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Mellan äganderätt och skatteförmåga. 1959 års arvsskattelagstiftning i 
ekonomisk-historisk belysning 

Martin Eriksson 
Inledning 
År 1959 utgör ett speciellt tillfälle i det svenska skattesystemets utveckling genom att 
kvarlåtenskapsskatten avskaffades vid årets inledning. Kvarlåtenskapsskatt är en arvsskatt 
som beräknas på värdet av en avliden persons hela kvarlåtenskap och har tillämpats som 
grundregel för arvsbeskattning i exempelvis USA. Under perioden 1947–1959 tillämpade 
Sverige emellertid dubbla skatter vid dödsfall då kvarlåtenskapsskatt tillämpades vid sidan av 
den befintliga arvsskatten. Först beräknades kvarlåtenskapsskatten på hela dödsboets 
tillgångar. Sedan beräknades arvslottsskatten på varje arvinges och testamentstagares 
särskilda andel (lott) i kvarlåtenskapen. Införandet av kvarlåtenskapsskatten var en del av en 
större skattereform som ökade progressiviteten i skattesystemet. De grupper som träffades 
hårdast av kvarlåtenskapsskatten kom därför i många fall också att påverkas av införandet av 
förmögenhetsskatten och högre marginalskatter på arbetsinkomster (Stenkula, 2019, s. 11–
12). Kvarlåtenskapsskatten motiveras därför ofta utifrån argument kopplade till social 
rättvisa och lika möjligheter (Beckert, 2008). 

Den här uppsatsen studerar kvarlåtenskapsskatten från bakgrunden till dess tillkomst 
1947 fram till avvecklingen 1959. Jag lyfter fram hur den blev ett kontroversiellt politiskt 
beslut i ett skede av den ekonomiska historien där den allmänna utvecklingen gick i motsatt 
riktning. Efter Saltsjöbadsavtalet 1938 utvidgades de harmoniska stat-näringslivsrelationerna 
till alltfler områden i samband med välfärdskapitalismens framväxt. Uppsatsen ger även ett 
nytt perspektiv på finansieringen av den offentliga sektorns expansion och välfärdsstatens 
utbyggnad under den undersökta perioden genom att fokusera på skattesystemets 
intäktssida istället för på dess utgiftssida. De flesta studier av välfärdsstatens framväxt under 
den undersökta perioden fokuserar på skattesystemets utgiftssida och resultaten av 
besluten om socialpolitiken och välfärdsstaten. Genom att fokusera på intäktssidan 
fördjupas förståelsen av dessa processer genom att det blir möjligt att identifiera de 
underliggande drivkrafter som möjliggjort viktiga förändringar av den offentliga sektorns 
finansiering. 

 

Kvarlåtenskapsskattens uppgång och fall 1933–1957 
Även om arvsskatten infördes 1885, var skattesatserna relativt låga fram till 1933. I en 
arvsskattereform införde finansminister Ernst Wigforss en progressiv skatteskala med höjda 
skattesatser enligt den så kallade skatteförmågeprincipen. Skatteförmågeprincipen är 
grunden för den progressiva beskattningen och har definierats på följande eleganta sätt av 
den brittiska Meadekommissionen: 

 

No doubt, if Mr Smith and Mr Brown have the same ’taxable capacity’ (sv. 
skatteförmåga), they should bear the same tax burden, and if Mr Smith´s 
taxable capacity is greater than Mr Brown´s, Mr Smith should bear the 
greater tax burden. (Meade (Chair), 1978, s. 14). 

 



 
 

14 
 

Bakgrunden till Wigforss´ ställningstagande var att mer skattemedel var nödvändiga för att 
hantera effekterna av 1930–talskrisen. Eftersom de genomförda höjningarna av 
inkomstskatter och konsumtionsskatter inte var tillräckliga, var arvsskatten en viktig ny 
inkomstkälla. Den grundläggande idén var att omfördela tillgångar från rika och förmögna 
skattebetalares dödsbon till de utgifter som behövdes för krishanteringspolitiken. Detta 
skulle möjliggöras genom att skattesatserna höjdes i förhållande till dödsboets storlek (Prop. 
34/1933). Även om alla grupper skulle få höjd arvsskatt, så höjdes skattesatserna för de 
högre skatteklasserna i större utsträckning än för de lägre. Detta skulle då fördubbla 
arvsskatten för arvtagare i de högre skatteklasserna (Bevillningsutskottets utlåtande 
23/1933).   

Även 1947 års skattereform baserades på skatteförmågeprincipen. Wigforss konstaterade 
att välfärdsstatens och den offentliga sektorns expansion medförde helt nya behov av 
skatteintäkter. Ingen skattebetalare kunde förvänta sig en återgång till den tidigare 
skattenivån. Ett fördelningsmässigt lämpligt sätt att hantera en sådan upptrappning var 
emellertid att expandera skattebasen. Mer skatteintäkter än tidigare skulle komma från 
kapitalskatter och egendomsskatter som förmögenhetsskatt och arvsskatt. Även 
inkomstskatteskalan skulle förändras så att personer med högre inkomster fick högre skatt 
än tidigare. Detta skulle möjliggöra att skattenivån skulle förbli oförändrad, eller i vissa fall 
minska något, för grupper med låga inkomster (Prop. 212/1947). 

Det är i denna kontext som kvarlåtenskapsskattens införande ska förstås. För Wigforss 
representerade kvarlåtenskapsskatten en form av uppskjuten förmögenhetsskatt som den 
avlidne var skyldig samhället. Kvarlåtenskapsskatten antogs därmed utjämna den 
förmögenhetsskatt som borde men inte av olika skäl inte hade betalats vid den årliga 
taxeringen (SOU 1946:79; Prop. 212/1947). Detta ställningstagande visade sig emellertid 
vara ytterst kontroversiellt och ledde till betydande reaktioner. 1947 års skattereform 
lanserades i ett politiskt klimat som redan var påverkat av debatten om arbetarrörelsens 
efterkrigsplanering, där Socialdemokraterna beskylldes för att planera alltför ingående 
begrepp i den privata sektorn.  

I det här avseendet har följande formulering i Svea Hovrätts remissvar blivit den mest 
välkända reaktionen på kvarlåtenskapsskatten: 
 

För hovrätten är det ställt utom tvivel, att en lagstiftningsåtgärd, varigenom 
medborgare tvingas att avstå från välfången egendom för ett sådant, icke 
med statens utgifter sammanhängande syfte faller under beteckningen 
”konfiskation” och icke under begreppet ”skatt” (Prop. 212/1947, s. 304). 

 

De grupper av skattebetalare som arvsskatten riktades mot vidtog också åtgärder för att 
minska sin exponering mot de nya skattereglerna. För näringslivets familjeägda företag blev 
ett sätt att undvika urholkning av tillgångarna och behålla ägandet i företagen att bilda 
familjestiftelser. Exempel på sådana stiftelser är Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 
(bildad 1947), Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (bildad 1960), 
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (bildad 1963) samt Torsten och Ragnar 
Söderbergs Stiftelse (bildad 1960) (Henrekson & Waldenström, 2015, s. 18–19; Sjögren, 
2012, s. 8). I takt med att förslagen i 1947 års skattereform blev kända började även 
privatpersoner skatteplanera för att undvika effekterna av kvarlåtenskapsskatten. Baserat på 
mikrodata från Länsstyrelsen i Kopparbergs län visar Ohlsson (2011) hur privatpersoner 
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genom gåvor under åren före 1947 års skattereform försökte undvika de effekter som ett 
införande av en kvarlåtenskapsskatt skulle innebära.  

Det bör påpekas att källäget kring 1947 års skattereform är komplicerat och långt ifrån 
heltäckande. Detta hänger delvis samman med att Socialdemokraterna var tvungna att byta 
partiordförande under beslutsprocessen då Per Albin Hansson dog den 6 oktober 1946. Som 
Isaksson (2000) påpekar ledde detta till att Wigforss i sina memoarer (Wigforss, 1954) fick 
tolkningsföreträde vid historieskrivningen. Den tillträdande statsministern, Tage Erlander, 
fick dessutom ärva en beslutsprocess som redan var i sitt avslutande skede. Erlander har i 
sina dagböcker (Erlander (Utgivare), 2001) inte heller behandlat händelserna under 1947 i 
mer än allmänna kommenterar om den ekonomiska politiken.  

Som statsvetaren Nils Elvander (1972) har noterat, bör det även påpekas att 
skattepolitiken efter 1948 års riksdagsval kännetecknades av en relativt stor öppenhet och 
vilja till förhandling från såväl de politiska partierna som näringslivet. Men även om det 
politiska klimatet förändrades snabbt, var diskussionerna om skattesystemet ändå 
begränsade inom den ram som gavs av den offentliga sektorns behov av skatteintäkter. 
Statsvetaren Richard Rose (1985) har belyst denna typ av ”tröghet” inom skattepolitiken 
under efterkrigstiden. Han menar att skattesystemet länge kännetecknades av små gradvisa 
förändringar som var budgetneutrala: i praktiken bestod skattepolitiken därigenom av att en 
skatt höjdes i utbyte mot att en annan skatt sänktes.  

Detta blev också den teknik som tillämpades när kvarlåtenskapsskatten avskaffades. En 
statlig utredning – Arvsskattesakkunniga – föreslog att övergång från tvåskattesystemet med 
arvslottsskatt och kvarlåtenskapsskatt till ett enskattesystem med enbart arvslottsskatt. Det 
huvudsakliga argumentet bakom förslaget var att det i enlighet med den svenska 
beskattningsrättens principer var angeläget att dödsbobeskattningen tog hänsyn till 
arvingarnas eller testamentstagares skatteförmåga. Från denna synpunkt kunde 
arvslottsskatten anses innefatta en i stort sett tillfredsställande avvägning. Den var graderad 
såväl efter arvs– eller testamentslottens storlek som – genom olika skatteklasser – efter 
arvingens eller testamentstagarens samhörighet till den avlidne. Lika stora lotter blev således 
lika beskattade –oavsett storleken av den totala kvarlåtenskapen i respektive dödsbon – om 
lotterna tillföll personer som hörde till samma skatteklass (SOU 1957:48, s. 193). Ett 
avskaffande av kvarlåtenskapsskatten och därmed övergång till ett enskattesystem borde 
även medföra att arvsskatten höjdes så att den – frånsett ett skattebortfall till följd av en 
höjning av bottenbeloppen som gjordes för att skydda efterlevande makes och barns intressen 
– gav i stort sett samma skatteintäkter som innan influtit i arvslotts– och kvarlåtenskapsskatt. 
(SOU 1957:48, s. 196–197). 

Detta ställningstagande delades av finansminister Gunnar Sträng. Enligt Sträng skedde 
övergången till ett enskattesystem i ett statsfinansiellt läge där det inte fanns något egentligt 
utrymme för skattesänkningar. Även om sådana skulle bli möjliga i framtiden, påpekade 
Sträng att dödsbobeskattningen ändå inte tillhörde de områden som i första hand borde få 
åtnjuta skattelättnad (Prop. 145/1958, s. 59).  

 

Avslutande kommentarer 
Med utgångspunkt från skatteforskningen går det att sluta sig till att kvarlåtenskapsskatten 
kännetecknades av betydande legitimitetsproblem. Som en följd av dess konstruktion, 
betraktades den som orättvis av skattebetalarna. Den grupp av förmögna skattebetalare 
som kvarlåtenskapsskatten i första hand var avsedd att träffa lade också ner stor energi på 
att på lagliga vägar undvika skatten. Vad som är viktigt att framhålla i det här avseendet är 
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den institutionella kapaciteten i det politiska systemet att hantera missnöjet med skatten. 
Även om debatten på båda sidor kännetecknades av ideologiska ställningstaganden på olika 
sätt relaterat till dikotomier som privat/offentligt, stat/marknad och socialism/kapitalism, 
löstes frågan genom de institutionaliserade procedurerna inom skattepolitiken. Förmågan 
att hantera konflikten om kvarlåtenskapsskatten är därmed ett gott betyg åt det svenska 
skattesystemet så som det var utformat i slutet av 1950–talet. Intressant nog uppfyllde det 
även de stränga måttstockar om det ”goda” skattesystemets utformning som borde gälla 
idag enligt den brittiska Mirrleeskommissionen, som skriver följande: 
 

A tax system is more likely to command respect, and so be widely accepted, 
if the process that determines tax levels and structures is seen to be fair. This 
is what we mean by fairness of procedure. The process and institutional 
context for tax policy matter, not just because they are likely to determine 
the outcome, but also because they affect how that outcome is perceived 
and even how well it is complied with. A process of policy determination is 
needed that ensures that even those who lose out accept the legitimacy of 
the outcome. Workable democratic procedures have this at their heart and 
are supported by a process of debate and consultation. (Mirrlees (Chair), 
2011, s. 33). 
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