr skulle deklarera, 5) att 
skattskyldigheten skulle gälla alla mantalsskrivna (den gällde tidigare beträf
fande bevillningen alla i landet bosatta), 6) att taxeringsorganisationen på flera 
sätt ändrades för att motsvara de behov som reformen i övrigt ställde.139 Riks
dagen godtog i stort sett de ställda förslagen.140 

Denna reform var ett nödvändigt steg på vägen mot en allmän inkomstskatt 
och mot en reell skatt på all förmögenhet. Eftersom deklaration, taxering och 
uppbörd av bevillning och inkomstskatt nu skulle samordnas, medförde refor
men att riksdagen måste besluta att 1 bevillning och inkomstskatt måste utgå 
under det påföljande året. De olika samordningsproblemen och förhållandet att 
hela taxeringsorganisationens funktionsduglighet måste kontrolleras gjorde att 
vidare reformering av inkomst- och förmögenhetsbeskattningen i stort måste 
uppskjutas. 

Vid riksdagarna under de två närmaste åren gällde den mest aktuella skatte
frågan beskattningen av skogen, en resurs som under hela 1800-talet ju genom
gått en väldig värdestegring. Beskattningen av den och av de inkomster den gav 
släpade emellertid efter jämfört med många andra inkomstkällor. Detta sågs på 
många håll som ett stort problem, inte minst i samband med de frågor som 
gällde Norrlands utveckling och de norrländska inlandskommunernas ekonomi. 

Regeringen Lindman med Carl Swartz som den drivande kraften i skatte
frågorna koncentrerade sina insatser inom detta område vid 1908 och 1909 års 
riksdagar på att få fram ett beslut om en skogsaccis, som skulle betalas av dem 
som avverkade timmer. Avsikten med denna skatt var bl a att inkomsterna 
skulle komma fattiga skogskommuner till godo. Ansträngningarna att få riks
dagen med på ett sådant beslut misslyckades 1908 men nådde framgång året 
därpå.141 Intressant är, som Ingemar Norrlid visat, att Swartz i sitt agerande in
för riksdagen i denna fråga hävdade att intresseprincipen - gärna realiserad i 

139 RD 1907, prop. 47,48 med till prop. 48 bilagt statsrådsprotokoll 15.2.1907. 
140 RD 1907, RS 104,105. 
141 Se om skogsbeskattningsfrågan under 1900-talets första decennium Norrlid 1983, s. 

88-122. 
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form av objektskatter - skulle vara avgörande för den kommunala beskatt
ningen. Den statliga direkta beskattningen skulle däremot bygga på den enskil

des skatteförmåga.142 

Motionsverksamheten 1907-09 hade inom skatteområdet ett starkt samband 
med de förslag i skattefrågor som framlades av regeringen. Vid 1908 och 1909 
års riksdagar gällde de främst skogsaccisen.143 Ett visst samband med frågan 
om skogsbeskattningen hade de motioner vid 1907 års riksdag som begärde åt
gärder för beskattning av s k "oförtjänt jordvärdestegring", samtidigt som de vi
sade på behovet av en beskattning som var anpassad till de senaste decenniernas 
ekonomiska utveckling. De kunde gälla skogsområden som stigit starkt i värde 
men också jord som ökat i värde av andra anledningar, t ex därför att de kunnat 
utnyttjas för industrier, byggnation eller annan vinstgivande verksamhet.144 

I samband med regeringens proposition 1907 om förändring av bevillnings-
och inkomsttaxeringen m m hävdades i några motioner att det var orättvist att 
man i skattesammanhang räknade med att jordbruksfastighet gav 6% i ränta, 
medan inkomst av annan fastighet liksom av kapital beräknades till 5%.145 Re
geln, som hade införts 1892 bl a därför att jordbruket ansågs göra en stor vinst 
på grundskatteavskrivningen, hade väckt vissa protester då och senare.146 

Vad beträffar reformerandet av den statliga inkomst- och förmögenhets
beskattningen fortsatte utredningarna. I augusti 1908 fick aktuarien I Flodström 
i uppdrag att inom finansdepartementet företa vissa statistiska undersökningar, 
som var nödvändiga för revisionen av skattesystemet. Vid riksdagen 1909 be
gärdes tillstånd att utnyttja självdeklarationer i detta sammanhang. Flodström 
levererade flera undersökningar vilka gick i tryck 1909-1912.147 

Vid 1910 års riksdag fattades så de skattebeslut som innebar ett slutförande av 
det reformverk som - om man ser till vid riksdagen fattade beslut - påbörjades 
år 1885. De principfrågor som behandlades vid riksdagen 1910 har tagits upp i 

142 Ibidem, s. 97 ff. 
143 De som gäller frågan om skogsbeskattningen tas inte upp här, eftersom de inte har 

närmare samband med de här diskuterade sammanhangen. För dem hänvisas till Norrlid 
1983. 

144 MAK 1907, 144 (O G Erikson), 157 (C Lindhagen), 221 (H Andersson i Grimbo). 
145 MAK 1907,191 (J Åkesson), 192 (O W Redelius), 200 (E Lindblad + 3 pers.). 
146 Den formella argumentationen för det högre uttaget av jordbruksfastigheter ses i RD 

1892 (LR), prop. 3-5, bilagt statsrådsprotokoll 13.1.1892, s. 10-13.1 BU 1892 (LR), 4, reser
verade sig bl a Johansson i Noraskog mot denna regel. I MAK 1902, 160, hävdade Chr Bar-
nekow att stora och medelstora jordbruk i regel gav mindre än 6% i avkastning. 

147 Se serien Finansstatistiska utredningar, I-V, 1909-12; RD 1909, prop. 69 
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en tidigare uppsats, till vilken hänvisas.148 Här skall endast några moment 
framhävas. 

Som tidigare nämnt motiverades regeringens förslag 1910 till en progressiv 
inkomst- och förmögenhetsskatt av argumentet att den statliga direkta skatten 
borde utgå efter individens skatteförmåga. Denna princip tycks riksdagsleda
möterna i allmänhet ha godtagit, men åsikterna skiftade i fråga om hur principen 
skulle tolkas i detta sammanhang. Regeringen menade - i enlighet med en åsikt 
som var rätt allmänt accepterad bland politikerna - att förmögenhet eller 
"fonderad inkomst" gav större skatteförmåga än inkomst av arbete. Orsaken 
härtill skulle främst vara att kapitalinkomst erhöll man även när man blev sjuk 
och icke arbetsför - viktigt i en tid när det inte fanns någon generell sjuk- eller 
åldersförsäkring. Därför lade regeringens skatteförslag VÖO av förmögenheten till 
den för skatt taxerade inkomsten, och den summa som erhölls beskattades 
progressivt liksom all inkomst.149 

Det kan nämnas att den preussiska statsledningen motiverade den förmögen
hetsskatt den föreslog 1892 bl a med att den som har inkomst av kapital inte be
höver lägga undan medel för att kunna försörja sig och sin familj, när han blir 
arbetsoförmögen eller avlider. Alltså kan en sådan person ge ett större bidrag till 
det allmänna än den som enbart är löntagare.150 

Motståndet mot regeringsförslaget till en inkomst- och förmögenhetsskatt 
1910, vilket vann en klar majoritet i bägge kamrarna, var i ringa mån principi
ellt betingat. Ludvig Douglas, som främst anförde konstitutionella och national
ekonomiska argument, hävdade i sin motion att den föreslagna förmögenhets
skatten egentligen var en objektskatt och hänvisade till skatteexperten och na
tionalekonomen David Davidson, som framfört åsikten att det var svårt att teo
retiskt motivera en förmögenhetsskatt.151 Douglas och andra motionärer förkla
rade att en progressiv förmögenhetsskatt var en fara för samhällsekonomin och 
den privata äganderätten. De vände sig också mot att förmögenheten skulle be
skattas efter en skattefot som bestämdes av inkomsten och avvisade därmed re-

148 Dahlgren 1970, för det följande särskilt s. 453-456,460-462,488-495. 
149 Redan vid 1892 års lagtima riksdag förklarade regeringen att "inkomst av kapital äger 

större skattekraft än inkomst av arbete" (prop. 3, s. 16 f.). BU:s majoritet instämde i samma 
mening 1910 (BU 29, s. 7-10). Jfr även ovan, s. 100, 105 f., 108. Orsaken till att just 1/60 av 
förmögenheten adderades till övrig inkomst var den att avkastningen av förmögenheten be
räknades genomsnittligt till 5%, varav 1/3 blev föremål för förmögenhetsbeskattningen. Ka
pitalinkomstens större skattekraft beräknades alltså till 1/3. 

150 Raths 1977, s. 123 f. 
151 Dahlgren 1970, s. 454. 
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geringens tanke att den samlade skatteförmågan skulle bestämma den direkta 

skatten.152 

Det fanns även de som ansåg att skatteförslaget borde ha varit betydligt radi

kalare än det var. Hjalmar Branting menade att det borde ha utformats lindrigare 
för de små inkomsttagarna samtidigt som progressionen borde ha drivits mycket 
längre för de stora inkomsterna och de stora förmögenheterna. Han ville dock 

understödja förslaget i stort, eftersom han inte fann det möjligt att i den rådande 

politiska situationen komma längre än vad regeringen föreslog.153 

Branting representerade en liten minoritet i riksdagen men samtidigt också en 

mycket stor del av de människor som var orepresenterade i riksdagen. Det lig
ger utom ramen för denna framställning att behandla det utan tvivel starka tryck 
som utövades i skattefrågorna av enskilda och grupper som stod utanför den 
politiska representationen. 

Det finns dock anledning att framhålla att vänsterns kamp för en utvidgad 

rösträtt innefattade en kamp mot den ojämna fördelningen av skatterna, efter
som det fanns ett lagstadgat samband mellan skatteplikt och rösträtt. Rösträtten 
var bestämd i förhållande till den bevillning man betalade. De indirekta skat
terna, som utgjorde en stor del, kanske den största delen av de skatter de eko

nomiskt sämre ställda betalade räknades inte in i underlaget för rösträtten. Här 

kunde det finnas anledning att ur rösträttssynpunkt kräva förändringar i skatte

systemet. Viktigare var emellertid att vänstern, fr a socialdemokraterna, före

språkade de lägre inkomsttagarnas intressen. Därför angrep man också från so
cialdemokratiskt håll orättvisorna i skattesystemet och hävdade att skatteförmå
gan mätt med en progressiv skatteskala borde vara avgörande för beskatt
ningen.154 

152 Ibidem, s. 461. 
153 RD 1910, BU, 29, s. 93. 
154 Se de ovan, s. 71 not 11 gjorda hänvisningarna till arbeten av Tingsten, Vallinder och 

Rodriguez. 
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6. Skatter och politik - en slutkommentar. 

Av framställningen i detta kapitel torde ha framgått vilken central roll statens 

nya funktion i Sverige vid sekelskiftet 1900 har spelat för förändringarna i 
skattesystemet. Förklaringar knutna enbart till samhällets modernisering eller 
samhällsutvecklingen i största allmänhet räcker inte: de måste relateras till sta
tens sätt att fungera, eftersom skatterna är nära förbundna med detta. 

Hinrichs' modell, som i fråga om det transitionella samhället räknar med en 

automatisk utveckling av de indirekta skatterna som följd av handelns utveck

ling, måste därför avvisas. Detta gäller även hans mening att det "moderna" 
samhällets skattesystem med dess dominans av direkta skatter förklaras av en 
ekonomisk modernisering och kulturella "stilarv". 

Knyter man skatteförändringarna till statens ställning i samhället får förkla
ringarna större precision utan att kravet på en generell förklaringsmodell upp

ges. 0'Connors modell passar bättre in i detta sammanhang. Strävan att hålla 
nere utgifterna, balansera budgeten och begränsa upplåningen kännetecknar po
litiken under 1880- och 1890-talen. Detta var den liberala finansideologin, an
passad till det liberalkapitalistiska samhället. Från slutet av 1890-talet kommer 
en ny fas med en starkare stat; upplåningen ökar, de direkta skatterna utvecklas 

och staten expanderar ekonomiskt. Detta stämmer också väl med den i svensk 

forskning på senare tid framförda tesen att det under denna tid i Sverige ut

vecklas en organiserad kapitalism med en förstärkt statsmakt, som bygger ut 
nya funktioner, och en ny syn på staten. 

Den starka staten fordrade säkra, kontrollerbara och expansiva inkomster. 

Detta kunde en progressiv inkomst- och förmögenhetsbeskattning svara för. Sä

kerheten krävde också att den stora massan produktivt arbetande människor 
belastades med skatterna. Kravet på att skatten skulle utgå efter en rätt beräknad 
skatteförmåga var inte endast ett rättvisekrav. Dess uppfyllande var också en 
förutsättning för att skatterna verkligen skulle presteras till statsmakten. 

I historiematerialistisk teori betonas exploateringen som ett grundläggande 

drag i alla klassamhällen. Att den starka staten i den organiserade kapitalismens 

samhälle tjänade dem som ägde eller förfogade över kapitalet och kontrollerade 

arbetsmarknaden är tydligt och framhålls också av de historiker som skrivit om 
denna fas i samhällsutvecklingen.155 Det är även uppenbart att de som betalade 

155 Jfr Kocka 1974, s. 21 ff., Wehler 1974, s. 48 ff. Se för Sverige Torstendahl 1989a, s. 
89, Nybom 1989a, s. 112 ff., Torstendahl 1989b, s. 139 f., Nybom 1989b, s. 143 ff. Torsten
dahl och Nybom tycks vara överens om att staten i stor utsträckning i den organiserade kapi-
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för statens stöd till företagare och andra kapitalister var den breda majoriteten 
av löntagare, som med sina skatter, direkta eller indirekta, svarade för största 
delen av statens inkomster. Det finns alltså starka skäl för att hävda att exploate
ringen genom staten ökade under den period som här behandlas, i takt med sta
tens stegrade bundenhet vid näringslivets intressen. 

De strukturella förändringarna drivs fram av människor. Till de viktigaste 
aktörerna i skattesammanhangen hör de ledande i den politiska organisationen. 
En intressant och viktig fråga är den i vad mån de var medvetna om innebörden 
av de förändringar de var med om att genomföra och vilka deras motiv har varit. 
Här kommer man också in på frågan om deras värderingar och deras finans
ideologi. 

Först kan det konstateras att det som här kallats den liberala finansideologin, i 
princip den som utformades i det liberalkapitalistiska samhället, tycks ha hyllats 
av regeringarna ännu på 1890-talet. Statsminister E G Boström och hans finans-
minstrar von Essen och Wersäll handlade i varje fall i stort sett enligt denna 
finansideologi. Denna synes även ha präglat de flesta av 1890-talets skatte
kommittéer. Det är alltså här fråga om en konservatism som höll fast vid ideal 
som präglats under en liberal epok. 

I slutet av 1800-talet kom det, som framhållits i litteraturen, att utvecklas en 
ny syn på staten, innebärande att denna skulle inta en stark och ledande ställ
ning i samhällslivet, inte minst på det ekonomiska området. Exempel på denna 
tendens var först protektionismen och det ökade försvarsintresset och därefter 
intresset för ökade statliga satsningar på näringslivet och en utbyggd ekono
miskt reglering. Tendensen kom också att ge utslag på det finansideologiska 
området, nämligen såtillvida att tanken att staten måste ha säkra och expansiva 
inkomster alltmer slog igenom. 

Man skulle kunna tänka sig att denna syn skulle ha lett till tanken att inslaget 
av ordinarie inkomster i staten borde förstärkas. Som ovan visats kan några så
dana tankegångar inte konstateras. Däremot kan det konstateras att avgifterna, 
som i likhet med de ordinarie inkomsterna var oberoende av riksdagens beslut, 
blev ett betydelsefullt och värderat inslag i statsinkomsterna. 

I böljan av 1900-talet gav finansministrarna Wachtmeister och Swartz uttryck 
åt en ny uppfattning om staten och en ny syn på dess finansiella behov i sam-

talismens samhälle tjänade "näringslivets" eller kapitalets intressen. Skillnaden mellan dem 
tycks gälla frågan om statsmakten i Sverige de facto kontrollerades av näringslivets företrä
dare eller inte vid olika tidpunkter. Denna direkta styrning mäste, som Torstendahl päpekar, 
ha varit olika stark under olika perioder beroende bl a på vilka personer och vilka partier som 
satt i den politiska ledningen. Det viktiga ur den här anlagda synpunkten är dock att staten 
fungerade till finanskapitalets fromma vare sig den politiska ledningen ville det eller inte, så
som Nybom framhåller, ibidem, s. 146. 

118 



band med att de lade fram förslag om stora skattereformer. De framhöll att sta

ten behövde en säkrare finansiell grundval för att kunna göra starka insatser inte 

bara för försvaret utan också för kommunikationer, handel, näringar och den so

ciala sektorn. 
Uppvärderingen av statens roll legitimerade givetvis skatterna. Men till detta 

ändamål utnyttjades också de skattedoktriner som proklamerades. Intresse

principen legitimerade sålunda de personliga avgifterna, såsom t ex framgår av 

ett kommittéyttrande 1882 citerat av bevillningsutskottet vid riksdagen 1888.156 

Likaså gav intresseprincipen bevillningen och de på bevillningen byggda kom
munala skatterna sitt berättigande.157 Intresseprincipen fick också legitimera 

kopplingen av försvarsreformerna till den progressiva beskattningen genom ar

gumentet att de förmögna hade mest intresse i försvaret varför de borde betala 
mest för dess upprustning.158 

De indirekta skatterna, främst tullarna, legitimerades dock vid denna tid en
dast i mindre grad med skatteprinciper, även om det ibland kunde förklaras att 
de bars lättare därför att de var mera omärkliga än direkta skatter. För dem pro
pagerades med näringspolitiska argument och för alkoholbeskattningen främst 

med nykterhetsrörelsens idéer.159 

Påståendet att skatten borde beräknas efter skatteförmågan var det argument 
som oftast användes för att legitimera den progressiva beskattningen. I riks
dagen drevs skatteförmågeprincipen från början av enskilda ledamöter i andra 
kammaren och fr o m 1891 års riksdag av hela majoriteten i andra kammaren. 

Argumentet användes först i kampen mot gamla inslag i beskattningen såsom 
grundskatterna och personskattema och sedan i kampen för ett nytt beskatt

ningssystem med progressiviteten som ledande princip. 
Skatteförmågeprincipen segrade först i fråga om arvsskatten. Här fanns en 

viss inkonsekvens i argumentationen. Skatteförmågan ansågs växa progressivt 
med ökningen av det skattepliktiga beloppet. Den realiserades dock först med 
arvsskatten bl a därför att det ansågs att individen skulle känna minst av pro

gressiviteten när vederbörande fick ett plötsligt, kanske ofta oväntat förmögen
hetstillskott. 

156 Se ovan, s. 102 not 96 (jfr även s. 100). 
157 Se Mattsson 1982, s. 560, samt ovan s. 95 f., 107. Ingemar Norrlid anser att 

intresseprincipen trängdes tillbaka i böljan av 1900-talet (Norrlid 1983, s. 100, 109, 118 f.). 
Detta torde vara riktigt i vaije fall såtillvida att intresseprincipen då fick stark konkurrens av 
skatteförmågeprincipen. 

158 Jfr ovan, s. 104, 106 f. 
159 Om den protektionistiska propagandan se senast Lewin 1984, s. 51 ff., och om nykter

hetsrörelsens argumentering Lundkvist 1974, passim. 
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Att inkomst av förmögenhet gav högre skatteförmåga än inkomst av arbete 
tycks från början ha varit mindre omstritt än den progressiva skatteprincipen. 
Detta sammanhänger troligen med att egendomsinnehav i det gamla agrarsam
hället onekligen gav trygghet vid genom ålderdom och sjukdom påkommen 
arbetsoförmåga. Det kan också påstås att staten legitimerade bristen på ett soci
alt välfärdssystem genom att beskatta inkomst av förmögenhet mer än inkomst 
av arbete. Ett argument mot en särskild förmögenhetsskatt har senare blivit att 
den moderna sociala välfärden innebär att inkomst av förmögenhet inte längre 
ger större säkerhet än andra inkomster mot sjukdom och av andra skäl orsakad 
arbetsoförmåga.160 

Den här framlagda tolkningen av orsakerna till omvandlingen av det statliga 
skattesystemet kring sekelskiftet 1900 är alltså i korthet följande. I Sverige in
gick samhället i slutet av 1800-talet i en fas av kapitalismen som innebar att den 
dominerande kapitalistklassen behövde en stark stat för att understödja närings
livet med bl a utbyggande av kommunikationer, med att stödja handeln, med en 
lämplig ekonomisk reglering och med en viss utbyggnad av den sociala sektorn. 
För att trygga denna starka stats uppkomst och fortbestånd behövdes säkra och 
expansiva inkomster. Detta var anledningen till att högerregeringar som von 
Otters och Lindmans genomförde den progressiva inkomst- och förmögenhets
beskattningen. Den största delen av inkomsterna från dessa skatter skulle ema
nera från arbetarna och övriga löntagare. 

För företagarna, finansmännen, de ledande i näringslivet och deras represen
tanter i den politiska organisationen var det givetvis en stor fördel att kunna 
legitimera finansieringen av den starka staten med principen om skatteförmåga 
såsom den uttolkades i början på 1900-talet. De tillhörde ju de skikt i samhället 
som allmänt ansågs förlora på ett införande av de progressiva inkomst- och 
förmögenhetsskatterna, samtidigt som den starka stat som den nya beskatt
ningen skulle möjliggöra i mycket stor utsträckning gynnade deras intressen. 

160 Raths 1977, s. 181 ff. 
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SUMMARY 

The tax system's form and the changes that occur within it are closely related to 
the general development of society. However, this connection should not be re-
garded as automatic or mechanical. Yet, such views of causality exist in scho-
larly research, for example, in works of the American economist H. H. Hinrichs. 
In his analysis of the history of taxation he regards all more comprehensive 

changes in taxes as direct consequences of transitions from "traditional" to 

"transitional" and finally to "modern" societies. However, the function of the 
state in various types of societies should be carefully considered in the analysis 
of tax reforms. The theoretical chapter (chapter 1) discusses different stånds on 
the role of the state in taxation. Special attention is devoted to the significance 

of the state for exploitation. 
Capitalism developed within organized feudalism. Peter Kriedte has maintai-

ned that dynamic commercial capital was not a product of the feudal system, 
but functioned within its framework. In the absolute state which evolved during 
the transition from feudalism to capitalism, a mercantilist policy developed that 
had as its aim the establishment of a national state economy. That was realized 
through an effective system of taxation, but also by means of privileges and 

monopolies granted, not least, to companies organized on capitalistic lines. 
In liberal capitalistic society the position of the state was weakened, and the 

earlier diversified system of regulation was removed. Within this context the 
role of taxes also changed. Earlier a great deal of the exploitation in society oc-

curred through taxes, either direct or indirect. During the nineteenth century 

their importance in this role decreased. Economists such as Smith and Ricardo 
formulated the doctrines central to liberal capitalism that taxes should burdeh 

those liable to taxation as little as possible. 
These changes in exploitation are clearly illustrated by the taxation of the 

Swedish sawmill industry. This branch is especially interesting because, more 

than any other Swedish industry, it is associated with concepts such as "the in-

dustrial revolution" and "liberal capitalism." The long-term evolvement of the 
sawmill industry from the sixteenth to the twentieth century contributes further 
to making a study of its taxation significant. Against the background of the de
velopment sketched above, the taxation of sawmills from 1720 to 1870 has been 

studied (chapter 2). 
In the beginning of the eighteenth century the state possessed three instru

ments for taxing sawmills, namely, tolls on exports, the sawmill tax (sågränta), 
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and the so-called bevillning (a tax which parliament - the riksdag - granted the 
govemment the right to levy for a limited period of time). The sawmill tax was 
an old tax, closely related to the land taxes (,grundskatterna). However, this spe
cial tax never became well-established and was often not collected. The export 
tolls concerned only the small group of märket sawmills involved in foreign 
trade that grew after the sixteenth century. The export toll was clearly an ex-
pression of the mercantilist view of economy characteristic of that age: do-
mestic raw materials should be developed as much as possible within the count-
ry. The 1719 grant ordinance created the opportunity for a more well-organized 
taxation of sawmills in that they became a special category liable to bevillning. 
Sawmills had previously been regarded as a supplementary source of income 
integrated with agriculture. Initially, however, bevillning for sawmills, which 
was levied according to a calculated production capacity, was very modest. 

The first period of sawmill expansion was in conjunction with the Great 
Northern War in the beginning of the eighteenth century. The reason was the 
economic upswing which accompanied the war and the generally rising demand 
for wood products in western Europé at that time. Stockholm's rapid growth and 
the reconstruction of a number of coastal towns burned by the Russians during 
the war created a strong domestic demand. Through a technical innovation, the 
fine-bladed sawframes, the Swedish sawmill industry had the opportunity to 
more effectively meet this demand. 

In connection with the 1738-1739 riksdag a shift in power occurred which 
meant that the country's large-scale entrepreneurs and noble public officials 
dominated politically. The same riksdag reached decisions which markedly in-
creased the burden of taxation upon the sawmills: tolls and the bevillning were 
increased more than for other branches, and a totally new tax stubböret 
(literally, a stump tax) was introduced. Stubböret was to be applied in relation to 
the number of trees each sawmill was allowed to cut yearly. Was that the ex-
pression of a more restrictive and negative policy towards the sawmills? No, 
hardly. The explanation lies rather in the strong expansion of the sawmills and 
the new view of sawmills which was established by those who had gained cont-
rol of political power. The sawmills were regarded as an independent expanding 
industry and as an increasingly important export industry which should be en-
couraged. That view found expression in granting sawmills the right to cut 
state-owned forests in the same manner as the iron foundries. The sawmills thus 
received a more favored position at the cost of an increased burden of taxation 
wholly in line with the mercantilist view of that era. 
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At the beginning of the nineteenth century the Swedish policy of taxation was 
characterized by new ideas, which were partly expressed in the progressive in-
come tax introduced in 1810. For the sawmills this meant that for a few years 
bevillning and the sawmill tax were calculated according to the actual produc-
tion results with deductions for production costs. After 1812 the bevillning ac-
quired the character of a property tax. When wealth and not the profit was 
taxed, the tax was not affected by either success in exports or the high prices 
which accompanied the Napoleonic Wars. The good times also contributed to 
diminishing the negative consequences of the increase in export tolls on wood 
products which was passed in 1816. 

In the events of the 1809/1810 and 1812 meetings of the riksdag a social dy-
namic may be discerned, which becomes clearer when the taxation policy is 
studied. 1810's progressive income tax appears very radical, but in reality it was 
a compromise. The peasant estate presented a demand in the riksdag for the 
equalization of privileges, among other things, the abolition of the system of 
land taxes. The peasants' demands, which in the long run would have de-
molished the framework of feudal society, were far too radical but could not be 
totally rejected. The result was this compromise, which was forced through at 
the initiative of radical groups within the burghers' estate. The return of political 
initiative in 1812 to the landed classes, public officials and other groups in-
terested in the preservation of the existing society, found clear expression in the 
taxation policy. 

The next important period of reform in Swedish tax policy came in the early 
1860's. Liberal ideas had become anchored in economic policy and since the 
beginning of the 1840's a number of economic restrictions had been abandoned 
and made possible the explosive development of the lumber industry from the 
middle of the nineteenth century. Liberal ideas also strongly influenced tax po
licy. One expression for this was the removal of export duties on wood pro
ducts; another was the abolition of the obsolete sawmill tax. Sawmills, as well 
as other capitalistically organized companies, were also favored by the reorga-
nization of bevillning which was carried out in 1862. The changes at that time 
were certainly many, but they were limited and never threatened the framework 
of the existing tax system. 

At the end of the nineteenth century the character of the state and its role in 
society were changed. This occurred in connection with the development of or
ganized capitalism in Sweden. Here as in other countries a concentration of ca-
pital occurred in large industrial units and banking houses. In addition, as earlier 
research has shown, there was cooperation between these institutions and the 
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state, which led to an increase of the government's regulation of economic life. 

At the same time the state supported capitalistic interests by economic invest-
ments in transportation and other expensive financial ventures. 

The transformation of taxes in the decades around 1900 (treated in chapter 3) 

is associated with this development. One of the changes in the tax system was 

that the old taxes on the land disappeared, as well as the financing of defense 

through the indelningsverk (a system where a certain number of households 

supported a number of soldiers, some of them in exchange for tax reductions). 
This system was based on the old land taxes. In previous research great signifi-
cance has been attributed to this reform. However, it should be pointed out that 

during the nineteenth century the land taxes lost most of their economic signifi-

cance for the state. They were only retained as an "alibi" for the avoidance of 
new taxes which the economically and politically dominant groups in society -
industrialists, finance men, estate owners, high public officials - feared would 
be levied upon them. They exemplify how taxes may retain their earlier form 

but have a totally different function and significance, when society and the state 

have taken on a new character. 

During the låter part of the nineteenth century the proportion of the state's in-

come consisting of indirect taxes increased. This shift was consistent with the 
liberal financial ideology which leading social groups more or less consciously 
embraced and with the function of the state in liberal capitalistic society. That 
financial ideology, as J. 0'Connor defined it, implied that the budget of the state 
should be limited, that state borrowing should be kept low, and that indirect 
taxes of a regressive character should be favored. 

In its financial policy the leadership of the state could also take advantage of 
the circumstance that indirect taxes increased with the development of trade. 
After 1888 a protectionist policy was also put into effect, which further increa

sed the income from tolls. When the riksdag in 1892 reached the decision to de-

fmitely abolish the land taxes, it occurred at a time when the removal of the old 

taxes could largely be financed by the surplus in the state's budget. 
From the turn of the century, however, the direct taxes' proportion of the 

state's income increased, above all, due to the progressive income tax which 
was passed by the 1902 riksdag. Because it was controllable, certain, and ex-
pansive, this tax gave the state new financial opportunities as did the tax on 

wealth passed in 1910. 
With this development the old feudal division of state income into regular (or 

"patrimonial") income and bevillning, confirmed by the government reform in 
1809, lost both its economic and constitutional significance. Thus the position 
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of the riksdag was strengthened in taxation matters. At the same time the im-
portance of fees {avgifter), that is, income from the state's property and business 

affairs, grew in comparison with other state incomes. This growth was an 
indication that from the 1890's onwards the state played a greater role as an 
economic power because of its resources in capital and labor. 

A further indication was the increasingly rapid growth of the state debt from 

the 1890's. The sums borrowed were used to finance companies which were 

vital for industry and the transportation network. Furthermore, the expansion of 

direct taxes and fees and the elimination of the budget surplus shows that a new 
fmancial ideology left its mark on the state's financial system. 

While the changes do not appear to have been accompanied by an increase in 
state income in relation to the national product, they did imply that state finan-
ces were rationalized and adapted to the modified role of the state. The new and 
progressive taxes were controllable and expansive and thereby provided a more 
certain base for the development of the power of the state. They were also 
adapted to the economic changes. Previously the direct taxes affected, above all, 
the peasants, but now they came to be levied primarily upon the majority of 

those receiving incomes, that is, the working class and other wages earners. 

Their incomes were also easiest to determine and check. Because the state lar-
gely supported the dominant interests in the economy, the transformation of the 
tax system came ultimately to favör those interests. 

The tax reforms did not occur without political struggles. The expansion of 
tolls in 1888 occurred in conjunction with a conflict between protectionists and 
advocates of free trade, in which the tolls were legitimized with arguments from 

economic policy. The land taxes were abolished after long conflict between the 
peasants and other groups in society. The main argument for the abolition of 
these taxes was the demand for just taxation, where justice was identified with a 
tax proportional to the size of income or property owned. 

The introduction of progressive taxation was associated with the use of the 

ability-to-pay argument, interpreted so that the recipients of the largest incomes 

would pay a higher percentage of income in tax than persons with lower inco
mes. That view first gained ground among the political representatives of lower 
income groups. In the riksdag they won a majority in the second chamber, while 
the first chamber, dominated by the conservative representatives of capital cont-
rolling groups, was negative. 

The conservative governments in the 1890's tried to retard a more thorough 
tax reform, among other things, by referring the question to committees. Tech-
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nical hinders were also cited such as the relationship of state taxes to municipal 

suffrage and municipal taxes. 

When the reform was carried out in two steps, in 1902 and 1910, the finance 
ministers in the conservative governments then in power showed a conscious-
ness of the importance of the reinforcing the power of the state so that the de-
velopment of business was effectively supported. For them, strengthening de-

fense with the increased income was merely part of the intent of the reforms. 

At that point the conservatives could also accept the progressive taxes, which 

would strengthen the state. However, that circumstance was not as worthwhile 

to point out in order to legitimize taxes. The argument could scarcely have been 
expected to appeal to the groups that spöke about Swedish society as "the forti-
fied poorhouse." It was then far more advantageous to be able to argue that pro
gressive taxes would affect those with large incomes and wealth as much as 
those who were worse off. These taxes could be assumed to contribute to the 

maintenance of social harmony - important in the contradictory decades around 
the turn of the century - at the same time as they gave a certain legitimacy to the 
income differences in society. 

In conclusion, there is reason to reemphasize the new role of the state in con-

nection with changes in patterns of exploitation. This role has been important 

for reforms in the system of taxation during the period treated, from 1720 to the 
beginning of the twentieth century. That was true not only when the old taxes 
were replaced by new, but also when old taxes were retained but had a new 
function. 
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