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Abstract 
 
Större delen av 1800-talet framstår som en misslyckad beslutsprocess när det gäller skatte-

politiken i Sverige. Eftersträvade förändringar av skattesystemet var en trögrörlig process med 

mycket motstånd mot att göra förändringar i vårt gamla feodala skattesystem som hade anor 

från medeltiden.  När 1800-talet börjar närma sig sitt slut stod plötsligt skattefrågorna högt 

upp på den politiska dagordningen. Arbetarna ville ha rösträtt och krävde att tullarna skulle 

avskaffas. Bönderna ville befrias från grundskatterna och de konservativa ville avskaffa in-

delningsverket och ersätta den med en modern värnpliktsarmé. Den gemensamma nämnaren 

blir skattereformen 1902. 

 

Syftet i min uppsats har varit att undersöka denna skattereform som egentligen skulle vara en 

provisorisk skattereform som skulle tillämpas under ett år, 1903. Skattereformen bestod av tre 

delar som jag har undersökt varav det första är införandet av en progressiv beskattning. Det 

andra är införandet av självdeklarationen och det sista en reformering av taxeringsförfarandet. 

 

Resultatet av skattereformen vart så lyckad och gav väsentligt högre skatteintäkter till staten.  

Grunddragen i skattereformen kom att permanentas och följas av nya skattereformer. Nu näs-

tan 110 år senare, är Sveriges skattesystem uppbyggt på samma sätt som det fastställdes i 

skattereformen 1902. 

 

 

Sökord: Skattereformen, Progressiv skatt, härordning, självdeklaration, bevillningsutskott. 
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1. INLEDNING 
 

”Skatt” är ett begrepp som används för att definiera en betalning till det allmänna, där den 

enskilda inte kan kräva någon motprestation. En erlagd ”avgift” däremot, ger medborgaren en 

möjlighet att kräva en direkt motprestation. 

 

Den svenska skattehistorien börjar redan på medeltiden då en svensk statsbildning kan börja 

skönjas. Det var kungen vald av de olika landskapen som man kan säga representerade någon 

form av centralmakt. Hans uppgift var att upprätthålla fred och inre ordning. Skatter i den 

benämning som vi idag betalar existerade inte utan skatt kunde definieras som att ta emot och 

underhålla kungen på hans resor genom landet. Fred i Sverige har man haft i nästan 200 år 

men före dess, så var krig ett skäl för att införa tillfälliga skatter som senare permanentades. 

Samma princip existerar än idag även om inte krig är orsaken. Den tillfälliga värnskatten, som 

infördes 1995 som ett led i att sanera de offentliga statsfinanserna, lever fortfarande kvar än 

idag och verkar idag vara permanentat. 

 

Den allmänna bevillningen (inkomstskatten) infördes under 1700-talet och under senare delen 

av 1800-talet skedde en reformering av det svenska skattesystemet.  

 

En avgörande brytpunkt i svensk skattehistoria är det beslut som togs 1902. Nu skulle föränd-

ring ske, man skulle gå ifrån det gamla skattesystemet i Sverige som hade anor från medel-

tiden. Jag kommer ihåg tidningsrubrikerna när den tvärpolitiska överenskommelsen blev klar 

över skattereformen 1990/91. Den döptes snabbt till Århundradets skattereform och en bok 

gavs ut med den titeln.1 Biträdande finansministern Erik Åsbrink skriver i förordet till boken 

”Denna reform är unik till sin omfattning, både i jämförelse med skattereformer i andra länder 

och sett i ett svenskt historiskt perspektiv – och det gäller inte bara om man håller sig till 

skatteområdet utan även om man ser till andra politikerområden”2

Att kalla skattereformen 1990/91 för århundradets skattereform är att bortse från historien. 

Överenskommelsen från 1902 som egentligen skulle vara ett provisorium tills man kunde 

hitta ett bättre sätt att beskatta medborgarna på, innebar en förändring i svensk skattepolitik 

som vi lever med än idag. Principerna för de krångliga grundskatterna övergavs och man fick 

en progressiv beskattning med ett krav på att man varje år skulle lämna självdeklaration. En 

. 

                                                 
1 Boken Århundradets skattereform gavs ut av Allmänna förlaget 1990 och var ett beställningsuppdrag från 
finansdepartementet  
2 Århundradets skattereform, 1990, sidan 5 
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effekt av beslutet var att man i Sverige fick en stark förenkling av skattesystemet och att 

skatten skulle erläggas enligt vissa skatterättsliga principer. En viktig princip var skatte-

förmågeprincipen vilket innebär att man skall betala skatt efter sin egen förmåga.  Därför är 

året 1902 en vändpunkt i svensk skattehistoria och alla skattereformer  

som varit under 1900-talet inklusive skattereformen 1990/91 är bara en fortsättning eller 

korrigering till skattereformen 1902. 

 

Runt sekelskiftet 1900 var svensk ekonomi en av de snabbast växande i världen. Man hade på 

ganska kort tid gått från ett jordbruksamhälle till ett industrisamhälle. Man kunde inte längre 

ha ett skattesystem som beskattade enbart jordbruksekonomin. Även andra reformer disku-

terades i slutet av 1800-talet bland annat finansieringen av den nya härordningen som ledde 

till Försvarsreformen 1901 då man fick allmän värnplikt i Sverige. 

1.1 Syfte och Frågeställningar 
 

Större delen av 1800-talet framstår som en misslyckad beslutsprocess när det gäller skatte-

politiken och eftersträvade förändringar av skattesystemet, blev inte angeläget förrän i slutet 

av århundradet. På den politiska dagordningen stod plötsligt skattefrågorna högt upp när 

1800-talet närmade sig sitt slut. Arbetarna ville ha rösträtt och krävde att tullarna skulle av-

skaffas. Bönderna ville befrias från grundskatterna och de konservativa ville avskaffa in-

delningsverket och ersätta den med en modern värnpliktsarmé. Den gemensamma nämnaren 

blev skattereformen 1902.  

 

Mitt syfte är att undersöka omständigheterna runt denna skattereform 1902 då det svenska 

skattesystemet ändrade karaktär från ett feodalt skattesystem till ett modernt skattesystem som 

tillämpas än idag.  

 

Till min hjälp så har jag följande frågeställningar att besvara: 

1. Vilka var aktörerna i överenskommelsen och hur agerade man? 

2. Vilka motiv fanns det till att reformera även taxeringsförfarandet och införa obliga-

torisk självdeklaration i samband med skattereformen?  

3. Hur kopplade aktörerna ihop införandet av en ny härordning med skattereformen? 

4. Hur uppfattade tidningen Socialdemokraten skattereformen 1902 och den skattedebatt 

som var före dess införande? 
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1.2 Metod och material 
 

Mina historiska källor i min undersökning kommer främst att bygga på offentliga utredningar 

som gavs ut av de olika bevillningsutskotten och protokollen från riksdagsdebatten under den 

aktuella perioden i min undersökning.  

 

Jag kommer via besök hos Kungliga Biblioteket (KB) här i Stockholm kunna ta del av de 

motioner som skrevs i första och andra kammaren samt bevillningsförordningar från 1892 – 

1903.  

 

Under de undersökta åren var även socialdemokratin på frammarsch i Sverige. 1896 valdes 

Hjalmar Branting in i riksdagen och även om socialdemokraterna runt förra sekelskiftet inte 

hade så många partipolitiska tidningar så är det intressant att studera hur deras tidning Social-

demokraten där Hjalmar Branting var chefsredaktör, uppfattade debatten runt skattereformen. 

Jag hoppas kunna läsa de aktuella åren för att se hur socialdemokratin uppfattade debatten. I 

ett historiskt perspektiv är detta intressant eftersom socialdemokraterna ärvde skattereformen 

och kom att förvalta den med nya skattereformer under lång tid av nästan oavbruten 

regeringsmakt i Sverige under 1900-talet. Tidningen för de aktuella åren bör jag finna via 

mikrofilmer hos KB här i Stockholm. 

1.3 Avgränsningar 
 

Det här är en C-uppsats inom ämnet historia och det innebär att jag inte kommer gå in så 

mycket på skatte juridiska och ekonomiska aspekter på skattereformen. I den mån det behövs 

är det mest för att kunna verifiera personliga ställningstaganden. När det gäller diskussionerna 

som var och som ledde fram till skattereformen 1902 kommer jag begränsa min undersökning 

till att enbart ta med den diskussion som var runt förra sekelskiftet, då man lade de första 

motionerna i andra kammaren om en progressiv beskattning och självdeklaration.  

 

Av utrymmesskäl kommer jag också att begränsa mig till att inte fördjupa mig något gällande 

juridiska personers beskattning i min undersökning.  
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I min undersökning kommer jag inte heller gå något djupare in på rösträttsfrågan och de indi-

rekta skatterna trots att de var mycket viktiga frågor runt förra sekelskiftet. Rösträttsfrågan 

fick ingen lösning till skattereformen 1902, utan hänger mer ihop med skattereformen 1910 

som inte ingår i min undersökning. De indirekta skatternas uppbyggnad under förra sekel-

skiftet skulle nästan behöva redogöras för i en egen uppsats. Även om de berördes under de-

batten inför skattereformen 1902, så fanns dessa indirekta skatter före reformen och fortsatte 

att utvecklas även efter skattereformen 1902. 

2. TIDIGARE FORSKNING 
 

Trots att det finns massor av avhandlingar inom ämnet skatt så har jag inte hittat någon av-

handling som enbart berör skattereformen 1902. Det finns några avhandlingar inom skatte-

historia där man övergripande har berört denna reform men inte gjort någon djupare analys 

om den och dess aktörer. Alla avhandlingar inom skattehistoria som jag hittat är äldre än 15 

år. Ett undantag är Mats Olssons bok Skatta dig lycklig som kom 2005 och som jag skall 

redogöra för nedan. 

  

Peter Gårestad lade 1985 vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet fram 

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

han undersökt skattesystemets långsiktiga förändringar under industrialiseringsperioden mel-

lan 1861 och 1914. Industrialiseringsperioden i Sverige 1861-1914 menar han kan betraktas 

som en övergångsperiod mellan två produktionssystem. Det agrart dominerande samhället 

som karaktäriserades av naturahushållning och självhushållning fick markant ökade inslag av 

internationella handelsförbindelser och industriell produktion. Både frågan om grund-

skatternas avveckling och protektionismens införande dominerade periodvis under 1800-talet 

riksdagsdebatten. Grundskattefrågan medförde också att omfattande utredningar företogs an-

gående skattesystemets utformning. 

 

Enrique Rodriguez lade 1980 fram sin avhandling i ekonomisk historia vid Uppsala Univer-

sitet. Avhandlingen har han kallat Offentlig inkomstexpansion - En analys av drivkrafterna 

bakom de offentliga inkomsternas utveckling i Sverige under 1900-talet. 

I sin avhandling beskriver han det svenska skattesystemets utveckling från början av 1900-

talet fram till slutet av 1970-talet. Han ger bland annat en historisk översikt över det fram-

växande skattetrycket med uppdelning på olika finansieringsformer, annars så är avhandling 
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inriktad på de olika skattereformer som har genomförts under den undersökta perioden. Rod-

riguez gav sedan ut två andra böcker inom skattehistoria. 1981 kom boken Den svenska 

skattehistorien och 1982 Den progressiva inkomstbeskattningens historia.  

 

En äldre avhandling är Per Hultqvists avhandling Försvar och Skatter – Studier i svensk riks-

dagspolitik från representationsreformen till kompromissen 1873.  Denna avhandling lades 

fram vid Historiska institutionen vid Göteborgs Universitet 1955.  Tiden från representations-

reformen till 1900-talets första decennium medförde genomgripande förändringar i Sveriges 

skatteväsen och försvarsorganisation. I sin avhandling har han studerat bland annat de de-

batter som var under riksdagarna 1867-1873 då man diskuterade grundskatter, indelningsverk 

och värnplikt.  

 

Man kan säga att införandet av den progressiva skatten och självdeklarationen från 1903 var 

tredje gången gillt i Sverige. Första gången det skedde var av Karl XII som verkar ha utfördat 

en sådan förordning i Bender 1712. Giltighetstiden för denna förordning verkar ha varit kort 

för redan 1717 avskaffades den. En avhandling av Åsa Karlsson vid Uppsala Universitet 1994 

som hon kallat Den jämlike undersåten beskriver hon denna nya form för kontributionen, 

grundad på jämlikhet. Var och en skulle betala lika stor del av sin egendom i skatt, undan-

tagandes kungens farmor Hedvig Eleonora. En annan nymodighet var att undersåtarna själva 

skulle sköta taxeringen, alltså en tidig självdeklaration. För att hindra skattefusk skulle själv-

deklarationen äga rum i grupp, så att granne skulle hålla ett öga på granne. 

 

Sune Åkerman tar i sin avhandling Skattereformen 1810, som han lade fram vid Uppsala 

Universitet 1967, upp det andra försöket då den allmänna bevillningen skulle ersättas av en 

progressiv inkomstskatt med självdeklaration som grund. I det kaos som var i Sverige 1809-

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

med stora förhoppningar att grundskatterna äntligen skulle försvinna. Bönderna ansåg att 

jordskatterna var orättvisa då de beskattades efter sin kamerala natur. Skatten var mycket 

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

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

och vägrade skriva under den nya regeringsformen. I detta skede förslogs det att den allmänna 

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

självdeklaration skulle ligga till grund för den. Att skatteförslaget antogs av riksdagen trots att 

största delen av ledamöterna bestod av adel och förmögna personer som skulle träffas hårdast 
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av skatten berodde till stor del på böndernas envisa vägran att skriva på regeringsformen om 

de inte fick till stånd en förändring av beskattningen. Eftersom ryssarna redan fanns i Norr-

land med en hotande invasion av resten av Sverige krävde detta vidare militära insatser och en 

samlad nation. Det fanns också revolutionära stämningar i landet och ståndssamhället gunga-

de. Skattereformen drevs fram av krisstämningar. En präst uttryckte det så att de förmögna 

kunde förlora allt de ägde om de fattigas elände drevs till sin spets.3

 

  

Den nya skatten skulle skona den fattigare delen av befolkningen samtidigt som de rika skulle 

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

 

Jag kan ana att mycket av tankarna i denna skattereform återkom i 1902 års skattereform. Ty-

värr så upptäckte man att skattereformen 1809-10 inte alls täckte statens finansieringsbehov. 

1810 täcktes den bara till 70 % av inkomstskatten och 1811 försämrades den ytterligare. 1812 

avskaffade riksdagen den progressiva inkomstskatten och återinförde den gamla bevillningen 

som nu bestod av fyra artiklar. Denna kom sedan att kvarstå i stort sett oförändrat skick fram 

till 18614

 

.  

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

som är docent och verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. Han 

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

1660 fram till 1900. Hans studie bygger på omfattande primära källmaterial över skatte-

uppbörden och produktionsutvecklingen för byar och enskilda bondehemman i Skåne. Hans 

forskning ingick inledningsvis inom projektet Early-Life Conditions, Social Mobility and 

Healt in Later Life5 I sin undersökning kommer han fram till att skatten sänktes från 30-35 % 

under 1600-talets andra del, till 6-10 procent under 1800-talets tre sista årtionden. Den domin-

erande direkta skatten var då kommunalskatten. Därmed hade skatten också definitivt ändrat 

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

ligatoriskt bidrag till det allmänna utan direkta motprestationer.6

 

  

                                                 
3 Utbildningsdepartementet, 2008, sid 10 
4 Utbildningsdepartementet, 2008, sid 11 
5 Olsson M, 2005, sid 10 
6 Olsson M, 2005, sid 181 
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3. DEFINITIONER OCH BEGREPP7

 

 

Progressiv skatt utmärks av att skattesatsen ökar när skatteobjektets värde ökar. En annan 

benämning är marginalskatt, om skattesatsen är 2 % upp till 100 000 kr och 3 % därutöver så 

betalar man 2 000 kr i skatt på en inkomst på 100 000 kr och 3 % i skatt på allt som överstiger 

100 000 kr. I dagens Sverige ligger den högsta marginalskatten på ca 58 %. 

 

Direkt skatt är en skatt som betalas direkt till myndigheten. Det som dras i skatt på lön är di-

rekt skatt   

 

Indirekt skatter är en skatt som betalas lika av alla oavsett hur mycket man tjänar. Dagens 

mervärdesskatt är en indirekt skatt.  Även tullavgifter tillhör den kategorin. 

 

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

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

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

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

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

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

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

år men kom att tänjas ut till över 80 år. 

 

Mantalspenningen var ursprungligen en krigsskatt som infördes 1625. Den kallades ur-

sprungligen för kvarnskatt eftersom skatten skulle betalas på det spannmål som maldes vid 

kvarnen. Eftersom många bönder hade egen handkvarn så ändrade man så att skatten skulle 

betalas av varje person som var över 12 år i början och som vistades på gården ”mannatal”. 

Skattesatsen bestämdes 1863 till 40 öre för man och 20 öre för kvinna. Trots alla skatte-

reformer som var i början av 1900-talet så kom mantalspenningen att bli kvar ända till 1938 

då den togs bort. 

 

                                                 
7 Förklaringarna har jag främst hämtat från broschyren sekler av skatter andra reviderade upplagan, nätversion, 
2008 utgiven av Landsarkivet i Uppsala och som ingår i deras småskriftserie nr 3 samt Gårdestad, 1987, sid 24-
25. räkneexemplen gällande marginalskatt är min egen.. 
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Tionden var ursprungligen en produktionsskatt som utgick till kyrkan. Den har sitt ursprung 

ända sedan kristendomen etablerades i Sverige. 1/3 del gick till sockenprästen medan resten 

gick till biskopen och de fattiga. Vid reformationen 1527 lade staten beslag på de 2/3 som gått 

till biskopen och de fattiga. Denna del kom sedan att kallas kronotionden. Kronotiondet kom 

att ingå i grundskatterna och avvecklades 1904. Den 1/3 som sockenprästen fick, avvecklades 

först 1910. Ett frivilligt tionde praktiseras ännu idag i vissa frikyrkliga samfund då man ger 

upp till 10 % av sin inkomst till samfundet. 

 

Jordeboksräntan var en skatt som ingick bland grundskatterna och som beräknades i propor-

tion av det mantal gården hade åsatts och fram till 1869 betalades den i naturaprodukter. Att 

räkna fram mantalet var en komplicerad procedur med revningar, uppmätningar och ägo 

värderingar. Uppgift om den ränta som skulle betalas infördes sedan i de jordeböcker som 

lades upp. 

 

Personlig skyddsavgift kan härledas till 1812 års bevillningsstadga. Mellan åren 1845-1871 

var halva skyddsavgiften anvisad till folkskolorna. Skyddsavgiften togs bort 1883. 

 

Grundskatter var en sammanfattande benämning på tionden och jordeboksräntan och kom 

successivt att avskaffas mellan åren 1894 och 1904. 

 

4. BAKGRUND 
 

Under kapitlet bakgrund skall jag beskriva hur de historiska skatterna på 1800 talet såg ut 

fram till skattereformen 1902. Jag skall också försöka beskriva vilka faktorer jag tror kan ha 

spelat in att Sverige fick en progressiv beskattning och synes ha varit ett av de första länderna 

i världen som införde självdeklarationen 1903. Man var ingalunda först i Sverige. Först tycks 

Storbritannien ha varit med en lag från 1842 därefter kom vårt grannland Danmark 1870 och 

där hade man redan hunnit reformera lagen och en ny lag antogs 1900. Italien kom 1877 och 

vissa tyska delstater 1878-1891 och slutligen Österrike 1896.8

                                                 
8   Bevillningsutskottet (BevU), 1901:34,  sid 11 

 Bevillningsutskottet hade an-

gett kortfattat i sitt ställningstagande, funnit det nödvändigt att taxeringsmyndigheterna fick 

”tillgång till ett rikare material af faktiska upplysningar, att tjena till grundval för taxerings-
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förrättningarna än det ofta mycket bristfälliga, som för närvarande står dem till buds.”9 När 

regeringen sedan lägger fram proposition 1902:16 säger man kort att ”en progressiv 

inkomstskatt utan obligatorisk sjelfdeklaration måste anses så godt som otänkbar.”10

4.1 Sveriges historiska skatter  

 

 

Den gamla skattelagstiftningen vi hade i Sverige före 1900-talet var baserad på fyra olika 

skatter. Skatterna hade gamla feodala termer som levde kvar in på 1900-talet till dem hör in-

delningen i ordinarie inkomster och bevillning. Termerna härstammar från medeltiden att 

kungen och kronan skulle leva av sitt eget och endast vid särskilda omständigheter kunna göra 

anspråk på bevillningar av undersåtarna. 11

- Bevillningen 

 

- Grundskatter (huvudsakligen räntan och tionden) 

- De personliga skatterna, mantalspenningarna och den personliga skyddsavgiften 

- Den indirekta beskattningen som bestod av främst tullar och accis. 

Den särklass största intäkten för staten i slutet av 1800-talet var till 80-90 % de indirekta 

skatterna.12

 

 Accisen var bland annat olika punktskatter på alkoholhaltiga drycker och en 

sockerskatt. Till staten utgick bevillning med 1 % av inkomsten och till kommunerna utgick 

kommunalskatt med i genomsnitt ca 5 %. Fram till 1869 så erlades grundskatterna delvis i 

natura. Skatten var till stor del knuten till jorden och kom att upplevas som orättvis av bön-

derna eftersom de var den grupp som fick betala mest. I samband med förändringen av indel-

ningsverket togs ett beslut på riksdagen 1892 att grundskatterna skulle avskrivas under en 10-

årsperiod och vara helt borta 1904. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9   Riksskatteverket, 2003, sid 10 
10  Riksskatteverket, 2003, sid 10 
11  Dahlgren – Stadin, 1990, sid 77 
12  Rodriguez E, 1980, sid 46 
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Tabell. Skatter 1880-1900 tkr13

1880 1890   1900 

 

Grundskatter    6 770  5 237  1 696 

Mantalspengar       644      663     750 

Bevillning fast egendom o inkomst  5 505  4 298  7 598 

Bevillningsavg för särskilda förmåner      329      512  1 112 

Stämpelmedel   3 212  3 526  6 606 

Tullmedel   27 622 42 463 57 360 

Brännvinstillverkningsskatt 15 209 15 841 20 414 

Sockerskatt           71       998   9 947 

Summa Statliga skatter  59 362 73 538 105 484 

Kommunala skatter och utskylder 24 904 30 898  45 412 

Kommunala brännvinsförs.medel   4 481 5 707  10 310 

Totala skatter   88 747 110 143 161 206 

BNP   1 233 000 1 401 000 2 162 000 

Skatt i % av BNP         7,2      7,9       7,5  

 

Det som ledde fram till skattereformen 1902 var en mycket långsam process under 1800-talet 

där många särintressen stod emot varandra. Bönderna och de som betalade en hög skatt hade 

inte tillräckligt med makt att åstadkomma en hållbar förändring.  En förändring av vårt skatte-

system var inget som applåderades i konservativa kretsar. Enlig gamla maktbalanser så dispo-

nerade kungen traditionellt de så kallade ordinarie inkomsterna medan riksdagen beslutade 

om bevillningarna. Grundskatterna tillhörde de ordinarie statsinkomsterna. Kungen och sär-

skilt Oscar II, och kretsen kring honom gjorde därför motstånd.14

 

  

Andra motståndare till en förändring av skattesystemet var de adliga godsägarna och ämbets-

männen. Även de ledande personerna inom den framväxande företagssektorn på 1800-talet 

ville gärna behålla grundskattesystemet eftersom dessa träffade företagsvinsterna lindrigt.15

 

  

Efter böndernas misslyckade försök att införa den progressiva beskattningen 1810 återgick 

man till den allmänna bevillningen 1812.  Trots de liberalkapitalistiska vindarna som blåser i 

                                                 
13 SCB, Historisk statistik för Sverige, statistiska översiktstabeller, Stockholm 1960, sid 227 
14 Utbildningsdepartementet, 2008, sid 12 och även Dahlgren – Stadin, 1990, sid 80 och 92. 
15 Dahlgren – Stadin, 1990, sid 64  
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Sverige under första hälften av 1800-talet med den fria företagsamhetens införande och skrå-

väsendets upphörande 1846 händer det inte mycket våra skatter förrän vi kommer fram till 

1860-talet. 16

 

 

Den 19 juni 1858 tillsattes en kommitté med uppgift att utarbeta ett förslag till ny bevillnings-

förordning, detta resulterade i 1861 års bevillningsförordning. Det mest revolutionerade i den 

förordningen mot den tidigare var att bevillningen delades upp på två huvudslag, fastighets-

inkomster och övriga inkomster(inkomstbevillning). Inkomstbevillningen ansågs för första 

gången ge en beskattning som gick efter den skatteskyldiges verkliga inkomst. Skatteuttaget 

var dock fortfarande proportionellt. 

Kommittén hade helt uteslutit en progressiv beskattning eftersom man ansåg att denna var en 

skatt på flit och sparsamhet. Därmed kunde en sådan skatt betraktas som ett straff för de 

samhällsmedlemmar som arbetade mera och slösade mindre än andra. Skatten för inkomst-

bevillningen sattes till 1 %.17

 

 

Bevillningens andra del, fastighetsinkomster antogs liksom tidigare vara 5 % medan man 

sänkte skatten på jordbruksfastigheter till 3 % då dessa ansågs så betungande av grund-

skatterna. 18

 

 

Tidsperioden mellan åren 1861-1902 kallar Riksskatteverket ”Den fria uppskattningens tid.”19 

Anledningen var att den tidigare allmänna skyldigheten, att lämna uppgifter till ledning för 

egen taxering avskaffades. Det fanns dock kvar att på frivillig basis om den skattskyldige så 

önskade kunde meddela upplysning om sina inkomster och tillgångar samt de avdrag han 

ansåg sig berättigad till. I varje församling inrättades en bevillningsberedning. Deras uppgift 

var att på grundval av inkomna uppgifter och andra inhämtade upplysningar om den skatt-

skyldige föreslå en bevillningsavgift som han skulle betala. Bevillningsberedningens förslag 

skulle sedan fastställas av särskilda taxeringskommittéer. I allmänhet utgjorde varje stad och 

pastorat ett taxeringsdistrikt. Ledamöterna i dessa kommittéer nio till antalet valdes av de 

skatteskyldige. Ett kronoombud som utsågs av länsstyrelserna skulle alltid närvara vid mötena 

för att tillvarata det allmännas intresse.20

                                                 
16 Utbildningsdepartementet, 2008, sid 11 

 

17 Riksskatteverket, 2003, sid 61 
18 Skatteverket, 2004, sid 297 
19 Riksskatteverket, 2003, sid 24 
20 Riksskatteverket, 2003, sid 29 
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4.2 Kommunreformen 1862  
 

1862 fick man kommunreformen, där det bestämdes att kommunalskatten skulle utgå i för-

hållande vad som erlades i bevillning. Socknarna, som hade haft en beskattningsrätt sedan 

1817 överfördes nu till kommunerna eftersom det i kommunreformen bestämdes att kommu-

nerna skulle ta hand om den skatt som inte togs ut via staten. Redan på 1840-talet fick kom-

munerna ansvar för skolutbildning och fattigvården. I samband med reformen trädde även 

reformen om landsting i kraft. Dessa fick ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige. Det 

som var unikt med kommunreformen var att även kvinnor som hade en viss inkomst under 

vissa förutsättningar fick rösträtt till kommunen.21 Det som annars var helt olika mot vad vi 

har i vår parlamentariska rösträtt idag, var att till och med företag som betalade skatt hade 

rösträtt. Man kunde också ha fler än en röst, antalet röster man kunde få var beroende av in-

komst och förmögenhet. På landet åsattes varje skattskyldig ett fyrktal som var bland annat 

beroende av den jord man ägde. Ett mantal jord oavsett hur den taxerades motsvarade 100 

fyrkar. Ju fler mantal man ägde desto fler fyrkar som ledde till fler röster. I vissa kommuner 

kunde några få personer ha hela rösträtten.22 År 1900 infördes en begränsning att ingen person 

kunde ha fler än 5 000 fyrkar. Den graderade rösträtten sänktes sedan successivt och togs bort 

helt 1918 i den kommunala rösträtten. Fyrktalet fanns kvar ända till 1937 och användes bland 

annat till att beräkna vägavgifter m.m.23

 

 

Även om det bara var ett fåtal som hade inkomst som medgav rösträtt, fick det här stor be-

tydelse för den fortsatta politiska historien, för att nu fick helt plötsligt grupper som tidigare 

inte hade rösträtt möjlighet att rösta. Att kommunreformen i ett historiskt perspektiv var 

lyckad bevisas nog av att den levde kvar ända till 1952 då vi fick en ny kommunreform. Ända 

fram till rösträttsreformen 1909 styrde den kommunala bevillningen eventuell rösträtt till 

riksdagsvalets andra kammare. 

 

4.3 Representationsreformen 1866 och rösträttsfrågan 
 

En reform som kom få stor betydelse för förändringen av vårt skattesystem i början på 1900-

talet var ståndsriksdagens upplösning och införandet av tvåkammarriksdagen som levde 

                                                 
21  Riksskatteverket, 2003, sid 61 
22  Riksskatteverket, 2003, sid 61 
23  http://www.ne.se./lang/fyrk/ 
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vidare ända till 1971. En avgörande orsak till ståndsriksdagens upplösning var att den inte 

ansågs vara representativ i relation till det svenska samhället. På samma sätt som det krävdes 

viss ekonomiska förutsättningar för rösträtt så vart det samma krav på medlemmarna i de båda 

kamrarna. 

 

 De 125 ledamöterna till första kammaren kom under hela 1800-talet att domineras av ämbets-

män, adel och storfinans. Anledningen till detta var kraven för att kunna ingå i första kam-

maren. Där krävdes det en inkomst på 4 000 kr eller ägde fastighet som var taxerad till minst 

80 000 kr.24 Vidare kunde bara män över 35 år komma i fråga. Ledamöterna i första 

kammaren fick första tiden inget arvode och de skulle förnyas successivt under en period av 

nio år. Ledamöterna utsågs inte genom val utan utsågs av landstingen. Genom dessa alla 

bestämmelser så var det bara en mycket begränsad krets av personer som kunde komma ifråga 

och som var intresserade av det politiska arbetet.25

 

 

Andra kammarens ledamöter som i början var 190 personer valdes genom samtidiga direkta 

majoritetsval. För att vara valbar måste man vara minst 25 år och ha rösträtt samt ha betalt sin 

bevillning. I första valet hade bara ca 5 % av befolkningen rösträtt. Kvinnorna hade ingen 

rösträtt till andra kammaren. 

 

Ledamöterna i andra kammaren bestod till en början mest av välbärgade bönder samt till en 

mindre del av rikare borgare. Arbetarklassen var inledningsvis utan representation. 

 

Båda kamrarna skulle vara likställda. För att en lagändring skulle gå igenom krävdes båda 

kamrarnas bifall. Det fanns en viss skillnad i budgetfrågor som gav andra kammaren en viss 

fördel genom att man hade fler ledamöter. Om kamrarna inte kunde enas i budgetfrågor kunde 

man tillgripa gemensam omröstning där oftast andra kammarens förslag då kunde gå 

igenom.26

 

   

Nästan genast efter den nya representationsreformen restes krav på allmän och lika rösträtt. På 

1880-talet och framåt kommer allt fler arbetare upp i en inkomst på 800 kr. Många såg detta 

som ett hot och motsatte sig en utvidgning av rösträtten. Man förstår att på 1880-talet är det 

                                                 
24  Riksskatteverket, 2003, sid 62 
25  Riksskatteverket, 2003, sid 62 
26  http://www.ne.se/riksdagen/tvåkammarriksdagen 
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långt kvar till i alla fall den kvinnliga rösträtten när man analyserar debatten om motion nr 49 

i andra kammaren. Den 26 januari 1884 lägger Fredrik Theodor Borg som representerade 

lantmannapartiet, motion nr 49 i andra kammaren om ändringar i 14 och 19 § 

Riksdagsordningen rörande valrätten. Det är den första motionen i Sverige om den kvinnliga 

rösträtten som han anser borde vara självklart. Motionen debatteras i kamrarna den 5 april 

1884. Första kammaren beslutar att avslå den utan votering och andra kammaren avslår den 

med rösterna 186 mot 44.27

 

 

Representationsreformen medförde också att vi fick ett partisystem som till en början inte var 

rikspartier utan mera riksdagspartier. Det första partiet som bildas efter reformen var 

Lantmannapartiet i andra kammaren 1867. Det var ett bondeparti som kämpade för sparsam-

het gällande statens finanser, antibyråkratism och motstånd mot regeringen. Vidare fanns till 

en början två andra grupperingar i andra kammaren. Ett var Centern28 som var ett borgar-

dominerat parti som vanligen stödde regeringen samt nyliberalerna29

5. UNDERSÖKNINGEN 

 som bestod av radikaler 

kämpandes för allmän och lika rösträtt, parlamentarism och jämställdhet. 

 
Under punkt 5.1 och 5.2 skall jag försöka undersöka min fråga 1 i min frågeställning ”Vilka 

var aktörerna i överenskommelsen och hur agerade man?”  

 

Punkt 5.3 används för att undersöka min fråga 2” Vilka motiv fanns det till att reformera även 

taxeringsförfandet och införa obligatorisk självdeklaration i samband med skattereformen?” 

 

Punkt 5.4 används för att undersöka min fråga 3 ”Hur kopplade aktörerna ihop införandet av 

en ny härordning med skattereformen?” 

 

Slutligen under punkt 5.5 skall jag undersöka min fråga 4 ”Hur uppfattade tidningen 

Socialdemokraten skattereformen 1902 och den skattedebatt som var före dess införande?” 

 

                                                 
27 Motion nr 49 i A.K 1884 
28 http://www.ne.se/lang/centern 
29 http://www.ne.se/nyliberala-partiet 
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En del av frågorna kommer säkert gå in i varandra eftersom skattereformen ju bestod av tre 

delar, den progressiva beskattningen, taxeringsförfarandet samt införandet av en obligatorisk 

självdeklaration.  

 

 

5.1 Debatten i riksdag och bevillningsutskott 1901-1902 
 

Man kan säga att det var två motioner i andra kammaren 1901 som ledde fram till skatte-

reformen 190230. Motioner i liknande frågor hade lagts redan från 1892 och framåt om en 

progressiv beskattning och obligatorisk självdeklaration, men dessa ledde aldrig till några 

åtgärder efter Bevillningsutskottet lämnat sitt betänkande . G. Kronlund som tillhörde liberala 

samlingspartiet, lade 30 januari 1901 fram motion 106 i andra kammaren. Motionen var 

skriven med anledningen av riksdagens framlagda härordningsförslag som han menade skulle 

innebära tunga ekonomiska bördor för folket.31Han menar att det enda rättvisa, är att de 

burgna och förmögna klasserna får bära en större börda av denna tilläggsbevillning som han 

kallar försvarsskatten och att de mindre bemedlade klasserna bör skonas från denna 

försvarsskatt. Han menade att lösningen på detta var att man gjorde tilläggsbevillningen 

progressiv och för att den skulle göras effektiv, måste varje skatteskyldig vara skyldig att till 

taxeringsmyndigheten uppgiva beloppet av sin beskattningsbara inkomst. I sin motion tycker 

han att progressionen bör begränsas till max 2,5 %.32

 

 

Motion 114 i andra kammaren som BevU hänvisade till, skrevs av David Bergström som även 

han tillhörde liberala samlingspartiet. Bergströms motion verkar inte vara skriven med an-

ledning av en ny härordning och de ökade kostnaderna som denna innebar. Bergström redogör 

mer i sin motion för de tidigare motionerna som skrivits gällande obligatorisk självdeklaration 

och att de goda taxeringsresultat som har uppnåtts i Preussen, när man införde själv-

deklarationen. Han tar dock inte upp något om progressiva skatteskalor, utan syftet verkar 

mera vara att genom en obligatorisk självdeklaration och förbättrad taxeringskontroll skall 

detta i görligaste mån öka möjligheterna för en rättvis och jämlik taxering.33

                                                 
30 BevU 1901:34, sid 34 

Bergström hade 

31 A.K 1901:106, sid 1 
32 A.K 1901:106, sid 4 
33 A.K 1901:114, sid 4 
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dock också skrivit motion 113 där han motionerar om att den tilläggsbevillning man beslutat 

om på 6 300 000 kr måste uttagas efter en progressiv skala.34

 

 

Bevillningsutskottets betänkande BevU 1901:34 ankom till riksdagens kansli den 2 maj 1901 

och var ett betänkande i anledning av väckta motioner om införande i bevillningsförordningen 

av bestämmelser rörande självdeklaration.35 Av betänkandets 98 sidor så ägnas 18 sidor åt att 

redogöra för det goda resultatet som införandet av självdeklaration medfört i de länder som 

infört självdeklarationen. I Preussen skriver man att den taxerade inkomsten ökade med nära 

1,5 miljard mark mellan åren 1891/92 och 1892/93 när man infört självdeklarationen och man 

konstaterar att ökningen naturligtvis till största delen var ett resultat av en noggrannare 

granskning.36

 

 

Med anledning av de skäl utskottet tagit upp beträffande sin redogörelse över den tidigare 

debatten i Sverige om självdeklaration samt för huvuddragen av lagstiftningen i andra länder, 

så menade utskottet, att om de enskildas avgifter till staten skall utgå i form av en ren in-

komstskatt så ansåg man att deklarationstvång var absolut nödvändigt och enligt utskottets 

förmenande erfordras självdeklaration även vid varje annan form av skattelagstiftning om 

taxeringen skall vara rättvis och jämlik.37

Utskottet menade att man var positiv till införandet av en obligatorisk självdeklaration i 

svensk bevillningslagstiftning. Man ansåg däremot att man inte kunde göra något bestämt 

uttalande i detalj hur detta system skulle genomföras. Man motiverade sin ståndpunkt med att 

detta skulle sammanhänga med de beslut om ändringar i bevillningslagstiftningen som 

riksdagen skulle behandla under 1901 års riksdag.

  

38

 

 

Efter beslutet var taget beträffande ny värnpliktslag och ny härordning som innebar ökade 

kostnader, så menade man dessa borde täckas genom direkta skatter och förmögenhetsskatter 

och man uppdrog därför åt finansministern att utreda detta.39

                                                 
34 A.K 1901:113, sid 4 

Det man uppdragit åt 

finansministern att utreda var, om de ökade kostnaderna kunde tas ut genom en skatt som togs 

ut via progression och framlägga förslag till författningsbestämmelser angående själv-

deklaration. Att utreda frågan uppdrog finansministern till tre sakkunniga, Hans Cavalli som 

35 BevU 1901:34, sid 1 
36 BevU 1901:34, sid 80 
37 BevU 1901:34, sid 97 
38 BevU 1901:34, sid 98 
39 Betänkande med förslag, 15 oktober 1901, sid 5 
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var konservativ riksdagsledamot i första kammaren och tillika ordförande i 

Bevillningsutskottet, kammarrättsrådet Johan Östberg och professor David Davidsson med 

häradshövdingen och tillika kammarrättsrådet Herman Palmgren som sekreterare.40

 

 

Efter finansministern mottagit ett positivt förslag från de sakkunniga den 15 oktober 1901, la 

regeringen fram sin proposition 106 som blev godkänd av båda kamrarna den 14 maj 1902.41

 

 

Dessförinnan på lördagen den 26 april 1902 debatterade man förslaget i de båda kamrarna.42 I 

första kammaren var man kritisk till förslagets huvudpunkter, men speciellt de delar som 

gällde fastighets- och aktiebolagsbeskattningen, där man ansåg att den var demoraliserande på 

affärslivet då särskilt bolag med stora grund- och reservfonder skulle beskattas för högt. Den 

konservativa ledamoten Hugo Tamm ansåg att regeringen borde bättre ha utrett frågan. Tamm 

påminde att första kammaren hade utgivet ett löfte att godkänna en inkomstskattelag och 

därför yrkade han bifall eftersom den ändå var provisorisk. Vice talmannen avslutade debatten 

i första kammaren med att han underströk de anmärkningar man har haft mot förslaget, men 

ansåg att riksdagen hade sin del i ansvaret.  Han betonade att man inte godkände grunderna 

för ett nytt skattesystem utan bara ett provisorium som skulle gälla enbart för 1903 och att 

man hade full handlingsfrihet i fråga om ett nytt förslag.43

 

   

I andra kammaren blev principdebatten helt kort. Herr Schenström som var häradshövding 

från Västerås, anförde att han var rädd för detta skatteexperiment och uttalade istället sin 

sympati för en kombination av direkt och indirekt skatt för att täcka kostnaderna för de ökade 

skatteutgifterna. Han tyckte det var bättre att lägga avgifter på öl, cigarrer och punsch. Han 

avslutade med att han inte trodde att den föreslagna skatten skulle täcka de militära utgifterna 

och kunde bara lämna sitt bifall om den förslagna skatten blev ett provisorium.44

 

 

Som Hugo Tamm anförde på mötet den 26 april 1902 så hade första kammaren utgivet ett 

löfte att godkänna skattereformen eftersom andra kammaren ett år tidigare hade godkänt den 

nya härordningen. Det är värt att notera att motionerna som skrevs och som ledde fram till 

skattereformen 1902 kom från liberala ledamöter i andra kammaren. Första kammaren tog 

                                                 
40 Betänkande med förslag, 15 oktober 1901, sid 7 
41 Prop 1902:106 
42 Socialdemokraten 28 april 1902, där man refererar till debatten som var i de båda kamrarna. 
43 Socialdemokraten, 28 april 1902 
44 Socialdemokraten, 28 april 1902 
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inte initiativet till skattereformen. Det verkade dock som båda kamrarna ansåg att detta skulle 

vara en provisorisk skattereform som skulle ersättas med en mer bestående skattereform när 

det gällde frågan om den progressiva beskattningen. 

5.2 Lobbyisternas och ”experternas” påverkan på skattereformen 
 

Jag vet inte hur långt tillbaka i historien man skall gå för att hitta personer som försökt på-

verka politikerna till att fatta beslut som dessa lobbyister eller uppdragsgivare vill ha? När 

man läser motionerna för en progressiv beskattning med självdeklaration så förstår man att i 

en del fall att de som motionärerna skriver är något som andra står bakom. 

 

Tidigare så var respekten för överheten stor och på den här tiden lyssnade man på vad ”ex-

perterna” sade och deras åsikter ifrågasattes sällan. Införandet av en progressiv inkomstskatt 

var ett allmänt krav från finansteoretiker och många politiker, framför allt bland social-

demokraterna.45 De tre professorerna David Davidsson, Knut Wicksell och Gustaf Cassel var 

personer inom den akademiska världen som propagerade för en progressiv beskattning. 

Beslutet om att införa ett progressivt skattesystem föregicks av en intensiv vetenskaplig 

debatt.46

 

  Alla tre herrarna verkar ha varit överens om att man skulle ha en progressiv 

beskattning, men hur denna skulle införlivas i ett nytt skattesystem var de inte överens om.  

David Davidsson som var professor i nationalekonomi och finansrätt vid Uppsala Universitet 

spelade en central roll i debatten. Davidsson startade 1899 tidskriften Ekonomisk Tidskrift och 

var dess chefsredaktör, ägare och ansvarig utgivare ända fram till 1939. Jag har inom ramen 

för denna uppsats läst igenom åren 1899-1903 och där kunnat konstatera att tidskriften verkar 

ha samlat dåtidens ledande ekonomer och deras debattinlägg i olika ekonomiska frågor. Bland 

annat diskuterade Davidsson, Wicksell och Cassel den progressiva beskattningen. 

 

Redan 1889 propagerade Davidssons att man skall betala skatt efter bärkraft och det gör man 

via den progressiva beskattningen. Sina teorier redovisade han i sin bok 

”Inkomstskattenorm.47

                                                 
45 E Rodriguez, 1980, sid 65 

 Davidsson menade att en inkomstskatt måste utformas så att 

marginalnyttan av den inkomst som måste offras för att betala skatten, inte är större än 

marginalnyttan av de offentliga tjänster medborgaren får för sin skatt.  

46 A Bornemark, Kompendium SACO, Internationalisering och den statliga skatten, 2003, sid 4  
47 D Davidsson, 1889, sid 129 
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I Ekonomisk Tidskrift 1901 redogör Davidsson för sina åsikter gällande självdeklarationen, 

där han menar att det finns en allmänt utbredd motvilja mot självdeklaration och att denna 

motvilja inte blir mindre av att man lagstadgar om självdeklarationen. Han menade att det är 

viktigt att skatteförfarandet anordnas så att denna motvilja ej ökas utan minskas.48För allmän-

hetens del såg han fördelar med självdeklarationen då han menade att allmänheten var mycket 

okunnig om skattelagarnas bestämmelser och hade mycket svårt att komma tillrätta med tolk-

ningen av denna. Med en obligatorisk självdeklaration menade han att allmänheten fick en 

större fördel mot vad man har haft tidigare gentemot skattemyndigheten när det gällde att 

anföra besvär om bevisning i skattefrågor.49

 

 

Det som gör att jag tror att Davidsons åsikter är de som man från statsmakten lyssnade mest 

på, var att han satt med i den expertkommitté som finansministern hade tillsatt 1901. Bak-

grunden verkar ha varit att efter riksdagen antagit BevU 1901:34 i juni 1901, så ville inte 

finansministern lägga fram en proposition innan tre sakkunniga fick se över förslaget.50En av 

de tre sakkunniga var som sagt, David Davidsson. Kommittén tillsattes den 2 juli 1901 och 

redan 15 oktober 1901 lade man fram sitt betänkande med förslag till bestämmelser om 

inkomstskatt och obligatorisk självdeklaration. Kommittén hade i sina anvisningar tämligen 

fria händer att komma med förslag till ändringar i beslutet om den obligatoriska 

självdeklaration, Däremot i fråga om inkomstskatten kunde deras uppdrag betecknas i hög 

grad av karaktären av ett imperativt mandat. Detta på grund att riksdagen i allt väsentligt 

angivit efter vilka grunder den ville ha förslaget utarbetat.51

 

Vad jag kan se verkar inte 

kommitténs betänkande skilja sig nämnvärt från BevU 1901:34. Den snabba handläggningen 

hos kommittén tyder på att även de sakkunniga varit samstämmiga för en progressiv 

beskattning och obligatorisk självdeklaration. I betänkandet lägger inte heller någon av de 

sakkunniga fram egen åsikt. 

Gustav Cassel, har jag bland annat kunnat studera genom att en del av hans åsikter, re-

fererades genom Hjalmar Branting i tidningen Socialdemokraten. Gustav Cassel var fil dr i 

matematik och kom att bli en av de ledande nationalekonomerna på 1920-talet. Han kom att 

                                                 
48 Ekonomisk Tidskrift, 1901, kommunalskattekommitténs förslag om beskattningsförfarande, sid 273 
49 Ekonomisk Tidskrift, 1901, kommunalskattekommitténs förslag om beskattningsförfarande, sid 273 
50 Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 5 och se även Betänkande   
med förslag till bestämmelser om inkomstskatt och obligatorisk sjelfdeklaration, 15 oktober 1901, sid 6    
51 Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 6 
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bli ledamot av Vetenskapsakademin 1914 och rådgivare åt Nationernas Förbund (NF). Han 

förutspådde att de ekonomisk krav som ställdes på Tyskland efter första världskriget skulle 

leda till en ekonomisk kris. 

 

Att Gustav Cassel var en stor beundrare av det preussiska skattesystemet förstår man av hans 

inlägg i Ekonomisk Tidskrift 1901 när han redogör för grundformerna för den direkta be-

skattningen. Han menade att skattereformen 1891 i Preussen har uppvisat ett glänsande 

finansiellt resultat efter man införde obligatorisk självdeklaration och en progressiv 

beskattning av de högre inkomsterna.52

 

 

Gustav Cassel skrev ett inlägg i Ekonomisk Tidskrift 1902 där han redogjorde för sin teori om 

den progressiva beskattningen. Han menar att han inledde sin undersökning 1895 över den 

progressiva beskattningens teori och teknik med en avhandling i Nordisk Tidskrift och 1898 

lägger han fram teorin i Zeitschrift für die gesammate Staatswissenschaft.53

 

Hans teori menade 

han, var en enhetlig teori för den progressiva beskattningen och den var framlagd i Glasgow 

1901 inför The British Association och den var senare återgiven i The Economic Journal 

samma år. Att han i en svensk tidskrift denna gång förde fram sin teori menade han berodde 

på att den beslutade skattereformen med en progressiv inkomstskatt bara betraktades som 

provisorisk. 

 År 1902 debatterade Gustav Cassel skattereformen på Stockholms högskola.54

                                                 
52 Ekonomisk Tidskrift, 1901, Om grundformerna för den direkta beskattningen, sid 1 

 Den 24 okto-

ber 1902 höll han en av sina föreläsningar enligt tidningen Socialdemokraten, den här gången 

i frågan om inkomstskatten.  Han menade i sin föreläsning, om en skatt skall vara avvägd 

efter lika offerprincipen bör även avdrag få göras i progression efter barnantalet. Han 

refererade här till Norge, där man hade delat in skatteskyldigheten dels efter antalet familje-

medlemmar och dels efter inkomstens storlek. Han ansåg också det viktigt att man måste 

skilja på inkomsternas bärkraft när det gällde avdraget eftersom en rentier hade större bärkraft 

än en arbetare vilken genom sjukdom och dylikt kunde bli oduglig till arbete. För att förhindra 

spekulationssyfte så borde man också införa en förmögenhetsskatt eftersom grundskatternas 

avskrivning hade gjort att man kan köpa obebyggda tomter utan att behöva betala någon skatt 

53 Ekonomisk Tidskrift, 1902, Till frågan om inkomstskattens progression, sid 531 
54 Socialdemokraten, 29 oktober 1902. 
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för den. Avslutningsvis så menade han att inkomstskatten alltid måste tas ut på ett ställe och 

skall alltid vara förbunden med självdeklaration.55

 

 

Ett dokument som ger en unik inblick i arbetet bakom skattereformen 1902, är protokollet 

från Nationalekonomiska föreningens sammanträde den 30 januari 1902. Sammanträdet 

leddes av bankdirektören och häradshövdingen Marcus Wallenberg som var dess ordförande. 

Med på sammanträdet var bland annat David Davidsson, bankdirektören Knut Wallenberg 

och Herman Palmgren som tjänstgjort som sekreterare åt de tre sakkunniga som lade fram 

betänkande med förslag till bestämmelser om inkomstskatt och obligatorisk självdeklaration 

den 15 oktober 1901.56

 

 

På dagordningen till sammanträdet fanns en enda punkt till överläggningsämne, det var för-

slaget till förordning om inkomstskatt. I ett historiskt perspektiv så hade ännu inte regeringen 

lagt fram sin proposition 1902:106 utan det gjorde man först 14 maj 1902. Palmgren som då 

varit sekreterare i det särskilda utskottet, fick starta anförande med att redogöra för huvud-

grunderna i utskottets förslag. Som sekreterare i utskottet ansåg han sig inte kunna uttala 

några personliga åsikter om förslaget utan bara redogöra för utskottets förslag.57

 

 

Han menade att det sedan flera år tillbaka både inom och utom representationen med allt 

större och större styrka påyrkats ett reformerande av direkta beskattningssystemet i Sverige. 

Det fanns två skäl för detta menade han. Det första var att man åvägabringa större rättvisa i 

skattebestämmelserna dvs. åstadkomma en mera jämlik beskattning. Den andra orsaken var 

att den senaste tidens reformsträvanden hade lett till ett ökat skattebehov för staten (även om 

det inte framgår i protokollet antar jag att han åsyftar på den nya försvarsreformen från 1901). 

 

Palmgren menade vidare att på en modern inkomstskatt ställes främst den fordran, att skatte-

skyldigheten skall regleras av skatteförmågan genom en progressiv beskattningsmetod. Palm-

gren bekräftar också det som regeringen senare för fram i sin proposition 1902:106, att hela 

skattereformen 1902 var en provisorisk skattereform, som skulle tillämpas till dess den 

genomgripande reformeringen av skattelagstiftningen hade hunnit genomföras. Han tog här 

upp problemet med den allmänna bevillningen som han menade inte beskattar den rena in-

                                                 
55  Socialdemokraten, 25 oktober 1902 
56  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 1 
57  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 2 
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komsten och att den var så sammankopplad med kommunalbeskattningen.58 Ett problem 

menade han var att man varje år får två taxeringar en för bevillningen och en för inkomst-

skatten. Dessa båda omständigheter, inkomstskattens provisoriska karaktär och den samtidiga 

taxeringen för båda skatterna, hade medfört att kommitterade vid konstruktionen av den nya 

inkomstskatten ansett sig iakttaga en viss varsamhet i sådana detaljer, som riksdagen ej uttalat 

sig om.59Målsättningen i kommitténs arbete hade varit att arbeta efter en modell för inkomst-

skatt på progressiv grund där de nya skattebördorna kommer att vila på de förmögna 

samhällsklasserna, och som kommittén föreslagit genom ett grundavdrag på 1 000 kr i möj-

ligaste mån skona de små och medelstora inkomsterna. Han anslöt sig där till finansministerns 

uttalande i statsrådsprotokollet ”den faktor, hvilken i en fråga som denna dock till sist måste 

fälla utslaget, är statens skattebehov. I hårda tider måste staten uttaga större bidrag af med-

borgarna, och den relativt största delen måste då falla på dem, som hafva de starkaste skuld-

rorna att bära den.”60

 

 

En viktig punkt som Palmgren tar upp i sitt anförande verkar ha varit att säkerställa 

mantalsskrivningsorten. Eftersom den nya inkomstskatten var progressiv, så var det viktigt att 

säkerställa att den skatteskyldige taxerade sin inkomst på samma ort. Hade man inte 

säkerställt detta så hade en skattskyldig kunnat undvika progressionen genom att taxera olika 

inkomster på flera orter.61

 

 

Genom införandet av obligatorisk självdeklaration menade Palmgren, att man arbetat efter att 

deklarationsskyldigheten inte skulle göras onödigt tryckande, och att man med förslagen, sett 

till att förhindra att de avlämnade uppgifterna offentliggörs. Han menade att man varit fullt 

medveten om att många till en början kommer känna en motvilja att låta utomstående få en 

inblick i sina enskilda förhållanden, innan det allmänna uppfattningssättet blir att anse att 

avge självdeklaration är en naturlig skyldighet. Kommitténs hade därför ansett att uppgifterna 

till en början bör inskränkas till tämligen summariska upplysningar. Uppgifterna skola enligt 

förslaget lämnas efter ett fastställt formulär och på blanketter som kostnadsfritt tillhandahållas 

av statsverket.62

                                                 
58  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 4 

Liksom David Davidsson är i sitt inlägg i Ekonomisk Tidskrift 1901 om 

59  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 7 
60  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 9 
61  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 7 
62  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 11 
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fördelen med självdeklarationen, 63 menade kommittén att motståndarna till obligatorisk själv-

deklaration icke bör glömma bort att densamma åtminstone kommer att medföra en ostridig 

fördel mot de nuvarande förhållandena. Den, som någonsin klagat i ett taxeringsmål eller 

eljest har kännedom om sådana måls behandling känner allför väl med vilka svårigheter det är 

att vinna ändring i åsatt taxering. Beskattningsmyndigheterna presumeras ha rätt och för att 

kullkasta denna presumtion erfordras det, att den klagande förebringar full juridisk bevisning 

om riktigheten av sitt påstående, något som ofta nog är mycket svårt och ibland kan nästan 

omöjligt när den skatteskyldiga ofta inte vet vad han skall bevisa. Palmgren menade därför att 

införandet av en obligatorisk självdeklaration kommer att åstadkomma en nästan fullständig 

omkastning då taxeringsmyndigheterna erhåller noggranna uppgifter som den skattskyldige 

själv har uppgivit.64

 

  

Palmgren avslutar sedan sitt anförande med att kommitténs förslag kommer att föranleda en 

kungl. proposition till innevarande riksdag. Innehållet i denna proposition hade ännu inte 

kommit till allmänhetens kännedom mer än vad som framgår av finansministerns yttrande till 

statsrådsprotokollet i fråga om inkomstberäkningen för år 1903. Av vad som framgår kommer 

propositionen att baseras på kommitterades förslag med endast några få ändringar, av vilka de 

väsenligaste avser vissa lättnader i den föreslagna skatteskalan. En skillnad är att skatte-

skyldigheten kommer inträda först vid 2 000 kr i inkomst istället för förslaget 1 000 kr.65

 

 

En bra sammanfattning av Palmgrens redogörelse kommer från bankdirektören Knut Wallen-

berg som sammanfattade vad Palmgren redogjort för. Orsakerna till den nya skattelagen är 

dels statens skattebehov och dels önskan om att åstadkomma en rättvisare skattefördelning. 

Skattereformen skall vara provisorisk och att man har att vänta på en mera genomgripande 

skattereform och slutligen att kommittén har förfarit med största varsamhet.66

                                                 
63  Min egen kommentar 

  Knut Wallen-

bergs egen uppfattning är att på det sistnämnda, trodde han att meningarna kunde vara något 

delade. När det gäller det förstnämnda orsaken beträffar eller statens skattebehov är den obe-

stridlig och det andra skälet eller en rättvisare fördelning av skatterna torde det vara något 

som bör diskuteras. Knut Wallenberg menade också att han var för självdeklaration och att 

64  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 13 
65  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 15 
66  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 17 
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han inte hade något emot en personlig progressiv skatt då den i detta fall skall gå till försvaret. 

”Den, som har mera att försvara, bör släppa till mera.”67

 

 

Knut Wallenberg var dock irriterad på att jordbrukarna ha fått så stora fördelar skattemässigt. 

Dels så hade de, menade han fått en present på 6 miljoner kronor på grund av grundskatternas 

avskrivning då man ansett att dessa skatter var sekelgamla orättvisor. Sedermera hade man 

gynnat jordbrukarna genom livsmedelstullarna på de övriga skattdragande klassernas 

bekostnad, icke minst på industrin. En stor mängd av Sveriges förnämsta industrier behövde 

inte ha något tullskydd menade han. Han ställde därefter frågan om det är rättvist att den nya 

skatten skall betalas av arbetarna och kapitalet. Och det är Sveriges industri menade han. Han 

sammanfattar sitt inlägg att han tagit till orda enbart för att den nya skatten till så stor del 

drabbar den svenska industrin. Man kunde därför ifrågasätta den fördelningspolitiskt eftersom 

aktiebolag som till största delen driver industrin beskattas dubbelt och beskattas progressivt. 

Han menade att det var olyckligt att allt som skedde här i landet var provisoriskt när det gäller 

det finansiella och ekonomiska området. 68

 

 

David Davidsson som i det här fallet suttit med bland de sakkunniga i utredningen konsta-

terade att de anmärkningar som framställdes mot förslaget föranledde honom att enbart tala 

för sin egen räkning. Han höll med om att förslaget innehöll brister och det hade de 

kommitterade själva erkänt men dessa brister berodde väsentligt bara på det uppdrag som 

lämnats till de kommitterade. Det fanns brister när det gällde inkomst av fastighet och 

inkomst av jordbruksrörelsen men att dessa brister fick man leva med menade Davidsson. 

Han menade att det var viktigare nu att få en skattereform till stånd och då kan man ej avvakta 

en på erfarenheten stödd övertygande utredning i denna fråga. Han menade att den 

skattereform som nu ifrågasattes var endast provisorisk och avsedd att framledes ersättas av 

en mera fulländad art av inkomstskatt. ”Slutligen kan frågan om skatteprogression tvistas i 

oändlighet: jag avstår därför från att ingå på densamma.”69

 

 

Jag tror att experter som David Davidsson, Gustaf Cassel och i viss mån Knut Wicksell 

spelade en stor roll att vi fick en skattereform, 1902. Inom akademiska kretsar diskuterades 

den progressiva beskattningen och det verkar ha funnits ett stort stöd för en progressiv 

                                                 
67  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 17 
68  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 18 
69  Protokoll från Nationalekonomiska föreningens sammanträde 30 januari 1902, sid 20 
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beskattning. Min undersökning har visat att redan i slutet av 1880-talet började man propagera 

för den progressiva beskattningen. Jag tror också att progressiv beskattning var något som låg 

i den tiden genom att man införde denna form av beskattning i flera länder runt Sverige. Det 

verkar också som storfinansen stödde reformen med anledning av att den ökande skattebördan 

för dem skulle gå till riktade reformer som i det här fallet den nya härordningen. 

5.3 Taxeringsmyndigheten och taxeringsförfarandet med obligatorisk självdeklaration 
 
En minst lika viktig punkt inför skattereformen 1902 som att införa en progressiv beskattning 

och självdeklaration var att reformera taxeringsförfarandet som man förstår på vissa håll hos 

till exempel socialdemokraterna och även hos vissa riksdagsmän som skrivit motioner sedan 

1892, ledde till ett stort misstroende om att befolkningen inte redovisade sina rätta inkomster. 

Det behövde inte vara så att man undanhöll inkomster utan även att man fick för låg inkomst 

inrapporterat till myndigheten. I en artikel intagen i Socialdemokraten 24 augusti 1897 som 

kan vara skriven av Hjalmar Branting redogörs för att arbetsgivarna ser till att rapportera in 

för låg inkomst för arbetarna så att de kommer precis under 800 kr som var gränsen för 

rösträtten. ”Ett mycket omtyckt knep af våra vederböranden i syfte att göra arbetare politiskt 

rättslösa är att upptaxera dem till mycket nära, men icke fullt 800 kr äfven om de haft denna 

inkomst och därutöfver.”70

 

  

Redan 1892 när de första motionerna kommer om den progressiva beskattningen och själv-

deklarationen påtalar man om, att nuvarande taxeringsförfarande leder till en orättvisa och 

som främst drabbar arbetarklassen.71

                                                 
70  Socialdemokraten, 24 augusti 1897 

 I motiven till bevillningsförordningar, 1893 skriver 

bevillningsutskottet för att åstadkomma en jämlik beskattning är det inte nog att grunderna för 

skatten överensstämmer med rättvisa och billighet. Det krävs också att man anlitar de till buds 

stående praktiska medel för att få en i möjligaste mån riktig taxering av inkomsten. Ett medel 

för detta är naturligtvis taxeringsnämndens sakkunskap i allmänhet och de upplysningar de 

kan tillskaffa sig. Den bästa kunskapen får de genom att inkomstskatten binds till en obliga-

torisk självdeklaration. Som motiv till detta skriver man bland annat ganska häpnadsväckande 

saker som säkert hade skapat stor debatt idag? Man menade att särskilt kapitalisterna samt de 

större handels- och industriidkarna ofta nog försökte att undgå rätt taxering. ”Vill man 

undanröja denna brist och åstadkomma en verkligt rättvis och jemlik beskattning, är detta för 

71  Motion nr 10 AK 1892 
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visso icke möjligt på annan väg än genom fullständigt införande af obligatorisk 

sjelfdeklaration.”72

 

  

I sitt motiv till sitt betänkande 1893:18 gick bevillningsutskottet ut med att man skall införa 

sanktioner vid felaktig deklaration och ge ökad makt och befogenheter till taxerings-

myndigheten. Man föreslog något som är ännu är i kraft idag att man kan eftertaxera i fem år 

vid felaktig uppgift. Man gick också så långt att man vill bestraffa en dödsbodelägare i ett 

skiftat dödsbo om den han ärvt, har lämnat felaktiga uppgifter. Man begränsade sig dock till 

att dödsbodelägaren inte kunde bli ansvarig för mer än sin lott.73

 

  

Bevillningsutskottets betänkande sändes sedan ut på remiss där bland annat H.J Palmstierna 

är den som svarar för Jönköpings län. Han menar i remissen att avge deklarationen på heder 

och samvete kommer att vara avskräckande för många skatteskyldiga och att man bör akta sig 

för att göra beskattningen förhatlig. Speciellt bland allmogen kommer detta leda till för-

bittring.74

 

  

Trots att den här debatten sker nästan 100 år innan vår PUL (Personuppgiftslagen) debatt så är 

man rädd för att införandet av självdeklaration skall innebära kränkningar i den personliga 

integriteten ifall uppgifter kommer ut till obehöriga. När Bevillningsutskottet lägger fram sitt 

betänkande 1901:34 föreslår man i § 69 att om ordförande i och ledamot samt tjänsteman av 

bevillningsberedning, taxeringsnämnd och prövningsnämnd yppar innehållet i skatteskyldigs 

upplysningar skall han dömas för tjänstefel och straffas med böter från med 25 kr till och med 

500 kr. I dagens penningvärde torde det motsvara bötesbelopp på mellan 1 500 kr och 25 000 

kr. Är skadan större skall han gottgöra det som skadan uppgår till.75

 

  

När sedan regeringen lägger fram sin Proposition 1902:106 så är man noga med att påpeka att 

det är nödvändigt att de skatteskyldiges inkomstdeklarationer måste skyddas från offentlighet 

och att dessa måste omgärdas av en stor sekretess.76

                                                 
72 BevU motiv till bevillningsutskott 1893 sid 125 

 Bevillningsberedningens ordförande 

skulle vara skyldig att förvara alla uppgifter och upplysningar som inte behövdes för stunden 

73 BevU motiv till bevillningsutskott 1893 sid 129 
74 Jönköpings läns svar 29 december 1894 på BevU betänkande från 1893, sid 49 
75 BevU, Betänkande 1901:34, sid 12. 
76 I november 1902 gavs det ut en pratisk handbok i självdeklaration som skulle vara till hjälp för de  
   Skatteskyldige och Beskattningsmyndigheten. Upphovsmännen var kammarrättsrådet Oskar Bodin och  
   Sekreteraren i kammarrätten Herman Palmgren, sid 80-81 
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under säkert lås. Granskning av deklarationen fick endast ske av taxeringsmyndighetens ord-

förande och en annan ledamot jämte kronoombudet. Efter taxeringsårets utgång skulle upp-

gifterna förseglas i ett konvolut och förvaras hos kronofogde eller magistrat under fem år var-

efter de skulle förstöras. Man tog även med Bevillningsutskottets förslag om böter för tjänste-

fel om man bröt mot denna sekretess. Böterna sattes till samma belopp som förslaget. Den 

hårda sekretessen man föreslog hindrade skattereformen att träda ikraft redan 1902 eftersom 

man hade en tryckfrihetsförordning där det ”står en hvar öppet utbekomma afskrift af afgiven 

deklaration.”77 Att ändra tryckfrihetsförordningen var en grundlagsjustering som måste be-

slutas på riksdagarna 1902 och 1903 vilket ledde till att man fick skjuta upp införandet av 

reformen till 1903. Trots sekretessen var inte utrikesministern nöjd utan gjorde ett särskilt ytt-

rande i propositionen där han anslöt sig till skattereformen med en progressiv inkomstskatt 

och obligatorisk självdeklaration som han ställde sig positiv till. Utrikesministern var orolig 

för att de ökade upplysningarna myndigheterna skulle få skulle leda till maktmissbruk.78

 

 Han 

betecknade därför hela skattereformen som en provisorisk lösning för att senare utveckla 

skatten till ”en på fullt rationella grunder fogad inkomstskatt” 

För att kunna kontrollera deklarationerna skulle skattemyndigheten utöver sin egen kännedom 

om personer och förhållande ha följande hjälpmedel.79

-  Befogenhet att vid behov infordra särskilda upplysningar från den skattskyldige 

  

- Befogenhet att vid behov infordra vissa uppgifter från tredje man. 

- Styrelse- och revisionsberättelser från vissa verk eller bolag 

- Ovillkorlig rätt att ta del av handlingar hos domare eller domstol. 

 

Även om man idag förstår att kontrollerna man ville införa med lätthet skulle kunna kringgås 

så var personkännedomen mycket större på den tiden och den mycket stora respekten för 

överheten gjorde att man trodde, att var och en, var noga med att lämnade uppgifter skulle 

vara korrekta. 

Skulle man trots detta lämna felaktig uppgift så tog man in i § 33 i 1902 års proposition ett 

mycket kraftigt bötesbelopp som uppgick från fyra till tio gånger det som undandragits dock 

                                                 
77 Prop 1902:106, sid 51 
78 Prop 1902:106, sid 54 
79 Riksskatteverket 2003, sid 28 
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lägst 25 kr.80. För att få en relation till dagens skattesystem då man påförs 40 % skattetillägg 

vid oriktig uppgift så motsvarar detta 10 % av bötessumman 1902.81

 

 

När jag läser både handlingarna från bevillningsutskottet 1901 och regeringens proposition 

1902, så ställer man sig frågan varför man var så rädd för att skattemyndighetens personal 

skall använda sin nya makt och kunskap till handlingar som kränkte den personliga 

integriteten? En yrkesgrupp som är borta i dagens samhälle var skatteindrivare. Detta synes 

vara en yrkeskår som var illa omtyckt men ändå sökte sig folk till detta arbete. Kriterierna för 

att kunna få jobba som skatteindrivare var att man kunde prestera en personlig borgen på 

3000 kr i början av förra seklet82

 

 I dagens penningvärde torde det motsvara över 100 000 kr. 

1947 fick man källskattereformen i Sverige som innebar att från bruttolön drogs skatten innan 

nettot betalades ut. Detta är precis som man har idag men innan dess så var det upp till var 

och en att betala sin skatt. Många fick givetvis problem med detta eftersom man redan använt 

pengarna. Skatteindrivarens uppgift var att driva in dessa pengar. Tidningen 

Socialdemokraten har i flera nummer reportage omkring åren 1901-1903, om hur illa 

skatteindrivarna behandlar sjuka och fattiga. Därför kanske man kan förstå deras rubrik i 

Socialdemokraten 22 november 1902 ”uppbördsmännens förskingringar” Här redogörs för 

skatteindrivare Anders Nilsson-Hagström och C.A Lindqvist som häktats för förskingring av 

uppbördsmedel på 3 000 kr respektive 1 500 kr. Dessa två verkar ha jobbat på tredje 

stadsfogden här i Stockholm vilket påpekats i artikeln. Denna artikel är inte signerad så man 

kommer inte få veta om det här är en artikel skriven av Hjalmar Branting? Slutsatsen är i alla 

fall att stadsfogden laborerar med allt än pålitligt folk och eftersom dessa båda personer är f.d. 

gardister som rekommenderats av Major Axelsson hos överståthållaren så verkar man som 

läsare få dra sina egna slutsatser.  

Slutsatsen jag kan dra är att det verkar ha funnits en misstro mot skattemyndigheten från 

myndigheternas håll och att det är därför man i propositionen tar in straffsanktioner även mot 

skattemyndighetens personal i sin proposition 1902:106. Normalt sett så borde sådana regler 

för tjänsteman finnas i en förvaltningslag och inte vara med i en skattelag.  

 

                                                 
80 Prop 1902:106, § 33 
81 Riksskatteverket 2003, sid 28 
82 Socialdemokraten, 22 november 1902. 
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Hösten 1903 var det första taxeringsresultatet klart som baserades på den nya skattereformen. 

I Ekonomisk Tidskrift 1903 kunde man redovisa häpnadsväckande resultat när det gäller taxe-

ringen i Stockholm. Mellan 1902 och 1903 så finner man att taxeringsunderlaget av inkomst 

och kapital mellan de aktuella åren har ökat med 15,26 %. Om man sedan skiljer ut inkomst 

och kapital så finner man att ökningen av inkomst av kapital ökat med 28,65 % medan in-

komsten av arbete har ökat med 10,76 %. Man menar att den stora ökning av kapital-

taxeringen helt kan gottskrivas självdeklarationens konto då det numera är svårare att undan-

dra inkomst av kapital från beskattning.83Graderar man det ytterligare finner man att kapital-

inkomsten i Kungsholmens församling ökat med mer än 50 %. När det gäller inkomst-

taxeringen så har den ökat med något över 20 % i Nikolai samt i Östermalm med något över 

16 %. Räknar man på progressionen så har den i Nikolai ökat med 177 % medan den i 

Katarina församling istället har skett en nedsättning av den taxerade inkomsten. Oaktat att 

självdeklarationen gjort sitt inträde i beskattningshänseende under en period som inte ut-

märkes av någon gynnsam konjunktur kan man säga att självdeklarationen visat sig utgöra en 

kraftig hävstång för ett bättre taxeringsresultat som är till fromma för både stat som kom-

mun.84

 

   

Reformeringen av taxeringsförfarandet och den allmänna självdeklarationen verkade i 

debatten ha kommit lite i skymundan när det gällde skattereformen 1902. Jag tror det kan vara 

så att alla var överens om att något måste göras med den tidigare situation man hade. Att 

uppskatta löntagarnas inkomster kan inte ha varit någon lätt uppgift för taxeringsmyndigheten 

samtidigt som det måste ha varit enkelt för löntagare att undanhålla inkomster. Att låta 

löntagaren själv med en självdeklaration redogöra för sina inkomster var en modell som 

stöddes av nästan alla riksdagsledamöter. Det var också något som propagerades för genom 

experterna såsom David Davidsson m fl. Nu har jag i min uppsats bara kunnat studera 

resultatet av den första taxeringen 1903 i Stockholm men jag är ganska så säker på att övriga 

landet uppvisade samma goda resultat för statens ökade skatteintäkter. 

5.4 Försvarsfrågan och en ny Härordning 
 

Antagandet av 1901 års försvarsreform hade föranletts av en intensiv debatt under årtionden i 

Sverige och verkar ha engagerat en stor del av befolkningen. På en mängd platser i Sverige 

                                                 
83 Ekonomisk Tidskrift, 1903, sid 468 
84 Ekonomisk Tidskrift, 1903, sid 471 
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diskuterades härordningsfrågan och intensiteten verkar ha ökat under åren 1900 fram till om-

röstningen 1901 i riksdagen. Tidningen Socialdemokraten redogör för ”ett präktigt opinions-

möte i härordningsfrågan” den 7 februari 1901.85

 

 Mötet hölls på arbetareföreningens lokal i 

Stockholm och var till sista plats fullsatt. Man konstaterar det stora intresset för mötet och att 

inte enbart arbetarklassen slöt upp till mötet utan även medborgarklassen och ett stort antal 

riksdagsmän. Redaktör Carlsson öppnade mötet med ett inledningsanförande där han konsta-

terade att på möte efter möte där härordningsfrågan diskuterats så hade man varit sam-

stämmiga att förslaget betecknats som alltför kostsamt och militäristiskt. Vidare gick man in 

på att övningstiden var för lång och det vore i sådana fall bättre att man fick göra hela året på 

en gång istället för långt utdragna repetitionsövningar.  

Enligt tidningen fick talaren bravorop när han förde fram att det fordras en så rättvis 

fördelning som möjligt för de nya bördorna och här var självdeklaration ett medel. ”Man har 

visserligen talat om, att vi har så mycket att försvara, men nog har den rika patronen mer att 

försvara, än stataren som går bakom plogen på en teg som aldrig blir hans.”86

 

  

Bakgrunden till debatten om den nya härordningen kommer av att man på 1800-talet började 

inse att det gamla indelningsverket man haft i Sverige sedan 1600-talet var föråldrat och brist-

fälligt. Soldaterna fick för lite träning, det var ont om vapen och officerare.87 Man ansåg att 

den stamtrupp som fanns var otillräcklig och att bygga ut den skulle betyda ökade kostnader 

för staten. Sedan 1812 hade man haft en allmän värnplikt men den ansågs nu otillräcklig efter-

som utbildningen bara omfattade 42 dagar och fram till 1872 kunde man friköpa sig från 

värnplikten vilket statsministern Boström hade utnyttjat.88Trots detta var Boström en stor 

försvarsvän som drev skickligt igenom 1892 års härordning. Beslutet hade inte varit populärt 

bland varken första eller andra kammarens ledamöter. Sättet att finansiera reformen skulle 

vara höjda inkomst och förmögenhetsskatter hade man tänkt sig, vilket i första hand skulle ha 

drabbat första kammarens ledamöter och bönderna i andra kammaren var inte heller så för-

tjusta i tanken att drängar och hemmasöner skulle skickas på militärövningar istället för att 

arbeta på gården. Det fanns också en rädsla bland de frihandelsvänliga ledamöterna att det här 

skulle leda till högre tullar.89

                                                 
85 Socialdemokraten 8 februari 1901 

  

86 Socialdemokraten 9 februari 1901 
87 Riksskatteverket, 2003, sid 63 
88 Riksskatteverket, 2003, sid 64 
89 Riksskatteverket, 2003, sid 63 
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Det som föranledde att de båda kamrarna att godkände 1892 års härordning var ett skickligt 

spel av Boström. I Finland pågick en förryskning vilket upplevdes som ett hot bland de Norr-

ländska riksdagsmännen som nu ändrat inställning. Boström sammankallade därför en extra 

riksdag, 1892 års urtima riksdag. Regeringen lägger där fram ett omarbetat förslag till riks-

dagen där grundskatterna helt skulle avskrivas under en tid av 10 år och att staten skulle ta 

över kostnaderna för indelningsverket. Samtidigt fick alla vapenföra män mellan 21 år och 40 

år skyldighet att genomgå 90 dagars vapenövning.90

 

 Regeringen fick de sista tveksamma att 

godkänna förslaget genom att utlova att de minskade intäkterna på grund av grundskatternas 

avskrivning inte skulle täckas av indirekta skatter utan genom direkta inkomst- och 

förmögenhetsskatter.  Detta så kallade urtima löfte gällde dock inte den kostnad som den nya 

försvarsorganisationen förde med sig. 

I slutet av 1890-talet hade intresset för försvaret ökat ytterligare. Unionskrisen med Norge 

hade börjat och Norge hade bland annat börjat stärka sitt gränsförsvar och utbyggnaden av de 

svenska och finska järnvägsnäten upplevdes som ett hot för om de sammankopplades skulle 

ryska trupper kunna transporteras in i landet.91 Det hade också visat sig att man inte hade till-

räckligt med personal som kunde bemanna de nya försvarsanläggningar och fartyg man byggt 

efter 1892 härordning. Man ansåg att de fanns två lösningar på detta problem antingen så 

skulle man utöka värnplikten eller värva personal. Man ansåg det sistnämnda dyrare än det 

första förslaget eftersom anställd personal skulle kräva marknadsmässiga löner. Arbetet med 

den nya härordningen sattes igång i början av 1900 och liksom 1892 års härordning så 

utlovades det att finansieringen skulle ske med direkta skatter.92

 

Eftersom andra kammaren 

ställde sig kritisk till förslaget om en ny härordning vart det en kompromiss med första 

kammaren för att kunna genomföra reformen, att kostnadsökningen täcktes upp genom en 

progressiv skatt. 

Försvarsreformen kom att fungera som den yttre anledningen till att den progressiva inkomst-

skatten infördes.93

                                                 
90 Riksskatteverket, 2003, sid 65 

Hans Wachtmeister som var finansminister under åren 1897 – 1902, var en 

högerpolitiker som representerade det protektionistiska partiet. Han ville dock inte föreslå 

1901 års riksdag att reformen skulle finansieras genom en progressiv inkomstskatt. Han 

91 Riksskatteverket, 2003, sid 69 
92 Riksskatteverket, 2003, sid 69 
93 Dahlgren – Stadin, 1990, sid 96 
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beräknade att reformen skulle kosta 22,35 milj. kronor och i denna summa inkluderades 3 milj 

kronor för de avskrivna rustnings- och roteringsbesvären vilka enligt hans mening inte hade 

ersatts med andra skatter. Han lade också till 1,35 milj. kronor för den del av de avskrivna 

grundskatterna som inte hade ersatts. Wachtmeisters förslag till hur reformen som då kostade 

23,5 milj. kr skulle finansieras visas enligt nedanstående tabell.94

                                                                                            Milj. kr 

 

1. Ökad Bevillning                                                        10,5 

2. Värnskatt                                                                    0,5 

3. Ökad stämpelskatt                                                       1,5 

4. Maltskatt                                                                    4,0 

5. Ökad brännvinstillverkningsskatt                                  3,0 

6. Bankovinst                                                                 3,5 

      Summa                                                                         23,5 

 

Wachtmeister gav i detta sammanhang uttryck för vissa åsikter så att man förstår politikernas 

medvetenhet om statens roll i svenska samhället vid sekelskiftet 1900. Han insåg statens 

framtida roll i den pågående samhällsutvecklingen och att staten måste ingripa i inom olika 

sektorer av samhällets verksamhet. Försvaret var endast en av dessa sektorer.95Han räknade 

uppenbarligen med att statens resurser skulle växa i samma takt som samhällets. Samma upp-

fattning har sedan finansministern Carl Swartz när han lägger fram 1910 års skattereform. 

Han menar att det var utsiktslöst att hejda tillväxten i statsbudgeten. Statens bidrag till såväl 

den sociala sektorn som till näringslivet skulle även i fortsättningen ”krävas och givas i väx-

ande omfattning”96

 

 

Den nya härordningen 1901 och skattereformen 1902 hör helt klart ihop. Dessa båda reformer 

var en kompromiss där man från de konservativa i första kammaren fick gå med på en 

skattereform mot att man fick majoritet för den nya härordningen i andra kammaren. Jag har i 

undersökningen funnit att man ganska så långt in i processen från regeringens sida försöker 

finansiera den nya härordningen med andra skatteuttag. När detta misslyckas så verkar man 

driva på att skattereformen skall träda i kraft. 

 

                                                 
94 Dahlgren – Stadin, 1990, sid 97 
95 Dahlgren – Stadin, 1990, sid 97 
96 Dahlgren – Stadin, 1990, sid 98 
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5.5 Socialdemokratin och vägen fram till skattereformen 1902 
 

En röd tråd i min undersökning har varit tidningen Socialdemokraten som startades 1885. 

Tidningen var redan från dess start knuten till socialdemokratiska föreningar i Stockholm trots 

att partiet bildades först 1889. Dess första chefsredaktör var August Palm som sedan efter-

träddes av Hjalmar Branting. Redan från starten så rapporterade tidningen från det politiska 

livet och dess åsikter överstämde säkert med socialdemokraterna eftersom dess ledare oftast 

var signerad Hjalmar Branting under de åren jag har undersökt tidningen. 

 

Socialdemokraterna fick sitt första partiprogram 1897. Partiprogrammet skrevs nästan helt av 

Axel Danielsson och han utgick med vissa undantag nästan helt från det så kallade Erfurt-

programmet som var den tyska socialdemokratins partiprogram.97

När man läser de 11 punkterna man hade i sitt första poliska program 1897 som togs in i par-

tiprogrammet ser man att de flesta av dessa punkter genomfördes när socialdemokraterna fick 

makten i svensk politik. Intressant för min undersökning är vad som står i punkt 6 i det poli-

tiska programmet. Denna punkt behandlar skattefrågorna som var aktuella då. 

Vissa skillnader fanns dock 

mot det tyska programmet och som var unika för Sverige, bland annat fackföreningarnas roll 

där det tidigt klargjordes att den politiska och fackliga arbetarrörelsen var två grenar på 

samma träd.  

 

Punkt 6 i det politiska programmet 189798

1. Gradvis stigande progressiv inkomst- och förmögenhetsskatt samt arfsskatt. 

 

2. Afskaffande af alla indirekta skatter, som förnämligaste trycka de produktiva klas-

serna 

3. Till fyllande af allmänna budgetsbehof stark utveckling af statens och kommunernas 

verksamhet som producenter och ledare af samfärdsel och distrubution. 

4. Själfdeklaration med laga ansvar vid taxeringen. 

 

Med facit i hand så var det bara avskaffande av de indirekta skatterna som socialdemokraterna 

inte tog bort även när de senare på 1900-talet kom i regeringsställning. Kravet kom sedan att 

tas bort ur dess partiprogram 1920. 

 

                                                 
97 Arbetarrörelsens arkiv, 2001, sid 11 
98 Arbetarrörelsens arkiv, 2001, sid 14-15 
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Av naturliga skäl så fanns det inte många motioner i riksdagen från socialdemokraterna 

gällande skattereformen 1902 och den debatt som var inför den i slutet av 1800 talet.  

Socialdemokraterna var ju representerade endast av Hjalmar Branting i samband med valet 

1896 och 1897 tog han plats i riksdagens andra kammare. Det innebar inte att social-

demokraterna var tysta. Jag har hittat en motion som Hjalmar Branting skriver i andra kam-

maren med nr 126. Denna motion skriver han 27 januari 1901 med anledning av finans-

ministerns yttrande i statsrådsprotokollet den 11 januari 1901 där han skriver, att en tilläggs-

bevillning av 6 300 000 kr är nödvändig för att täcka kostnaderna för försvarets stärkande. 

När motionen skrivs har riksdagen fortfarande inte beslutat om den nya härordningen och 

Branting skrev att han hoppades att förslaget skall avslås i andra kammaren. Som skäl för 

detta tog Branting upp rösträttsfrågan. ”Vi kunna icke bilda en medborgarhär ur 

samhällsklasser, som man fortfarande vill hålla utanför den fullmyndige medborgarens 

rättigheter, vi få icke utlemna landets hela ungdom åt en militärjustice, hvars rättsbegrepp på 

intet sätt äro våra, och vi måste tillförsäkras de garantier för bördornas rättvisa fördelning.”99

 

 

Branting menade vidare att det var tänkbart att riksdagen i alla fall kommer besluta om en ny 

härordning och gjorde man detta så borde riksdagen besluta om en befrielse för inkomster 

under 3 000 kr att betala eventuell tilläggsbevillning. Som motivering var att arbetarklassen 

och den lägre medelklassen som hade inkomster på 2-3 000 kr redan var så oskäligt 

betungande av de indirekta skatterna. Därför borde dessa försvarsskatter läggas på de 

medborgare som verkligen hade råd att betala genom att låta dem göra detta genom en lindrig 

progression med all möjlig hänsyn till skattelagstiftningens ofullkomligheter.  

Socialdemokraterna var emot borttagandet av grundskatterna som beslöts 1892.  I debatten 

som var före beslutet menade man att bönderna hade sålt bort arbetarnas söner till militären 

mot att man fick en avskrivning av grundskatterna i utbyte.100

 

 

Som framgår så var socialdemokraterna för skattereformen 1902 även om det inte verkar ha 

varit någon stor fråga för dem. Manifestet till 1 maj demonstrationen 1901 var 8 timmars 

arbete, 8 timmars vila, 8 timmars fritid samt mot militarismen för rösträtten.101

 

  

                                                 
99 Hjalmar Branting, motion nr 126 i A:K, 27 januari 1901 
100 Socialdemokraten, 20 mars 1891 
101 Socialdemokraten, 1 maj 1901 



 Sidan 38 2011-03-08 

Jag tror det fanns tre viktiga frågor som gjorde att man stödde skattereformen. Det första var 

att man misstrodde skattemyndigheten och att dess tjänstemän hjälpte till storfinansen att 

komma undandra skatt. Redan 1889 när partiet bildas hade man en stor rubrik i 

Socialdemokratens nummer från den 28 september 1889 ”Något om våra 

beskattningsförhållanden” Man tog här upp några fall man känner till hur storfinansen genom 

kontakter med taxeringsmyndigheten har fått för låg skatt. Ett komiskt exempel var 

inkasseraren på ett stort bolag ”Personen ifråga fick en kontribution på ett par kronor och 

ändå hade han säkert 4 000 kr i årsinkomst, hyrde 5 rums våning och höll minst 3 supkalas i 

veckan. Den omtalade personen tillbringade hvarje ledig kväll på en icke öfverdriven sylta i 

sällskap med taxeringskomiténs ordförande, en uppkompling, en tämligen välkänd 

byggmästare”102

 

. Samma ordförande var inte sedan lika generös när det gällde en 

vaktmästares taxering där han fått reda på att vaktmästaren hade en extra inkomst som vice 

värd i fastigheten han bodde i. Under hela 1890 talet hade man sedan löpsedlar i 

Socialdemokraten som pekar på att man misstrodde skattemyndigheten och att man ansåg sig 

ha belägg för att deras egna sympatisörer fick för låg inkomst inrapporterat. Detta med 

anledning av att man inte skulle få rösträtt. 

 I sitt nummer 24 november 1902 bad man Stockholms kommun att besinna sig då man fått 

reda på att stadsfullmäktige väntas föreslå att kommunalskatten skall höjas från 3,25 kr till 4 

kr.103

 

Man menade att den nya skattereformen som nu var beslutad kommer enligt all 

erfarenhet bringa i dagen en icke ringa mängd hittills obeskattad inkomst varav även staden i 

sin ordning kommer att draga fördel.  Man menade att även om man inte kan veta storleken på 

det beloppet så borde man inte höja skatten förrän man fått redovisning så att inte de 

medborgare som inte har undandragit sig att betala för sin verkliga inkomst skall drabbas av 

högre skatter. 

Den andra orsaken var att socialdemokraterna redan från början var en stark motståndare till 

de indirekta skatterna som man menade drabbade arbetarklassen alltför hårt. 

Socialdemokratiska partiet var redan från bildande en förespråkare för frihandlarna som ville 

ha bort tullarna. När protektionisterna får majoritet i riksdagen 1887 genom att Högsta Dom-

stolen underkände samtliga namn som stod på listan tillsammans med Ångköks Olle och er-

satte dessa med protektionister menade först Socialdemokraten, att slarvet vilar mindre på den 

                                                 
102 Socialdemokraten 28 september 1897 
103 Socialdemokraten 24 november 1902. 
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olycklige ångköksföreståndaren än på hr Mauritz Rubenson som inte fullgjort sitt uppdrag, att 

inte kontrollera sina kandidaters valbarhet samt liberala valmansföreningen som ej brytt sig 

om att själva kontrollera sina namn.104 Den 15 oktober 1887 återkommer man till denna skan-

dal och nu är man hårdare mot ångköksföreståndaren som man menar var en falsk arbetar-

kandidat. 105

 

.  

I den fortsatta debatten efter protektionisternas seger döper man snabbt de införda spannmåls-

tullarna till svälttullar. I sitt nummer 28 augusti 1891 går man ut med rubriken ”Nya skatter 

på folket.” Anledningen till detta var att istället för att använda skattemedlen till att anslå 

pengar till arbetarnas ålderdom så hade man slösat bort dessa på kanoner och nya pansarbåtar. 

I rubriken kritiserade man den nya kommitté som tillsatts för att vid behov hitta nya 

skattemedel och som nu föreslagit beskattning av maltdrycker och en ökning av 

sockerskatten.106

 

  

När direkt skatt infördes i Norge enligt progression den 29 juli 1892 menade 

Socialdemokraten i sitt nummer 5 augusti 1892 att statsminister Boström och hans regering 

borde åka på skattekurs till Norge istället för att hela tiden öka de indirekta skatterna.  

 

Den tredje och sista orsaken var rösträttsfrågan. Införandet av självdeklarationen skulle inne-

bära att var och en fick meddela sin inkomst. Tidningen Socialdemokraten som var en Stock-

holms tidning redogjorde för ett möte på Folkets hus i Malmö 26 oktober 1900 då Malmö 

socialdemokratiska förening hade debatterat frågan om självdeklaration och den allmänna 

rösträtten. Rösträttsfrågan var inte så viktig i Stockholm menade Socialdemokraten eftersom 

de flesta arbetarna där hade kommit upp i inkomst på 800 kr men för övriga landet var det 

viktigt att rätt inkomst rapporterades av den enskilda medborgaren.107

6. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

 

 

Mellan skattereformen 1991 som av många inklusive biträdande finansministern på den tiden 

Erik Åsbrink, betecknades som århundradets skattereform och skattereformen från 1902 som 

jag har undersökt i denna uppsats har det förflutit nästan 90 år. Mellan dessa skattereformer 

                                                 
104 Socialdemokraten 8 oktober 1887. 
105 Socialdemokraten 15 oktober 1887. 
106 Socialdemokraten 28 augusti 1891 
107 Socialdemokraten 29 oktober 1900 
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har samhället och därmed skatterna förändrats. Men det finns en gemensam nämnare trots allt 

när det gäller skatterna och det är att vårt skattesystem bygger vidare på en progressiv skatt 

som infördes i samband med skattereformen 1902. Idag känner man mer till den till namnet 

marginalskatt. Andra minnen från skattereformen 1902 är den allmänna självdeklarationen, 

som finns kvar än idag. 

 

Jag har i min undersökning kommit fram till att anledningen till skattereformen 1902 byggde 

på att det fanns ett behov av att modernisera vårt skattesystem och få en annan rättvisare 

skattefördelningsprincip för att täcka statens framtida skattebehov. Att man fick en progressiv 

beskattning var ingen slump utan man hade goda erfarenheter från bland annat Preussen och 

andra tyska småstater som redan infört den progressiva beskattningen. Att man var väl med-

veten om skatteskalor och hur skattesystemet fungerade i främst de tyska staterna redogjorde 

regering för i innehållet i proposition 1902:106 och för att då införa samma modell i 

Sverige.108

 

 Försvarsfrågan kan ses som en anledning till att man fick en progressiv skatt men 

man får komma ihåg att man samtidigt i skattereformen passade på att börja reformera 

taxeringsmyndigheten och införa den obligatoriska självdeklarationen.  

Skattereformen 1902 tycks ha haft ett stort stöd och det är intressant att notera att den sär-

skilda kommitté som tillsattes 1901 bestod av de främsta i Sverige i början på förra seklet 

gällande skattefrågor. Trots att majoriteten i kommittén var konservativa så var det en stor 

samstämmighet i kommittén över införandet av en progressiv skatt och obligatorisk själv-

deklaration. När regeringen sedan i sin proposition höjde inkomstgränsen för deklarationsplikt 

från det föreslagna 1 000 kr till 2 000 kr så närmade man sig de krav socialdemokraterna 

hade.  

 

E Rodrigeuz för i sin bok fram att skattereformen 1902 tillkom närmast för att ersätta grund-

skatterna och att skaffa medel till finansieringen av 1901 års härordning.109

                                                 
108 Prop 1902:106, sid 107 

 Det sistnämnda 

kan stämma.  Som sekreteraren i utskottet Palmgren anförde på mötet på Nationalekonomiska 

föreningen den 30 januari 1902, så hade den senaste tidens reformsträvanden lett till ett ökat 

skattebehov för staten och det gällde att finna en modell för att täcka detta skattebehov. När 

det gällde att kompensera grundskatternas bortfall som Rodriques skriver om så var inte det 

109 E Rodriguez, 1981, sid 26 
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orsaken, eftersom grundskatterna stod för drygt 10 % av statsinkomsterna i slutet av 1800-

talet och deras bortfall kompenserades mer än väl av bland annat ökade tullinkomster.110

 

 

En intressant sak att diskutera är att man både från regering och även riksdag ansåg att skatte-

reformen 1902 bara var ett provisorium som bara skulle gälla under 1903.111Om man inte var 

nöjd med skattereformen varför hade man så bråttom att införa den? David Davidsson som en 

av de sakkunniga framhåller ju vikten av att få skattereformen till stånd. Debatten, som pågick 

under år 1902 och ledde till godkännandet av progressivitetsprincipen, var utförlig och hand-

lade mycket om tekniska frågor och praktiska bestämmelser. Det fanns praktiskt taget ingen 

riksdagsledamot som principiellt motsatte sig själva progressiviteten.112

 

 Diskussionen visar att 

de finansiella aspekterna var avgörande vid införandet av progressiviteten i det svenska 

skattesystemet. Partipolitiska och ideologiska aspekter verkar ha spelat en underordnad roll. 

Jag tror nog Knut Wallenbergs uttalande att man accepterade en progressiv beskattning om 

man visste vad skattepengarna gick till var en bra sammanfattning hur storfinansen uppfattade 

skattereformen. Skattereformen stöddes ju även av socialdemokraterna som hade det som ett 

krav i sitt politiska program från 1897, låt vara att man inte hade samma infallsvinkel som 

storfinansen att pengarna skulle gå till enbart försvaret, utan man ville hellre vid den tiden ha 

en sänkning av de indirekta skatterna.  

Skattereformen fortsätter att vara ett provisorium under hela första årtiondet av 1900-talet. 

Istället sker debatten om en lösning av rösträttsfrågan och att hitta nya skattekällor för staten. 

Den nya härordningen visade sig bli betydligt dyrare än vad man först trodde och andra 

reformer som var på gång måste man hitta finansiering till. Man undersökte bland annat 

möjligheten att införa en progressiv skatt på fonderad inkomst dvs förmögenhetsskatt. 1910 

får man en ny skattereform där grunddraget från 1902 års skattereform fastställts.113

                                                 
110 Gårestad, 1987, sid 76 f. 

 1910 

blev ett annat märkesår ur skattesynpunkt. Då infördes man en starkare progression och 

förmögenheten underkastades också beskattning. Vad som hade hänt med den provisoriska 

skattereformen får man då förklarat i ett protokoll över finansärenden inför framläggande av 

proposition 1910:88, hållet på Stockholms slott den 11 mars 1910. Finansministern Swartz 

anför där att vid sidan av bevillningen har det sedan 1903 utgått en provisorisk inkomstskatt 

och att det är förkastligt, att staten uttager skatt på inkomst efter två skilda grunder, 

111 Prop 1902:106, sid 5 
112 Rodriquez, 1980, sid 70 
113 Rodriquez, 1980, sid 46 
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anordningen med två statliga direkta skatter, inkomstskatt och bevillning, allt från början med 

rätta betraktats såsom ett provisorium.114

 

 

Finansministern ställde därför frågan varför hade inte staten långt tidigare uttagit skatt på in-

komst genom endast en inkomstskatt? Anledningen till detta menade finansministern var först 

och främst inkomstskattens brister som uteslutit möjligheten att på inkomstskattens nuvarande 

grund uttaga hela det skattebelopp, som influtit på den direkta beskattningens väg. En 

omständighet att beakta var att bevillningstaxeringen låg till grund för förutsättningen för val-

barhet och politisk rösträtt till andra kammare. När nu valbarheten och politiska rösträtten 

gjorts oberoende av bevillningstaxeringen fanns det inget hinder för en slutlig omläggning av 

det statliga beskattningssystemet.115 Under dessa förutsättningar avsåg regeringen föreslå att 

bevillning och inkomstskatt efter då tillämpade grunder skulle upphöra att utgå till staten. Sta-

ten gjorde sig ersatt genom en ny moderniserad skatt efter skatteförmåga, en skatt, som i före-

liggande förslag benämndes inkomst- och förmögenhetsskatt och samtidigt som författningen 

om nämnda skatt vann tillämpning, upphörde nuvarande inkomstskatteförordning att gälla.116

 

 

Svaret på varför man ansåg att skattereformen 1902 var ett provisorium är att man inte fann 

någon modell för att få in förmögenhetsskatten i 1902 års skattereform och vidare att man 

tvingades ha kvar bevillningstaxeringen, eftersom man 1902 inte hade löst dess koppling till 

rösträtten till andra kammaren. Den enda skillnaden jag kan se i det finansministern uttalade 

1910, som en moderniserad skatt efter skatteförmåga mot skattereformen 1902, var att man 

tagit in förmögenhetsskatten som en ny beskattningsform.  

 

Progressiviteten på skatteskalorna var också ett diskussionsämne inför skattereformen.1902 

och de procentsatser man talade om på den tiden är man inte i närheten av idag. Professor 

Cassel som var en förespråkare för en progressiv beskattning ansåg att det räckte med att man 

hade en skatteskala där progressiviteten stannade på mellan 1 och 2 %.117

                                                 
114 Bihang till Riksdagens protokoll 1910, 1 saml, 1afd, 66 häft, sid 34 f 

 Finansministern 

skriver i proposition 1902:106 att man tittat på progressiviteten i andra länder och på 

förslaget, att progressiviteten bör stanna på 5 % i skattereformen ansåg man vara för högt. 

115 Bihang till Riksdagens protokoll 1910, 1 saml, 1afd, 66 häft, sid 35 
116 Bihang till Riksdagens protokoll 1910, 1 saml, 1afd, 66 häft, sid 35 
117 Rodriquez, 1980, sid 65 
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Riksdagen ansåg, att maximum för progressionen bör bestämmas till 4 % och skatteskalan 

anordnas så, att högsta skatteprocenten uppnåddes vid en inkomst i närheten av 150 000 kr.118

 

 

150 000 kr i inkomst kan inte tyckas vara så mycket, men nuvärdesberäknar man dessa 

150 000 kr med konsumentprisindex (KPI) så får man fram att 150 000 kr 1903 motsvarar 

2010 en inkomst på 7 639 000 kr. För att lättare kunna visa vilka inkomster man talade om i 

början av 1900-talet har jag tagit den skattetabell som redovisas i BevU 1910:29119

 

 och där 

lagt på den genomsnittliga kommunalskatten som var ca 5 % 1903. Från summa skatt har jag 

nuvärdesberäknat den till 2010 års nivå genom hur förändringen har varit mellan 

konsumentprisindex 1903 och januari 2010. För att få fram en relation till den inkomstskatt 

som betalas idag på samma inkomst har jag tagit skatteverkets inkomstskattetabell 32 för 

2010 och jämfört vilken skatt man betalar för samma inkomster 2010 vilket redovisas i sista 

kolumnen.  

Tabell: Nuvärdesberäkning av 1903 års inkomster och skatter120

Inkomstbelopp 

  
inkomstbelopp inkomstskatt bevillning kommunalskatt summa % av skatt 2010 

1903 nuvärde 2010 progress 4 %  5% Skatt inkomst  
        
600 30000 0 76 1500 1576 5,25 2244 
1100 56000 153 331 2800 3284 5,86 4320 
2000 101000 713 1018 5050 6781 6,71 14448 
3000 152000 1324 1527 7600 10451 6,87 28236 
4500 229000 2291 2291 11450 16032 7,00 50652 
6000 305000 3055 3055 15250 21360 7,00 73728 
8000 407000 4583 4074 20350 29007 7,12 110688 
12000 611000 8148 6111 30550 44809 7,33 220116 
20000 1018000 17570 10186 50900 78656 7,72 447920 
30000 1527000 32850 15279 76350 124479 8,15 748230 
50000 2546000 68501 25466 127300 221267 8,69 1323920 
80000 4074000 129617 40744 203700 374061 9,18 2199960 
125000 6366000 244210 63662 318300 626172 9,89 3501300 
200000 10186000 407441 101860 509300 1018601 10,00 5704160 

 

När man ser tabellen så förstår man att progressiviteten i skattesystemet kunde införas utan 

några större stridigheter. För det första var progressiviteten mycket låg och därför föga känn-

bar ens för det förmodligen mycket begränsade antalet höginkomsttagare. För det andra var 

opinionen för en upprustning av försvaret under denna tid mycket stark och det medförde, att 

                                                 
118 Prop 1902:106, sid 7 
119 BevU 1910:29, sid 29 
120 Beräkning av tabellen är min egen men jag har utgått ifrån den skattetabell som redovisas i BevU 1910:29, 
sid 29 och nuvärdesberäknat dessa belopp genom att använda mig av den KPI multiplikator som finns på 
www.121.nu/onetoone/konsumentprisindex.aspx. Jämförelsen i tabellen ger inte till 100 % rätt jämförelsetal 
eftersom detta förutsätter att reallönerna 1903 har utvecklats lika med KPI. 

http://www.121.nu/onetoone/konsumentprisindex.aspx�
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man lättare kunde accepterade de skatteuppoffringar skattereformen krävde.121

 

 Men en del 

kanske förstod att med den nya principen för att ta ut skatt skulle få stora konsekvenser i 

framtiden? 

1987 skrev jag min C-uppsats i Företagsekonomi på Stockholms Universitet. Då handlade 

min uppsats om livförsäkringsbolagens skattevillkor i Sverige då man införde engångsskatten 

på pensionssparande. Hade man infört den skatten 100 år tidigare så hade man säkerligen 

kallat skatten för en särskild bevillning. Även om det inte är vanligt att skriva om den svenska 

skattehistorien i en C-uppsats i ämnet Historia, så har det varit oerhört intressant och kul att 

skriva denna uppsats. Efter att ha jobbat med skattefrågor i över 30 år så har jag genom att 

arbeta med denna uppsats fått en inblick i hur vårt nuvarande skattesystem i Sverige byggdes 

upp runt förra sekelskiftet. Även om skattereformen 1902 var tänkt att vara ett provisorium 

under ett år så arbetar vi efter i stort sett denna skattereform även 110 år senare, om än efter 

betydligt högre progressiva skatteskalor.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
121 E. Rodriques, 1980, sid 72 
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BILAGA 
 

Biografi över männen runt skattereformen 1902 

 

David Davidsson  

Föddes 1854 i en tysk-judisk familj som invandrat till Stockholm på 1840-talet. 

Han disputerade 1878 om avhandlingen Bidrag till läran om de ekonomiska 

lagarna för kapitalbildning. Samma år vart han utnämnd till docent i 

nationalekonomi vid Uppsala universitet. 1889 utnämndes han till ordinarie 

professor en tjänst han hade haft sedan 1880. Tjänsten hade han sedan till 1919 då han gick i 

pension. Efter sin pension fortsatte han att arbeta och forska om skatter och penningpolitiska 

problem.  

 

Redan 1886 efter sina studier utomlands var han medveten om att en progressiv skatt varken 

förorsakade den rike lika stort offer som den fattig eller att den tages förres skatteförmåga i 

anspråk lika mycket som den senares. Denna teori redovisade han i sin bok inkomst-

skattenorm, 1889, sid 129. Han var sekreterare i sammansatta banko- och lagutskottet 1886 

och utnämndes till juris hedersdoktor i Uppsala 1893 vid jubelfesten. Han utnämndes som en 

av de tre kommitterade, 1901 som utarbetade förslaget till 1902 års skattereform.  

 

Vid 45 års ålder 1899 startade han på egen risk Ekonomisk tidskrift (ET). Denna tidskrift kom 

att stimulera nationalekonomisk forskning i Sverige. Davidsson fortsatte att verka som ägare, 

ansvarig utgivare och redaktör till, då han vid 85 års ålder lämnade tidskriften1939. Trots sin 

mångåriga undervisning hade Davidsson endast ett fåtal ”elever” bland annat Eli Heckscher 

som blev landets främste och internationellt bland de främsta ekonomihistorikerna och Per 

Jacobsson som under åren 1956-63 var chef för internationella valutafonden. Han kom efter 

vissa akademiska dispyter bli en god och livslång vän med Knut Wicksell.  

 

Jag har inte i litteraturen funnit hans politiska åsikt men skulle tro att han tillhörde den kon-

servativa eller liberala skalan. Men jag tror absolut, att han var en av de viktigaste männen 

bakom skattereformen 1902.  
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Gustav Cassel  

Född 1866, var nationalekonom, professor i nationalekonomi vid Stockholms 

högskola 1904-33. Cassel blev fil.dr i matematik vid Uppsala universitet 1895 

samma år som han började sina undersökningar över den progressiva 

beskattningens teori och teknik. Han invaldes som ledamot av Kungliga 

Vetenskapsakademien 1914. Nationernas Förbund uppdrog åt Cassel att skriva 

utlåtanden om världens penningproblem inför den internationella finanskonferensen i Bryssel 

1920. Han inbjöds att föreläsa vid universitet världen över och att samtala med regerings-

chefer, riksbankschefer och finansmän. Cassel skrev omkring 1 500 artiklar i Svenska 

Dagbladet, framförallt ledare, alltmer i konservativ riktning. Tack vare sin matematiska 

skolning kom Cassel att förnya den nationalekonomiska vetenskapen. Bland Cassels 

lärjungar, som delvis kom att opponera sig mot honom, märks Gösta Bagge, Gunnar Myrdal 

och Bertil Ohlin.  

 

Knut Wicksell   

Född 1851 i Stockholm var professor vid Lunds Universitet i nationalekonomi 

och finansrätt mellan åren 1901-1916. Wicksell var radikal liberal och vägrade 

bland annat gifta sig kyrkligt eftersom han inte gillade att 

äktenskapslagstiftningen gjorde mannen till förmyndare över sin hustru. 

Wicksell har utövat stort inflytande på den nationalekonomiska forskningen 

både i Sverige och i utlandet. Som nationalekonom gjorde Wicksell bestående insatser inom 

främst penningteorin, finansläran och kapitalteorin. Stockholmsskolan var påverkad av 

Wicksells penningteori, och även modern konjunkturteori bygger på hans idéer.  Efter sin 

pensionering från professorsämbetet var Wicksell ofta anlitad i beskattningsfrågor. 

Propositionen till ändringar i inkomst- och förmögenhetsskatteförordningen 1919 åtföljdes av 

en promemoria av Wicksell. 

 

Henrik Cavalli  

Var född 1852 i Agunnaryd och genomgick examen till rättegångsverken 1873, 

och blev därefter länsbokhållare i Malmöhus län 1876 och var landskamrer 1882-

1905. Han var ledamot av första kammaren 1890-1917 och ledamot i 

Bevillningsutskottet 1891-1910, från 1894 som dess ordförande. 1904-16 var Cavalli även 

Riksgäldsfullmäktiges ordförande. Cavallis främsta insats gjordes i bevillningsutskottet, där 
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han i många år var den ledande kraften. Han utnämndes som en av de tre kommitterade, 1901 

som utarbetade förslaget till 1902 års skattereform.  

 

Han var övertygad protektionist och bidrog i hög grad till tullskyddssystemets utformande i 

Sverige. Han tillhörde i första kammaren de konservativa.  

 

Johan Östberg född 1855 var en av de tre kommitterade, 1901 som utarbetade förslaget till 

1902 års skattereform. Östberg började studera vid Uppsala Universitet 1874 och tog juris 

kandidatexamen 1880 och blev senare juris doktor. 1891 utnämndes han till kammarrättsråd 

och var sedan ledamot i kommunalskattekommittén 1897-1900. Från 1897 satt Östberg i 

stadsfullmäktige i Stockholm och var ordförande för Stockholms stadsfullmäktige 1915-1919. 

Han var även ledamot i första kammaren 1909-1910 och 1912-1921. Han hade ett stort in-

flytande bland de konservativa och valdes till ledamot av bevillningsutskottet 1917-1918, 1:a 

lagutskottet 1919 samt bankoutskottet 1920-1921.  

 

Herman Palmgren född 1866 var sekreterare i kommittén 1901 som utarbetade förslag till 

1902 år skattereform. Han var juris kandidat och fil kandidat. Efter en tjänst som kammar-

rättsråd i Kammarrätten, utsågs han 1909 till regeringsråd när Regeringsrätten bildades detta 

år. 1919 erhöll han Nordstjärneordern och blev kommendör med stora korset. Han var under 

1900-talets första årtionde ansvarig utgivare för praktisk handbok i självdeklaration som gavs 

ut första gången i november 1902 och därefter varje år. Palmgren torde ha varit en av de 

kunnigaste i svensk skatterätt i början av förra seklet. 

 

Hans Wachtmeister  

Född 1851 och blev 1869 student i Uppsala, där han avlade en juris 

kandidatexamen 1874. Han inträdde som kanslist i finansdepartementet1878, där 

han avancerade till kanslisekreterare samma år. Under perioden 16 juli 1897 – 5 

juli 1902 var han stadsråd i finansdepartementet och dess chef. Bland hans åtgärder som 

finansminister var initiativet till 1902 års lag om progressiv inkomstskatt och självdeklaration. 

Under perioden 1902 – 1918 var han generaldirektör och chef för stadskontoret. 

Wachtmeister var en högerman och var en av Blekinge läns representanter i första kammaren.  
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