
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nöjesskattens betydelse för svensk nöjesindustri 
En kartläggning av nöjesskatten och dess effekt på verksamheten 
Uddevalla Teater AB 1925-1939.  

 

The importance of the Entertainment tax  
for the Swedish Entertainment Industry 
A mapping of the Entertainment tax and its effect on the business  
Uddevalla Teater AB 1925-1939. 

 
 
 
 
Ida Cardesjö 
 

 

 

 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
Ämne/Utbildningsprogram: Historia 
Nivå/Högskolepoäng: C 
Handledare: Ulrika Lagerlöf Nilsson 
Examinatorns namn: Martin Åberg 
HT 2018 



 
	 		 	

ABSTRACT  
The autumn of 1919 in Sweden was added a tax which would tax entertainment. Its 
main task was to increase revenues for the municipality. The reason for this tax's rise 
was that Sweden was financially problematic after the First World War and now had 
to take some measures to stabilize it again. One of these measures was to add new 
taxes, which the Entertainment tax was one of them. The Entertainment tax is a so-
called excise tax. An excise duty is to increase revenue to the state. Sijbren Cnossen 
discusses the effects of excise duties in his thesis The Economics of Excise Taxation, 
he mainly discusses the goods tobacco and alcohol that have been "punished". He 
discusses that specific goods such as Tobacco and Alcohol work to tax only because 
they are specific and easy to administer. I have investigated my investigation of what 
the Entertainment tax as a law really means and whether there were any 
disagreements to what entertainment events would be estimated. The Entertainment 
tax meant that almost every form of entertainment that was current first half of the 
twentieth century would be taxed, not only theater but also trafficking and air 
ballooning. It has also been shown that there was a great deal of disagreement about 
what should be considered as a state of entertainment at all, what a entertainment 
should not be taxed and what should be taxed but lower than anything else. After 
identifying the Entertainment tax I chose to look at how a theater and cinema business 
dealt with it between 1925-1939 and the business I chosed was Uddevalla Teater AB 
in the town of Uddevalla on Sweden's west coast. It turned out that the theater in 
Uddevalla did not pay the satisfaction tax one time during the period I investigated. 
 

SAMMANFATTNING 
Hösten 1919 i Sverige tillsattes en skatt som skulle beskatta nöjestillställningar. Dess 
främsta uppgift var att indriva intäkter till kommunkassan. Anledningen till denna 
skatts uppkomst var att Sverige stod med ekonomiska problem efter första 
världskrigets slut och behövde nu ta till vissa åtgärder för att stabilisera den igen. En 
av dessa åtgärder var att tillsätta nya skatter, vilket nöjesskatten, som den kom att 
kallas, var en av dem. Nöjesskatten är en så kallad punktskatt. En punktskatts uppgift 
är att indriva ökad inkomst till staten. Sijbren Cnossen diskuterar punktskatters 
påverkan i sin avhandling The Economics of Excise Taxation, han diskuterar främst 
varorna tobak och alkohol som har ”punktbeskattats”. Han diskuterar att specifika 
varor som tobak och alkohol fungerar att sätta punktskatt på just för att de är specifika 
och lätta att administrerar. I min undersökning har jag undersökt vad nöjesskatten som 
lag egentligen innebar och om det fanns några oenigheter till vilka nöjestillställningar 
som skulle beskattas. Nöjesskatten innebar att nästan alla form av nöjen som var 
aktuella första halvan av 1900-talet skulle beskattas, dit räknades inte bara teater utan 
även travkörning och luftballongsflygning. Det har även visat sig att det fanns en hel 
del oenigheter om vad som bör räknas som nöjestillställning alls, vad som trots att det 
var en nöjesställning inte borde beskattas och vad som borde beskattas men lägre än 
annat. Efter att ha identifierat nöjesskatten så valde jag att titta på hur en teater- och 
biografverksamhet handskades med den mellan perioden 1925-1939 och 
verksamheten jag valt är Uddevalla Teater AB i staden Uddevalla på Sveriges västra 
kust. Det visade sig att teatern i Uddevalla inte betalade nöjesskatten en enda gång 
under den perioden jag undersökt. 
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1. INLEDNING 
	
Den 1 oktober 1919 tillsattes en skatt i Sverige som skulle beskatta 

nöjestillställningar. Denna skatt kallades för nöjesskatt och var i bruk fram till 1963. 

Skatten tillsattes för att indriva intäkter till statskassan som efter första världskriget 

hade det dåligt ställt.  

 

Skatten kom att påverka nöjesindustrin mycket och det var många delade meningar 

kring dess innehåll innan den sattes i bruk. Det var diskussioner kring vad som 

räknades som nöjestillställningar och vad som borde beskattas och inte. Många 

institutioner och ämbeten ville ha sin röst hörd och även fast nöjesskatten bara skulle 

fungera som inkomstdrivare fanns det vissa tendenser som påvisade att den även 

skulle påverka människors beteenden, vilket den formen av skatt också kunde göra. 

Det skulle förmodligen bli dyrare att gå på nöjestillställningar så färre människor 

skulle ha möjligheten att ta del av dem, vilket kunde sluta med att nöjesindustrin 

fallera helt.  

 
I staden Uddevalla på Sveriges västra kust låg det en teaterbyggnad sedan 1862. 

Denna byggnad ägdes av Uddevalla Teater AB. Styrelsen i Uddevalla Teater AB hade 

under nästintill hela teaterns levnadsår kämpat med att få det att gå runt ekonomiskt. 

Det hade varit många tillbyggnader, reparationer och diverse oförutsägbara utgifter 

genom åren, och på det gick teaterintresset i staden i vågor. Uddevalla Teater AB 

bedrev både teater- och bioverksamhet, men höll även andra former av 

nöjesevenemang ibland, så när införlivandet av den nya nöjesskatten gav tills känna 

så är det förståeligt att styrelsen inte tog emot den med öppna armar.1  

 

 

 
	

																																																								
1	Karlson, Gustaf E., Uddevalla teater 1862-1958: minnesskrift, Uddevalla teateraktiebolag, 
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1.1 BAKGRUND 
 
Nöjesskatten 

Mellan åren 1919 och 1963 fanns det en skatt i Sverige som beskattade 

nöjestillställningar, denna hette nöjesskatt.2 Första världskriget hade härjat i världen 

mellan 1914 och 1918 och trots att Sverige inte medverkade så påverkades landet av 

situationen,3 tiden under krigsår brukar kallas dyrtid, ett samlings ord för en period 

där levnadskostnaderna i ett land ofta är höga samtidigt som det sker en hög 

inflation.4 Denna dyrtid gjorde att när kriget var slut behövde Sverige bygga upp sin 

ekonomi igen, vilket de bland annat gjorde genom att tillsätta nya skatter, och en av 

dem var nöjesskatten.5  

 

När ett land tillsätter högre skatter på vissa varor och tjänster för att indriva intäkter 

till staten kallas en sådan skatt för punktskatt. En punksatt har som sagt som uppgift 

att driva in intäkter, men har också använts i vissa sammanhang för att styra 

beteenden hos människor. Typiska sådana punktskatter är bland annan tobaksskatten 

och alkoholskatten. Dessa har inte ”punktbeskattats” bara för att indriva inkomst utan 

också för att förändra människors beteenden, i detta fall ville man minska 

konsumtionen av varan.6 Just tobak och alkohol fungerar väldigt bra att 

”punktbeskatta” eftersom det är varor som är lätta att administrera och identifiera då 

de är specifika varor. Där av fungerar det ganska smidigt att ta punktskatter på dem.7 

																																																								
2 Tor E. Cederholm et al., nöjesskatten och biografen. Några synpunkter till skattefrågans 
bedömande. Stockholm, Svenska tryckeriaktiebolaget, 1917. 
3 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.), Det svenska samhället 1720-2014: 
böndernas och arbetarnas tid, 5., [rev. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015 
4	Nationalencyklopedin, dyrtid.	
5	Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar,	s.	6	
6 Fredrik Carlgren. Ekonomifakta. Punktskatter. 2018-04-20 
https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skatt-pa-konsumtion-och-produktion/punktskatter/ 
(Hämtad 2019-01-04)	
7	Cnossen, Sijbren., The Economics of Excise Taxation, Andrew Young School of Policy 
Studies, Atlanta, 2010, s. 3	
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För att återgå till vad denna undersökning handlar om så är som sagt nöjesskatten 

också en punktskatt, då den har skapats för att skaffa intäkter till statskassan.8 I en 

uppslagsbok från 1952 klassas den även som samma form av skatt som tobak, 

tillsammans med ordet att den är umbärlig.9 Tobak och alkohol är två varor som är så 

pass beroendeframkallande och oersättliga att en punktskatt inte gör någon större 

skillnad för varan, konsumenterna kommer köpa den ändå, vilket alltså betyder att 

punktskattens uppgift som beteendeförändrare inte fungerar på dessa varor. Detta 

kallas att efterfrågan på de varorna är oelastisk, det kommer inte bli några större 

problem eller konsekvenser kring att ”punktskatta” den vilket också indirekt menas att 

inget beteende kommer förändras något markant. Detta menar Cnossen i sin 

undersökning.10 När det istället kommer till nöjesskatten så är det svårt att se att 

nöjestillställningar anses som något beroendeframkallande och oersättligt. Jag vill 

därför titta på vad nöjesskatten innebar och om den påverkade nöjestillställningarna så 

pass negativt att man som konsument slutade besöka dem. Vilket känns som ett 

rimligt utslag om priserna på biljetterna höjs för att skatten ska betalas. Det jag 

hoppas att mina frågeställningar därför ska leda till är ett svar på om nöjesskatten kan 

ses som en ”misslyckad” punktskatt då den förmodligen mer stjälpte än hjälpte. Det 

borde även ha funnits vissa oenigheter kring vad som skulle räknas in under 

nöjestillställningar, då den ”varan” inte är så specifik, alltså inte lika lätt att ta på som 

tobak och alkohol. Efterfrågan på nöjestillställningar blir mer elastisk än oelastisk, 

och det betyder att det kan blir många negativa utfall av den om den får en punktskatt 

på sig.  

 
Uddevalla Teater AB 

I staden Uddevalla på Sveriges västra kust fanns det en teaterbyggnad som ägdes av 

Uddevalla Teater AB. Byggnaden hade börjat byggas i september 1861 och stod klar 

på våren 1862. Detta var dock bara själva skalet på byggnaden, inte inredningen. Som 

i så många andra sådana här fall så blev byggnaden av teatern mycket dyrare än vad 

																																																								
8	Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 6	
9 Svensk uppslagsbok 2:e upplagan, nöjesskatt. 1952. 
https://archive.ph/20140322171514/http://svenskuppslagsbok.se/scans/band_21/0777_0778-
0013.jpg 
(Hämtad 2018-12-17) 
10 Cnossen, S. (2010), s. 3-5	
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man hade trott och de pengar som behövdes utöver den bestämda summan fanns inte 

så arbetat kunde slutföras, vilket blev ett ledsamt besked för de teaterintresserade i 

Uddevalla. Det fanns dock en man, som länge hade följt byggnationerna av 

Uddevallas teater i ivrig väntan på dess slutresultat, som när han fick reda på att 

byggnationerna stod still på grund av pengabrist, bestämde sig för att tillföra de 

pengar som behövdes för att byggnaden skulle bli klar. 15 september 1862 skulle 

teatern tillslut äntligen invigas, men även då blev det motgång för verksamheten. 

Samma dag skulle nämligen Sveriges kung Carl XV besöka Uddevalla, vilket ledde 

till att nästan hela stadens befolkning ville se kungen, och nästan ingen ville se 

teatern. Invigningen blev inget stort startskott för verksamheten som man hade 

hoppats på, och motgångarna fortsatte sedan att dyka upp lite då och då under 

Uddevalla teaterns levnadsår. Styrelsen hade svårt att få teatern att gå runt 

ekonomiskt, det var ofta reparationer som behövdes göras eller nytt inventarier som 

behövdes köpas. Men det fanns även vissa glansperioder, t.ex. krigsåren under första 

världskriget. Dock skulle inte denna lycka vara långvarig, utan efter kriget skulle 

teaterverksamheten gå sämre igen.11  

För en teaterverksamhet som redan hade det svårt att gå runt ekonomiskt så kan inte 

nöjesskattens intåg 1919 ha varit särskilt välkommande. Jag vill därför titta på hur 

mycket den nya skatten påverkade verksamheten och vad styrelsen i så fall gjorde åt 

det.  

1.2 FORSKNINGSLÄGE 
 
Carina Sjöholm har skrivit boken Gå på bio – Rum för drömmar i folkhemmets 

Sverige som handlar om just det som titeln säger, hur det var att gå på bio, under 

folkhemsperioden i Sverige, 1940-1950-talet. Precis som teatern, var bion en 

möjlighet till tillflyktsort för att drömma sig bort, kanske från de tragiska som hände 

ute i Europa. Sjöholm vill belysa två saker med sin bok, först hur det var för 

ungdomar att gå på bio på 1940-1950-talen och det andra om hur biografens 

institutionaliseringshistoria och kompetensen hos de som gick på bio. Sjöholm tar upp 

nöjesskatten i flera sammanhang och du som läsare förstår i många fall problematiken 

																																																								
11 Karlson, Gustaf E. (1972) 
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kring den. Det blir tydligt att skatten skapar problem för både filmvisning och 

filmproduktion, vilket den även i detta fall gjorde för teatern.12  

 

I en svensk uppslagsbok från 1952 definieras nöjesskatten som en liknelse med 

tobaksskatten.13 Tobaksskatten tillhör de så kallade punktskatterna. En punktskatt 

tillsattes för att öka intäkterna till staten, men har senare även används som ett sätt att 

rikta beteenden. Dessa punktskatter tillhör de äldsta skatteformerna i hela världen. 

Detta skriver Erik Ringmar om i sin kandidatuppsats Att skatta bort synden. 

Anledningen till titelnamnet är för att denna form av skatt också kunde kallas för 

”syndskatt”, det var något som var omoraliskt eller rent skadligt mediciniskt.14 Det 

intressanta med det här är att eftersom nöjesskatten i Svensk uppslagsbok 1952 (när 

skatten fortfarande var i bruk) definieras som tobaksskatten, och även i samma 

definition också nämns som något ”umbärligt”, kan det betyda att man på ett viss 

ansåg att nöjen också var något omoraliskt eller rent skadligt medicinskt. Jag har dock 

svårt att tro att man på ett lika grovt sätt som med tobaken ansåg att nöjen var så 

dåligt och vill därför gå in lite mer djupare på vad egentligen nöjesskatten hade som 

uppdrag.  

 

Boken Uddevalla teater 1862-1958 av Gustaf E. Karlson har även varit till 

användning för mig i min sökning av tidigare forskning. Denna bok är dock inte 

vetenskapligt skriven utan en populärhistorisk bok som är baserad på bland annat 

Uddevalla Teater ABs arkivmaterial, men som är skriven som en minnesskrift av 

teatern och detta måste jag ha i åtanke när jag använder mig av dess information.15  

 

Internationellt forskningsläge  
Sijbren Cnossen är en professor från Haag i Nederländerna med fokus på ekonomi. 

Han har skrivit flera avhandlingar kring ämnet punktskatter och i en av dem, The 

Economics of Exise Taxation, tar han bland annat upp situationen kring om en 

punktskatt fungerar, och hur dem i så fall kan fungera. Cnossen pratar om bland annat 

																																																								
12 Sjöholm, Carina. 2003. Gå på bio – rum för drömmar i folkhemmets Sverige. Eslöv: Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion.  
13	Svensk uppslagsbok, nöjeskatt, (1952)	
14	Ringmar, Erik. 2017. Att skatta bort synden. Lund universitet: Statsvetenskapliga 
institutionen	
15 Karlson, G. (1972) 
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tobak och alkohol och menar på att detta är olika former av beroendeframkallande 

varor vilket gör att en skatt, som gör att priserna blir högre, inte skulle spela någon 

större roll för konsumenterna, då hen är så pass beroende av varan att hen köper den 

oavsett. Därför fungerar konceptet att ha dem som punktskatter om det man vill är att 

få in pengar till staten, men det fungerar inte i det anseendet att konsumenten slutar 

konsumera varan, menar Cnossen. Han tar även upp varför tobaksskatten och 

alkoholskatten fungerar bra som punktskatter, då de är så pass specifika varor vilket 

gör det lätt att definiera vad som ska skattas. Jag hade svårt och tro att 

nöjestillställningar är lika lätta att definiera och har därför närmare undersökt om det 

fanns någon problematik kring vad som skulle beskattas.16  

 

Thomas A. Barthold har skrivit en artikel i tidningen Journal of Economics 

Perspevtives om problemet med hur man har valt att utforma punktskatten på 

miljöpåverkande produkter. Barthold är en amerikanskmedborgare som är doktorand i 

filosofi i ekonomi och arbetar i nuläget som chef över personalen i kommittén för 

beskattning i kongressen i Washington DC. I sin artikel så säger han att man bör utgå 

från fyra grundläggande frågor när det kommer till att förstå en skatts struktur; vad 

ska beskattas? Vem ska beskattas? Hur stor ska skatten vara? Vilka är de 

kompletterande politiska målen? När det kommer till frågan vem som ska beskattas 

handlar det om vem det är som ska avskräckas från konsumering. Det borde vara den 

parten som ger upphov till att den tredje parten påverkas menar Barthold. Applicerar 

man detta på nöjesskatten så borde det vara nöjesverksamheten som betalar skatten, 

vilket det också är. Dock blir det en problematik om det hade visat sig att 

biljettpriserna höjdes för att kunna betala skatten, eftersom det då påverkar den tredje 

parten; konsumenten. Svaret på Bartholds fråga om vem som ska beskattas blir då 

alltså nöjesverksamheten, men utfallet blir inte som man tänkt sig om konsumenten 

som tredje part blir den som indirekt betalar skatten, eftersom det är dem som betalar 

de höjda biljettpriserna, vilket leder till att konsumenten i detta fall är den som blir 

avskräckt från aktiviteten/varan/tjänsten etc. Med detta i åtanke blev det ännu mer 

intressant att titta på hur Uddevalla Teater AB handskades med skatten och om de 

kom att höjs biljettpriserna vilket indirekt påverkade konsumenten.17 

																																																								
16	Cnossen, S. (2010)		
17	Barthold A., Thomas 1994. Issues in the Design of Environmental Excise Taxes. Journal of 
Economic Perspectives, volym 8, nummer 1.		



 
	 	

7	

1.3 PROBLEMFORMULERING 
  
Efter första världskrigets slut stod Sverige som sagt med en rad olika ekonomiska 

problem,18 vilket bland annat besvarades med att tillsätta nya skatter i landet för att 

försöka bygga upp en stabil ekonomi igen, och denna typ av skatt kallas för 

punktskatt. En av de skatter som tillsattes vid krigsslutet var nöjesskatten (1919-

1963), som innebar skatteplikt på nästintill all form av nöjestillställning. Till 

nöjestillställningar hörde bland annat bio och teater, men också idrottsevenemang och 

luftballongsflygning.19 I staden Uddevalla på Sveriges västkust fanns det en teater 

som bedrev teater- och biografverksamhet och som redan innan den nya nöjesskatten 

hade svårt att få verksamheten att gå runt ekonomiskt, vilket inte skulle underlättas 

med nöjesskattens nya krav.20  

 

I tidigare forskning omnämns nöjesskatten lite från och till. I Sjöholms bok Att gå på 

bio definierar hon nöjesskatten som en nagel i ögat för filmindustrin.21 Vilket även 

Karlson indirekt uttrycker sig om nöjesskatten i sin minnesskrift Uddevalla teater 

1962-1958.22 Sjöholms bok handlar om, precis som titeln säger, att gå på bio, och 

Karlsons bok är en minnesskrift om Uddevallas teater, därför berör dem bara ämnet 

nöjesskatt och sätter använder den mer som en kontext i det dem undersöker än 

beskriver dess innebörd. Cnossens skriver inte om just nöjesskatten men om andra 

punktskatter, där han tar upp varför de skatterna fungerar som inkomstdrivare till 

staten, eftersom efterfrågan på dem är oelastisk och varan är specifik. Frågan är då om 

efterfrågan på nöjesskatten snarare är elastisk och ospecifik och hur i så fall industrin 

påverkas av att den ”punktskattas”. Detsamma diskuterar Barthold i sin artikel. Det 

jag vill göra med min undersökning är att i den befintliga forskningen tillföra en 

kartläggning av nöjesskatten som förordning och vad den egentligen innebar, för att 

konkret kunna ta på vad den faktiskt betydde för nöjesindustrin. Sedan har jag även 

tittat på svårigheterna kring att specificera nöjestillställningar.  

 

																																																								
18	Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, 6., uppdaterade och rev. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 333-335	
19 Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjesställningar 
20 Karlson, Gustaf E. (1972) 
21 Sjöholm, Carina. (2003) 
22 Karlson, Gustaf E. (1972)	
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1920- och 30-talet skulle bli jobbiga och svåra årtionden för Uddevalla. 1931 låg man 

i toppen med flest arbetslösa i hela landet och denna arbetslöshet hade pågått redan 

från 20-talet. Det kan även förklara det minskade intresset för nöjen som hade florerat 

i staden23, så som teater. Majoriteten av invånarna i Uddevalla hade helt enkelt inte 

råd att gå på teater längre.24 Hur blev det då när nöjesskatten införlivades och det blev 

ännu högre utkomster för verksamheten, som redan hade dåligt med inkomster att 

betala med. 25 

1.4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med min undersökning är att klargöra och kartlägga vad nöjesskatten som 

förordning innebar och sedan undersöka hur Uddevalla Teater AB handskades med 

den i sin verksamhet.  

 
1. En beskattning på nöjestillställningar infördes 1919, vad innehöll 

propositionsförslaget för denna skatt? 

 

2. Fanns det några otydligheter och oenigheter kring vad nöjesskatten skulle 

innehålla när den lades fram som förslag och hur blev den slutgiltiga 

förordningen? 

 

3. Vilka följder fick nöjesskatten för Uddevalla Teater AB åren 1925-1939? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
23 Bohusläningen, (1931-12-08)  
24 Eriksson, Ulf G. & Klasson, Gunnar, Historien om Uddevalla, FW, Uddevalla, 1995 
25 Karlson, Gustaf E. (1972), s. 48. 
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1.5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Som tidigare nämnt så ansågs nöjesskatten i samma kategori som tobaksskatten26. 

Tobaksskatten är en så kallad punktskatt som betyder att den tillsatts för att 

införskaffa intäkter.27 Vilket även nöjesskatten tillsattes för i Sverige. Förutom att 

använda punktskatter som inkomstkällor kom dem även att användas som ett sätt att 

rikta konsumenternas beteende, t.ex. då att får dem att sluta använda tobak. Det är här 

som Cnossens teori kring om det fungerar att använda punktskatter till att rikta 

människors beteende kommer in och blir intressant i min undersökning. Cnossen 

menar att sådana saker som tobak och, ett annat exempel som han tar upp, alkohol, 

redan har framkallat ett sådant starkt beroende hos människor att resultatet av att 

försöka ”skatta bort det beteendet” inte får ett positivt utslag, alltså att konsumenterna 

slutar konsumera det. Efterfrågan är oelastisk då en skatt på den varan inte kommer 

påverka konsumtionen eller göra några andra större förändringar. Däremot fungerar 

den i samma stund väldigt bra att punktbeskatta då den är specifik och lätt att 

definiera, vilket är positivt i just intäktssyftet.28 

 

Det blir därför intressant att applicera Cnossens teori på nöjesskatten och titta på om 

den skatten gav ett positivt utslag eller om den inte snarare gav ett negativt. 

Nöjestillställningar är inte något som är beroendeframkallande så som tobak eller 

alkohol, vilket gör att människan som en gång har konsumerat den, också kan klara 

sig utan den. Det betyder i så fall att nöjesskatten mycket sannolikt skulle avveckla 

nöjesverksamheter i landet för att människorna slutade gå på tillställningar för 

priserna var för höga. Nöjesskatten bör alltså ha en elastisk efterfrågan vilket betyder 

att det kan bli en helt snedvriden utgång av dess införlivande. 

 

Det som Cnossens även tar upp angående tobaksskatten och alkoholskatten är att dem 

fungerar bra att punktbeskatta då de är lätta att specificera som varor. Det finns inga 

oklarheter kring vad de innefattar. Det blir dock annat för nöjestillställningar som inte 

går att specificera lika enkelt. Det rimliga är att det måste ha pågått vissa otydligheter 

och oenigheter kring den frågan när skatten väl skulle bestämmas. 

 
																																																								
26 Svensk uppslagsbok, nöjesskatt, (1952)  
27 Ringmar, E. (2017)		
28 Cnossen, S. (2010), s. 3-5 
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1.6 MATERIAL 
 

För att ta reda på vad propositionsförslaget om nöjesskatten innehöll har jag använt 

mig av riksdagsprotokollet från 1919. I protokollet finns allt man behöver veta för att 

kunna få sig en överblick hur förslaget till nöjesskatten såg ut 1919.29 

 

För att besvara min andra frågeställning kring om det rådde några oenigheter och 

otydligheter kring förslaget har jag använt mig av konstitutionsutskottets utlåtande om 

förslaget från riksdagen. Där finns det remissyttranden från diverse ämbeten och 

institutioner i Sverige som bevisar att det råder en del diskussioner kring vad lagen 

skulle innehålla.30 Till den frågan har jag även tittat på riksdagsprotokollen från 

Första och Andra kammaren för och se om det fanns några diskussioner kring skatten 

där innan den sedan godkändes.31 

 

Jag har sedan tittat på hur den slutgiltiga förordningen som lades fram utforma sig. 

Både för att se vad det egentligen var som skulle gälla i lagen och även för att se 

vilken hänsyn som har tagits till konstitutionsutskottets och kamrarnas utlåtande om 

propositionen.32  

 
För att kunna besvara min andra frågeställning som berör Uddevalla Teater AB har 

jag vänt mig till dess arkivhandlingar på Bohusläns föreningsarkiv. Jag har använt 

mig av styrelseprotokoll och korrespondens som har förvarats från Uddevalla Teater 

AB. Jag har undersökt allt material som hade sparats av Uddevalla Teater AB från 

den tidsperioden jag hade valt och på det sättet kunde jag tillslut se vilka dokument 

som var relevanta för min undersökning, vilket resultera i; all korrespondens och alla 

styrelseprotokoll perioden 1925-1939. I styrelsebreven och korrespondensen kunde 

jag utläsa hur styrelsen handskades med nöjesskatten och därefter hur den påverkade 

																																																								
29	Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar 
30	Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar,	
31Riksdagens protokoll (1919). Första kammaren nr. 30 och Andra kammaren nr. 41, den 26 
april 
32 Kungl. Maj:ts förordning nr. 256 (1919). Om rätt för kommun att upptaga särskild avgift 
vid vissa offentliga tillställningar. Svensk författningssamling.  
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verksamheten. De protokoll som kommer från Uddevalla stadsfullmäktige i min 

undersökning har jag antingen hittat som bilaga till Uddevalla Teater AB:s 

styrelseprotokoll eller i den samling av korrespondens jag har gått igenom, dessa 

stadsfullmäktigeprotokoll går alltså inte under en egen samling i arkivhandlingarna.  

 

Förutom de dokument jag nämnt ovan har jag även använt mig av tidningsartiklar 

som finns på Bohusläns föreningsarkivs tidningsarkiv. Det finns ca 95 000 

registrerade artiklar i arkivet från olika tidningar, bl.a. Bohusläningen och Bohus-

Posten, vilket är de två jag har använt. Dessa har använts mer som utfyllnad och för 

att få en kontext i undersökning än som forskningsmaterial, vilket har varit bra. På 

samma sätt har även minnesskriften av Gunnar Karlson används.  

 

Jag har även använt mig av viss litteratur, uppslagsverk och internetkällor för att 

definiera vissa ord och för att kunna bygga en kontext kring min undersökning.  

1.7 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 
 
Min undersökning består av kvalitativa metoder. För att svara på min första fråga om 

vad nöjesskatten innebar har jag undersökt den proposition som finns kring skatten 

och sedan försökt förklara det som står genom att bena ut och kartlägga vad den 

egentligen innebar. När det sedan fanns en kartläggning kring själva skattens innebörd 

blev det lättare att applicera den på Uddevalla Teater ABs verksamhet och därefter 

kunna se hur verksamheten påverkades av den. 

 

Jag har avgränsat min undersökning till ett fall kring Uddevalla Teater AB och 

anledningen till det är främst för att det är de arkivhandlingarna jag har nära tillgång 

till och det fanns tyvärr inte tid till att kunna vigda mina vyer och titta på andra teatrar 

med ungefär samma förutsättningar som Uddevallas till storlek och verksamhet. 

Därför lämnar jag det forskningsfältet öppet för andra forskare eller studenter som 

kanske skulle vilja titta på om, och i så fall även hur, andra teaterverksamheter 

påverkades. Det hade varit intressant att se om det går att dra en generalisering kring 

ämnet.  

 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till en period mellan 1925-1939. Denna 

avgränsning gjorde jag för att det passar bra att nöjesskatten införlivades hösten 1919 
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och jag tänkte att den behövde ha en period på sig att etablera sig för att bli märkbar 

hos nöjesverksamheterna, därför valde jag att hoppa fram ca fem år från dess start. 

Förhoppningsvis har den hunnit ge någon form av utlopp då. Det betyder att min 

undersökningsperiod blir ca 15 år. Jag har valt att avsluta undersökningen 1939 för att 

perioden skulle vara greppbar på den tid jag har haft på mig att genomföra den, men 

också för att det blev bra att avsluta samma år som andra världskriget började. Vid 

krigstider brukar gällande lagar och regler regleras och ändras, vilket också gjorde det 

ännu mer lämpligt att avsluta när kriget började.  

 

I undersökningen har jag främst tittat på de inkomna och utgående breven som 

Uddevallas Teater AB har i sitt arkivmaterial, eftersom det är där jag kan se att 

diverse lån och diskussioner kring nöjesskatten sker. Jag kommer även göra nedslag i 

styrelseprotokoll utefter vilka årtal som breven kommer ge mig, för att se vad som 

sägs angående situationen styrelsemedlemmarna i mellan. 
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2. UNDERSÖKNING 
 
2.1 En beskattning på nöjestillställningar infördes 1919, vad innehöll 
propositionsförslaget för denna skatt? 
 
2.1.1 Nöjesskattens och nöjestillställningarnas innebörd 

Den ständigt fortgående stegringen av statens och kommunernas utgifter nödvändiggör, att 

redan utgående skatter måste skärpas och att nya skattekällor måste uppsökas. Nära till hans 

torde då ligga att i större utsträckning, än hittills varit fallet, taga i anspråk den skatteförmåga, 

som yttrar sig i utgifter för lyx eller nöjen. 

Redan tidigare hava planer varit å bane att här anordna en nöjesskatt. Enligt 

statsrådsprotokollet för den 9 mars 1917 angav sålunda dåvarande chefen för 

finansdepartementet – efter att hava framhållit, att för täckande av statsutgifter till ett belopp 

av 26,500,000 kronor nya eller ökade skatter och avgifter behövde tillgripas – bland sådana 

inkomstkällor beskattning av vissa offentliga nöjestillställningar i enlighet med ett inom 

finansdepartementet utarbetat förslag33 
 

Det här utlåtandet är från den dåvarande finansministern Fredrik Vilhelm Thorson 

som går att läsa i ett propositionsförslaget kring nöjesskatten den 4 mars 1919. 

Thorson vill här påpeka varför man anser i finansdepartementet att skatten är 

nödvändig för Sverige.34 Det framgår även där att det är en skatt som ger kommunen 

rätt att ta ut viss procent av intäkterna vid en nöjestillställning. Förslaget kommer från 

som sagt från finansdepartementet i Kungliga Majestät35 I Thorsons uttalande framgår 

det tydligt att skatten tillsätts för att staten och kommunen behövde mer inkomster för 

att täcka sina utgifter. Nöjesskattens uppdrag är då alltså att tillföra pengar till landets 

kommuner och på så sätt öka kommunkassan.36 För att titta tillbaka på vad en 

punktskatt hade som uppdrag så var det främst att öka statskassan. Att nöjesskatten 

ökar kommunkassan blir en indirekt ökning för statskassan, eftersom staten då inte 

(förhoppningsvis) behövde tillföra lika mycket pengar till kommunerna, och på så sätt 

minska statens ekonomi.  

																																																								
33 Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar. s. 5-6 
34 Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar. s. 5-6 
35 Kungliga majestät var en benämning på det vi idag kallar regeringen. Namnet uppstod 
under 1908 års regeringsform som kom att stanna till 1974.		
36 Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar.  	
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Med en nöjestillställning menar man de nöjen som vanliga människor kan tillträda 

mot avgift, och här inräknas nästintill all form av nöjen som var aktuella under denna 

tid.37 För att göra det lätt att förstå vad man i detta fall definierar som 

nöjestillställning så kommer jag här nedan strukturera upp de olika tillställningarna på 

samma sätt som man även gjort i förslaget till förordning: 

 
a) Konsert, opera- och annan musikalisk föreställning, dramatisk och litterär föreställning 

samt uppvisning i konstnärlig dans: 

b) biografföreställning; 

c) cirkus, varieté- och kabaretföreställning, uppsving i professionell idrott samt annan 

liknande tillställning; 

d) bal, maskerad, annan danstillställning och med dessa jämförlig nöjesställning; 

e) kapplöpning, travkörning och uppstigning i luftballong eller flygmaskin; samt 

f) förevisning av djur, trolleriföreställning, vaxkabinett, marionetteater, akrobatföreställning 

och dylikt.38 

 

Det vi kan utläsa av den här listan är att i princip varenda form av vad man kan tänka 

sig är ett nöje skulle beskattas. De ansågs som ”lyx” och något som allmänheten 

kunde klara sig utan i en dyrtid som under mellankrigstiden, därför kunde man 

beskatta det och på så sätt dra in mer pengar till kommunerna.39 I en svensk 

uppslagsbok från 1952 finns nöjesskatt med och jämförs där med tobaksskatten och 

motiveras som: ”… en beskattning av umbärlig konsumtion”.40 Alltså som något som 

var onödigt. Något som inte ingick i nöjestillställningar och som skulle beskattas var 

sådant som tjänade ett vetenskapligt syfte eller hade en mening i att undervisa eller 

uppfostra.41 Att man har valt att utesluta skatt för dessa former av tillställningar är 

också ett tecken på att man ansåg att de andra formerna av nöjen var ”onödiga”. Här 

kan det även dras en parallell med Erik Ringmars uppsats om att skatta bort synd, var 

																																																								
37 Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar, s. 2 
38	Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar, s. 2	
39Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar, s. 5-6	
40	Svensk uppslagsbok, nöjesskatt, 1952	
41Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar, s. 2-3	
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detta ett sätt för staten i Sverige att rikta befolkningen in till vad de skulle göra, så 

som en ”syndskatts” ändamål var.42 

 

Nöjesskatten var som sagt avsedd till Sveriges kommuners fördel. Kommunerna var 

de som skulle ta ut skatten av nöjesanordnare och sedan använda inkomsten till 

kommunkassan. I ett utlåtande från konstitutionsutskottet den 12 april 1919 så 

framförs ett argument kring varför skatten är bra och till och med nödvändig. 

Utskottet menar att på grund av de krigsår som varit så har landet, då också 

kommunerna, haft ett stort tryck på sig och sin ekonomi, därför behövs det nya 

inkomstkällor och en nöjesskatt är därför lämplig. Dock påpekar utskottet även att 

förslaget bör ses om lokalt, alltså att beslut och hänsyn får bestämmas på lokal 

kommunal nivå, huruvida man vill gå tillväga för att det ska fungera i kommunen. 

Konstitutionsutskottet tycker alltså inte att skatten ska vara obligatorisk för 

kommunerna att begära, utan det ska bestämmas individuellt huruvida man vill 

utnyttja den, men den finns i alla fall som rättighet för kommunerna använda, om så 

behagar.43 

 

2.1.2 Nöjesskattens ekonomiska krav 

Det som skatten krävde var en viss procent på biljettintäkterna eller all annan form 

som var som ett bevis på att man deltagit på tillställningen. Hur mycket som skulle 

betalas i skatt berodde på biljettpriset och vilken tillställning som ägde rum. De ovan 

nämnda olika tillställningar som räknas till nöjestillställningar är uppdelade under 

bokstäver och utgör genom den uppdelningen olika grupper i hur mycket skatt som 

ska betalas. För grupp a) ska det betalas 5 öre per biljett som kostar 50 öre. Skulle 

biljetten kosta 1 öre ska det betalas in 10 öre. För varje nytt 50 öre som påbörjas läggs 

5 öre på. För grupp b), endast biografföreställningar, så gäller här 5 öre om priset är 

högst 50 öre. Skulle däremot priset överstiga 50 öre men inte uppnå 1 krona så är det 

10 öre i skatt som ska betalas in. Men sedan för varje 50 öre som biljetten kostar så är 

det 10 öre av varje 50 som ska gå till skatt. Vid tillställningarna under grupperna c), 

d), e) och f) så är det 5 öre skatt om biljetten kostar 25 öre som högst. Överstiger 

																																																								
42 Ringmar, E. (2017) 
43	Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar,,	s. 15	
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biljetten 25 öre men inte går upp i 50 öre så ska det betalas 10 öre i skatt. Överstiger 

den 50 öre men inte över 75 öre ska 15 öre betalas i skatt. Och kostar biljetten mer än 

75 öre men inte uppstiger i 1 krona ska det betalas 20 öre i skatt. Efter det så läggs det 

på 10 öre för varje uppnådd 50 öre på biljetten.44  

Det vi kan se är att det billigaste att framföra för nöjesanordnare var musikaliska 

föreställningar, teater och dans. Dyrast var att hålla i cirkus, maskerad, trav, 

uppstigning i luftballong, trolleriföreställningar etc. Lite förenklat kan vi säga att det 

som nästintill rakt igenom endast är ett nöje är dyrare att hålla i, inte teater som också 

kan ses som kultur. Med det menar jag att teater och bio, vad jag kan tänka mig, 

ansågs som något mer vettigt än de andra nämnda, eftersom det även framgår i 

utlåtandet att nöjestillställningar som är i vetenskapligt eller undervisning- och 

uppfostringssyfte inte krävs på skatt, medan annat ansågs höra till lyx. Jag kan därför 

tänka mig att man ansåg att musikaler, teatrar, dans och biofilmer riktade sig mer åt 

det vetenskapliga och undervisande hållet än t.ex. luftballongsflygning, vilket gör att 

dem kommer undan mer lindrigt vid beskattningen än andra.45  

 

2.2 Fanns det några otydligheter och oenigheter i konstitutionsutskottet kring 

vad nöjesskatten skulle innehålla när den lades fram som förslag och hur blev 

den slutgiltiga förordningen? 

Det är lätt att definierar tobak och alkohol, det är konkreta varor och därför lätta att ta 

på. Som jag trodde i början av min undersökning så var det inte lika lätt att definiera 

nöjestillställningar. Det blir uppenbart i konstitutionsutskottet utlåtande till riskdagen, 

att diskussioner kring vad som skulle räknas in som nöjestillställningar och vad som 

inte borde räknas in, var ett problem.  

 

Jag nämnde i tidigare fråga en kommentar från konstitutionsutskottet och kommer till 

denna frågeställning använda mig av konstitutionsutskottets utlåtande till 

propositionsförslaget från Kungliga Majestät. Detta eftersom det är här det går att 

avläsa diverse otydligheter och oenigheter kring skatten. I konstitutionsutskottets 

utlåtande finns det remissyttranden av diverse olika ämbeten och institutioner kring 

																																																								
44Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar, s. 3 
45 Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar  
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förändringar i det som Kungliga Majestät lagt fram som förslag till nöjesskatten. Det 

jag gjort med denna del av undersökningen är att titta närmare på om det fanns 

oenigheter och otydligheter kring vad som skulle definieras som nöjestillställningar 

och vad som i så fall skulle beskattas. Jag kommer utgå från de remissyttranden som 

tas upp i utlåtandet från konstitutionsutskottet. Det finns förmodligen fler remisser till 

förslaget att hitta men jag har valt att hålla mig till det som står här, då jag anser att 

det ger tillräckligt för att kunna besvara på min fråga om det fanns otydligheter och 

oenigheter kring nöjesskatten när den presenterades som ett förslag. Jag kommer även 

nämna vilken diskussion som skett i Första och Andra kammaren innan förslaget 

godkänns. 

 

De olika institutionerna och ämbetena som diskuterar frågan behöver först klargöras 

så att det är lättare att förstå varför dem hade något att säga till om. Nedan kommer 

jag därför först att lista dem med en förklaring vad deras roll i Sverige var.  

 

Statskontoret – har huvudansvaret för statens hushållning och finanser. Dess uppgift 

är att på uppdrag av regeringen ompröva, effektivisera och styra statlig verksamhet.46  

 

Kammarrätten – har ansvar att ompröva frågor som påverkar inkomster och utgifter 

för kronans egendom.47  

Malmöhus län – Ingår idag i Skåne län48 och är den högsta civila 

förvaltningsmyndigheten i länet Skåne län (dåvarande samma roll fast kallades 

Malmöhus län). Länsstyrelsen är regeringens utsträckta arm i alla svenska län och 

lyder direkt under dem.49 

 

Mantalskommissarien i Göteborg – En mantalskommissarie är en tjänsteman vars 

uppgift är att utföra årliga mantals- och skattskrivningar inom ett visst område och 

sedan föra det vidare som ett sammanhängande ärende. Kort kan man säga att hen ska 

ha koll på folkbokföringen i ett område.50 

 

																																																								
46 Nationalencyklopedin, statskontoret.  
47 Nationalencyklopedin, kammarrätten.  
48 Nationalencyklopedin, Malmöhus län 
49 nationalencyklopedin, Länsstyrelse 
50 Svenska Akademins ordbok, Mantalskommissarie och mantalskontor.  
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Överståthållarämbetet – ”högsta civila förvaltningsmyndigheten för Stockholmsstad 

1634-1967, motsvarande länsstyrelsen för länen.”51 

 

Sveriges biografägareförbund – Bildades 1915 för att se till biografägarnas intressen 

och se till så att deras rätt följdes. En branschorganisation för biografägare. 52 

 

Styrelsen för svensk film- och biografmannasällskap – Har inte hittat dess exakta roll 

men kan nog dra en slutsats i att det är förbundet som organiserar film- och 

biografverksamheten. Kallas i så fall idag för ”Medieföretagen”.53 

 

2.2.1 Kapplöpningar och travkörningar 

I protokollet kan man läsa att statskontoret och kammarrätten inte ville att 

kapplöpningar och travkörningar skulle beskattas. Detsamma höll Malmöhus län med 

om, vad i alla fall gällde kapplöpningar. Anledningen till att de inte tycker att dessa 

nöjen ska beskattas hänvisas till att travkörning bidrar till en bra hästavel och 

kapplöpning är viktig för kavalleriets utbildning, som man påpekar ju faktiskt tjänar 

statens ändamål. Departementschefen (Fredrik Vilhelm Thorson, finansministern) 

anser att de skäl som statskontoret och kammarrätten ger angående kapplöpningar och 

travkörningar otillräckliga för att skatten skulle tas bort på dem och han jämför dem 

med att det finns många fler nöjestillställningar, bland annat konserter, som han anser 

tjänar ett minst lika allmännyttigt ändamål som travkörningar och kapplöpningar, så i 

så fall skulle även dessa tas i åtanke att skattebefrias.54 

 

2.2.2 Luftballong och flygmaskin 

Luftballong- och flygmaskinsuppstigningar är också något som det divideras om. 

Kammarrätten och statskontoret tycker att dessa ska vara skattefria då de i första hand 

har som syfte att bidra till utveckling inom trafikförbindelser och kommunikation, de 

tillföra alltså något viktigt som uppfinning för människan och bör därför inte 

beskattas. Departementschefen anser att även de skälen kring luftballong- och 

																																																								
51 Nationalencyklopedin, Överståthållarämbetet 
52 Nationalencyklopedin, Sveriges Biografägareförbund 
53 Nationalencyklopedin, Mediearbetsgivarna 
54 Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 9-10 
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flygmaskinsuppstigning är för svaga för att användas som en anledning till att inte ta 

ut någon skatt på dem. Samma kommentar till kapplöpningar och travkörningar kring 

att det är många andra nöjestillställningar som också kan anses tjäna allmännyttigt 

och i så fall skulle även dem bli skattebefriade.55 

 

2.2.3 Uppsving i professionell idrott 

Det jag kan utläsa angående betydelsen av uppsving i professionell idrott är att det 

inte handlar om själva idrottsevenemangen i sig, alltså det togs inte nöjesskatt på t.ex. 

en fotbollsmatch. Det dem menar är de evenemang som hölls för att främja en 

idrottsförening, t.ex. genom att anordna en idrottsfest för att dra in mer pengar till 

föreningen och för att få mer gäster till festen använde de sig av professionella 

idrottare. Dessa typer av evenemang räknas in under den kategorin och borde vara 

skattefria anser Malmöhus län. Departementschefens svar på detta blir att vid sådana 

här evenemang får det bestämmas utefter enskilt fall om skatt ska betalas eller inte. 

 

2.2.4 Musikaliska föreställningar 

Mantalskommissarien i Göteborg tycker att vad som ingår i musikaliska 

föreställningar är diffust. Hen antar att friluftsmusik inte räknas in trots att de ofta 

framförs på anordnade ställen, så som t.ex. folkparker. Anledningen till att han inte 

trodde att friluftsmusik räknas in under musikaliska föreställningar är för att ingen 

större biljettavgift brukar tas, och i så fall endast med ändamålet att betala 

anläggningen man har hyrt och inte för att tjäna på tillställningen.56 Enligt 

nöjesskattens innehåll ska den endast tas ut på sådant som allmänheten betalar 

biljetter för att se,57 där av hans förundran kring filuftsmusik. Mantalskommissarien 

																																																								
55Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 9-10	
56 Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s 9 
57Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 1 
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avslutar sin kommentar om musikaliska föreställningar med att skriva: ”Klarare 

bestämmelser härutinnan vore gagn.”58 

 

2.2.5 Välgörandeändamål 

Det framgår även i protokollet att det finns vissa kommentarer kring om tillställningar 

som anordnas för välgörandeändamål ska beskattas. En välgörenhetstillställning kan 

vara vad som helst vilket gör det svårt att placera den i en kategori. 

Mantalskommissarien i Göteborg anser att ett om en tillställning som har ett 

välgörandeändamål beskattas kan dess avsikt att tjäna in pengar till välgörenhet 

förstöras. Mantalskommissarien påpekar detta eftersom priset för biljetter till en 

välgörenhetstillställning ofta är väldigt lågt och skulle extra skatt då tas på dem kan 

som sagt det ekonomiska resultatet till välgörenheten påverkas negativt. 

Departementschefen svarar med att han instämmer att välgörenhetstillställningar bör 

bli skattefria men anser att det är nästintill omöjligt att definiera var som ska räknas 

till välgörenhet eller inte. Hans förslag blir därför att kommunen, som är dem som ska 

ta ut nöjesskatten, själva får avgöra om en tillställning som har välgörandeändamål 

ska skattebefrias eller ej.59  

 

2.2.6 Biografföreställningar 

Det råder ingen tvekan om att biografföreställningspunkten är den som diskuteras 

mest i protokollet. Det var den 28 juni 1896 som man för första gången i Sverige såg 

en biograf i Sverige så fenomenet att gå på bio var relativt nytt när nöjesskatten 

tillsattes.60 

 

I konstitutionsutskottets utlåtande så diskuteras det att biografföreställningar först och 

främst inte ska tillhöra samma kategori som cirkus-, varieté-, kabaret- och 

balettföreställningar som beskattas på samma sätt som baler, maskerader och andra 

																																																								
58 Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 9	
59 Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 9-10 
60 Nationalencyklopedin, biograf 
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danstillställningar.61 I propositionen från Kungliga Majestät har det varit på tal att 

biografföreställningar ska tillhöra denna kategori vilket förmodligen är det som 

diskuteras.62 I den förordning som sedan kom som förslag från finansdepartementet så 

är biografföreställningar en egen kategori och beskattas på egna premisser.63 

Anledningen till att man inte tycker att biografföreställningarna ska tillhöra samma 

som cirkus-, varieté-, kabaret- och balettföreställningar är för att man anser att den bör 

hamna någonstans mellan ovan nämnda tillställningar och konserter och teater, då 

man anser att den har mer kulturellt avseenden än t.ex. kabaréer men kanske inte 

alltid tillräckligt mycket för att tillhöra konserter och teater helt och hållet. 

Biljettpriserna till teaterföreställningar är även mycket högre än till 

biografföreställningar och statskontoret, som uttryckt även allt ovan, tycker därför det 

är rimligt att biografföreställningar skattas lite högre än teater, men inte lika mycket 

som t.ex. kabaré. Därför, anser statkonstoret, ska biografföreställningar ligga i någon 

form av mellangrupp.64 

 

Det är dock inte bara statskontoret som vill diskutera biografföreställningarna, utan 

även överståthållarämbetet och biografverksamhetens målsmän.  

Överståthållarämbetet instämmer i diskussioner om att biografföreställningar inte ska 

tillhöra cirkus- varieté-, kabaret- och balettföreställningar, och då beskattas lika högt, 

detta med argumentet att biografföreställningar kan fungera som undervisningsmodell 

(vetenskapliga, undervisande och uppfostrande tillställningar var gratis att framföra) 

på nästintill en högre nivå än teatern. En för hög beskattning på biografföreställningar 

skulle kanske leda till att färre gick på bio, främst de fattiga. Vilket därför den borde i 

alla fall lägga som ett mellanting.65  

																																																								
61Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 10 
62	Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar. s. 15	
63 Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 2	
64 Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 11 
65	Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 10-11	
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Målsmännen för biografverksamheten talar för ordföranden i Sveriges 

biografägareförbund och svensk film- och biografindustri. De menar på att med tanke 

på att allt a nat inom filmindustrin har höjts, så som material och arbetskraft kommer 

ännu en prisstegring förmodligen leda till att flera biografverksamheter i landet 

kommer bli tvungna att stänga ner vilket skulle betyda att många städer och samhällen 

kommer stå helt utan chans till att gå på nöjen. Det skulle även vara en förlust för 

staten om verksamheter lägger ner menar målsmännen, då biografverksamheten redan 

är hårt skattat och bidrar mycket till statskassan. Man instämmer även här att 

bildningsfaktorn från biograferna idag är viktiga och avvecklande av biografer 

kommer leda till att de mindre gynnade i samhället kan besöka varken biografen eller 

teatern och missar då den viktiga bildningsfaktorn. Departementschefen svarar med 

att han instämmer med mycket av det som sägs och ändrar i förordningen så att 

biografföreställningar får vara en egen grupp att beskattas utefter.66 

 

Det framgår ganska väl att det har varit skilda åsikter kring nöjesskatten och vad den 

ska innehålla. Cnossen skriver om att tobak och alkohol är två varor som fungerar att 

sätta punktskatter på, eftersom varorna är så pass beroendeframkallande och 

oumbärliga att det inte kommer göra någon skillnad om priserna är högre, 

konsumenterna kommer konsumera det ändå. Det betyder menar Cnossen att 

efterfrågan blir oelastisk, alltså att inget direkt kan gå fel i en sådan beskattning. När 

det däremot kommer till att sätt punktskatt på nöjestillställningar så blir det elastiskt, 

då efterfrågan inte är lika statisk, som på tobak. Istället kan det alltså leda till att 

konsumenten inte gör några nöjen alls och på det sättet kan hela nöjesbranschen 

drabbas till det sämre och i slutändan behöver avvecklas allt mer. 

 

2.2.7 Konstitutionsutskottets tillägg 

Konstitutionsutskottet har själva vissa yttranden om tillägg och ändringar i 

propositionen. Bland annat vill de lägga till två tillställningar under f) i vilka 

																																																								
66 Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 10-11	
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tillställningar som ska beskattas, nämligen: uppvisning i boxning och visning av 

panorama.67 

 

Paragraf 2 i propositionsförslaget handlar om i vilka fall som skatten ska upphöra och 

här vill konstitutionsutskottet göra ett tillägg. Såhär lyder propositionsförslaget; 
I enahanda ordning beslutas skattens upphörande 

2 mom. Skall nöjesskatt, efter vad nu är sagt, av kommun upptagas, skall skatten utgå enligt 

de denna förordning meddelade bestämmelser; dock att kommunen äger att, när skäl därtill 

äro, för visst fall medgiva befrielse från skattens utgörande för det ändamål, till vars 

främjande tillställningen må hava anordnats. 68 

 

Konstitutionsutskottet vill att det ska stå såhär: 
I enahanda ordning beslutas skattens upphörande. 

2 mon. Skall nöjesskatt, efter vad nu är sagt, av kommun upptagas, skall skatten utgå enligt de 

i denna förordning meddelade bestämmelser; dock att kommunen äger att, när skäl därtill äro, 

för visst fall eller beträffande vissa slag av ifrågavarande tillställningar medgiva befrielse 

från skattens utgörande eller skattebeloppets användande för det ändamål, till vars främjande 

tillställning må hava anordnats.69 

 

Troligtvis handlar tillägget om det som remissyttrandena har tagit upp, att det i vissa 

sammanhang är svårt att avgöra om en tillställning faktiskt är en nöjestillställning som 

ska beskattas, t.ex. då friluftsmusik eller välgörande ändamål. Tillägget gör det mer 

tolkningsbart för kommun om vad de vill beskatta. 

 

I paragraf 4 i propositionen tas det upp att fribiljetter också ska beskattas och då 

beroende på vad en betald biljett hade kostat. Här vill konstitutionsutskottet lägga till 

att ”Ej heller utgår skatt för passageraravgift vid uppstigning i luftballong eller 

flygmaskin.”70 

																																																								
67	Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 18	
68	Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar, s. 3	
69	Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 19	
70	Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 20	
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I paragraf 4 tas det även upp vad som ska gälla vid köp om biljetten täcker mer än en 

föreställning och propositionen säger såhär; 
3 mom. Därest biljett avser ett visst antal tillställningar (abonnemang eller ett flertal personer 

(abonnemang) eller flertal personer (familjebiljett), beräknas därå skatt såsom för 

motsvarande antal biljetter för en tillställning eller en person.71  

 

Konstitutionsutskottet vill att det ska stå såhär istället; 
3 mom. Därest biljett avser ett flertal tillställningar (abonnemang) eller ett flertal personer 

(familjebiljett), beräknas därå skatt såsom för motsvarande antal biljetter för en tillställning 

eller en person. Kan den beräkningen ej äga rum, utgår skatten enligt grunder, som av Kungl. 

Maj:t närmare bestämmas.72  

 

Utöver dessa nämnda tillägg har konstitutionsutskottet inga mer kommentarer om 

propositionen. 

 

När propositionen slutligen kommer till Första och Andra kammaren så slutar det med 

flest ja-röster i båda kamrarna, alltså att förslaget ska gå igenom. Men det var inte 

utan viss diskussion. Diskussionen handlar om, i båda kamrarna, att man tycker att 

nöjesskatten borde vara statlig eller en landstingsskatt, inte en kommunal. Även att 

den ska vara obligatorisk är något som kamrarna tycker. Konstitutionsutskottet svarar 

på detta med att påpeka att en sådan här skatt måste få gå varsamt fram, för att se hur 

den fungerar, därför är det ett bra att börja med att låta kommunerna ha möjlighet till 

skatten och på det visset även ge möjlighet att inte upptaga den. Detsamma har gjorts 

i Danmark som används som ett fungerande exempel att efterfölja, sägs det i 

kammarprotokollen. Trots starka argument från båda karmarna kring att skatten borde 

vara statlig eller för landstinget så vinner ja-sidan till den redan givna propositionen 

och förordningen blir godkänd, och skatten ska vara för kommunerna.73 
 

																																																								
71	Kungl. Maj:ts proposition nr 166 (1919). Förslag till förordning om rätt för kommun att 
upptaga särskild avgift vid vissa offentliga nöjestillställningar, s. 3-4	
72	Bihang till riskdagens protokoll 1919, Konstitutionsutskottet utlåtande nr 20. Förslag till 
förordning om rätt för kommun att upptaga särskild avgift vid vissa offentliga 
nöjesställningar, s. 30. 	
73 Riksdagens protokoll (1919). Första kammaren nr. 30 och Andra kammaren nr. 41, den 26 
april 



 
	 	

25	

Den slutgiltiga förordningen av Kungliga Majestät utfärdades 30 maj 191974 och 

Kungörelsen skedde 16 juli samma år.75 Skatten ska börja gälla 1 oktober 1919. Det 

går att i förordningen avläsa att hänsyn har tagits till konstitutionsutskottet tillägg. Av 

de tre olika tillägg som utskottet ville göra i propositionen har alla godtagits i 

förordningen. Det har inte tagits någon större hänsyn i förordningen till vad de olika 

remissyttrandena har sagt, indirekt har väl tillägget i paragraf 2 vara ett svar på att 

kommunen får avgöra själva vad som ska skattebefrias eller inte, t.ex. då när det 

kommer till kanske friluftsmusik eller välgörande ändamål, som fanns som önskemål 

i remissyttrandena.76 

 

2.3 Vilka följder fick nöjesskatten för Uddevalla Teater AB? 

Karlson skriver i sin minnesskrift om Uddevalla teater att nöjesskattens införande 

gjorde teaterverksamheten ännu mer försvårad. Under krigsåren hade verksamheten 

gått bättre men nu när kriget var slut så dalade det igen. Vad Karlson baserar sitt 

påstående på är ganska lätt att hitta bland verksamhetens dokument, det är tydligt att 

denna skatt blev ännu en börda på en redan nedtyngd verksamhet.77 

 

I ett brev skickat till Uddevallas stadsfullmäktige i maj 1931 kan vi avläsa att 

nöjesskatten var ett problem. I samband med alla andra motgångar som verksamheten 

hade så ber man därför om att inte behöva betala den. Det framgår även tydligt i 

brevet att denna förfrågan är en förlängning av en redan tidigare överenskommelse 

om återbäring av nöjesskatten, som Uddevalla drätselkammare har gett godkänt redan 

19 november 1929. Det Uddevalla Teater AB därför ber om 1 maj 1931 är en 

förlängning av denna överenskommelse, som begrundar sig i att verksamheten 

fortfarande inte har några pengar eller gör några vinster som kan användas till 

utgifter. Man ber därför om att från och med 1932, då tidigare överenskommelse 

																																																								
74	Kungl. Maj:ts förordning nr. 256 (1919). Om rätt för kommun att upptaga särskild avgift 
vid vissa offentliga tillställningar. Svensk författningssamling, s. 1	
75	Kungl. Maj:ts kungörelse nr. 529 (1919). Med närmare föreskrifter rörande tillämpningen 
av förordningen den 30 maj 1919 (n:r 256) om rätt för kommun att upptaga särskild avgift 
vid vissa offentliga nöjestillställningar. Svensk författningssamling, s. 1.		
76	Kungl. Maj:ts förordning nr. 256 (1919). Om rätt för kommun att upptaga särskild avgift 
vid vissa offentliga tillställningar. Svensk författningssamling	
77 Karlson, Gustaf E. (1972), s. 46-48 
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gäller fram tills årsskiftet 1931, att;78 ”På grund av ovanstående anhålles vördsamt att 

teaterbolaget under tre år från och med 1932 finge återbära den genom teatern under 

nämnda tid influtna nöjesskatten, så att dess ekonomi därigenom något kunde 

stabiliseras”.79 

 

Huvudsaken till behovet av pengar (förutom förhoppningar om att tjäna något på 

verksamheten) är för ”en mängd nödvändiga reparationsbehov…”80. Reparationer och 

diverse andra tillbyggnader är något som teatern nästintill hela tiden verkar ha. Det 

kan vi se i de styrelseprotokoll som jag också gått igenom. I ett styrelseprotokoll från  

Uddevallas stadsfullmäktige svarar de på denna förfrågan med att bevilja förlängning 

på återbäringen. Det framgår även i drätselkammarens svar att den tidigare 

överenskommelsen har varit från 1925, vilket betyder att den sammanlagda 

överenskommelsen nu blir nio år (1925-1934). Vilket är en lång period och kan tolkas 

som att nöjesskatten faktiskt var ett stort problem för verksamheten, eftersom man 

försökte bli av med den såpass länge. Förutom att det beslutas att ge tillbaka 

återbäring för nöjesskatten ytligare tre år så tar man även på sig att försöka 

sanktionera ett lån som Uddevalla Teateraktiebolag har fått 1921, på 2000 kronor. Det 

är med andra ord ganska tydligt att man som stadsfullmäktige i staden ville 

upprätthålla en teaterverksamhet trots att intresset hos invånarna tydligt inte var så 

stort.81 I dagstidningen Bohusläningen 1931, samma år som detta lån kommer till 

stadsfullmäktige som en förfrågan och samma år som det beviljas, så står det att 

teatern är i motvind och man frågar sig hur man ska kunna stimulera Uddevallabornas 

intresse för teater, så fler helt enkelt besöker teatern. Det diskuteras att ett alternativ 

kan vara att försöka starta en teaterförening, vilket säkert inspirerades av alla andra 

rörelser och föreningar som kring denna tid hade uppdagas i landet. Det står också att 

det borde finnas ett visst intresse för teatern i staden, teater är ju viktig bildning både 

kulturellt och fostrande, anses det i artikeln. Det blir också en förstärkning till mitt 
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påstående tidigare om att nöjesskatten nog var lägre på vissa tillställningar för att det 

ansågs mer kulturellt och bildande än andra.82  

 

Det har nu framgått att en återbetalning av nöjesskatten har sträckt sig från 1925 till 

1934. I september 1934 ber Uddevalla Teater AB om ännu en förlängning. Detta går 

att läsa i ett protokoll från ett sammanträdde hos stadsfullmäktige i Uddevalla den 20 

november 1934. I detta protokoll tar stadsfullmäktige upp vad Uddevalla Teater AB 

har skrivit i sitt brev till dem. I brevet står det att på grund av att teatern fortfarande 

har en svår ekonomisk situation så ber man nu om att inte behöva betala nöjesskatten 

ytterligare fem år. Det behövs göras en del reparationer på byggnaden och teatern har 

inte gjort någon vinst sen 1922, vilket är några av anledningarna till att man behöver 

förlängd återbetalning av nöjesskatten. Stadsfullmäktige beviljar ytterligare fem år av 

återbäring av nöjesskatten från och med 1935. Det här betyder att Uddevalla Teater 

AB blir befriade från nöjesskatten fram till slutet av 1940. Stadsfullmäktige grundar 

sitt beviljande på att teatern fortfarande har dålig ekonomi och eftersom det behövs 

göras vissa reparationer behöver teatern alla pengar de kan få.83 
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3. SLUTSATS 
 
Nöjesskatten i Sverige tillsattes 1 oktober 1919. Skatten togs på biljettpriset till 

nöjestillställningar och i nöjestillställningar innefattades konsert, opera- och annan 

musikalisk föreställning, dramatisk och litterär föreställning samt uppvisning i 

konstnärlig dans, biografföreställning, cirkus, varieté- och kabaretföreställning, 

uppsving i professionell idrott samt annan liknande tillställning, bal, maskerad, annan 

danstillställning och med dessa jämförlig nöjesställning, kapplöpning, travkörning 

och uppstigning i luftballong eller flygmaskin och förevisning av djur, 

trolleriföreställning, vaxkabinett, marionetteater, akrobatföreställning och dylikt. Det 

framgår i konstitutionsutskottets utlåtande att det varit vissa diskussioner kring vilka 

nöjen som ska beskattas och vilka inte. Det finns även viss problematik kring vart 

gränsen ska dras i vissa nöjen, t.ex. om oavsett tillställning så ska välgörenhet vara 

skattefritt. Trots relativt många remissyttranden så har finansdepartementet inte ändrat 

något av större värde för ämbetena och institutionerna. Det har dock tagits hänsyn till 

vad konstitutionsutskottet har velat tillägga. Tilläggen var inte så stora så egentligen 

blir slutsatsen att vägen från proposition till förordning för nöjesskatten var ganska 

oförändrad.  

 

Ringmar skrev i sin kandidatuppsats att tobak ansågs som något medicinskt skadligt 

och omoraliskt och därför satte man punktskatt på det, då främst för att rikta beteendet 

bort från det och kanske inte som intäkt. Efter att ha gått igenom riksdagsprotokollet 

har det framgått att det finns två former av nöjestillställningar som absolut inte ska 

beskattas; sådana med vetenskapligt syfte eller utbildande och uppfostrande syfte. 

Även fast det även framgår i samma protokoll att man anser att nöjen är viktiga så 

skulle jag vilja säga att det ändå blir en indirekt riktning i beteenden när de lämnar de 

två kategorierna skattefria, eftersom det förmodligen leder till att fler nöjesanordnare 

förmodligen anordnar fler vetenskapliga eller uppfostrande tillställningar än andra.  

 

Slutsatsen av hur Uddevalla Teater AB påverkades av nöjesskatten blir att de inte 

påverkades alls, i alla fall inte när det kommer till det ekonomiska. Det jag har fått 

fram av min undersökning är att Uddevalla Teater AB garanterat inte har betalat något 

av nöjesskatten under de åren jag har undersökt. Jag hade inte förväntat mig detta 

utslag av min undersökning utan trodde att jag skulle kunna titta på teaterns påverkan 
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av skatten. Jag kan då heller inte dra några återkopplingar till mina funderingar kring 

att biljettpriser höjdes och av den anledningen gick färre på teater och bio i Uddevalla, 

just eftersom skatten inte betalades så den kan inte ha gett några utslag. Cnossen tog 

bland annat upp att punktskatter kan fungera som att rikta beteenden, vilket jag ville 

titta på om nöjesskatten gjorde på Uddevallas teater. Men eftersom det visade sig att 

teatern aldrig betalade nöjesskatt så kunde jag inte gå vidare på det spåret och titta 

närmare på om mindre biljetter såldes och färre gick på teatern, med då möjligtvis på 

grund av höjda biljettpriser för att kunna betala skatten. Skulle däremot Uddevalla 

Teater AB betalat skatten och fortsatt ha en dålig ekonomi har jag svårt att se att det 

inte skulle påverka biljettpriserna och då även konsumenterna. Om biljetterna hade 

blivit dyrare hade färre haft råd att gå på tillställningar, vilket skulle resultera i ännu 

sämre ekonomi och kanske en nedläggning av hela verksamheten. Även fast jag inte 

tror att det var det som finansdepartementet ville med skatten så måste det ändå ha 

varit ett resultat som de förstod kunde ske. Dock nämner ju Thorson att nöjen är lyx, 

och lyx skulle jag säga tillhör kategorin för antingen välbärgade eller något som 

mindre välbärgade unnar sig, och unnar sig betyder att det inte händer i så stor grad. 

Oavsett om finansdepartementet ville eller inte ville att det skulle gå sämre för 

nöjesverksamheter i Sverige så tror jag att utfallet för i alla fall Uddevalla Teater AB 

hade varit oroväckande om de hade blivit tvungna att betala skatten. Vilket är det 

Cnossen tar upp om just punktskatter, att de kan rikta beteenden och i detta fall inte 

till ett positivt utfall som man ville med punktskatten på tobak och alkohol. Barthold 

är inne på samma spår då han menar att man alltid ska ställa frågan vem är det som 

ska beskattas vid en skattestruktur och i svaret får man vem som ska avskräckas till 

konsumtion, vilket i detta seende kan bli konsumenten om biljettpriserna höjs på 

grund av skatten, vilket är fel, menar Barthold.  

 

4. FORSATT FORSKNING 
 
Även fast resultatet av hur Uddevalla Teater AB handskades med nöjesskatten inte 

fick det utslag jag hade trott så gör resultatet att de inte betalat skatten det ännu mer 

intressant att undersöka andra teatrar i landet, för att se om det var fler som undslapp 

att betala den. Ännu intressantare hade det ju varit om det visade sig att majoriteten av 

landets teatrar inte betalade den. Det här området skulle kunna bli väldigt stort då det 

finns många olika nöjesanordnare att titta på. Även att titta på om Uddevalla Teater 
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AB betalade skatten i resterande verksamma år hade varit intressant. En annan ingång 

hade kunnat vara att titta på om t.ex. teatertillställningar och biografföreställningar 

ändrade innehåll mot mer det vetenskapliga eller uppfostrande och då kanske på 

grund av nöjesskattens införlivande. Jag lämnar som sagt det öppet för andra med 

förhoppningar om att någon skulle tycka det är ett intressant spår att följa. Jag hoppas 

även då att min undersökning kring just vad nöjesskatten innebar och innehöll kan 

vara till hjälp.  
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