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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Den skatterättsliga rättskälleläran omfattar bl a följande rättskälleprinciper. Vissa 

rättskällor, bl a lagar och andra föreskrifter, skall beaktas som auktoritetsskäl i juridisk 

argumentation, medan andra rättskällor (prejudikat och lagars förarbeten) endast bör 

beaktas som auktoritetsskäl i juridisk argumentation.1 Dessa rättskälleprinciper, som 

förändras med tiden, debatteras flitigt i skatterättslig doktrin. Då denna uppsats avser att 

behandla argumentationsstrukturer är den delvis relaterat till denna debatt, men 

samtidigt skiljer den sig delvis från vad som berörs i denna. Den är relaterad bl a på så 

vis att då Regeringsrätten (RR) använder t ex förarbeten på ett sätt som skiljer sig från 

tidigare förändras naturligtvis också strukturen i argumentationen. I denna uppsats 

kommer jag att studera vilka moment som ingår i domsmotiveringen, men jag kommer 

inte att beröra vilka de juridiska effekterna är av t ex RR:s användning av förarbeten. 

Denna uppsats handlar i högre utsträckning om att studera vilken slags argumentation 

som ingår i domskälen och hur RR binder samman argumentationen än om vilka 

rättskällor domsmotiveringen bör innehålla. Det som inspirerat mig till att skriva denna 

uppsats är mitt samhällsintresse. Mot bakgrund av domstolens stora makt är det inte 

svårt att inse att domsmotiveringen har en viktig funktion att fylla. Det är genom 

domsmotiveringen som domstolen erhåller legitimitet för sin maktutövning. Något som 

 särskilt intresserar mig är till vilken grad domaren anpassar motiveringen efter de 

förhållanden som råder i samhället. Enligt mitt sätt att se det speglar domsmotiveringen  

inte enbart det aktuella landets rättskultur, utan också den i samhället rådande ideologin. 

Ideologin kan variera mellan länder, men den kan också förändras med tiden i ett land. 

Jag ämnar att med denna uppsats, genom att jämföra domsmotiveringar från 1972 med 

domsmotiveringar från 2002, i alla fall lämna ett litet bidrag till en diskussion om vilken  

kopplingen är mellan ideologi och domsmotiveringens utformning. Dock kommer även 

andra faktorer att beröras som kan påverka utformningen av domskäl. Det är fullt  

möjligt att det legitima sättet att utforma domskäl till följd av den kollegiala  

socialiseringen kan variera något mellan olika domstolar. Detta gäller, enligt min  

                                                           
1 Peczenik SN 1998 s. 472 



 

 

 

8

mening, framförallt om domstolarna befinner sig i disparata samhälleliga kontexter.  

Vid studiet av argumentationsstrukturer underlättas analysen om man använder någon 

slags terminologi för olika tolkningsargument. I doktrinen gör man på vissa håll en 

uppdelning mellan bundna och öppna argument.2 Med bundna argument menas de 

argument som har en förankring i rättskälleläran. Det är främst lagtext, uttalanden i 

förarbeten och prejudikat som hör till denna kategori. Öppna argument är främst 

rättspolitiska argument och har en underordnad roll i rättskälleläran. Enligt Strömberg 

finns det två sätt att ge skäl för ett domslut, antingen genom att hänvisa till en lagregel 

eller genom ange ett rättspolitiskt argument. Genom att studera ett antal domar från 

1970-talet har Strömberg kunnat identifiera olika modeller för argumentering. Han har 

kunnat urskilja fem metoder för att utforma domskäl och gemensamt för dessa är att de 

är ofullständiga.  

 Med utgångspunkt i denna terminologi skulle man kunna tänka sig olika varianter 

för hur argumentationsstrukturen skulle kunna förändra sin karaktär eller 

sammansättning över tiden. Om man exempelvis överger bundenheten till förarbeten till 

förmån för rättspolitisk argumentation har man övergått från en användning av bundna 

tolkningsargument till öppna. Men man skulle också kunna tänka sig att 

argumentationsstrukturen i RR:s domskäl har haft en utveckling som innebär att en 

rättskälla på bekostnad av en annan har givits ökad betydelse i domsmotiveringar. Det 

är bl a förändringar av den här typen som jag kommer att studera i denna uppsats. 

Utifrån Strömbergs terminologi handlar det om att undersöka huruvida de av han 

uppställda metoderna fortfarande tillämpas. Inom ramen för denna uppsats ryms dock 

också en bredare analys av argumentationen där t ex argumentationens omfattning och 

ordningen av argumenten har en roll att fylla. 

 När man företar en sådan analys måste man ha i åtanke vad det är som 

kännetecknar svensk rättstillämpning på det skatterättsliga området. De utmärkande 

dragen för rättfärdigande delen av rättstillämpningen återspeglas naturligtvis i 

domstolarnas domskäl. I Sverige är domstolarna och myndigheterna delvis bundna och 

delvis fria i sina val av tolkningsmetoder.3 Det är således tillåtet att använda öppna 

argument inom vissa gränser, som inte är helt klara. Detta gäller dock i högre grad för 

andra rättsområden än skatterätten där rättssäkerhetssynpunkterna anses vara särskilt 

                                                           
2 Peczenik 1980  s. 66. 
3 Peczenik 1980 s. 67.  
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framträdande. På det skatterättsliga området finns det en relativt etablerad uppfattning 

om vilka rättskällor som är mer viktiga än andra och vilka lagtolkningsmetoder som bör 

användas. Enligt praxis kan en fri lagtolkning användas endast om alla andra alternativ 

är uttömda.4 Att domstolarna använder fria argument är dock inte vanligt 

förekommande. Skattereglerna tolkas försiktigt och en huvudregel är att klara 

förarbetsuttalanden följs av RR.5  

 Domstolarnas följsamhet till förarbeten är ett omstritt ämne, som förorsakat 

meningsskiljaktigheter i doktrinen. Welinder och Lindercrona framför skäl som talar för 

att förarbeten skall följas, medan bl a Mattsson och Bergström förespråkar en lösning 

som innebär att en mer kritisk granskning av motiven bör företas. Bergström skulle 

också vilja se en ökad användning av allmänna principuttalanden i rättstillämpningen. 

För att sådana rättspolitiska uttalanden skall kunna tillmätas vikt måste de, anser han, ha 

förankring i moderna värderingar.6  

 Andra delar av svensk doktrin har kritiserat förarbetena för att sakna underbyggda 

principiella uttalanden som är stabila över tiden, vilket anses vara en av 

förutsättningarna för att det rättsliga materialet skall kunna bilda en normativ enhet.7 De 

som ger stöd för denna uppfattning anser att de skatterättsliga principerna kan utgöra 

tolkningsnormer och således användas som hjälpmedel i tolkning av oklara fall. 

Gunnarsson, Kellgren m.fl. betonar betydelsen av att det finns en teoretisk bas så att 

man kan ta ställning till hur principerna kan härledas och lämpligen bör användas. 

Genom en sådan teoretisk bas kan skattedomstolarna utnyttja principernas dynamiska 

funktion, vilken är att koppla bakomliggande värderingar och moraluppfattningar med 

rättsreglerna.   

 Trots att det råder delade meningar om förarbetenas betydelse för lagtolkningen, 

är enigheten stor om att en klar lagtext skall ha prioritet framför förarbeten.8 I praxis 

finns dock flera exempel på att en alltför strikt lagtolkning kan leda till orimliga resultat. 

Detta har gett upphov till en diskussion i doktrinen om legalitetsprincipen och under  

vilka omständigheter som domstolen bör avvika från en icke entydig lagtext.  

 

                                                           
4 Lodin 2002 s. 567. 
5 Bergström SN 1984 s. 311.  
6 Bergström SN 1984 s. 316. 
7 Gunnarsson SN 1998 s. 487. 
8 Tjernberg SN 2003 s. 72. 
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Rättssäkerheten är ett argument för att inte frångå lagtexten. Men samtidigt kan en  

överdriven formalism utgöra ett hinder för rimligare och förnuftsmässigare utfall.  

 Mot bakgrund av den kritik som riktats mot förarbeten och lagstiftningens 

tillkortakommanden (som nyss beskrivits), uppkommer frågan huruvida 

domsmotiveringen återger domarens ”verkliga” överväganden? De önskemål som 

framförs i den skatterättsliga debatten om en teoretisk bas som kan ligga till grund för 

en ökad användning av skatterättsliga principer ger indikationer om att den 

intellektuella kontext som verkar bestämmande på domaren skulle kunna utökas. Att 

den intellektuella kontexten utökas behöver dock inte innebära att rättfärdigandet av 

domslutet tar sig nya former. Eftersom de argumentationsmetoder som används för att 

rättfärdiga domslutet är förankrade i den argumentationskultur som präglar domarkåren 

måste nya tänkesätt inte bara accepteras som en del av den intellektuella kontexten utan 

också som en del av rättfärdigandet. Det är först då det nya tänkesättet kan komma till 

uttryck i domsmotiveringen. I litteraturen skiljer man på de psykiska processer som ofta 

omedvetet leder domaren fram till resultatet och rättfärdigandet, som kan sägas innebära 

en analys som syftar till att bekräfta ”process of discovery”. Att rättskälleläran på det 

skatterättsliga området endast i mycket begränsad omfattning tillåter olika former av fri 

lagtolkning tyder på att det rättsliga beslutsfattandet ses som något rationellt. Att de 

”irrationella” värderingar som har betydelse vid det intuitiva upptäckandet skulle 

komma till uttryck i domsmotiveringen förefaller därför vara mindre troligt. Om RR:s 

argumentationsteknik har förändrats de senaste trettio åren, innebär det att fler av de 

element, som har betydelse vid upptäckande processen, redovisas i domsmotiveringen? 

   

Några av de händelser som inträffat de senaste trettio åren och som kan anses ha 

relevans för RR:s sätt att argumentera kommer att beaktas. Under denna tidsperiod har 

skattelagstiftningens materiella regler genomgått relativt stora förändringar, men 

samtidigt som detta har skett har Sverige också blivit medlem av EU och fått en ny 

grundlag. Jag anser det vara av vikt att man beaktar dessa förändringar när man 

analyserar domskäl från dessa tidsperioder. Att ta i beaktande skillnader i det 

ideologiska klimatet kan också öka förståelsen för vilka faktorer som skulle kunna ligga 

till grund för domstolars sätt att argumentera.  

 Uppsalaskolan har satt sin stämpel på svensk juridik. Detta har medfört att svensk 

juridik skiljer sig från bl a kontinental europeisk juridik på flera sätt och denna skillnad 

kan inte enbart förklaras av olika rättsregler eller olika åsikter om användning av 
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lagstadganden eller prejudikat. Sättet att resonera är annorlunda och rättstillämpare i 

Sverige är mer benägna att pröva riktigheten i de egna resonemangen. I bl a tysk juridik 

åberopar man i större utsträckning rättsfilosofiska resonemang.9 Sedan EU-

medlemskapet utmanas det Hägerströmska tänkesättet i högre utsträckning av det 

kontinentala.  

 

1.2 Problemformulering 
 

Skattelagstiftningen har genomgått en rad förändringar, vid olika tidpunkter och med 

olika omfattning, de senaste trettio åren. De skattelagar Sverige hade på sjuttiotalet var 

kommunalskattelagen (KL), lagen om statlig inkomstskatt (SIL) o s v. 1991 års 

skattereform banade vägen för den helt nya inkomstskattelag som Sverige har idag. Men 

under denna tidsperiod har det också skett en rad andra förändringar av betydelse för 

skatterätten. Sverige har bl a fått en ny grundlag och blivit medlem av EU. I och med 

ikraftträdandet av 1974 års regeringsform har beskattningen fått en konstitutionell grund 

och riksdagen är det enda organet med kompetens att besluta om skatt. EG-rätten är av 

intresse bl a med tanke på vad den innebär för förarbetenas ställning vid tolkning av 

skattelag. Om utgångspunkten är att rätten anpassas efter samhällsutvecklingen bör man 

dock också ta i beaktande andra slags förändringar som skett de senaste trettio åren.10 

Av särskilt intresse är att undersöka huruvida den ideologi som präglade den svenska 

rättskulturen på sjuttiotalet skiljer sig från den ideologi som dominerar idag. Mot denna 

bakgrund ställer jag följande problemformuleringar: 

 

– Hur skiljer sig argumentationsstrukturer i domsmotiveringar, i mål avkunnade 1972, 

från argumentationsstrukturer i domsmotiveringar, i mål avgjorda trettio år senare?  

 

– Vilka faktorer är det som påverkar domaren i sitt arbete med att utforma domskäl?  

 

– Skiljer sig den ideologi, som var den förhärskande år 1972, från den ideologi som var 

den dominerande år 2002?  

 

                                                           
9 Hellner SvJT 1956 s. 1ff.  
10 Peczenik 1995 s. 11 
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– Korresponderar den ideologiska förskjutning som skett de senaste trettio åren med den 

förändring som argumentationsstrukturens sammansättning genomgått?  

 

1.3 Syfte 
 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att ur ett jämförande perspektiv studera 

argumentationsstrukturer i domsmotiveringar som framförts i mål, avkunnade med 

trettio års mellanrum. En analys av dessa domsmotiveringar leder till följande delsyfte:  

 

– Att utreda huruvida de moment som 1972 års argumentationsstrukturer innehåller 

också ingår i 2002 års argumentationsstrukturer.  

 

– Innan en sådan analys företas avser jag att bilda mig en uppfattning om vilka några av 

de faktorer är som kan påverka domaren i sitt arbete med att utforma domskäl? Här 

kommer jag framförallt att försöka visa vilken betydelse argumentationskulturen har för 

domsmotiveringens utformning.  

 

– Då argumentationskulturen inom domarkåren sannolikt i hög utsträckning påverkas av 

den nationella kulturen (ideologin) syftar uppsatsen också till att ge läsaren insikt i 

huruvida den ideologi, som var den förhärskande år 1972, skiljer sig från den ideologi 

som var den dominerande år 2002.  

 

– I uppsatsen avslutande skede har jag för avsikt att beröra huruvida den ideologiska 

förskjutning som skett de senaste trettio åren korresponderar med den förändring som 

skett vad gäller argumentationsstrukturens sammansättning.  

 

– Eftersom analysen av argumentationsstrukturer indirekt kommer att ge information 

om de lagtolkningsmetoder RR använder kommer denna information att sammanställas 

i en tabell.  
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1.4 Avgränsningar 
 

Studien är begränsad till skattemål. Förhandsbesked kommer att behandlas. En 

förutsättning är att RR framför egen argumentation för sin ståndpunkt. De rättsfall där 

RR endast fastställer skatterättsnämndens eller kammarrättens beslut faller utanför 

denna uppsats ramar. De juridiska beslutens korrekthet kommer inte att behandlas. 

 

1.5 Metod 
 

I denna uppsats kommer ett antal rättsfall från år 1972 och år 2002 att studeras. Till 

följd av att rättsfallen från 1972 är betydligt färre till antalet uppkommer frågan hur 

rättsfallen från år 2002 skall väljas ut. På grund av att samhällslivet var mindre 

invecklat för trettio år sedan är skattemålen från år 2002 generellt sett av mer 

komplicerad natur. Utvecklingen har också bidragit till att de mål som gäller inkomst av 

näringsverksamhet är den proportionellt sett största målgruppen år 2002, vilket inte var 

fallet 1972. Visserligen kan det tyckas att mål som tas upp av en prejudikatinstans inte 

har en given utgång och att det därför inte skulle spela någon roll om ett 

företagsskattemål ställs mot ett mål som t ex handlar om inkomst av tjänst. Min 

utgångspunkt har dock varit att graden av komplexitet kan variera mellan inkomstslag. 

Därför har jag funnit att det mest rimliga är att låta analysen av domsmotiveringar från 

de båda årtalen omfatta ungefär lika många fall från varje inkomstslag. Någon exakt 

jämn fördelning av fallen över inkomstslagen har dock inte eftersträvats. En anledning 

till detta är att jag inte har sett det som önskvärt att analysen av respektive årtals 

domsmotiveringar ska innehålla samma antal fall från inkomstslaget tjänst, som 

proportionellt sett är det största inkomstslaget år 1972. Min förhoppning är att detta 

tillvägagångssätt skall bidra till att det för respektive år typiska sättet att utforma 

domskäl skall komma till uttryck i studien. Analysen av 1972 års fall innehåller två fler 

från detta inkomstslag, medan det i analysen av 2002 års fall ingår två fler 

företagsskattemål. I och med att rättsfallen från år 1972 är färre till antalet är det 

naturligtvis dessa fall som styr hur många fall i respektive inkomstslag som tas upp.  

 Jag har diskuterat utvalda ämnesområden i uppsatsen med tre personer. Det 

avsnitt som handlar om schematiserade domskäl är till stora delar baserat på vad som 

framkom när jag diskuterade med en domare i länsrätten om hur det i praktiken går till 
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att skriva domskäl. Till grund för diskussionen låg några av mig ställda frågor. De två 

övriga personerna som jag talat med är lärare inom ämnesområdena, modern historia 

och etik. För att jag skulle få så relevant information som möjligt inledde jag samtalet 

genom att berätta om min uppsats. 
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2 Allmänt om domskäl 
 
I detta inledande kapitel kommer det att redogöras för några av de faktorer som direkt 

eller indirekt påverkar en domsmotiverings struktur. Framställningen är bl a inriktad på 

hur domstolarna skall och bör utforma domskäl. Kapitlet är disponerat så att det först 

redogörs för förvaltningsdomstolarnas motiveringsskyldighet enligt lag. Sedan följer ett 

avsnitt om domsmotiveringens grundläggande funktioner. Då ett delsyfte med detta 

avsnitt är att belysa domsmotiveringens roll i ett demokratiskt samhälle kommer några 

för denna uppsats särskilt viktiga funktioner att få det största utrymmet. Innebörden av 

begreppet domskälsoptimering är något svårfångad, men jag anser att begreppet bäst 

förstås mot bakgrund av domsmotiveringens funktioner. För att kunna förstå hur 

invecklad en diskussion kring domskälsoptimering skulle kunna vara måste man ha 

insikt i att domsmotiveringen riktar sig till ett flertal ”intressenter” som inte alltid ställer 

med varandra förenliga krav på motiveringens utformning. Den riktar sig bl a till part, 

underinstanser, media, den politiska makten och samhället i övrigt. För underinstanser 

är det bl a viktigt att domsmotiveringen ger metodologisk ledning och att domstolen 

använder ett skrivsätt som lämpar sig för rättsfallstolkning. För den politiska makten 

kan det istället vara mer intressant att kontrollera att avgöranden grundas på legitima 

argument. Det avsnitt som handlar om domskälsoptimering syftar till att endast 

översiktligt redogöra för några av de faktorer som bör beaktas när man försöker förstå 

hur domskäl utformas optimalt. Vidare kommer läsaren att få kunskap om några av de 

intressen (bl a processekonomi) som domstolarna måste ta hänsyn till vid utformning av 

domskäl. Det kan inte bli frågan om att inom ramen för denna framställning utföra 

några allmänna filosofiska analyser, dock kommer fotnoter att användas till att påminna 

läsaren om förekomsten av vissa allmänfilosofiska problem.  
 

2.1 Förvaltningsdomstolars motiveringsskyldighet  
 

Att få kunskap om vilka komponenter en domsmotivering skall innehålla enligt lag är 

ett första steg mot större insikt i vilka delar som skulle kunna ingå i en analys av 

argumentationsstrukturer. 30 § FPL (förvaltningsprocesslagen) stadgar att ett beslut 

skall innehålla ”de skäl som bestämt utgången”. Denna försiktigt utformade 
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motiveringsregel är inte speciellt instruktiv.11 I vad mån tillämpliga lagrum, rättsliga 

överväganden, vad i målet är bevisat (domsgrund) samt de bevis, som domaren grundar 

sin uppfattning om domsgrundens existens, bör redovisas i domen, är frågor som 

lämnas obesvarade.  

 Då jag anser det vara av vikt för förståelsen av den fortsatta framställningen att 

läsaren har god kunskap om vilka krav som egentligen kan ställas på innehållet i en 

domsmotivering kommer det att redogöras för några upplysande uttalanden i 

lagmotiven. Arbetet med att färdigställa en ny förvaltningslag och 

förvaltningsprocesslag skedde delvis parallellt och när det slutliga förslaget framlades 

kom 30 § i FPL att nästan helt överensstämma med motsvarande regel i FL (till skillnad 

från 30 § FPL finns det i 17 § FL en rad undantag från motiveringsskyldigheten). I 

betänkandet12 till förvaltningslag framgick att uttrycket ”de skäl som bestämt utgången” 

har använts för att markera att det är de ”springande punkterna” som skall redovisas. 

Det anfördes vidare att det, när skälen är många och ligger i bredd, kan räcka med att de 

väsentligaste skälen nämns. Dock påpekades att om ”skälen utgör länkar i en logisk 

kedja, ställer det sig svårare att utelämna ett skäl utan att motiveringen blir obegriplig”. 

Intressant är också vad som sägs om motiveringsplikten för sådana skäl som företar 

vissa likheter med de argument som i doktrinen kallas för exempelvis öppna eller 

rättspolitiska.13 Samtidigt som man intar ståndpunkten att det för varje 

myndighetsbeslut måste finnas något objektivt skäl som bestämt utgången, framhåller 

man att skäl, som grundas på subjektiva värderingar, kan vara oåtkomliga för rationell 

motivering.14  

 Då lagstiftarens uttalanden i anslutning till paragrafens innehåll inte helt 

tillfredsställande preciserar motiveringspliktens räckvidd, får ytterligare ledning sökas i 

uttalanden som avser domsmotiveringens ändamål. Ett synsätt som kommer till uttryck 

på flera ställen i förarbetena är att motiveringen riktar sig till part och att det därmed är 

                                                           
11 Åsikter har framförts att motiveringsregler inte ger ledning för domens utformning och att det kanske 
inte ens är möjligt att utforma regler som skall ge direktiv för hur en god domsmotivering skall se ut i 
både svåra och komplicerade mål. Att förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar har olika 
grader av motiveringstvång, trots att de har att följa nära identiska motiveringsregler, sägs också ge stöd 
för denna uppfattning. En inte ovanlig ståndpunkt är därför att domskäl skall skrivas utifrån sina antagna 
funktioner. Bergholtz 1987 s. 133.  
12 SOU 1968:27 s. 197. 
13 Argument av den här typen används inte ofta inom den svenska skatterätten. RR:s praxis är relativt 
restriktiv och formalistisk. Endast om ingen annan möjlighet står till buds kan man söka finna en lösning 
genom en fri lagtolkning. Se Lodin 2002 s. 567. 
14 SOU 1968:27 s. 198. 
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parts intressen som i första hand skall tillvaratas. Man understryker den enskildes behov 

av upplysning, och betydelsen för den enskildes rättssäkerhet av att detsamma 

tillgodoses. Genom att part får erforderliga upplysningar kan denne ”bevaka och 

försvara sina intressen dels vid sina överväganden, om han skall överklaga eller ej, dels 

om han bestämmer sig för att överklaga, vid utformningen av sin fullföljdstalan”.15 Att 

domskälens partsfunktioner anses som särskilt viktiga kommer till synes också då man 

betonar att beslutet skall motiveras på ett sådant sätt att parten förstår hur man 

resonerat.16 Lagstiftaren erkänner tillika domsmotiveringens roll i ett demokratiskt 

samhälle. ”Även det allmänna offentlighetsintresset främjas genom att skälen för 

meddelade beslut kunna återfinnas i allmänna, för alla tillgängliga handlingar. Frågan 

om beslutsmotivering är sålunda en viktig faktor vid den strävan, som bör känneteckna 

förvaltningsverksamheten i en demokratisk rättsstat, att hos medborgarna skapa och 

upprätthålla känslan av rättstrygghet och förtroende för myndigheterna.”17  

 

2.1.1 RR:s motiveringsskyldighet 

 

Hur omfattande är då, mot denna bakgrund, motiveringsskyldigheten för RR?  

För det första bör man ta i beaktande att förarbetena i första hand är skrivna för 

förvaltningsmyndigheter18. Detta innebär att det är möjligt att vissa för 

förvaltningsdomstolar icke relevanta aspekter behandlas. Men likväl kan det innebära 

att det bortses från för förvaltningsdomstolarna särpräglade frågor. Trots detta är det en 

hel del som tyder på att det synsätt som kommer till uttryck i förarbetena också ger en  

relativt god bild av förvaltningsdomstolarnas motiveringsskyldighet. FL och FPL, som  

utarbetades parallellt, har ju nära identiska motiveringsregler. Då man skall bilda sig en  

uppfattning om RR:s motiveringsskyldighet är dock förarbetena till en mindre grad 

vägledande än vad de är för de övriga förvaltningsdomstolarna. Av flera anledningar är 

det mycket som talar för att högre krav kan ställas på RR:s sätt att utforma domskäl. Till 

skillnad från förvaltningsmyndighets (samt länsrätts och kammarrätts) beslut är RR:s  

                                                           
15 SOU 1964:27 s. 441ff. 
16 SOU 1964:27 s. 449. 
17 SOU 1964:27 s. 444.  
18 Förvaltningsdomstolarnas motiveringsskyldighet sägs det inte mycket om i den promemoria som 
behandlade bl a förfarandet i förvaltningsdomstolar. Se Ju 1970:11. Distinktionen mellan domstolar och 
myndigheter är något urholkad. ”Sverige är nog det enda land som i sin främsta grundlag har fört samman 
rättsskipning och förvaltning till en rubrik”.  Sterzel 1998 s. 48. 
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avgöranden prejudicerande. Detta leder till att RR:s domskäl inte enbart vänder sig till 

part utan också till kammarrätterna, underinstanser samt ”andra för vilka besluten skall 

tjäna till ledning för framtiden”.19 Att RR torde ha en högre grad av motiveringstvång 

än andra förvaltningsdomstolar följer också av att RR, i större utsträckning än länsrätt 

och kammarrätt, anses kunna tillämpa rättegångsbalkens regler analogiskt.20 Det finns 

således flera frågor som det inte redogörs för i förarbeten exempelvis i vilken 

utsträckning förvaltningsdomstolar har en högre grad av motiveringstvång än 

förvaltningsmyndigheter eller i vilken omfattning RB:s motiveringsregler av RR kan 

tillämpas analogiskt. Vägledande förarbetsuttalanden, som tar upp dessa frågor samt 

som behandlar på ett detaljerat sätt hur en domsmotivering skall och bör utformas, lyser 

med sin frånvaro, vilket inte kan tolkas på annat sätt än att det ytterst ankommer på RR 

att finna lämpliga former för utformning av domskäl.  

 

2.1.2 Argumentationskulturer21 

 

Såsom jag påpekade inledningsvis är kunskap om vilka komponenter en 

domsmotivering skall innehålla enligt lag bara ett första steg mot större insikt i vilka 

moment som skulle kunna ingå i en analys av argumentationsstrukturer. I detta ligger en 

antydan om att det inte är möjligt att precisera i en motiveringsregel hur en 

domsmotivering skall utformas. Det är enligt min mening mot denna bakgrund man kan 

förklara den knapphändiga utformningen av FPL: s motiveringsregel och avsaknaden av 

vägledande förarbeten. Utifrån mitt perspektiv tjänar det således inte mycket till att söka 

förklara RR:s argumentationsteknik med hjälp av 30 § FPL och relevanta förarbeten. 

Visst skulle motiveringsregeln kunna vara mer instruktiv än den nuvarande, men 

motiveringens närmare utformning, t ex huruvida skälen binds samman på ett sätt som 

åstadkommer en generell motivering eller i detalj vilka moment som motiveringen 

innehåller, bestäms oavsett motiveringsregelns grad av utförlighet av 

argumentationskulturen. Det är enligt min mening möjligt att olika domstolar (t ex HD, 

AD och RR) präglas av argumentationskulturer vars karakteristiska drag skiljer sig 

något från varandra, men att det i grund och botten är fråga om en argumentationskultur 

                                                           
19 Wennergren 1995 s. 246.  
20 Före 1972 saknades det praktiskt taget helt uttryckliga regler om förfarandet i RR. Emellertid ansågs 
rättegångsbalkens regler vara i hög grad analogiskt tillämpbara. SOU 1966:70 s. 261. 
21 Se avsnitt 2.4.2.2.  
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som är utmärkande för den svenska rättsordningen som helhet. Det är denna 

argumentationskultur som bestämmer vilket sätt att utforma domskäl som är det 

legitima.  

 

2.2 Domsmotiveringens funktioner 

 
2.2.1 Inledning 
 
När man skall försöka bedöma hur domskäl kan och bör utformas, kan man utgå ifrån 

en uppfattning om domskälens funktioner. Några av dessa funktioner 

uppmärksammades i förarbetena. Man lade där framförallt tyngdvikten vid 

partsfunktioner, men man tog också fasta på att offentlighet och domens motivering 

bidrar till ett ökat förtroende för rättsskipningen (konstitutionella funktioner). För att till 

fullo förstå domsmotiveringens möjligheter vad gäller innehåll och form måste dock 

dess funktioner studeras på ett mer detaljerat sätt. Någon mer ingående beskrivning av 

samtliga funktioner ryms inte inom denna uppsats ramar, därför kommer endast några 

för denna uppsats särskilt viktiga funktioner (samhälleliga funktioner, konstitutionella 

funktioner och rätts- och rättssäkerhetsfunktioner) att kortfattat beskrivas. Då det mig 

veterligt endast är Bergholtz som på ett mer ingående sätt har redogjort för 

domsmotiveringens funktioner är genomgången baserad på hans avhandling i ämnet.  

 

2.2.2 Samhälleliga funktioner  

 

En domsmotiverings samhälleliga funktioner kan förklaras med hjälp av begreppen 

kontroll, överprövning, falsifierbarhet och rationalitet. Dessa begrepp är intimt 

förbundna med varandra. Då dessa begrepp hänger samman även med andra begrepp 

som kommer att beröras i avsnitt nedan kommer jag att försöka beskriva begreppen på 

ett sådant sätt att framställningen också kan underlätta förståelsen för de andra 

begreppen. Det kan först vara anledning att säga något om distinktionen mellan internt 

och externt rättfärdigande. Ett avgörande är internt rättfärdigat om rättsföljden följer av 

rättsfakta och premisser i målet. För externt rättfärdigande krävs att domskälen förklarar 

varför premisserna bör tillämpas. Om det visas att de rättsliga premisserna är acceptabla 

d.v.s. att de tillhör gällande rätt och att de kan och bör tillämpas är avgörandet externt 



 

 

 

20

rättfärdigat. Vad har då begreppen kontroll och överprövning för relation till 

rättfärdigande begreppets båda sidor? Enligt Bergholtz kräver båda dessa begrepp något 

som går utöver det interna rättfärdigandet. Bergholtz är dock inte helt tydlig på denna 

punkt. Först säger han att det för kontroll är tillräckligt att domen motiveras, för att 

sedan göra gällande att en förutsättning för att ett avgörande kan prövas - i betydelsen 

kontrolleras - är detaljerade och konkretiserade domskäl. Det är inte heller glasklart vad 

Bergholtz menar är innebörden av begreppen överprövning och falsifierbarhet. Det 

tycks emellertid vara så att överprövning kan ske om avgörandet också är externt 

rättfärdigat. Ett tillräckligt villkor för överprövning är således att domskälen tämligen 

fullständigt anger skälen för den rättsföljd som domstolen valt. I sådana utförliga 

domskäl, som tillåter överprövning, är också normhypotesen22 falsifierbar. Detta 

innebär att en kritiker själv kan formulera motargument och falsifiera den normhypotes 

som avgörandet innehåller. Huruvida detta förutsätter att domarens egna värderingar 

redovisas säger Bergholtz ingenting om.  

 Att överinstanser anser sig behöva preciserade rättsfakta och också helst rättsliga 

motiveringar till avgöranden från lägre instans är, enligt Bergholtz, ett starkt stöd för 

rationalitetstanken. Det är av vikt att domsmotiveringen, som är en del av den moraliska 

grunden för maktutövningen, inte är bristfällig. Bergholtz anser nämligen att ett fel kan 

rättas till, men att en brist eller ofullständighet lämnar frågan om avgörandets 

rationalitet öppen.23 Det bör här påpekas att det verkar såsom Bergholtz inte gör någon 

åtskillnad mellan avgöranden som framstår som rationella och avgöranden som 

verkligen är rationella. Att ett avgörande motiveras rationellt behöver inte vara samma 

sak som att de ”verkliga” tankeoperationerna är rationella.24 En uppgift för domstolarna 

är också att utforma domskäl som särskiljer empiriska och ideologiska frågor. Hur väl 

denna uppgift kan fullgöras beror på domens grad av utförlighet, eftersom en utförligt 

                                                           
22 ”Med normhypotes avses här att en viss rättsföljd skall inträda i det föreliggande fallet.”  Bergholtz 
1987 s. 366. 
23 Såsom framgår i avsnitt 2.5 är Bergholtz en av dem som anser att de ”verkliga” skälen kommer till 
uttryck i domsmotiveringen. Här måste man ha klart för sig vad som skiljer ”process of discovery” och 
”process of justification”. Kort sagt kan man säga att den senare processen innebär en analys som syftar 
till att rättfärdiga resultatet av den förra. Om man menar att det är icke rättsliga argument, exempelvis 
värderingar, som bestämmer domslutet framgår de ”verkliga” skälen inte av domskälen. Att överinstansen 
kräver en viss överprövningsbas tyder, enligt Bergholtz, på att ”fastslåendet av rättsfakta och rättsliga 
uppfattningar” inte styrs av bl a rättviseintuitioner. Bergholtz 1987 s. 350.  
24 Se not 23. 
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motiverad dom möjliggör för läsaren att skilja ut oäkta rättssatser från äkta och äkta 

rättssatser från andra normativa satser.25  

 

2.2.3 Konstitutionella funktioner 

 

Till kategorin konstitutionella funktioner hör bl a motiveringens betydelse för en 

fungerande beslutshierarki. I avsaknad av detaljerad lagstiftning skulle fria och 

skönsmässiga avgöranden undergräva rättsstaten och demokratin. Motiveringen skall 

också ligga till grund för den kontroll som den politiska makten och den allmänna 

opinionen utövar för att försäkra att endast legitima argument används. I de fall 

lagstiftaren har överlämnat lösandet av en fråga till rättspraxis, vilket innebär att 

avgörandet kan ha politisk betydelse, är det av vikt att politiska värderingselement 

friläggs genom en uttömmande motivering.  

 

2.2.4 Rätts- och rättssäkerhetsfunktioner 

 

Rätts- och rättssäkerhetsfunktionerna visar att samspelet mellan den kontradiktoriska 

principen (genom iakttagandet av denna princip får parterna information om faktiska 

förhållanden och det rättsliga underlaget) och domsmotiveringen skall garantera 

objektivitet. Med objektivitet menas opartiskhet och saklighet.26 En domare är jävig om 

han på något sätt har ett intresse i saken som kan rubba tilltron till hans opartiskhet. 

Sakligheten hänför sig främst till skälen.  

 

2.3 Domskälsoptimering 

 

Såsom framgår ovan är en uttömmande domsskrivning, som öppet redovisar de centrala 

argument domstolen har byggt avgörandet på, en förutsättning för att flera av 

domskälens funktioner skall kunna uppfyllas. I det följande kommer det dock att visas 

att det ofta inte är möjligt eller önskvärt av olika skäl att utforma domskäl på ett 

utförligt och öppet sätt. Framställningen visar att domskälens funktioner förhåller sig till 

                                                           
25 Enligt Peczenik 1980 s. 31 utgörs oäkta rättssatser av påståenden om innehållet i gällande rättsregler. 
Oäkta rättssatser är att skilja från äkta rättssatser d.v.s. rättsregler. Oäkta rättssatser kan ange vilka 
slutsatser man kan dra utav rättsreglerna.  
26 Bergholtz 1987 s. 363ff. 
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varandra på ett komplext sätt. Ett sätt att utforma domskäl som är önskvärt vid 

beaktandet av en funktion kan förhindra att önskemål som följer av andra funktioner 

förverkligas. Det kommer även att redogöras för andra faktorer som bör beaktas när 

man försöker förstå hur domskäl utformas optimalt, t ex den förhärskande 

rättskälleläran och processekonomiska aspekter. Det är här av vikt att ha i åtanke att det 

är möjligt, att den metod som i teorin är den mest optimala för att utforma domskäl, inte 

praktiskt kan förverkligas i den aktuella argumentationskulturen. Mot denna bakgrund 

och då argumentationskulturen utifrån mitt perspektiv speglar ideologin i samhället 

samt då ideologin kan förändras med tiden är det, enligt min mening, möjligt att den 

svenska argumentationskulturen de senaste trettio åren har förändrats på ett sätt som i 

högre grad möjliggör förverkligandet av den optimala argumentationstekniken.  

 Genom att närmare analysera de krav som, till följd av domsmotiveringens 

funktioner, kan ställas på en domsmotiverings utformning kan man se att de inte alltid 

är förenliga med varandra. Det kan bl a finnas en motsättning mellan det sätt att skriva 

domskäl som samhälleliga funktioner påkallar och den domsskrivning som tar tillvara 

partens intressen. Antingen används facktermer som ger språket hög precision och 

intentionsdjup, eller ett vardagsspråk som gör domsmotiveringar mer begripliga för 

part. Vidare kan argument i domskälen vara av olika slag. Teleologiska skäl, som riktar 

sig till jurister och samhället i stort, kan göra det svårt för förlorande part att acceptera 

en viss utgång. Parterna föredrar i regel deontologiska skäl27 - rättfärdighetsargument - 

eller en hänvisning till gällande regler.28  

 För att domskäl skall kunna uppfylla sin politiska kontrollfunktion måste politiska 

värderingselement friläggas genom en uttömmande motivering. Detta verkar, i alla fall 

sett isolerat, vara ett rimligt krav. Men genom en öppen redovisning av rättspolitiska 

argument utsätts domstolsväsendet för risker av olika slag. Om de värderingar som 

kommer till uttryck i domskälen inte omfattas av allmän konsensus kan domstolarna 

hamna i politiskt blåsväder. Vidare kan hypoteser kring samhällsförhållanden och 

samhälleliga verkningar som inte är väl underbyggda och amatörmässiga ligga till grund 

för befogad kritik. Dessutom kan en påtagligt fri argumentation medföra risk för att det 

blir svårare att använda avgörandena som prejudikat. Detta gäller i synnerhet om det fria 

resonemanget redovisas mycket detaljerat, eftersom motiveringens 

                                                           
27 Deontologiska skäl hänvisar ofta till rättskällefakta, t ex att en viss regel är gällande, men kan också 
säga att en viss regel är rättvis eller att en viss handling är skadlig. Bergholtz 1987 s. 359f. 
28 Bergholtz 1987 s. 408f. 
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generaliseringsförmåga ofta minskar ju ordrikare och ju mer nyanserat domarna 

resonerar.29 Huruvida en utförlig domsskrivning påverkar avgörandets prejudikatvärde 

eller inte beror naturligtvis på vilken metod som tillämpas vid tolkning av rättsfallet. 

Om en ”forcerad” tolkningsmetod används fäster man särskild vikt vid vad som anförts 

i domskälen, vilket innebär att vissa i och för sig beaktansvärda motargument - som 

kanske inte alls blivit nämnda i domskälen - blir klassificerade såsom icke auktoritativa. 

30 Enligt en mer konstruktiv tolkningsstil avser bundenheten inte i domskälen uttalade 

rättssatser utan det enskilda avgörandet som sådant. Detta medför att domaren inte 

behöver bortse från ett rättsfall till följd av dess oförenlighet med det juridiska 

materialet i övrigt, eftersom domaren genom bort- eller omtolkningar av i domskälen 

förekommande rättssatser kan söka förena avgörandet med det juridiska materialet. 

Medan bundenheten, enligt en ”forcerad” tolkningsmetod, avser en generell norm, 

innebär bundenheten, enligt en mer konstruktiv tolkningsstil, endast en stark maning att 

anse utgången av prejudikatet som riktig. På grund av den auktoritet som tillskrivs 

domslutet får den däri föreskrivna handlingen en normativ innebörd. Det åligger sedan 

domaren att tolka handlingen, d.v.s. ”att rättsligt kvalificera den genom att betrakta den 

såsom sprungen ur en generell regel”.31 En sådan tolkningsstil innebär för domaren att 

han kan vara mindre ängslig för att skriva fast sig, eftersom hans nyanseringar i 

domskälen inte alltid behöver betraktas som auktoritativa.  

 En grundläggande förutsättning för att det över huvud taget skall kunna vara 

möjligt att uppfylla domsmotiveringars funktioner är att rättskälleläran tillåter utförliga 

och öppna domskäl. En rättskällelära, som t ex sätter lojalitet till lagtext och i viss 

utsträckning även lagstiftarviljan särskilt högt, skulle kunna innebära att domstolarna 

kramar ur lag och förarbeten på ett sådant sätt att det i praktiken inte finns något 

utrymme för fria argument. Visserligen kan man som försvar anföra att resultatet är 

förenligt med regler i rättskälleläran, men det finns dock skäl att bemöta sådana 

argument med stor skepticism då det inte är möjligt att konstruera en rättskällelära som 

alltid har klara svar.32 En domsmotivering som inte redovisar avvägningar mellan 

värden, kan förmodligen ligga till grund för kontroll, men det är inte möjligt att på 

någorlunda säkra grunder falsifiera de lösningar som saknar tillräcklig legitimitet.   

                                                           
29 Strömholm 1988 s. 246. 
30 Bolding  1968 s. 46ff.  
31 Hjerner 1981 s. 46f. 
32 Kellgren 1997 s. 49.  
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 Det finns flera argument som kan anföras mot en utförlig domsskrivning. Ett av 

huvudargumenten mot ett utförligt skrivsätt är att det skulle saknas resurser att prestera 

mer uttömmande (och därmed förmodligen tidskrävande) domskäl.33 Andra olägenheter 

är att man genom ett resonerande skrivsätt binder sig mycket hårdare än genom mera 

schematiska framställningssätt samt att svårigheter skulle uppstå i domstolar att 

åstadkomma enighet.34  

 

2.4 Domskäl ur domarens synvinkel 

 
2.4.1 Domsmotiveringens natur - discovery and justification  

 

Det är här lägligt att säga något om vad som skiljer de tankeoperationer (medvetna eller 

omedvetna) som leder domaren fram till domslutet från de tankeprocesser, ofta med 

grund i analytiska metoder, som kommer till uttryck i domsmotiveringen. Teorier om 

hur domaren i praktiken resonerar är i regel bättre på att förklara hur domaren kommer 

fram till ett domslut än att beskriva varför vissa argument tas med i 

domsmotiveringen.35 Metoder baserade på logik är å andra sidan väl lämpade för att 

kunna rättfärdiga resultat, men är sämre på att generera slutsatser.36 Anledningen till 

detta är att det finns utrymme för svår gripbara psykiska processer, såsom domarens 

intuition och rättskänsla, i det rättsliga beslutsfattandet. Såsom kommer att framgå i 

nästa avsnitt råder det delade meningar om till vilken grad domaren i sitt beslutsfattande 

                                                           
33 Farhågor för att en motiveringsskyldighet skulle innebära en oacceptabel arbetsökning för 
förvaltningen ansågs av sakkunniga som ett tungt vägande skäl för en försiktigt utformad 
motiveringsregel. SOU 1968:27 s. 194. Se Kellgren 1997 s. 80.  
34 Lindhagen SvJT 1947 s. 327. Stoljar 1980 s. 37: ”What I am emphasizing here is that when people 
diverge on some (relatively) high-level proposition, they might be able to agree when they lower the level 
of abstraction”. Han fortsätter (s. 44): ”At least we can say that incompletely theorized judgments are 
well-suited to a moral universe that is diverse and pluralistic, not only in the sense that people disagree, 
but also in the sense that each of us is attuned to pluralism when we are thinking well about any area of 
law”. Samtidigt inser han att det finns vissa fördelar med mer teoretiska resonemang: ”If judges on a 
panel have actually agreed on a general theory, and if they are really committed to it, they should say so. 
Judges and general community will learn much more if they are able to discuss the true motivating 
grounds for outcomes”. Dworkin (som Stoljar hänvisar till på s. 51) intar en motsatt ståndpunkt: ”In 
Dworkin’s hands, the relevant theories are large and abstract, they sound just like political philosophy or 
moral theory”.  
35 Se Posner 1990 s. 73. Han säger bl a: ”Practical reason in this sense is not a single analytical method or 
even a family of related methods. It is a grab bag that includes anecdote, introspection, imagination, 
common sense, empathy, imputation of motives, speaker’s authority, metaphor, analogy, precedent, 
custom, memory, ”experience”, intuition, and induction.” 
36 De engelska termer som ofta används för att i rättsvetenskapliga sammanhang beskriva de båda 
företeelserna, är process of discovery och process of justification. Se Påhlsson SN 1998 s. 446.  
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är styrd av relevanta fakta och regelkomplex. Vissa hävdar att de skäl som förekommer 

i de ovan nämnda tankeprocesserna är (helt) olika, medan andra anser att ”medvetandet 

om nödvändigheten av en fullständig och giltig (acceptabel) motivering redan från 

början är en integrerad del i beslutsfattandet som begränsar och reglerar möjligheterna i 

beslutsprocessen”.37  

 

2.4.2 Utformning av domskäl i praktiken  

 

Såsom har framgått ovan kan ett antal olika aspekter läggas på domsmotiveringens form 

och innehåll. Om domaren i det praktiska arbetet med att utforma domskäl var tvungen 

att ta i beaktande alla dessa olika aspekter skulle domaren försättas i en mycket svår 

situation. Detta till följd av att det skulle ställas sådana långtgående krav på domaren, t 

ex på hans förmåga till reflektion och analys, som varken är förenliga med hans 

arbetsmässiga situation eller hans personliga egenskaper. Det är här domarens 

utbildning och förekomsten av en domstil, vilken ofta kan vara ett resultat av flera 

generationers tankearbete kring praktiska erfarenheter av domsskrivning, kommer in i 

bilden. Domaren lär sig under sin utbildning att hans uppgift är att bl a kunna påvisa en  

normativ och faktisk konstellation av premisser som är tillräcklig för rättsföljdens 

inträde. Det som domsmotiveringen uttrycker, i avgöranden innefattande 

rättstillämpning, är således förhållandet mellan rättsfakta och rättsregel samt inom vissa 

ramar de faktorer som påverkat domaren.38 Under juristutbildningen socialiseras 

studenten till att tänka och resonera på ett visst sätt. Som en följd av socialiseringen, 

som också fortsätter under domarutbildningen, anammar domaren en domstil, vilket 

innebär att han i praktiken inte behöver ta i beaktande domsmotiveringens olika 

funktioner och deras komplicerade förhållande till varandra. Det är dock av vikt att 

påpeka att det finns utrymme för mer eller mindre utförliga domskäl inom de ramar som 

de analytiska metoderna sätter upp. Med detta praktiskt förhållningssätt som 

utgångspunkt skulle man kunna tänka sig att ställa upp följande punkter, när man önskar 

beskriva vad det är som på ett direkt sätt styr domsmotiveringens innehåll och form:  

 

– schematiserade domskäl (se 2.4.2.1) 

                                                           
37 Bergholtz 1987 s. 417. 
38 Bergholtz 1987 s. 355. 
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– kollegial socialisering (se 2.4.2.2) 

 

– olika överväganden som domaren måste göra i det enskilda fallet (se 2.4.2.3) 

 

Dessa punkter överlappar delvis varandra. Både schematiserade domskäl och olika 

överväganden kan ha sin förklaring i den kollegiala socialiseringen. Men det är också 

tänkbart att ett schematiserat skrivsätt minskar utrymmet för en domares olika 

överväganden.  

 

2.4.2.1 Schematiserade domskäl 

 

Domstolen måste hålla sig inom snäva tidsramar för att kunna uppfylla både sina 

åtaganden och krav från omgivningen på snabba avgöranden.39 Det är av vikt att 

skattskyldiga inte får vänta för länge på besked som ofta är av genomgripande betydelse 

för deras dispositioner och ekonomiska ställning. Tidsbrist präglar domarens arbete i 

stort. I de fall en domare har en bestämd uppfattning om vilket domslut som är det rätta 

innan han påbörjat skrivandet av domskälen kan man, mot bakgrund av det pressade 

tidsschemat, förstå att han inte prioriterar en domsskrivning som ger utförliga domskäl. 

Tidsbristen medför också att domaren måste hitta metoder för att avgränsa tvisten. Han 

kan exempelvis inte alltid ta i beaktande all den argumentering som part framför i målet. 

Det är mot denna bakgrund inte svårt att inse domarens behov av att standardisera 

arbetet med att utforma domskäl. Effektivitetsskäl skulle då ligga bakom förekomsten 

av schematiserade skrivsätt.40  

 Innan förvaltningsreformerna 1972, som innebar en förstärkning av RR:s 

prejudicerande funktion, var domsmotiveringarna i stor utsträckning schematiserade och 

språket i dem torftigt. Vid utformning av domsmotiveringar kunde formulär användas,  

vilka gjorde det svårt att i tillräckligt hög grad ta hänsyn till varje måls egenheter. I 

fullföljdsutredningen framgår det att bl a bristande tid för avfattande av utförliga 

                                                           
39 Det som sägs i detta inledande stycke är baserat på en intervju med en domare i LR. 
Målbehandlingstempot är avsevärt lägre i RR. Dock förekommer det att resursbrist anges som ett 
argument mot utförliga domskäl även i RR. Se Kellgren 1997 s. 80.  
40 Stoljar 1980 s. 42: ”Incompletely theorized agreements may be the best approach that is available for 
people of limited time and capacities”. 
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domskäl var en av anledningarna till att införa allmän tillståndsprövning. En allmän 

tillståndsprövning ansågs vara den enda möjligheten att råda bot på överbelastningen i 

RR.41 Numera förekommer inte mallar i RR:s dömande verksamhet. Detta har sannolikt 

sin förklaring i, vid sidan av fullföljdsreformen, den snabba samhällsutvecklingen, 

eftersom mer komplicerade skattemål inte är så lätt ”mallade”. Däremot kan RR 

använda tidigare mål, av likartad beskaffenhet, som förlagor.42 Det är då inte fråga om 

att använda andra domsmotiveringar som mallar utan snarare ett sätt för RR att bekräfta 

kunskap.  

 

2.4.2.2 Kollegial socialisering 

 

I en argumentationskultur finns det vissa argumentationstekniker som vunnit acceptans. 

Jag vill här påpeka att det finns olika slags kulturer, exempelvis branschkulturer, 

nationella kulturer, subkulturer, och att det är socialiseringen som skapar den aktuella 

kulturen. En kultur bildas när människor arbetar tillsammans över en längre tid för att 

lösa uppgifter och nå bestämda mål, eftersom det då formas normer och uppfattningar 

om arbete och samarbete. En kultur är således en konsekvens av människors gemenskap 

- ett resultat av långvarig interaktion mellan människor. De värdenormer som påverkar 

beteende i alla kulturer kommer från tre källor: från individen, från kulturen och från 

samhället (nationell kultur). Kulturen kan observeras, men då den kan komma till 

uttryck i former som är vaga eller indirekta är kulturen inte alltid så lätt att identifiera.43 

Den kultur som råder inom domstolsväsendet är enligt min mening särskilt intressant 

eftersom den på ett så tydligt sätt kan komma till uttryck i domsmotiveringen. Kulturen 

medför att domarna väljer att motivera sitt ställningstagande på ett sådant sätt att det kan 

godtas bland kollegier. Den kollegiala socialiseringen utgör, tillsammans med 

slutinstanspraxis, ”i praktiken det främsta argumentationsföredömet för praktisk juridisk 

argumentation”.44 Det är tänkbart att domstolsväsendet är en subkultur inom 

”juristbranschen”, eftersom en subkultur ofta kan vara baserad på att människor har 

samma profession eller samma arbetsuppgifter. Att en viss dom-stil etablerar sig skulle 
                                                           
41 SOU 1966:70 s. 281f. 
42 Se för exempel RÅ 2002 ref. 70/RÅ 2002 ref. 99. I båda målen hade RR att tolka begreppet ”väsentlig 
anknytning”. Det är tydligt att RR i RÅ 2002 ref. 99 använt det tidigare målet som förlaga, då 
domsmotiveringarna ordagrannt bl a innehåller samma resonemang kring RSV:s bedömning.  
43 Abrahamsson m.fl. 2000 s. 130.  
44 Kellgren 1997 s. 78. 
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då vara ett uttryck för den subkulturen.45 Som exempel på några allmänna riktlinjer, 

som trots något ålderstigna anses böra följas, för att utforma domar kan nämnas: att före 

saken uttala sig om invändningar i rättegången, eftersom utgången av dessa bestämmer 

om saken behöver prövas eller ej; att endast ta med de skäl som stödjer domslutet; samt 

att endast besvara parternas påståenden, men ej vad andra domstolar därom yttrat.46  

 

2.4.2.3 Avvägningar i enskilda fall 

 

De bedömningar en domare gör i enskilda fall angående vad som skall tas med i 

domsmotiveringen gör han i hög grad under inflytande av kulturen i domarkåren. Trots 

detta är det dock troligt att den enskilde domaren har en viss möjlighet att kunna 

påverka strukturen i domsmotiveringen. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att en 

domsmotivering, enligt kulturen, bör innehålla vissa moment, men att det står den 

enskilde domaren fritt att bestämma ordningen av dessa moment. Desto mer statisk den 

struktur (eller det schema) är som anses vara den legitima inom kulturen, desto mindre 

utrymme finns det naturligtvis för domarens egna avvägningar.   

 För att kunna åskådliggöra vilka bedömningar en domare kan behöva göra i det 

enskilda fallet kommer en uppdelning att göras mellan domens olika avdelningar. Man 

skiljer traditionellt sätt mellan sakframställningen och domskälen. Gränsen är inte alltid 

klar, då sakförhållanden efter smak kan tas med i antingen sakframställningen eller 

domsmotiveringen. Det som är tvistigt bör dock tas med i domsmotiveringen.47 För att 

domen skall ge full upplysning om rättstvistens innebörd är det av vikt att 

sakframställningen och domsmotiveringen tillsammans innehåller erforderliga 

uppgifter. En schematisk sakframställning och en analyserande domsmotivering kan 

vara tillräckligt uttömmande ur upplysningssynpunkt.48  

 

Om vi sedan övergår till domsmotiveringen och de överväganden som ligger bakom 

behandlingen av bevisfrågor i domskälen. Först kan det konstateras att en dom bör ge 
                                                                                                                                                                          
 
45 Se Landerdahl 1988 s. 65: ”den äldre domargenerationen bibringar de yngre en lagtolkningsstil”.  
Enligt Mathiesen (1985 s. 129) socialiseras jurister till ett juridiskt tänkesätt under juristutbildningen. 
Framförallt är det den teknisk-organisatoriska ramen för studierna och studiernas innehåll som  
bestämmer detta tänkesätt.  
46 SvJT 1953 . Bilaga s. 12. 
47 SOU 1968:27 s. 203. 
48 Lindhagen SvJT 1947 s. 323. 
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besked om vad domstolen funnit bevisat i målet, under förutsättning att bevisfrågan 

utgör en springande punkt.49 Till följd av den fria bevisprövningen, som innebär en 

värdering efter psykologiska linjer, tvingas domstolen ofta göra bedömningar som är av 

den arten att det inte alltid är möjligt att kunna ge en tillfredsställande motivering. 

Domstolarna vill också undvika att föra resonemang som skulle innebära att vittne eller 

sakkunnig prickas.50 Om man önskar åstadkomma en klar framställning där skälen är 

grupperade till samverkan kan det vara svårt att ge separata motiveringar för 

bevisprövningen.  

 Nästa led i domsmotiveringen berör rättsfrågorna. De skäl, som bestämt utgången 

i ett mål, kan innefatta bl a lösandet av lagtolkningsfrågor, bevisvärdering och 

upplysning om utredda omständigheter. Domaren behöver ofta ta ställning till huruvida 

urskiljandet av tillämpliga författningsbestämmelser och tolkningen av dem skall 

redovisas i domsmotiveringen. Sett från parts perspektiv är det ofta av mindre intresse 

att information av den typen kommer till uttryck i domsmotiveringen, eftersom den 

fasen i regel klaras av i det förberedande skedet. För att domsmotiveringen skall kunna 

uppfylla de krav som följer av dess samhälleliga och konstitutionella funktioner är det 

dock nödvändigt att upplysningar av det slaget framgår. När det gäller att redovisa de 

överväganden, värderingar och slutledningar som bestämt utgången i målet beror 

motiveringens avfattning på omständigheterna i just det målet, dess vikt och 

svårighetsgrad, och författarens språkbehandling. Det nyss sagda kan ge ett felaktigt 

intryck av att det finns ett relativt stort utrymme för den enskilde domarens egna 

preferenser vid utformningen av domsmotiveringen. Det förtjänar därför att ännu en 

gång påpekas att det i praktiken är kulturen inom domarprofessionen som i hög grad 

styr domaren i de val han gör, eftersom kulturen är en del av domarens allmänna tanke- 

och värderingsgrunder.51  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
49 Ju 1970:11 
50 Lindhagen SvJT 1947 s. 325.  
51 Abrahamsson m.fl. 2000 s. 131.  
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2.5 Vilken roll har värderingar i rättfärdigandet och i upptäckande 

processen? 
 

Som ovan konstaterats, föreligger det en rättslig skyldighet för RR att motivera sina 

ställningstaganden i skattedomen. Att domsmotiveringen skall innehålla de ”springande 

punkterna” i både bevis- och rättsfråga är klart. Den närmare utformningen därav 

bestäms av den argumentationskultur som präglar domarkollektivet. Sedan 

fullföljdsreformen 1971 har skattedomarna blivit allt bättre och öppnare motiverade.52 

Dock framstår RR:s domsmotiveringar, i jämförelse med HD:s och AD:s domskäl, som 

mindre utförliga, vilket inte är förvånande med tanke på att rättssäkerhetssynpunkterna 

är särskilt framträdande när det gäller tolkning av skattelag. Det kan då ha ett särskilt 

intresse att beröra några synpunkter som framförts från rättsvetenskapligt håll rörande 

frågan huruvida i domar angivna domskäl återspeglar domstolens ”verkliga” 

motiveringar.  

 En inte alltför ovanlig uppfattning bland domare är att tillvägagångssättet för att 

komma fram till ett domslut varierar från fall till fall. Om en domare står inför ett 

juridiskt problem, som hör till ett rättsområde han har stor kunskap om, bildar han sig 

ofta intuitivt en uppfattning om det utfall som framstår som det mest rimliga och 

förnuftsmässiga. Handlar det om ett juridiskt problem inom ett rättsområde han känner 

mindre väl kan han istället vara tvungen att först sätta sig in i det relevanta 

rättskällematerialet. Sedan återstår det att pröva rättskällematerialet i en given ordning 

på problemet till dess lösningen framstår som ett naturligt resultat av operationen.  

 I litteraturen verkar det finnas olika åsikter om huruvida domsmotiveringen 

återger de ”verkliga” skäl som bestämt utgången eller endast de skäl som passar det 

resultat man redan bestämt sig för. Påhlsson, som är en av dem som betonar vikten av 

att värderingar kommer fram i domskälen, hävdar att juristen många gånger bestämmer 

sig först och möjligen dessutom omedvetet. Detta skulle, enligt Påhlsson, reducera den 

rättsliga argumentationen till ett rättfärdigande i efterhand av bedömningen.53 De 

begrepp han använder för att förklara de båda företeelserna är intuitivt upptäckande och 

                                                           
52 Bergström SN 1984 s. 325. 
53 Påhlsson SN 1998 s. 446. Likartade tankegångar framförs av den amerikanske rättsvetaren Theodore 
Benditt: ”Of course in writing his opinion a judge will dress it up, will provide an apologia for his 
decision, a rationalization, an effusion.....by which that decree is explained or excused. He will do this in 
order to make his decision acceptable by representing it as being in accordance with the official doctrine - 
with the deductive model - though the reality is not (usually) in accordance with that model”. 
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justifiering eller rättfärdigande. Han inser problemet med att de psykologiska 

processerna är så svåråtkomliga, men han går inte så långt som att säga att juridiska 

beslut är slumpartade. Påhlsson framhäver istället det troliga i att exempelvis 

rättskälleläran är en del av den intellektuella kontext som verkar bestämmande på oss. 

Eckhoff framför likartade tankegångar. I en uppsats om rationalisering och 

rättstillämpning utgår han från att domstolarnas uppgift är att tillämpa lagen och ställer 

frågan om domare vid fullgörandet av sin uppgift inte är benägna att i domskälen anföra 

grunder för domslutet som är mer normrationella än vad som motsvarar de faktiska 

förhållandena. Ett inslag i denna rationalisering är att rättsregler framställs som alltför 

klara, fullständiga och entydiga. Genom försöken att dölja att man beaktar t ex 

eventuella effekter av ett visst domslut eller rättvisesynpunkter skapas ett intryck av 

normrationalitet, vilket står i samklang med en strävan hos den enskilde domaren att 

framstå som ett passivt språkrör för ”rätten”.54  

 De som företräder uppfattningen att domsmotiveringen ger uttryck för domstolens 

verkliga överväganden betonar domsmotiveringens funktion som domarens 

självkontroll.55 Bergholtz säger: ”Ett nödvändigt villkor för att parten skall kunna få en 

saklig och begriplig dom är naturligtvis att domaren själv är klar över vilka skäl som 

bestämt utgången och det blir han genom att formulera dem”.56 Han anför vidare att de 

försök till förklaringar med externa, icke juridiska, skäl som gjorts är misslyckade. Om 

skeptikerna hade rätt, borde det finnas andra skäl eller t.o.m. orsaker som förklarade 

avgörandena bättre.57  

 Vad innebär då det ovan sagda för en uppsats av den här typen, där domskälen är 

undersökningsobjekt? Intar man ståndpunkten att den motivering som kommer fram i 

domskälen bara är en av flera möjliga kan det tyckas vara meningslöst att studera 

argumentationsstrukturer. Den motivering som kommer till uttryck i domsmotiveringen 

är, utifrån detta förhållningssätt, mer eller mindre slumpmässigt vald, vilket medför att 

resultatet av en sådan studie skulle vara föga intressant. Att många resultat är intuitivt 

tillkomna har som redan framgått inte hindrat mig från att genomföra en undersökning 

av den här typen. Enligt min mening är nämligen domsmotiveringen, oberoende av om 

domskälen ger fullständiga upplysningar eller ej, en intressant informationskälla. Det 

                                                           
54 Eckhoff  1979 s.110 
55 Se Lindhagen SvJT, 1947 s. 322.  
56 Bergholtz 1987 s. 380. 
57 Bergholtz 1987 s. 420. 
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framgår bl a vilka källor man använder och på vilket sätt de används. En uppsats som 

denna, som syftar till att studera domsmotiveringar avkunnade med trettio års 

mellanrum, medför således att man får kunskap om vilka källor och sätt argumentera 

som ansågs vara legitima 1972 respektive 2002.  

 

2.5.1 Värderingar och argumentationskulturer 

 

Enligt min mening har domarens egna värderingar en betydelsefull roll i det rättsliga 

beslutsfattandet. Visst minskar rättskällematerialet utrymmet för domarens värderingar, 

men det går likväl att peka på flera moment i beslutsprocessen där domarens 

värderingar är avgörande för de beslut han fattar. Som exempel kan nämnas när han 

måste välja mellan olika lagtolkningsmetoder eller när han har att bestämma lagens 

ändamål. Skall ändamålet bestämmas av lagens förarbeten? Eller skall lagens ändamål 

bestämmas med stöd av lagens verkningar i typiska fall?58 Såsom framgick i avsnittet 

om domsmotiveringens funktioner är det förknippat med vissa risker att uttrycka 

värderingar i domsmotiveringen. Bl a kan förtroendet för domstolarna minska om de 

värderingar som kommer till uttryck i domsmotiveringen inte omfattas av allmän 

konsensus. Om inte domarens värderingar redovisas kan å andra sidan de rättsliga 

lösningarna sannolikt inte falsifieras. Det kan således anföras skäl både för och emot en 

argumentationsmetod som tillåter redovisningen av domarens egna värderingar. 

Huruvida värderingar kommer till uttryck i domsmotiveringen eller ej beror, enligt min 

mening, på den aktuella argumentationskulturen. Det kan finnas uppfattningar som 

genomsyrar kulturen (domarkollektivet) angående vilka skäl (för eller emot) som skall 

tillmätas avgörande betydelse, men det är också troligt att det kan vara uppfattningar om 

juridikens natur som medför att det inte, inom kulturen, anses vara legitimt att blanda in 

värderingar i rättstillämpningen. Betraktas juridiken som en vetenskap accepteras 

förmodligen värderingars roll varken i upptäckande delen eller rättfärdigande delen av 

rättstillämpningen. Men det är också tänkbart att argumentationskulturen erkänner 

värderingars betydelse i upptäckande processen, men att de inte anses höra hemma i 

rättfärdigandet av domslutet.  

                                                           
58 Peczenik SOU 1999:58 s. 18.  
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2.6 Sammanfattning och avslutande reflektioner   

 
Mot bakgrund av att förarbeten ger uttryck för en relativt långtgående 

motiveringsskyldighet hade man väntat sig en mer innehållsrik motiveringsregel. De 

omständigheter som haft ett avgörande inflytande på utgången skall anges i domskälen. 

Dock finns en viss tveksamhet till om argument baserade på subjektiva värderingar bör 

ingå i domskälen. Då det i förarbeten används begrepp vars innebörd inte är helt klar 

finns det ett visst utrymme för tolkning hur långt motiveringsskyldigheten sträcker sig. 

Det är en hel del som tyder på att det endast är praktiska och arbetsmässiga faktorer som 

kan begränsa motiveringsskyldigheten.  

 Att domsmotiveringar uppfyller sina grundläggande funktioner är av vikt i ett 

demokratiskt samhälle. Domens motivering, som skall ligga till grund för kontroll och 

överprövning, säkrar konformiteten med den folkvalda församlingen. Skyldigheten att 

motivera utgör en maktbegränsning för domstolen, eftersom avgörandena endast kan 

grundas på legitima argument. Med beaktande av domsmotiveringars funktioner kan 

omfattande krav ställas på domsmotiveringens form och innehåll. Det är särskilt viktigt 

att en utförlig och detaljerad motivering ges i de fall regelunderlaget är magert, eftersom 

det annars inte framgår vilka slags värderingar (lagstiftarens, samhälleliga uppfattningar 

eller domarens egna), som kommit till användning i målet. Motiveringen bör visa vad 

det är för förhållande mellan rättskällefakta, semantiska fakta eller rättspolitiska fakta 

och den uppskattning som samverkar med dem. ”Vidare kan i värdesatser ingående 

värdekriterier återges på ett riktigt eller oriktigt sätt.” Domarens personliga mening, 

uppdelad på flera komponenter, kan uttryckas i domsmotiveringen och kontrolleras. 

”Denna öppenhet bör träda istället för skenbart neutrala formuleringar och utgör då en 

klar och tydlig personlig mening grundad på argument och inte på auktoritet.”59 

 Det faller i ögonen att ett visst växelspel här äger rum mellan synpunkter, som 

talar för att ”motiveringsskyldigheten” är begränsad till följd av tidsbrist, svårighet att 

upplysa om de bedömningar som bestämt utgången i målet, och synpunkter som med 

grund i domskälens funktioner ger stöd för en detaljerad och utförlig motivering.  

 En genomgång av skälens funktioner ger indikationer om att det finns ett tydligt 

samband mellan i samhället rådande värderingar och domsmotiveringars utformning.  

                                                           
59 Bergholtz 1987 s. 382. 
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Framställningen torde visa att den förhärskande juridiska och statsrättsliga ideologin 

kommer fram i domsmotiveringen. Av domskälen kan man utläsa vilka källor som 

anses som legitima, eftersom jurister ofta använder den argumentationsteknik som är 

gängse i den argumentationskultur de befinner sig i. Då det är mycket som tyder på att 

skälens innehåll och form är sammankopplad med ideologiska frågor, ter det sig också 

naturligt att ha ett ideologiskt inslag i en uppsats av den här typen. Frågor att bevara för 

den fortsatta framställningen är: vad är det som kännetecknar den på 1970-talet rådande 

ideologin? Och hur skiljer sig den från den på 2002-talet dominerande ideologin? Hur 

inverkar ideologin på sättet att utforma domskäl?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

35

3 Ideologi  
 

Framställningen har visat att det i spåren av domsmotiveringens funktioner följer 

önskemål om utförliga och öppna domskäl. Det har också framkommit att domaren, 

inom de ramar som den i samhället legitima argumentationstekniken sätter upp, måste 

sammanjämka flera olika intressen i sitt praktiska arbete med att utforma domskäl. 

Såsom kommer att visas i denna uppsats kan den domstil domaren har socialiserats till 

att använda i högre eller mindre utsträckning medföra att önskemålen förverkligas.  

Vad har då ideologin för roll i ”process of justification” och ”process of discovery”? 

Först bör det påpekas att rätten och ideologin har en minst sagt komplicerat relation 

med varandra, men mycket förenklat skulle man kunna säga att justifieringen i högre 

grad speglar samhällsideologin, medan det i intuitivt upptäckande processen finns större 

utrymme för domarens egna värderingar. Att kunna visa att det finns en koppling 

mellan rådande ideologi och domsmotiveringars utformning är inte det lättaste bland 

annat därför att ideologin inte har samma konkreta betydelse för domstolarnas 

domsskrivning, som t ex resursbrist.60 Men det finns dock goda skäl till att ha med ett 

ideologiskt inslag i en diskussion kring vad det är som påverkar domstolarnas sätt att 

skriva domskäl. Senare tids forskning pekar nämligen på att den nationella kulturen har 

större påverkan på de anställdas (domares) beteende än vad den egna organisationens 

(domarkårens) kultur har. Med ideologi menas här den nationella kulturen. Den 

nationella kulturen kan definieras som den uppsättning uppfattningar, vanor, kunskaper 

och praxis som utgör det konventionella (mest allmänna, mest accepterade) beteendet i 

samhället.61  

                                                           
60 Mathiesen (1986 s. 56f) anger tre generella perspektiv som förklaringar till rättens utveckling. 
”Normperspektivet” innebär att samhällets övriga normer påverkar rättens utveckling. 
”Upplevelseperspektivet” är en ”uppfattning som hävdar att samhällsmedlemmarnas subjektiva 
upplevelse av eller medvetande om sig själva, samhället och världen även påverkar rättens utveckling”. 
Enligt ”Materialitetsperspektivet” är det så att när teknologin ändrar sig så förändras också rätten. Dagens 
samhället präglas i större utsträckning än för trettio år sedan av ett individualistiskt tankesätt. I början av 
1970-talet hade man en större tilltro till ”systemet”. Av flera anledningar kom man under 1970-talets 
andra hälft att ifrågasätta den offentliga sektorn och makthavarna. Energikrisen 1973 var startskottet för 
den individuella trenden. Att makthavarna inte lyckades lösa det svenska energibehovet ledde till en 
debatt kring den offentliga sektorns roll. Traditionella näringar såsom varvsindustrin hamnade i kris. 
Detta medförde att man tvingades ta ställning till huruvida staten skulle pumpa in mer pengar eller om 
man skulle acceptera industrins bristande konkurrenskraft. Att man i samband med den försämrade 
situationen på arbetsmarknaden tog bort generella välfärdsreformer minskade ytterligare tron på en stark 
statsmakt. Det är mot denna bakgrund man kan förklara nyliberalismens uppgång under 1980-talet.  Sten 
Andersson, docent modern historia, Linköpings universitet.  
61 Abrahamsson m.fl. 2000 s. 134. 
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3.1 Uppsalaskolan 
 

Uppsalaskolans inflytande på svensk juridik kan inte överskattas. Axel Hägerströms 

värdenihilism, som växte fram i början av 1900-talet fick inte bara stort inflytande på 

det tidiga 1900-talets Uppsalastudenter, utan kom att påverka det svenska rättstänkandet 

för lång tid framöver. Denna rörelse kan kallas för ”realism” i den meningen att den 

önskar beskriva och reformera rätten utan att idealisera den, skildra den sanna rätten - 

inte hur den bör vara eller hur den skildrades i traditionella teorier.62 Enligt Hägerström 

kan påståenden om befintliga värden inte vara sanna. Värdena är emotionella fantasier, 

blotta fantasier. Hägerströmianismen ledde vidare till att övertygelser om mänskliga 

rättigheters objektiva existens blott är uttryck för känslor. Då rätten skall hållas borta 

från moralen kom rörelsen att också bidra till en avmoralisering.63  

 Den rättsrealistiska drömmen om värderingsfrihet var en internationell företeelse, 

men då Hägerströms inflytande utanför Sverige var mindre fick den svenska juridiken 

vissa karakteristiska drag. Hellner bekräftar detta då han konstaterar att det är en 

påfallande skillnad både mellan svensk juridik före och efter Lundstedt och mellan det 

sätt på vilket juridisk diskussion föres i utländsk och i nordisk doktrin. Han anser inte 

bara att Uppsalaskolan satt sin stämpel på den juridiska diskussionen i stort utan också 

att det dominerande typiska sättet att resonera har förändrats. Enligt Hellner märks 

skillnaden främst i den kritiska attityden. ”Ser man till modern utländsk juridik finner 

man mycket mera sällan den strävan att pröva riktigheten i de egna resonemangen med 

den moderna filosofins hjälp som utmärker den skandinaviska juridiken.”64   

 Under årens lopp har dock Hägerströms lära på flera grunder kritiserats. Kritik har 

bl a riktats mot Uppsalaskolans sätt att dela in satser om verkligheten som sanna eller 

falska. En sådan begränsning har ansetts vara godtycklig, då det finns en mängd satser 

på vilka en analys, som inskränker sig till vad som existerar, är sant eller falskt eller 

prövbart, icke kan användas. Samma kritiska röster gör därför gällande att det inte finns 

                                                           
62 Den skandinaviska rättsrealismen var precis som sin amerikanska motsvarighet regelskeptisk, men det 
fanns betydande skillnader mellan dessa två typer av rättsrealism. ”American legal realism did not offer a 
critique of the metaphysical basis of traditional legal thought. The five were critical of traditional legal 
concepts, though not because they believed such concepts presupposed suspicious metaphysical ideas”. 
Martin 1997 s. 124. 
63 Peczenik SOU 1999:58 s. 37f. 
64 Hellner SvJT 1956 s. 1f. 
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någon anledning till att betrakta önskesatser, känslosatser, värderande och föreskrivande 

satser som mindre legitima eller mindre rationella än de satser som kan vara sanna eller 

falska.65 Från andra håll har man framhållit det svåra i att, för en anhängare till 

Hägerströms lära, med goda argument kunna avfärda den ständigt pågående debatten i 

värdefrågor som meningslös. Vidare har det hävdats att värdeomdömen inte går att 

likställa med känslouttryck. Att man ofta stöder värdeomdömen på skäl, medan 

känslouttryck inte kräver några skäl, anses ge stöd för denna uppfattning.66   

 Det är svårt att säga med säkerhet vad som är orsakerna till att det numera endast 

är ett fåtal professionella rättsfilosofer som ansluter sig till Hägerströms lära,67 men den 

kritik som framförts är sannolikt, tillsammans med bl a europeiseringen av rättslivet, en 

av de viktigaste orsakerna till att värderingar i något högre grad än tidigare blandas in i 

juridiken.68  

 

3.1.1 Uppsalaskolan och den svenska rättsordningen 

 

Här kommer jag att försöka visa att det finns en rad företeelser som tyder på att de 

Hägerströmska idéerna fortsätter att påverka den svenska rättsordningen. Trots att 

sambandet mellan dessa företeelser och Hägerströms värdenihilism säkert inte är logiskt 

nödvändigt, passar de väl ihop med Hägerströmianismen.69  

 

 

 

 

  

 

                                                           
65 Hellner SvJT 1956 s. 4. 
66 Peczenik SOU 1999:58 s. 40. 
67 Peczenik SOU 1999:58 s. 41. 
68 De senaste åren har Uppsalaskolan varit borta i den etiska diskussionen, och det är tillåtet att framföra 
ideologiska argument. De flesta svenska moralfilosofer bekänner sig numera antingen till objektivism 
(innebärande att värden existerar) eller till konstruktivism. Det är huvudsakligen tre idétraditioner som 
påverkar den samtida etiska debatten. Den första är den sk utilitarismen som bl a Peter Singer är 
företrädare för. Enligt den andra traditionen, vars främsta företrädare är John Rawls och Jürgen 
Habermas, kan värden konstrueras genom diskurs. Den tredje är den aristoteliska etiken. Enligt denna 
tradition kan vi inte i tolkningen och förståelsen av världen göra strikt åtskillnad mellan ”fakta och 
värde”, eftersom etiken är en central del av själva kunskapen. Gustafsson 2000 s. 172f.  
69 Peczenik SOU 1999:58 s. 38. 
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Först och främst kan man konstatera att de svenska domstolarna har en relativt svag 

ställning gentemot lagstiftaren.70 Trots att regeringsformen innehåller föreskrifter  

om domstolarnas oavhängighet samt om lagprövningsrätt, är domstolarnas makt starkt  

begränsad. En anledning till detta är att lagprövningsrätten är förenad med ett  

”uppenbarhetsrekvisit”, vilket innebär att om riksdagen beslutat föreskriften kan 

tillämpning underlåtas endast om felet är uppenbart. Hur som helst anser många domare 

sin huvuduppgift vara att ”verkställa de av lagen formulerade politiska intentionerna, 

inte att tolka lagen i ljuset av moralen”.71 Trots att denna attityd, som kallas 

lagpositivism,72 är den dominerande förekommer det även skapande dömande. Att 

skapande dömande måste förekomma, trots domstolarnas lojalitet mot lagstiftaren, har 

bl a att göra med lagstiftarens otillräcklighet.73 För det första kräver nya 

samhällsföreteelser, vilka lagstiftaren inte kunde förutse, nya lösningar. För det andra är 

lagregler allmänt formulerade. En domare måste ta hänsyn till omständigheter, som inte 

täcks av lagregeln, i det enskilda fallet för att kunna åstadkomma rättvisa avgöranden.74 

                                                           
70 Reglerna i RF tillkom i tre steg 1974, 1976 och 1979 (några tillägg beslöts 1994). Uppräkningen av 
flertalet av de skyddsvärda rättigheterna och kravet att begränsningar av dessa måste beslutas i lag tillkom 
1974, medan preciseringarna av de tillåtna inskränkningsändamålen i 2:12 st. 2 resp 2:13-14 tillkom 
1976. 1979 infördes bl a grundlagsfästandet av lagprövningsrätten. Den kammardebatt som genomfördes 
1976 präglades av motsättningar mellan de borgerliga och socialdemokratin. Enligt Algotsson (1987 s. 
224) gällde motsättningarna dels ”makten över staten”. ”Skall riksdagsmajoriteten, utan olika slags 
spärrar, ha rätt att bestämma eller skall denna rätt beskäras genom regler om kvalificerad majoritet, 
uppskov eller lagprövningsrätt för domstolarna?” Socialdemokraterna framhävde majoritetsprincipen, 
vilken ansågs följa av folksuveränitetens grundsats. De borgerliga förordade olika procedurmässiga 
hinder samt förespråkade maktdelning. Bohman, moderatledaren, ansåg att maktdelningen skulle värna 
individernas frihet gentemot staten. Dels var meningarna delade rörande omfattningen och inriktningen av 
”statens makt över medborgarna”. De borgerliga, framförallt moderaterna, betonade att demokrati inte 
blott innebär majoritetsstyre utan även fri- och rättigheter för individerna. Socialdemokraterna inskärpte 
däremot att grundlagsskyddade rättigheter inte får hindra en fortsatt statlig reformpolitik.  
71 Peczenik SOU 1999:58 s. 11. Wasserström, som Dworkin citerar i en uppsats, ger uttryck för en annan 
syn på förhållandet mellan domstol och lagstiftare; ”As soon as statutory rules of law are admitted into 
the decision procedures, intricate issues of political theory become relevant”. Här framstår lagregeln som 
det problematiska. Dworkin 1964-65 s. 649.  
72 Lagpositivism går hand i hand med den demokratisyn vi har i Sverige. ”Demokratin antas här 
förverkligas genom politiska majoritetsbeslut, en stor offentlig sektor och centralisering”. Peczenik SOU 
1999:58 s. 23.  
73 Rättsvetaren Sunstein (1996 s. 135) som utifrån ett common law perspektiv uppmärksammar konflikten 
mellan skapande dömande och lagpositivism anger följande. ” If human frailties and institutional needs 
are put on one side, particularized judgements, based on the relevant features of the single case, represent 
the highest form of justice”. 
74 Sunstein (s. 130f) ger en rad olika exempel på varför skapande dömande producerar rättvisare resultat 
än en lagbunden rättstillämpning. Här följer några: ”1. Rules are both over- and underconclusive if 
assessed by reference to reasons that justify them. 2. Abstraction and generality sometimes mask bias. By 
ignoring individual circumstances, general rules can harm members of identifiable groups with distinctive 
characteristics. 3. Rules drive discretion underground.” Detta belyser att man i en annan samhällelig 
kontext än den svenska kan se på regler utifrån ett annat perspektiv.  
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För det tredje skulle snabba lagstiftaringripanden (om de vore möjliga) leda till 

svårigheter för domarna - deras förmåga att lära sig nya lagar är inte obegränsad.75  

 Förarbetenas stora roll i svensk rättspraxis har sin grund i samma synsätt. Det 

finns flera skäl för en stor följsamhet till förarbeten, bl a demokrati - och 

rättssäkerhetsargument. Som exempel på argument mot att tillmäta förarbeten stor vikt 

är att förarbeten kan bidra till att övergripande principer, värden och sammanhang 

ignoreras vid lagtolkningen, med försämrad kvalitet som följd.76  

 För övrigt kan också det, vid en internationell jämförelse, svaga skydd RF ger 

mänskliga fri - och rättigheter kopplas i hop med det av Hägerström förespråkade 

synsättet. Tyngdpunkten i ett konstitutionellt rättighetsskydd kan ligga antingen i själva 

lagstiftningsproceduren eller i domstolarnas lagprövningsrätt. På bägge dessa nivåer 

framstår det svenska rättighetsskyddet som svagt.  

 Minoritetsskyddsregeln i RF 2:12 st.3 utgör inget särskilt svårt hinder för 

majoriteten att driva igenom ett lagförslag. Regeln är i likhet med många andra 

bestämmelser i 2 kap. RF en kompromiss mellan de olika partierna. 

Kompromissresultatet blev att en minoritet om 1/6 av riksdagsledamöterna kan driva 

igenom ett ettårigt uppskov med lagens antagande. Eftersom minoritetsskyddet har 

andra primära syften, bl a att möjliggöra debatt om lagförslagen, än att förstärka 

rättighetsskyddet, innebär regeln inte någon politisk maktförskjutning från majoriteten 

till en minoritet.  

 Ett område där den svenska avvikelsen från omvärlden framstår som särskilt stor 

och där majoritetsprincipens ställning som folksuveränitetens grundsats märks tydligare 

är reglerna om grundlagsändringar. I RF 8:15 finns överhuvudtaget inget krav för 

kvalificerad majoritet för ändring av grundlagarna. Det enda krav som ställs är att två 

likalydande beslut härom skall fattas med riksdagsval emellan.  

 Lagrådet (som är ett sådant särskilt organ som inom sitt område granskar ännu 

inte antagna lagar) saknar vetorätt och dess hörande är inte ens obligatoriskt. Därtill 

kommer att lagprövningsrätten, vilket ovan berörts, är inskränkt genom 

uppenbarhetskravet.77 

 

 

                                                           
75 Peczenik 1974 s. 63f.  
76 Peczenik SOU 1999:58 s. 12ff. 
77 Nergelius 1996 s. 708.  
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3.1.2 Vad innebär EU? 

 

Till följd av EU - medlemskapet påverkas det svenska rättslivet i högre grad än tidigare 

av en annan rättskultur. I flera länder bl a Tyskland och Frankrike samt i EG/EU har det 

de senaste decennierna pågått en judikaliseringsprocess, vilket innebär att fler och fler 

viktiga politiska beslut avgörs av domstol istället för som tidigare av centrala politiska 

organ. Den traditionella svenska domokratisynen utmanas av en annan konstitutionell 

modell, som istället för att bygga på folksuveränitet, parlamentarism, och 

majoritetsstyre, innebär maktdelning och domstolsmakt. EG-rättens och 

Europakonventionens införlivande i den svenska rättsordningen har bl a inneburit att 

rättigheternas auktoritet har ökat. EG -rättens direkta effekt i medlemsländerna ger i 

kombination med dess företrädesrätt framför medlemsländernas nationella rätt enskilda 

större möjligheter att hävda sina rättigheter än tidigare och domstolarna betydligt större 

och friare möjligheter i förekommande fall åsidosätta svenska bestämmelser. Numera 

har, förutom de svenska grundlagarna, EG- rätten och Europakonventionen företräde 

framför svenska lagar. Troligen kommer detta också att öka de svenska grundlagarnas 

konkreta rättsliga betydelse.78  

 
3.1.3 Domsmotivering och Uppsalaskolan 

 

Under en ganska lång tid, från omkring 1915 till omkring 1955, var Hägerströms idéer 

ett viktigt inslag i svensk rättsvetenskap. Lundstedt, Hägerströms efterföljare, riktade 

häftig kritik mot dem som använde naturrättsliga resonemang, cirkelresonemang, 

begreppsjurisprudens, rättviseresonemang. Dessa resonemang var enligt hans mening 

ohållbara av logiska och filosofiska skäl. Olivecrona tog sedan över Lundstedts roll i 

debatten, men framställde delvis andra argument. På femtiotalet avtog debatten, till följd 

av att vissa författare undvek att framföra resonemang som de visste skulle framkalla 

kritik. Den hägerströmska skolans förespråkare hade dock inte helt utmanövrerat sina 

motståndare. Några kritiserade författare överlevde sina kritiker och kunde fortsätta sina 

resonemang utan avseende vid kritiken.79  

                                                           
78 Nergelius SOU 1999:58 s. 55ff. 
79 Hellner 1985 s. 53. 
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Vilket inflytande har då hägerströmianismen på det svenska rättstänkandet idag? 

Oavsett svaret på denna fråga finns det onekligen ett samband, logiskt nödvändigt eller 

ej, mellan hägerströmianismen och sådana företeelser som lagpositivism, 

förarbetsbundenhet o s v. Om dessa läror har satt sina spår i så grundläggande 

samhällsföreteelser som det svenska statsskicket, är steget till att påstå att 

hägerströmianismen även ”slagit igenom i det sas allmänna tolkningsklimatet” inte 

speciellt långt.80 Men om man tar ytterligare ett steg och gör gällande att 

hägerströmianismen också har påverkat de konkreta juridiska frågornas lösning i 

enskilda fall är man i högre grad ute på osäker mark.81 En för denna uppsats särskilt 

viktig fråga är om domsmotiveringens utformning lidit till följd av hägerströmianismen. 

Om värdenihilismen fått den svenske domaren att i stor utsträckning se sig själv som ett 

passivt språkrör för rätten är det ju mycket möjligt att domar argumenteras mindre väl 

än vad som annars kunde ha varit fallet. Men man bör nog inte helt bortse från att 

värdenihilismen bara en av flera faktorer som kan sägas förklara förekomsten av mindre 

utförliga domar. En annan förklaring, som av Bergholtz anses vara den mest sannolika, 

innebär att de skriv- och argumentationsmönster som utvecklades under 1800-talet har 

gått, och i viss mån fortsätter att gå, i arv från äldre generationer till yngre. För mig är 

det dock svårt att se att detta skulle kunna förklara den stora skillnaden i utförlighet 

mellan exempelvis svenska och tyska domar.  

 
3.2 Sammanfattning 

 
Jag har ovan beskrivit den ideologi som haft störst inflytande på svensk juridik. Det 

råder inget tvivel om att Uppsalaskolans tankesätt fick stort genomslag i den 

rättsvetenskapliga debatten, men kan verkligen hela förklaringen, till vårt 

misstänksamma sätt att se på rättigheters och värdens roll i den rättsliga 

beslutsprocessen, ligga hos en enskild ideologi? När man läser juridisk litteratur får man 

                                                           
80 Bergholtz 1987 s. 428. 
81 Jag vill här poängtera att jag finner det mindre troligt att det endast är en rätts-, värde- och 
värdesatsteori som kan förklara rättens utveckling. Då man försöker finna orsakerna till den svenska 
rättens utveckling måste också ta i beaktande förhållanden i samhället. Det som är karakteristiskt för det 
svenska samhället är bl a sekulariseringen, stark arbetarrörelse, den katolska kyrkans ringa inflytande, 
socialdemokratins starka ställning. Göran Collste, etiker, Linköpings universitet.  
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ofta intrycket att så är fallet, men för att man till fullo skall kunna förstå rättens 

utveckling bör man, enligt min mening, se rätten i ett större sammanhang.82  
 Att de flesta professionella rättsfilosofer numera betraktar sig som 

värdeobjektivister ger möjligen indikationer om att rätten håller på att utvecklas i en 

riktning som av Hägerström hade betraktats som icke önskvärd. Man kan dock se på 

denna förändrade attityd hos rättsfilosofer, moralfilosofer o s v utifrån olika perspektiv. 

Ett alternativ är att se attityden som en återspegling av de förändringar som skett i 

samhället i övrigt. Ett annat mer troligt alternativ innebär att denna grupp av 

intellektuella före samhället i övrigt tar till sig nya idéer. Man bör också fråga sig till 

vilken grad Peczenik, som det hänvisats till ovan, med tanke på sitt utländska ursprung 

är representativ för övriga svenska rättsfilosofer. Det finns nämligen anledning att tro att 

det kommer att ta lång tid, kanske ett tiotal år, innan vi i Sverige ser av den teoretiska 

diskussion som förs i Europa. Detta har bl a att göra med att landet och språkområdet är 

litet.83  

 Den svenska rättskälleläran utmanas sedan EU-medlemskapet av den 

kontinentala. Medan svenska domstolar i hög utsträckning använder förarbeten som 

hjälpmedel vid tolkning av svåra fall, tar EG-domstolen mycket sällan hänsyn till 

förarbeten. Den förhärskande läran är istället att EU: s författningar skall tolkas 

teleologiskt, ofta i ljuset av direktiv utfärdade av EU: s råd. Svenska prejudikatbildande 

domstolars argumentering är i allmänhet, bl a till följ av förarbetsbundenhet, försiktig 

och kasuistisk. EG-domstolen har en tendens att argumentera mer principstyrt, med 

utgångspunkt från enskildas rättigheter. Om man med utgångspunkt i begreppen 

”process of justification” och ”process of discovery” önskar beskriva skillnaden mellan 

de svenska domstolarnas och EG-domstolens sätt att argumentera skulle man kunna 

säga att EG-domstolen i högre utsträckning redovisar element (eller att de i alla fall 

framgår på ett mer explicit sätt) som hör hemma i intuitivt upptäckandeprocessen. Detta 

har sin grund i att rättskällorna, som de svenska domarna fokuserar på i 

justifieringsprocessen, endast är en del av den intellektuella kontext som verkar 

bestämmande på domarna.  

                                                           
82 Genom att inta ett sådant perspektiv uppkommer en rad intressanta frågeställningar: vilka 
samhällsförhållanden kan förklara Uppsalaskolans uppkomst eller varför fick den så stort inflytande i 
Sverige?  
83 Gustafsson 2000 s. 173.  
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Den svenska rättsordningens närmande till den kontinentala verkar i hög grad vara en 

ideologiskt färgad fråga.84 Frågor om maktdelning, domstolarnas lagprövningsrätt och 

medborgerliga fri- och rättigheter splittrade riksdagen i ett höger och vänster block i 

samband med att förslag till ny grundlag debatterades i början av 1970-talet.  

                                                           
84 Mathiesen (1985 s. 107) framhåller att de starka intressena i samhället kanske har lättare att utnyttja 
målrationella komponenter i lagstiftningen för sina syften. Svaga grupper i samhället tjänar, enligt 
Mathiesen, kanske mest på att hålla fast vid de ”traditionella” rättsstatsnormerna som betonar 
rättssäkerheten. Han ser därför med oro på en ”modern rättsvetenskap som utvecklar sig mot ett utpräglat 
ändamålsrationellt tänkande med stor vikt vid målsättningar och reala hänsyn”. Reala hänsyn syftar bl a 
på värderingar om vad som är rättvist, rimligt eller ändamålsenligt.  
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4 Terminologi och metodfrågor 
 

I detta avsnitt behandlas kortfattat några metodologiska och terminologiska frågor 

rörande olika möjligheter att identifiera argumentationsstrukturer. Här diskuteras bl a 

frågan om huruvida olika grundtyper för att utforma domskäl är heltäckande och 

ändamålsenliga, samt om de kan användas för att avgränsa varandra.  
 

4.1 Metodfrågor  

 
4.1.1 Rättsfallens inbördes ordning 

 

Något man bör ta i beaktande innan man påbörjar en analys är om den ordning 

rättsfallen tas upp har någon betydelse, för att undersökningen skall bli så rättvisande 

som möjligt. Ett alternativ skulle vara att rättsfallen delades upp i olika inkomstslag. Ett 

skäl som skulle kunna anföras för en sådan uppdelning är att analysen underlättas om 

likartade fall inom samma ämnesområde ställs mot varandra. Man skulle kunna tänka 

sig att graden av komplexitet kan variera mellan olika inkomstslag och att det därför 

skulle vara förenat med svårigheter att exempelvis jämföra ett sofistikerat 

företagsskattemål med ett mindre komplicerat mål inom inkomstslaget tjänst. Det är 

dock inte denna metod som jag har valt för att presentera rättsfallen i denna studie. Jag 

har istället tagit fasta på att de mål som tas upp av RR, som prejudikatinstans, inte har 

en given utgång och att det därför kan ifrågasättas om en uppdelning efter inkomstslag 

tjänar sina syften. Mot bakgrund av att domsmotiveringar skall jämföras på ett sådant 

sätt att ett mönster skall kunna urskiljas i RR:s sätt att argumentera är den ordning 

rättsfallen tas upp av underordnad betydelse. Ett rättsfall skall ju inte bara jämföras med 

det som togs upp steget innan, utan varje domsmotivering skall ses i ljuset av det 

mönster som samtliga tidigare behandlade rättsfall har bidragit till. För att göra det så 

enkelt som möjligt kommer rättsfallen att tas upp i den turordning som följer av 

referatnummer. När samtliga av 1972 års rättsfall har tagits upp fortsätter analysen med 

2002 års rättsfall. När de båda årtalen är avklarade kommer resultatet att sammanfattas.  
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4.1.2 Argumentationsstrukturer 

 

I denna uppsats kommer det att undersökas huruvida RR:s sätt att argumentera har 

förändrats de senaste trettio åren. Detta innebär att det är strukturen i domskälen som 

hamnar i fokus. Det kan därför vara lämpligt att precisera vad begreppet 

argumentationsstruktur omfattar. Genom att studera en domsmotivering kan man i 

allmänna ordalag få reda på bl a hur RR redovisar skälen för ett avgörande och hur 

skälen binds samman. RR:s användning av rättskällor och förekomsten av fria argument 

är annan information som framgår av domskälen. Rättskällor kan användas på olika sätt, 

i vissa fall kan det exempelvis föras en utförlig diskussion kring förarbeten, medan det i 

andra fall framgår endast genom en hänvisning att lösningen har stöd i förarbeten. All 

information av den här typen bidrar till en domsmotiverings argumentationsstruktur. 

När sedan domsmotiveringar från ett antal rättsfall studeras kan strukturer i domskälen 

kännas igen och bilda ett återkommande mönster. Det är sådana mönster som skall 

analyseras i denna uppsats.  

 

4.1.3 Metod för analys av argumentationsstrukturer 

 
I detta avsnitt kommer det att beröras hur man kan gå till väga för att avgöra vad det är 

som kännetecknar argumentationsstrukturen i en domsmotivering. Ett lämpligt sätt att 

inleda analysen är att, utifrån vad domskälens olika avdelningar kan innehålla, ta reda 

på vilka moment motiveringen innehåller. En domsmotivering kan exempelvis innehålla 

utredda omständigheter, tillämpning av lagrum. Nästa steg är att utreda hur sambandet 

mellan omständigheterna och den enskilda regeln framgår. Är skälen sådana att de 

individualiserar, utgör de relevanta länkar mellan den tillämpade regeln och 

omständigheterna i det föreliggande fallet.85  

 När man studerar argumentationsstrukturer är det av särskilt intresse hur 

domstolen överbryggar klyftan mellan rättsfakta och domslut. En metod är att motivera 

domslutet genom en hänvisning till en lagregel. Eftersom domslutet följer av en 

subsumtion av det enskilda fallet under lagregeln kallas metoden för 

subsumtionsmetoden. Om domstolen står inför en valsituation leder dock 

                                                           
85 Bergholtz 1987 s. 394. 
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subsumtionsmetoden till alternativa domslut. Detta medför att det inte är tillräckligt att 

hänvisa till en lagregel, utan ”tomrummet i domskälen måste fyllas med rättspolitiska 

argument d.v.s. värdeomdömen eller åberopande av förefintliga värderingar”.86  
 

4.2 Modeller för argumentering 

 

När man studerar domsmotiveringar inser man att det finns många sätt att skriva 

domskäl. En domsmotiverings olika avdelningar är inte lätta att hålla isär, framförallt då 

domskälen är kortfattade. Det är relativt enkelt att kunna peka ut olika brister i 

domskälen, t ex att ett led i argumentationen saknas eller att relevanta rättskällor inte 

anges, men om man eftersträvar fasthet i sin bedömning av domskälen skulle det 

underlätta om man hade en terminologi samt några grundtyper av argumentering att 

utgå från. Här kan den indelning som Strömberg87 är grundare av, men som Peczenik88 

byggt vidare på till en högre abstraktionsnivå, komma till nytta. Några huvuddrag av 

dessa metoder för att utforma domskäl återges i det följande.  

 

– När man använder sig av subsumtionsmetoden hänvisar man till en lagregel, vare sig 

det är tal om en i sin helhet verklig rättstillämpning eller en rättstillämpning med vissa 

rättspolitiska inslag. Karakteristiskt för denna metod är att domskälen inte återger 

domstolens verkliga resonemang. Enligt Peczenik uppvisar en sådan domsmotivering 

flera brister. Till följd av att argumenten är få och argumentationskedjorna korta 

uppfyller den inte kravet på utförlighet. Kravet på generalitet uppfylls dock, eftersom 

motiveringen är sammanhängande.  

 

– Naturrättsmetoden innebär att domstolen, efter att ha anfört rättsfakta, påpekar en rätt, 

plikt eller annat rättsförhållande. På detta sätt föregrips domslutets innehåll t ex att 

käromålet ogillas. Om en lagregel anges föreligger en kombination av subsumtions - 

och naturrättsmetoderna. Denna metod kommenteras inte av Peczenik, men skulle 

sannolikt vara varken generell eller utförlig.  

 

                                                           
86 Strömberg 1978 s. 184f. 
87 Strömberg 1978 s. 187ff. 
88 Peczenik m.fl. 1990 s. 137f.   
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– Enligt värderingsmetoden, som förutsätter att det inte finns en klar rättsregel att följa, 

redovisar domstolen öppet de ”förmånliga verkningar som den vill uppnå eller de 

skadliga verkningar som den vill undvika. ”Den metoden är enligt Strömberg den enda 

som leder till en motivering som ”håller måttet vid en saklig och grundlig kritik.”  

 

– Om en domsmotivering utformas i överensstämmelse med faktametoden anger 

domstolen fakta men utelämnar rättsregler, rättsgrundsatser eller ”värderingar”. 

Domslutet sägs ofta följa av anförda fakta och ”övriga omständigheter”. Enligt Peczenik 

uppfyller metoden ett krav på sammanhängande motivering och argumentens mängd. 

Metoden är dock inte godtagbar eftersom den varken presterar långa argumentkedjor 

eller generella argument.  

 

– Kännetecknande för börametoden är att domstolen tillkännager sitt ställningstagande 

genom att använda uttryck av typen ”bör”, ”måste anses”, ”kan icke anses” e.d. På så 

vis framställes domslutet som ofrånkomligt. Den verkliga motiveringen är dock även 

här en rättspolitisk avvägning, som inte redovisas. Om börametoden används i förening 

med subsumtionsmetoden är den avgörande böra-satsen hänförlig till endast någon del 

av de rättsliga premisserna.  

 

Peczenik har själv utarbetat två metoder som uppfyller kraven på generalitet och 

utförlighet. Om dialogmetoden används ges skäl både för och mot ett avgörande. I 

motiveringen tilläggs att i det konkreta fallet de förra väger tyngre. Även den 

rättsvetenskapliga metoden ger skäl för och mot ett avgörande. Skillnaden består i att 

här modifieras de förra på så sätt att avgörandet kommer att framstå som en logiskt 

korrekt följd av dem.  

 

4.3 Avslutande kommentarer 

 
Det är möjligt att ovan presenterade metoder underlättar då man försöker placera in en 

domsmotivering i ett fack. Men i praktiken är det inte alltid så enkelt att dela in 

domsmotiveringar i olika kategorier. En försvårande omständighet är att grundtyperna 

för argumentering uppträder i flera varianter och i olika kombinationer med varandra. 

Ett annat problem är att teorin som förklarar motiveringskravens innebörd har en hög 
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abstraktionsnivå. Det är inte lätt att jämföra två motiveringar utifrån begreppen 

generalitet och utförlighet och säga att motivering x är bättre än y beroende på att den 

innehåller fler och längre argumentationskedjor mm.89 Detta leder till att det skulle vara 

önskvärt om man, som komplement, hade tillgång till en begreppsapparat som på ett 

mer konkret sätt förklarade domskälens karakteristiska. Något som kännetecknar de 

metoder som anses som ofullständiga är att de verkliga skälen inte redovisas. Mot 

bakgrund av att det finns två sätt att ange skälen för en utgång, vilka består i en 

subsumtion under en rättsregel och ett direkt anförande av rättspolitiska argument, kan 

man påvisa att Strömbergs metoder i alla fall utom ett (värderingsmetoden) inte öppet 

redovisar samtliga argument. Ett alternativ skulle då kunna vara att använda termerna - 

öppen, fyllig eller fullständig - för att ange domsmotiveringens grad av utförlighet. När 

man skall studera hur domskäl utvecklas är det dock av vikt att man särhåller två 

moment. ”Den ena är den ökade öppenheten i redovisningen och diskussionen av de 

argument man faktiskt byggt på. Det andra är den ökade friheten i själva valet av 

argument." Att domstolen övergått till en öppnare och fullständigare 

domskälsredovisning kan komma till synes i diskussionen av förarbeten, analysen av 

tidigare praxis och användningen av doktrinen. Att domstolen använder teleologiska 

överväganden eller diskuterar en viss utgångs mer långsiktiga samhälleliga 

konsekvenser visar att domstolen är mer fri i sitt val av argument.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Peczenik 1990 s. 115.  
90 Strömholm 1988 s. 217.  
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5 Analys av 1972 års domsmotiveringar 
 
RÅ 1972 omfattar totalt 70 referatmål. 26 är skattemål och RR framför egen 

argumentation i 16 av dessa. I denna uppsats kommer 14 av skattemålen att behandlas. 

De kan placeras in under någon av följande rubriker inkomstskatt, fastighetstaxering 

eller mervärdeskatt.  
 
Mål, RÅ 1972 ref. 6, handlade om en byggnadsarbetare (Borgqvist) som ständigt 

förflyttade sig till nya arbetsplatser. Under tre års tid hade han rest mellan bostadsorten 

och arbetsplatsen i Karlshamn. Han hade uppburit traktamentsersättning för täckning av 

ökade levnadskostnader och resekostnader. Istället för att övernatta hade han färdats 

dagligen med egen bil mellan hemorten Jämshög och arbetsplatsen. I sin 

självdeklaration tog han upp traktamentsersättningen (11 712 kr) såsom intäkt och 

gjorde avdrag för ökade levnadskostnader med 10 560. Detta godkändes dock inte av 

tax:nd i Jämshög som istället för det yrkade avdraget endast medgav avdrag för resor 

och för fördyrat kosthåll.  

 RR konstaterar att Borgqvist arbetat utanför sin vanliga verksamhetsort och att 

han därmed var berättigad till avdrag för ökning av levnadskostnad. Med hänsyn till 

arbetets varaktighet och lokalisering var det att betrakta som långtidsförättning. Med 

hänvisning till Riksskattenämndens schabloner översteg inte heller, enligt RR:s mening, 

traktamentsersättningen fastställda avdragsbelopp. RR har att ta ställning i två frågor. 

Den första frågan, huruvida de aktuella resorna är att betrakta såsom resor i tjänsten, 

besvarar RR genom att kort konstaterande. Nästa fråga, som handlar om 

långtidsförättning eller endagsförrättning, avgör RR genom att bortse från de verkliga 

kostnader som Borgqvist haft.  

 Eftersom RR, efter att ha anfört rättsfakta (tvistiga), konstaterar att rätt till avdrag 

föreligger föregrips domslutet. Domsmotiveringen har vissa likheter med 

naturrättsmetoden. Det framgår inte av argumentationen om RR tillmätt den 

omständigheten betydelse att arbetsgivaren betalat Borgqvist traktamente. I rättspraxis 

finns det flera exempel på att RR in casu fäst vikt vid om ersättning lämnats av 
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arbetsgivaren till arbetstagaren. Däremot har det inte gjorts gällande att RR explicit givit 

uttryck för att arbetsgivarens handlingssätt skall ges generell betydelse.91  

Det vanskliga i bedömningen illustreras av att fem ledamöter av minoriteten tog hänsyn 

till att Borgqvist inte övernattat, vilket medförde att det var fråga om endagsförrättning, 

och att ytterligare fem ledamöter inte betraktade resorna som tjänsteresor.  

 

RR:s dom RÅ 1972 ref. 7 (överklagat förhandsbesked) gällde frågan huruvida 

avdragsrätt för ingående skatt förelåg för ett bolag som tillhandahållit varor och tjänster 

som ersättning för vållad skada på tredje mans egendom. RR förklarar att det i målet är 

fråga om sådana kostnader ”till vilka hänsyn tagits i de kalkyler som ligger till grund för 

bolagets priser”. Vid angivna förhållanden, fortsätter RR, är den mervärdeskatt som 

bolaget erlägger vid nyanskaffning respektive reparation hänförlig till förvärv för 

bolagets skattepliktiga verksamhet. Detta leder till, enligt RR, att om egendomen 

repareras på bolagets bekostnad av utomstående, eller om bolaget överlämnar likvärdig 

egendom kan skatten dras av såsom ingående skatt.  

 Även här börjar RR med att konstatera faktiska omständigheter. I nästa led återger 

RR delar av lagtexten, utan att ange lagrum, för att sedan fastställa avdragsrätt. 

Motiveringen följer samma mönster som i rättsfallet ovan d.v.s. naturrättsmetoden.   

 

I RÅ 1972 ref 16, där äkta makar ägde och brukade en jordbruksfastighet gemensamt, 

konstaterar RR att inkomsten från fastigheten icke är att anse som boets gemensamma 

inkomst, utan vardera maken skall beskattas för den del av inkomsten som tillkommer 

honom. Mot bakgrund av utredda faktiska omständigheter samt att 52 § KL och 11 § 

KF icke anses tillämpliga kommer RR fram till sitt ställningstagande. Genom att 

använda uttrycket ”icke att anse” framstår domslutet som ofrånkomligt, vilket är ett 

kännetecken för börametoden. Domsmotiveringen har också vissa inslag av 

naturrättsmetoden.  

 

RÅ 1972 ref. 25 gällde frågan om skattskyldig, som tillfälligt arbetat på annan ort än 

hemorten men inom samma tätortsområde, var berättigad till avdrag för ökade 

levnadskostnader. RR börjar med att ange ostridiga omständigheter såsom att Inger är 

bosatt i Lund och har tjänstgjort vid lärarhögskolan i Malmö samt samrealskolan i Höör.  

                                                           
91 Påhlsson 1997 s. 85.  
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RR tar fasta på det ”ringa avståndet” och de ”täta kommunikationerna” mellan Lund 

och Malmö då man nekar Ingrid avdrag för ökade levnadskostnader. Denna 

argumentationsteknik påminner om den som användes i det tidigare målet om ökade 

levnadskostnader, i vilket det togs hänsyn till faktorerna ”lokalisering” och 

”varaktighet”. Här är det dock fråga om en restriktiv bedömning och till skillnad från 

det ovan beskrivna rättsfallet är faktorerna bestämmande för frågan om avdrag. Däremot 

gjorde RR den bedömningen att hon hade rätt till avdrag under tjänstgöringen i Höör.  

 

Målet RÅ 1972 ref. 32 rörde fråga om beräkning av garantibelopp och fastigheters värde 

vid förmögenhetstaxering, när skattskyldig under beskattningsåret avyttrat några av 

flera som en taxeringsenhet taxerade registerfasigheter. På liknande sätt som i det nyss 

kommenterade fallet börjar RR med att redogöra för omständigheter som är utredda i 

målet. Det framgår bl a att det av Törnros deklarerade fastighetsinnehavet omfattade 

åtta stadsägor, samt att fem av dessa avyttrats till annan person. I nästa steg konstaterar 

RR att Törnros inte skall beskattas för garantibelopp avseende de fem försålda 

stadsägorna. Mot denna bakgrund anger RR det beräkningssätt som skall tillämpas för 

uträkning av skattepliktig förmögenhet och garantibelopp. RR:s sätt att argumentera 

följer således naturrättsmetoden. Även detta fall, liksom det förra, visar att ett mål kan 

avgöras beroende på hur ostridiga omständigheter uppfattas.  

 

I RÅ 1972 ref. 34 uppkom frågor kring tolkningen av två artiklar i ett 

dubbelbeskattningsavtal ingånget mellan Sverige och Italien. En person, bosatt i Italien, 

yrkade att hans pensionsförmåner helt skulle undantags från beskattning. RR beslutade 

att skatt skulle utgå endast i Italien. Man uttryckte sitt ställningstagande genom att 

stadga att det i 31 § kommunalskattelagen med tjänst likställs rätt till bl a pension.  

Innebörden av denna kortfattade formulering ansågs stödja uppfattningen att 

förvärvskällan tjänst inte utan vidare omfattas av pensioner. Detta tillsammans med de 

beskattningsprinciper som finns intagna i dubbelbeskattningsavtal med främmande 

stater, vilka innebär att det i fråga om enskilda pensioner sker beskattning där 

mottagaren är bosatt, ansåg RR:s ledamöter ligga till grund för sin tolkning av 

dubbelbeskattningsavtalet.  

 En mer utförlig utformning av domskälen hade varit önskvärd av flera skäl. RR 

börjar med att tolka dubbelbeskattningsavtalets oklara bestämmelser mot bakgrund av 

svensk intern rätt och fann då något kryptiskt att uttrycket inkomst av tjänst inte kan 



 

 

 

52

anses inbegripa pension vid tolkning av aktuellt dubbelbeskattningsavtal, trots att de är 

likställda enligt kommunalskattelagens regler. I detta fall överensstämmer denna 

tolkning med den vid tidpunkten rådande praxis för internationella 

dubbelbeskattningsavtal, det berörs dock inte vilken av de båda tolkningskällorna som 

tillmäts avgörande betydelse och vilken slutsatsen hade blivit om de hade givit 

motstridiga tolkningsförslag. Det förefaller här såsom subsumtionsmetoden används i 

kombination med börametoden. Fallet subsumeras under den aktuella artikeln i 

dubbelbeskattningsavtalet och användningen av uttrycket ”kan icke utan vidare anses” 

hänför sig till tolkningen av en term i åberopat lagregel.   

 

I RÅ 1972 ref. 36 har en befattningshavare vid ett statligt forskningsråd, vilken haft sitt 

arbete för rådet förlagt utomlands, yrkat avdrag för ökade levnadskostnader. RR finner 

att Grennberg ”icke förmått styrka att han för fullgörandet av tjänsten i Frankrike haft 

avdragsgilla kostnader”. ”På grund härav och då Grennberg ej heller i övrigt visat fog 

för sin besvärstalan”, lämnar RR besvären utan bifall.  

 Det framgår inte av domskälen hur RR bl a förhåller sig till den omständigheten 

att Grennberg fått sin inkomst både från Uppsala universitet och statens råd för 

atomforskning. Detta sätt att framföra skälen för ett avgörande överensstämmer till fullo 

med faktametoden. För att de magra domskälen i hög grad skall kunna övertyga måste 

klyftan mellan rättsfakta och domslut överbryggas med granskarens egna värderingar. 

Genom formuleringen ”fullgörandet av tjänsten” upprepar RR lagtexten och är inget 

annat än ett ”naket” konstaterande.92 Motiveringar av detta slag är, om de inte anknyts 

till omständigheterna i det aktuella fallet, närmast av ett slags formell natur.  

 

I rättsfallet RÅ 1972 ref. 37 anhöll Rederiaktiebolaget Gotland om förhandsbesked 

huruvida mervärdeskatt skulle uttas på hamnavgifter avseende fartyg och personbilar 

som transporteras med fartyg. En kungörelse, som utfärdats med stöd i 2 § 3 st. MF, 

stadgade skattskyldighet till mervärdeskatt för viss hamnrörelse. Frågan i målet blev om 

stadgandet konstituerar, utöver skattskyldighet för den som omsätter tjänst i rörelse, 

också skatteplikt för den ifrågavarande tjänsten innebärande att omsättning av tjänsten 

belägges med utgående mervärdeskatt. Det allmänna ombudet hänvisade till den 

uppfattning som bevillningsutskottet i efterhand uttalat i klargörande syfte. I linje med 

                                                           
92 Påhlsson 1997 s. 146.  
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detta ansåg RSV hamnavgifterna utgöra vederlag för sådan omsättning, för vilken 

skattskyldighet föreligger. RSV har således fäst avseende vid bevillningsutskottets 

uttalande trots att uttalandet gjorts i ett senare skede och inte har stöd i 2 § 3 st. MF.  

En enhällig RR konstaterar att hamnavgiften är att betrakta som ersättning för upplåtelse 

av kajplats och avser icke omsättning av sådan tjänst som är skattepliktig enligt MF. Till 

följd av föreskrifterna i kungörelsen är, enligt RR, hamnverksamheten skattepliktig. RR 

konstaterar dock att något riksdagsbeslut inte finns, ”med stöd varav ifrågavarande 

tjänster ålagts skatteplikt till mervärdeskatt”. Att RR direkt åberopar relevanta lagrum 

till stöd för den lösning som RR stannat för, är ett mönster som känns igen (jmf 1972 

ref. 52) och är ett tecken på att subsumtionsmetoden har använts. Regeringsrådet Petrén, 

som utvecklar sin talan,93 redogör för problemet på ett betydligt fylligare sätt. Han sätter 

in rättsfrågan i ett sammanhang, redogör utförligt för förarbeten, samt för ett 

konsekvensinriktat resonemang.94  

 

I RÅ 1972 ref. 44 hade ett bolag strax före bokslutet inköpt ett parti silver på 

metallbörsen i London. Syftet med förvärvet var att bolaget, genom att skriva ned 

lagret, ville åstadkomma en jämnare vinstfördelning. Avtal om försäljning hade träffats 

redan före bokslutsdagen. I RR:s domskäl finns det inga hänvisningar till rättskällor. I 

sitt resonemang lägger RR särskild vikt vid att silverpartiet till fullo betalats före 

bokslutsdagen samt att lagerbevis överlämnats till bolaget. Arten och omfattningen av  

bolagets verksamhet är också förhållanden som tagits med i RR:s bedömning. Att 

partiet anskaffats med syfte att åstadkomma en jämnare inkomstfördelning ”bör i och 

för sig icke föranleda att partiet ej betraktas såsom varulager i rörelsen”. Att avtal om 

försäljning har ingåtts kan, enligt RR, inte heller utgöra grund för att vägra bolaget rätt 

att inräkna silverpartiet i dess varulager.95  

 Genom att RR använder uttrycket ”bör i och för sig icke” framstår RR:s 

ståndpunkt som ofrånkomlig, trots att den verkliga motiveringen sannolikt är en 

rättspolitisk avvägning. Detta indikerar att domsmotiveringen utformats i 

överensstämmelse med börametoden. Böra-satsen är dock inte avgörande, vilket den 

                                                           
93 Ledamotens mening avviker i något avseende från majoritetens mera kortfattade motivering. Bernitz 
m.fl. 1998  s. 148. 
94  Konsekvensen skulle bli att, ”om näringsidkaren var i stånd att övervältra mervärdeskatten på 
konsumenten, denne i realiteten fick betala skatten.” 
95 Detta är enligt ändrad lagstiftning inte längre tillåtet. Domen ansågs av lagstiftaren gå mot de ändamål 
som lagen skall tjäna. Mattsson SN 1981 s. 309. 
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enligt Strömberg i regel är när att börametoden har använts. RR anger uttömmande de 

sakskäl som haft avgörande betydelse för utgången i målet. Generaliseringsgraden är låg 

till följd av att antalet rättsfakta är stort och att motiveringen är kortfattad.96 Osäkerhet 

råder huruvida RR bortsåg från det syfte den skattskyldige hade haft med 

lagerökningen.97 

 

RÅ 1972 ref. 46 gällde en skattskyldig som utflyttat till Schweiz. A var verksam inom 

en större familjekoncern i verkstadsbranschen i Sverige med dotterbolag i in- och 

utlandet. A ägde själv ca 8 % och hans fyra barn ca 30 % av aktierna i moderbolaget. A 

anförde att de uppgifter han skulle ägna sig åt efter utflyttningen bestod i att koordinera 

marknadsföringen av koncernens produkter på exportmarknaden samt att övervaka de 

finansiella och administrativa engagemangen i samband härmed. Mot bakgrund av detta 

ansökte A om förhandsbesked huruvida han efter utflyttningen till Schweiz skulle vid 

beskattningen anses trots utflyttningen bosatt i Sverige.  

 Utan att redogöra för varken relevant lagtext eller dubbelbeskattningsavtal 

konstaterar RR kort att A och hans barn innehar 38 % av aktiekapitalet i det svenska 

familjeföretaget och att hans verksamhet även i fortsättningen kommer att ägnas detta 

företag. RR tillade, som skäl för väsentlig anknytning, att tre år ej förflutit sedan 

avresan från Sverige och lämnade besvären utan bifall. 98 Motiveringens 

generaliseringsgrad är låg, eftersom domskälen endast består av rättsfakta. 

Domsmotiveringen är så kortfattad att det är svårt att kategorisera den. Varken 

naturrättsmetoden eller börametoden, som är de metoder som ligger närmast till hands, 

kan kopplas ihop med utformningen av domskälen.  
 

Sökandena i mål RÅ 1972 ref. 52 anhöll om förhandsbesked huruvida en vid banks 

upplösning utbetald ränta till preferensaktieägare skulle betraktas som utdelning, ränta 

eller utskiftat belopp. Enligt bolagsordningen för Stockholms Enskilda Bank skulle 

innehavare av preferensaktier ha en företrädesrätt till en årlig utdelning av 4 % av 

aktiebeloppet. Bolagsordningen stadgade vidare att vid bankens upplösning skulle 

preferensaktieägare erhålla nyss nämnda utdelning, i den mån den ej redan utbetalats 

föregående år, aktiens nominella belopp samt 4 % ränta på aktiebeloppet från ingången 

                                                           
96 Se Bergholtz 1987 s. 398.  
97 Mattsson SN 1981 s. 308.  
98 Betyder att domstolen endast ställt sig bakom domslutet.  
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av räkenskapsåret till betalningsdagen. Det som ytterligare försvårade omständigheterna 

var att Stockholms Enskilda Bank samma dag som likvidationen sammanfördes med 

Skandinaviska Banken och att utskiftning skulle ske senare samma år av de likviderade 

bankernas samtliga tillgångar.  

I underrätterna förs det en relativt omfattande och öppen diskussion genom 

hänvisningar till både prejudikat och doktrin. RR:s majoritet är däremot fåordig och 

visar en obenägenhet att redovisa vilka överväganden som legat till grund för sitt 

ställningstagande. Den resonerar på följande sätt: ”Vad i målet förekommit föranleder ej 

annat antagande än att hela det belopp preferensaktieägare sålunda erhåller är att 

betrakta såsom utskiftat belopp enligt 2 § förordningen om skatt vid utskiftning av 

aktiebolags tillgångar.” Genom att hänvisa till vad som ”i målet förekommit” framstår 

RR:s lösning som den enda tänkbara trots att det finns flera lösningar att välja mellan. 

Frågan har besvarats genom att subsumera fallet under de formella kriterier som gäller 

enligt 2 §. Domstolen har fingerat att resultatet var dikterat av regelns innehåll. Det är 

fråga om ett ”praktiskt ställningstagande som döljes genom att klädas i den logiska 

slutledningens dräkt”.99  

 

RÅ 1972 ref. 54 gällde fråga om rätt till avdrag för ökade levnadskostnader. Ingenjör 

Lagerqvist, som var anställd vid SJ, hade förflyttats från Borås till Göteborg och hade i 

samband med detta fått ökade levnadskostnader. Efter att utförligt ha anfört  

sakomständigheter konstaterar RR att förutsättningar för erhållande av avdrag ”icke 

anses” föreligga. Domsmotiveringen upptas till största delen av rättsfakta, vilket medför 

låg generaliseringsnivå. (börametoden) 

 

Frågan huruvida medel skulle upptagas till beskattning det år medlen överförts från ett 

skogskonto till ett annat inom samma bank, uppkom i RÅ 1972 ref. 58. RR inleder, på 

samma sätt som i nyss kommenterade mål, med att utförligt redogöra för 

sakomständigheter i målet, för att sedan uttala: ”det förhållandet att de å skogskonto 

insatta medlen överförts från ett konto till ett annat i samma bank med bibehållande av 

för skogskonto gällande bestämmelser kan inte anses medföra att uttag skall anses ha 

ägt rum”. Domstolen får det att verka som att domslutet påbjudes av någon 

”rättsgrundsats” vars innehåll inte redovisas (naturrättsmetoden/böra metoden).  

                                                           
99 Strömberg 1978 s. 188. 
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RÅ 1972 ref. 65 handlade om en svensk man som till hustrun, som var utländsk 

medborgare och anställd vid sitt lands beskickning i Sverige, utbetalat periodiskt 

understöd. För att kunna avgöra frågan i målet, som var om dessa såsom periodiskt 

understöd betecknade utbetalningar medförde avdragsrätt, var RR tvungen att fastställa 

innebörden av begreppet hushållsgemenskap.  

 RR hänvisar till relevant bestämmelse, för att i nästa steg konstatera att frågan 

skall bedömas med utgångspunkt från de faktiska förhållandena. RR lämnade besvären 

utan bifall. Domslutet följer av en subsumtion av fallet under lagregeln 

(subsumtionsmetoden).  

 

5.1 Sammanfattning 

 
Det kan först konstateras att Strömbergs grundtyper av argumentering har kommit väl 

till användning. Flertalet domsmotiveringar har utformats i överensstämmelse med 

någon av de metoder Strömberg beskriver. I vissa fall har domsmotiveringen drag av 

flera metoder, medan det i andra fall står helt klart att en viss metod har använts vid 

utformningen av domskäl. Naturrättsmetoden, som tillsammans med 

subsumtionsmetoden, är den mest förekommande metoden, kan vara svår att särskilja 

från börametoden. Ett genomgående drag är att domstolen börjar med att ange 

sakomständigheter, för att i nästa steg konstatera att skattskyldig exempelvis är 

berättigad till avdrag. Domsmotiveringen kan då tyckas vara utformad enligt 

naturrättsmetoden. Men i och med att uttrycket ”icke anse” används i samma domskäl, 

vilket medför att domslutet framstår som ofrånkomligt, har motiveringen också vissa 

inslag av börametoden. I de fall subsumtionsmetoden har använts redogörs det i regel 

för sakomständigheterna på ett mer kortfattat sätt, de framgår ofta indirekt när innehållet 

i lagrum redovisas, än då naturrättsmetoden har använts. Då generaliseringsgraden ökar 

ju färre rättsfakta en domsmotivering innehåller, är de förra domsmotiveringarna mer 

generella än de senare.  

 De metoder som har använts är varken generella eller utförliga. I de fall 

subsumtionsmetoden används överbryggas klyftan mellan rättsfakta och domslut genom 

hänvisning till en lagregel. I de domsmotiveringar som utformats i enlighet med 

naturrättsmetoden/börametoden är det i många fall en rättspolitisk avvägning som legat 
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till grund för domslutet. Domstolens praktiska ställningstagande redovisas dock inte, 

utan istället framstår domslutet som en logisk följd av relevanta sakomständigheter. De 

formuleringar som föregriper domslutet, och som skall överbrygga klyftan mellan 

rättsfakta och domslut är utformade som intetsägande hänvisningar eller påståenden.  

Domstolen kan t ex hänvisa till ”angivna förhållanden” (1972:7), eller anföra ”med 

hänsyn till” (1972:6, 1972:25). Vid påståenden används uttrycket ”icke anses” 

(1972:16, 1972:54, 1972:58) eller ”skall icke” (1972:32).  

 Ett av rättsfallen RÅ 1972 ref. 58 illustrerar distinktionen mellan intuitivt 

upptäckande och rättfärdigande. Omständigheterna i målet var att medel hade överförts 

från ett skogskonto till ett annat, med högre ränta. Till följd av ett förbiseende från 

bankens sida hade skogskontot erhållit nytt kontonummer. RR ansåg dock inte att 

medlen hade tagits ut. RR:s domslut framstår som riktigt men jag får en känsla av att 

motiveringen tillkommit i efterhand.  

 Domsmotiveringarna, oavsett i vilka fack de har placerats, har det gemensamt att 

de är ofullständiga. Det framgår inte vilka rättskällor som haft avgörande betydelse för 

utgången, eftersom det endast hänvisas till dessa under rättsfallsrubriken. Att RR 

utformar domsmotiveringar i enlighet med metoder, som inte använts i de allmänna 

domstolarna sedan gamla rättegångsbalken, är förvånande framförallt med tanke på att 

fullföljdsreformen genomfördes året innan. Eftersom domsmotiveringarna inte uppfyller 

kravet att innehålla skäl som ger hänvisning till rättskällefakta, semantiska och/eller 

rättspolitiska fakta, kan de inte logiskt prövas.  
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6 Analys av 2002 års domsmotiveringar  
 

År 2002 behandlade RR 115 mål i referatform. 69 av dessa var skattemål (inkomstskatt, 

fastighetstaxering, förmögenhetsskatt, arvs- och gåvoskatt, mervärdeskatt, övriga 

indirekta skatter, arbetsgivaravgifter). Den förestående analysen, som täcker 14 av 

dessa, omfattar rättsfall inom inkomstskatt och mervärdeskatt. Såsom framgick i avsnitt 

1.5 har jag eftersträvat en jämn fördelning av rättsfallen över inkomstslagen. Jag har 

inte använt något speciellt urvalskriterium för att välja ut rättsfallen inom 

inkomstslagen. Dock har jag bortsett från sådana fall som jämfört med 1972 års mål 

verkar vara betydligt mer komplicerade.  

 
I RR:s dom RÅ 2002 ref 9 (överklagat förhandsbesked) var fråga om skatteplikt för 

ersättning som utbetalats till ett bolag som bedrev verksamhet inom nöjes- och 

underhållningsbranschen. Bolagets tjänster bestod av att framställa ett sceniskt verk 

inför en musikgrupps framträdande samt i att tillhandahålla en föreställning, där 

musikgruppen framför verket och även annan personal medverkar. Efter att ha nämnt 

några omständigheter i målet följer ett förtydligande av RR avseende frågan i målet. 

”Frågan i målet avser om mervärdeskatt skall tas ut på ersättningen och i så fall efter 

vilken procentsats.” Beträffande frågan om omsättningen är undantagen från skatteplikt 

konstaterar RR att man gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. RR förklarar 

sedan, som ett led i besvarandet av frågan om tillämplig skattesats, att EMA: s 

prestationer innehåller olika komponenter. Att RR i nästa steg tar upp ett rättsfall från 

EG-domstolen, för att kunna avgöra om en eller flera tjänster anses föreligga, ger 

indikationer om att den metod man tillämpar för att utforma domskäl skiljer sig från 

dem som satt sina avtryck på 1972 års domsmotiveringar. I 1972 års domskäl ville RR 

ofta ge intryck av att det bara fanns en möjlig lösning. Detta medförde bl a att RR, i de 

fall man fastställde skatterättsnämndens förhandsbesked, var mycket sparsam med 

argumentation och framförallt med att framföra nya skäl. RR fullföljer sitt resonemang 

genom att först konstatera att de i målet lämnade uppgifterna inte ger ett helt 

tillfredsställande underlag för en säker bedömning, för att sedan ange att 

omständigheterna tyder med ”avsevärd styrka” på att musikgruppens framträdande 

utgör den huvudsakliga tjänsten. Även detta sätt att uttrycka sig hade varit främmande 

för RR år 1972, av samma skäl som anförts ovan. Sammantaget framstår 
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domsmotiveringen som mer utförlig än de domskäl, som studerats, i de trettio år gamla 

rättsfallen, bl a till följd av att RR, i samband med att man påbörjar ett nytt led i 

argumentationen, klargör vad som är frågan i målet samt redogör för EG-praxis. Dock 

är det något förvånande att RR, utan förtydliganden, fastställer den bedömning 

Skatterättsnämnden gjorde i den första frågan. Skatterättsnämnden hade nämligen fäst 

avgörande vikt vid vem som driver bolaget, vilket är en uppfattning det saknas direkt 

stöd för i ML.100 Domskälsredovisningen hade blivit ännu öppnare om RR på ett 

utförligare sätt redogjort för de omständigheter som var avgörande för utgången i målet.  

 

Omständigheterna i RÅ 2002 ref. 21 var följande. U sålde i januari 1991 samtliga sina 

aktier i det helägda bolaget FI AB. Bolaget hade U bildat i februari 1990 och i april 

samma år förvärvade bolaget samtliga aktier i FF AB med helägda dotterbolaget F AB. 

Frågan i målet var, vilket RR inleder med att konstatera, om den realisationsvinst som 

uppkom när U.J sålde aktierna i FI AB skall tas upp till hälften i inkomstslaget tjänst 

eller enbart i inkomstslaget kapital. I domsmotiveringens andra stycke redogör RR för 

sakomständigheterna i målet. Nämnda stycken kommer alltså i omvänd ordning jämfört 

med 2002 ref. 9. I det tredje stycket förklarar RR först vad som är syftet med relevant 

bestämmelse, för att sedan ange bestämmelsens innehåll. I de följande två styckena 

redovisar RR sin bedömning. Det görs således en uppdelning av domsmotiveringen i två 

delar, i den första framgår underlaget för bedömningen och i den andra delen själva 

bedömningen. Motsvarande uppdelning gjordes inte i det ovan behandlade 

förhandsbeskedet. I stycke tre redovisar RR innehållet i relevanta förarbeten. I det 

avslutande stycket, där RR:s överväganden framgår, uttalar RR följande: ”mot denna 

bakgrund och med hänsyn till det grundläggande syftet bakom bestämmelserna...finner 

RR att omständigheterna i U.J:s fall är sådana att han inte kan anses ha varit verksam i 

betydande omfattning i företaget...”. ”Den omständigheten att han har haft den ställning 

han haft i företaget föranleder inte en annan bedömning.” RR uttrycker sig här på 

samma knapphändiga sätt som i det förra målet. Mot bakgrund av att skälen, för att 

kunna individualisera, måste utgöra länkar mellan sakomständigheter och tillämpad 

regel, är en hänvisning till omständigheterna i målet ingen egentlig motivering. Då det 

                                                           
100 Kleerup SN 2003 s. 453: ”Skatterättsnämnden gör således här en subjektsbedömning vad gäller 
skatteplikten för en tjänst. Enligt min uppfattning saknas det stöd för ett sådant synsätt i ML. Eventuellt 
kan visst stöd finnas i det sjätte mervärdeskattedirektivet där det i Bilaga H anges att reducerad skattesats 
får användas för tjänster som tillhandahålls av författare, kompositörer och utövande konstnärer”.  
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sägs i förarbetena att den skattskyldiges arbetsinsats måste ha haft ”påtaglig betydelse 

för vinstgenereringen” är det upp till RR att tolka uttryckets innebörd. Det verkar såsom 

”tolkningen gjorts utifrån det individuella fallet och de i just detta fall föreliggande 

faktiska omständigheterna”.101 RR redovisar dock inte sin tolkning av uttrycket och inte 

heller de omständigheter som haft särskild stor betydelse för utgången i målet. Då RR 

får domslutet att framstå som ofrånkomligt har domsmotiveringen vissa drag av 

börametoden. 
 

Förutsättningarna i RÅ 2002 ref. 27, som är ett förhandsbesked, var följande. Företagen 

X AB och Y AB hade beslutat om samgående, vilket tekniskt skedde genom ett 

andelsbyte. Y AB förvärvade således samtliga aktier i X AB och köpeskillingen 

betalades med hälften kontanter och hälften nyemitterade aktier i Y AB. RR konstaterar 

inledningsvis att man gör samma bedömning som Skatterättsnämnden i fråga 1. I sin 

bedömning av fråga två anger RR först relevant lagrum, för att sedan klargöra vad som 

är frågan i målet samt innebörden av förarbetsuttalanden. ”Frågan i målet gäller om 

bestämmelsen skall förstås så att bedömningen skall ske separat för varje avyttrad aktie 

eller andel, eller om samtliga aktier och andelar som avyttrats vid ett försäljningstillfälle 

skall bedömas i ett sammanhang. Skäl kan anföras för såväl den ena som den andra 

tolkningen. Bl a kan de uttalanden som finns i förarbetena till bestämmelsen synas 

motsägelsefulla.” I det avslutande stycket, efter att ha framlagt sakomständigheter i 

målet, konstaterar RR att det saknas anledning att inte ”godta ett på detta sätt avgränsat 

andelsbyte”. Domsmotiveringens argumentationsstruktur skiljer sig i någon mån från de 

tidigare behandlade fallens argumentationsstrukturer. Här anges sakomständigheterna i 

slutet av domsmotiveringen och inte i något av de inledande styckena. Att RR erkänner 

flera möjliga tolkningsalternativ hade inte förekommit år 1972, då förarbeten över 

huvud taget inte framgick av domskälen. Men för övrigt är domsskrivningen lika sluten 

som den var år 1972. De skäl som kan anföras för den ena eller andra tolkningen anges 

inte och inte heller varför RR i detta fall valde den tolkningen man gjorde.  

 

                                                           
101 Grosskopf  SN 2003 s. 383: ”Utmärkande för tolkningen av kringgåendelagstiftningen är generellt att 
en subjektiv eller en teleologisk lagtolkningsmetod används. Det är också just detta som RR gjort. RR:s 
utslag stämmer i detta avseende väl överens med de uttalanden rörande tolkningen av lagregeln, som 
gjorts i doktrinen..” 
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I RR:s dom RÅ 2002 ref. 51 (överklagat förhandsbesked) var fråga om vilken skattesats 

som var tillämplig avseende en trycksak, bestående av en bild- och textdel samt en 

kalenderdel. Skatten tas ut med 6 % för bl a böcker och 25 % för almanackor. RR börjar 

med att redovisa innehållet i det lagrum som aktualiserades i ärendet på ett sätt som 

känns igen från 1972 års rättsfall. Sedan följer ett förtydligande angående vad som är 

frågan i målet. Sådana klargörande formuleringar förekom inte i 1972 års rättsfall.  

RR fortsätter med att hänvisa till förarbeten, inkluderande uttalanden av lagrådet, och 

EG-direktiv och kommer fram till att varorna i nämnda lagrum skall ges den innebörd 

de har enligt allmänt språkbruk och, om varornas innebörd är otydlig, att tulltaxan kan 

tjäna till ledning för tolkningen. Någon liknande genomgång, som avslutas med en kort 

sammanfattning av RR, förekom inte i något av rättsfallen från 1972, där det hänvisas 

till rättskällorna under rubriken. Dock bör påpekas att rättskällematerialet presenteras 

såsom en bakgrundsbeskrivning, d.v.s. RR knyter inte innehållet till omständigheterna i 

det aktuella fallet. I nästa steg beskriver RR trycksaken på ett detaljerat sätt. Det 

avslutande stycket, där RR konstaterar att almanackan bl a företer påtagliga likheter 

med andra väggalmanackor med bild- och textdelar som saluförs i handeln, påminner 

om det sätt RR utformade domsmotiveringar 1972. Det är här RR redovisar de 

omständigheter som haft avgörande betydelse för utgången. Domsmotiveringen är dock 

fri från uttryck av typen ”icke anse”, ”på grund härav”. RR ansåg för övrigt att 

mervärdeskatt skulle tas ut med 25 % av beskattningsunderlaget för den med 

ansökningen avsedda trycksaken.  

 

I RÅ 2002 ref. 70 hade L.H. tillsammans med hustru och två barn år 1989 flyttat till 

Indonesien. Han avregistrerades från folkbokföringen såsom utvandrad från Sverige den 

17 oktober 1991. År 1992 flyttade L.H. från Indonesien till Moskva, där han under  

perioden 1 mars 1992 - 1 maj 1995 var anställd av SAS. Frågan i målet var om L.H. 

skulle beskattas i Sverige för den lön han under år 1994 uppburit från SAS för sitt 

arbete i Moskva. RR inleder med att utförligt ange vad som sägs i relevant lagrum (53 § 

1 mom. KL och anvisningarna till denna), på liknande sätt som i det nyss behandlade 

fallet. Efter detta återges departementschefens uttalanden vad gäller reglernas syfte och 

innebörd, med exempel på vad som anses ge väsentlig anknytning till Sverige. RR 

fortsätter med att beskriva innehållet i ettårsregeln i 54 § KL och relevant artikel i 

dubbelbeskattningsavtalet. Mönstret känns igen, efter en genomgång av förarbeten 

lagrum samt artiklar följer ett klargörande från RR, denna gång angående den 
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turordning lagrum och artiklar skall behandlas. RSV:s uppfattning att det i uttrycket ” 

varaktigt bo och hemvist på viss utländsk ort” finns ett inneboende krav på att den 

skattskyldige är oinskränkt skattskyldig i ett annat land kommenteras av RR (något som 

inte förekom i 1972 års domsmotiveringar), som istället argumenterar för att en samlad 

bedömning skall göras i varje enskilt fall. Sammantaget fann RR ”med hänsyn härtill 

och med beaktande av den tid han vistats utomlands får L.H. under beskattningsåret 

anses ha haft sådan väsentlig anknytning till Sverige”. Inte heller 

dubbelbeskattningsavtalet ansåg RR utgöra hinder för en beskattning i Sverige. Den del 

av domsmotiveringen, där RR redogör för de omständigheter som bestämt utgången i 

målet, överensstämmer i grova drag med den argumentationsteknik RR tillämpade 

1972. Domsmotiveringen har vissa likheter med naturrättsmetoden/börametoden. 

Domskälen är inte resonerande och domslutet framstår som en logisk följd av de 

sakomständigheter RR anför.  

 

I fallet RÅ 2002 ref. 74 var det fråga om rätt till avdrag för ökade levnadskostnader som 

en gift kvinna ådragit sig i samband med att hon var tvungen att ta anställning på annan 

ort än bostadsorten. Kvinnan och hennes make var bosatta i Strömsund och båda var 

med kort mellanrum tvungna att ta anställning på två skilda orter. I sin självdeklaration 

hade kvinnan gjort avdrag för den kostnad som den av henne i Lidköping hyrda 

lägenheten medfört.  

 RR inleder med att redogöra för sakomständigheter i målet, vilket RR ofta gjorde i 

1972 års mål. Genom att sedan ange de argument kvinnan framfört, avviker man från 

den ”mall” som 1972 års domsmotiveringar följde, får man en god uppfattning om 

rättstvistens innebörd. RR säger något om vad som gäller levnadskostnader i allmänhet 

och går sedan över till att diskutera relevanta lagrum. Den i målet aktuella 

bestämmelsen anger att makes förvärvsverksamhet, svårighet att skaffa bostad eller 

annan särskild omständighet är skäl som kan ligga till grund för en avdragsrätt. I 

samband med detta framför RR också vad man anser vara syftet med bestämmelsen. RR 

kommenterar i nästa led nämnda kriterier mot bakgrund av omständigheterna i målet, en 

argumentationsteknik som inte förekom 1972, för att konstatera att K.H. inte uppfyller 

dessa. RR, som tar fasta på att makarna är högt kvalificerade i sina yrken, att de påbörjat 

sitt nya arbete med kort tids mellanrum samt deras behov av rådrum, anser dock att 

avdragsrätt föreligger. De i målet speciella omständigheterna, som det inte sägs något 

om i lagtexten, ligger således bakom RR:s beslut att ge makarna ett skäligt rådrum för 
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att kunna tänka över sin situation. Först efter denna frist kommer en ny 

skälighetsbedömning att göras och den normala treårsgränsen att gälla. Enligt min 

mening verkar det såsom RR, eftersom den i målet aktuella bestämmelsen icke inrymde 

makarnas uppkomna situation, genom att beakta avsikten med bestämmelsen har 

utvidgat bestämmelsens tillämpningsområde. Legalitetsprincipen har fått ge vika för ett 

rättvisare resultat. RR resonerar på ett utförligt sätt då man anger både pro och contra 

argument. Domsmotiveringen har inte utformats enligt någon av Strömbergs metoder.  

 

I RÅ 2002 ref. 88 uppkom frågan om varor skulle ingå i en säljares lager eller ej. Den 

skattskyldige var ett företag som tillverkade och sålde kartonger. Enligt bolaget har 

varorna transporterats för bolagets räkning från tillverkningsstället till av bolaget 

anlitande speditörer i utlandet. Varorna har där förvarats i lagerhus på bolagets 

bekostnad till dess kunden avropat varorna. RR börjar med att ange vad man anser vara 

frågan i målet. Man preciserar sedan rättstvistens innebörd genom att ange på vilka 

punkter RSV och bolaget har olika uppfattningar. Kommunalskattelagen ger inte, enligt 

RR, någon ledning angående vad som skall anses vara inneliggande lager. Det kan 

redan i detta skede konstateras att RR:s domsskrivning i detta fall är betydligt mer 

öppen än den var 1972. För trettio år sedan fick man ingen uppfattning om rättstvistens 

innebörd och man kunde ofta endast gissa sig till om beslutet var grundat på en lagregel 

eller inte. Det bör dock anmärkas att RR, istället för att analysera parternas 

argumentation, tillämpar ett motivuttalande från 1945 (motsatsvis). Genom att förlita 

sig på bolagets uppgifter, (RR nöjer sig med att konstatera att RSV inte lyckats visa att 

uppgifterna är oriktiga eller missvisande), kommer RR fram till att varorna varken 

omhändertagits av köparen eller för dennes räkning och inte heller avlämnats för 

transport till köparna. Till stöd för att tillämpa detta uttalande åberopade RR ett rättsfall 

från 1987. Att orsaken till att varorna placerats i det utländska lagret var att en bindande 

order inkommit tog RR inte fasta på. Varorna skulle fortfarande anses ingå i säljarens 

lager. Inte heller här har jag kunnat kategorisera domsmotiveringen enligt Strömbergs 

terminologi.  

 

I RÅ 2002 ref. 89 bedrev ett bolag med säte i Nederländerna verksamhet i ett stort antal 

länder , bl a Sverige, med showen ”Holiday on Ice”. Medlemmarna i truppen erhöll 

ersättning genom fast veckolön. Frågan i målet var om bolaget också var skattskyldigt, i 

det fallet för entréavgifterna. Att RR inleder med att ange sakomständigheter (vilket RR 
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gör i detta fall), är inte lika vanligt förekommande som i 1972 års domsmotiveringar, 

men det är ett drag som känns igen från tidigare behandlade rättsfall. I de två följande 

styckena kommenterar RR, som anger skattemyndighetens beslut, underinstansernas 

uppfattning. I samband med detta förtydligar RR på brukligt sätt vilken frågan är i 

målet. RR redogör sedan för artiklar i dubbelbeskattningsavtal på ett utförligt sätt. 

Härefter kommer man in på själva domskälen. Här redogörs det för relevant förarbete, 

vars innebörd, enligt RR, leder till att bolaget kan beskattas endast om artisterna 

undkommit beskattning genom att artikel 17 punkt 1 kringgås. RR fortsätter: ”Det har 

inte framkommit några omständigheter som tyder på att bolaget underlåtit ...betala ut 

den ersättning som artisterna varit berättigade till...”. Mot denna bakgrund ansåg RR att 

det inte fanns förutsättningar för att beskatta bolaget för uppburna entréintäkter.  

 

I RÅ 2002 ref. 97 hade den skattskyldiga erhållit svensk folkpension. Hon beviljades 

också retroaktivt finsk folkpension för samma tid. För att förhindra dubbla förmåner 

minskades den retroaktivt utbetalade finska pensionen vid utbetalningen med ett belopp 

motsvarande den svenska folkpensionen. Den skattskyldige yrkade avdrag i Sverige 

från den svenska folkpensionen av det belopp med vilket den finska retroaktiva 

folkpensionen minskats. Domsmotiveringen innehåller följande moment i nämnd 

ordning; redogörelse för sakomständigheter, vad som är frågan i målet, relevanta 

lagrum, samt de egentliga skälen. Av avgörande betydelse för utgången var att det 

avdrag som gjorts vid utbetalningen av den finska folkpensionen inte minskat den 

svenska folkpensionen. RR avslog yrkandet. I KR: s domskäl framgår den artikel som 

ger en institution i en medlemsstat rätt att begära av en institution i en annan 

medlemsstat att överskottsbelopp dras av från den pension som där utbetalas. 

Domsmotiveringen, som är mer utförlig än 1972 års domskäl i regel var, hade blivit än 

mer fullständig om artikeln angivits. Anledningen till att den inte finns med är sannolikt 

att den inte har en direkt betydelse för utgången i målet.  

 

I RÅ 2002:99 uppkom också frågan om väsentlig anknytning. E.F.H. flyttade i juli 1990 

till Frankrike. Hon var under år 1992 anställd vid den internationella organisationen 

CERN. Sedan den 1 juli 1994 innehade hon en doktorstjänst vid Lunds universitet, men 

var fortsatt stationerad vid CERN. Frågan i målet blev om E.F.H. var skyldig att erlägga 

skatt i Sverige för inkomst som hon förvärvat inom och utom riket under 

beskattningsåren 1992 och 1995. RR:s domskäl överensstämmer i stora delar med 
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”SAS” målets domsmotivering. RR hänvisar till bl a samma lagrum och förarbeten. RR 

anger även här sakomständigheterna i målet, för att i nästa steg konstatera att den 

omständigheten att hon var svensk medborgare under inkomståret 1992 inte ensamt kan 

ligga till grund för beskattning. Efter att ha anfört under vilka förhållanden hon tillträtt 

doktorandtjänsten finner RR ”vid en samlad bedömning att tillträdet till 

doktorandtjänsten inte kan anses utgöra grund för återbosättning när det gäller 

inkomståret 1995”. Genom att uttrycka sig på detta sätt får man en känsla av att RR inte 

redovisar alla avvägningar man gjort och att det finns vissa inslag av skön i RR:s 

bedömning. Detta sätt att motivera hade varit främmande för RR år 1972 då man fick 

domslutet att verka som ofrånkomligt, genom att hänvisa till omständigheterna i målet. I 

och med att RR inte redovisar samtliga överväganden och genom att man använder 

uttrycket ”inte kan anses” får man dock även här domslutet att verka som oundvikligt. 

Domsmotiveringen har därför vissa inslag av börametoden/naturrättsmetoden.  
 

Förhandsbeskedsärendet RÅ 2002 ref. 101 gällde ett svenskt bolag som skulle sälja sin 

danska filial till ett danskt bolag mot betalning i aktier i detta sistnämnda bolag. I det 

första stycket anger RR kort sakomständigheterna i målet, för att i nästa stycke komma 

in på relevanta lagrum. RR konstaterar därefter att bestämmelserna inte är tillämpliga, 

eftersom det köpande företaget inte är skattskyldigt i Sverige. Det är med denna 

utgångspunkt RR går över till att redovisa de egentliga skälen för avgörandet. Lägg 

märke till att man här inte klargör vad som är frågan i målet. RR tar sedan fasta på att 

transaktionen är att karaktärisera som ett byte, vilket med tillämpning av grundregeln 

inom inkomstbeskattningen vid byte av tillgångar leder till att tillgångarna skall anses 

anskaffade för ett belopp motsvarande marknadsvärdet. I nästa mening följer ett föga 

upplysande uttalande av RR: ”det förhållandet att beskattningen av X AB på grund av 

avyttringen kan komma att elimineras eller lindras genom bestämmelserna om 

avräkning av fiktiv skatt i 38 kap. 19 § IL föranleder inte någon annan bedömning.” 

Jämfört med förhandsbeskeden ovan är denna domsmotivering den minst utförliga. 

Precis som i tidigare behandlade förhandsbesked görs det ingen uppdelning mellan RR:s 

bedömning och underlaget för bedömningen.  

 

I RÅ 2002 ref.102 prövades avdrag för dubbel bosättning. Det rådde enligt domstolarna 

ingen tvekan om att C skulle ha rätt till avdrag för dubbel bosättning. Problemet var 

istället att C yrkade avdrag för utgifter för en villafastighet på bostadsorten. RR anger 
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först några sakomständigheter. RR fortsätter med att konstatera att LR och KR har i 

utgifterna för logi räknar in ränteutgifterna reducerade med räntebidrag och 

skattereduktion, vilket är en argumentationsteknik som sannolikt inte hade använts år 

1972. Inte i något av de domskäl som studerats från år 1972 nämns den utgång den 

aktuella frågan fått i underinstanserna eller KR. I nästa led åberopar RR relevanta 

lagrum, för att sedan ta fasta på att C.O. har i inkomstslaget kapital medgivits avdrag för 

sina ränteutgifter hänförliga till lånet på fastigheten. RR subsumerar det aktuella fallet 

under aktuell lagregel, enligt subsumtionsmetoden. Trots att utgången skapar en 

diskrepans mellan hyra av bostad och köp av bostad, anser domstolen det vara 

tillräckligt att, utan ytterligare motivering, hänvisa till relevant lagrum.  

 

Frågan om avdragsrätt för påstådd fordran, som en delägare hade på sitt 

kommanditbolag, när bolaget gått i konkurs uppkom i RÅ 2002 ref. 105. Det i målet 

aktuella lagrummet stadgade att med avyttring jämställs det fallet att ett finansiellt 

instrument förlorar sitt värde till följd av att det bolag som givit ut instrumentet 

upplöses genom konkurs. Innan man kan tillämpa lagrummet i denna situation 

förtydligar RR att man för det första måste göra en bedömning av vad som menas med 

bolag och för det andra bestämma innebörden av begreppet finansiellt instrument. Till 

att börja med fann RR kort och gott att om ordet bolag i lagtexten används självständigt 

så omfattar det alla bolag, i vart fall sådana som är juridiska personer. För att få ökad 

klarhet om innebörden av begreppet finansiellt instrument söker RR ledning i 

förarbeten. Efter en utförlig genomgång av förarbeten konstaterar RR att den 

civilrättsliga definitionen innebär att instrumentet måste vara avsett för omsättning på 

värdepappersmarknaden. RR nöjde sig dock inte med detta utan konstaterar att 

begreppet kommit att användas på ett mer vidsträckt sätt inom skatterätten än vad den 

civilrättsliga definitionen tillåter. Detta medför, enligt RR, att det skatterättsliga 

begreppet ”är vagt i sina konturer och saknar den precision” som det civilrättsliga har. 

Så långt känns RR:s metod för att utforma domskäl igen; man börjar med att ange 

relevant lagrum, man förklarar vad som är frågan i målet, man redogör för förarbeten. 

RR:s tillvägagångssätt skiljer sig dock i någon grad från i tidigare mål använda 

argumentationstekniker. I ovan beskrivna mål redovisar man i regel innehållet av 

förarbeten i inledningen av domsmotiveringen. Här nöjer man sig inte med detta, utan 

för att närmare kunna bestämma innebörden av begreppet tar man återigen upp vad 

förarbeten nämner om syftet med bestämmelsen. RR fullföljde dock inte dessa 
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tankegångar som kunde ha lett ett konsekvensinriktat resonemang, utan fastslog istället 

att ett grundkrav på ett finansiellt instrument är att det ”dokumenteras och konkretiseras 

genom en utfärdad handling eller på något annat sätt”. RR resonerar på ett metodiskt 

och logiskt sätt ända fram till den avslutande kommentaren. Att resonemanget har vissa 

brister framgår av den osäkra slutsats som en e contrario tolkning leder till d.v.s. att 

avdrag hade kunnat ske om den skattskyldige presenterat en skriftlig fordran på sitt 

kommanditbolag. När de civilrättsliga förarbetenas tolkning av begreppet stod i konflikt 

med den skiftande betydelse begreppet fått i skilda skatterättsliga sammanhang tog RR 

hjälp av bestämmelsens syfte. Det kan endast spekuleras i hur domsmotiveringen hade 

sett ut om RR avdömt fallet år 1972, men om motiveringen innehållit ett konstaterande 

av syftet, några sakomständigheter samt ett uttalande från RR innebärande att avdrag 

nekas, hade det varit i linje med den argumentationsteknik man då tillämpade.  
 

I RÅ 2002 ref. 113 hade ett bolag tillhandahållit i eget namn prenumerationer på 

allmänna nyhetstidningar och utländska periodiska publikationer. När bolaget hade tagit 

emot beställningar från kunder upphandlade bolaget prenumerationerna från det förlag 

som gav ut tidskrifterna. Bolaget hade inte ingått några formliga avtal med förlagen men 

erhöll viss rabatt från dessa vid beställning. Bolaget ansvarade gentemot prenumeranten 

för utebliven eller försenad leverans och stod också risken för utebliven betalning från 

prenumeranten. Frågan i målet konstaterar RR, efter att redovisat innehållet i relevanta 

lagrum, är om bolaget genom att sälja prenumerationer på nyhetstidningar och 

utländska periodiska publikationer, som var undantagna från skatteplikt i 

mervärdeskattehänseende, också tillhandahållit skattepliktiga förmedlingstjänster.  

Av den lagregel som var tillämplig i målet framgår att ett ombud är skattskyldig om han 

i eget namn förmedlar vara eller tjänst och uppbär likviden för detta. RR finner det 

utrett, då RSV lämnat bolagets beskrivning obestridd, att bolaget i eget namn 

tillhandahållit prenumerationer och uppburit likviden. Bolaget har haft ansvaret för 

leverans och utebliven betalning. RR konstaterar således vilka omständigheter som är 

klarlagda och utredda. Domskälen innehåller ingen bevisanalys eller bevisvärdering. 

Domskälen visar i detta fall hur RR argumenterar när partsrelationerna är oklara och 

bevisbördan är avgörande för utgången.  
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6.1 Sammanfattning och jämförelse 
 

Studien visar att RR år 2002 i betydligt mindre utsträckning än år 1972 utformat 

domskälen enligt Strömbergs metoder. Medan 1972 års domskäl ofta kunde placeras in 

under någon av argumenttyperna (eller hade karakteristiska drag från en eller flera av 

dessa) kan endast några stycken av 2002 års domskäl kopplas till Strömbergs modeller 

för argumentering. Det kan därmed konstateras att Strömbergs modeller inte längre är 

lämpliga som underlag då man önskar undersöka och beskriva RR:s 

argumentationsteknik. Anledningen till att de flesta argumenttyperna (möjligtvis inte 

värderingsmetoden) har spelat ut sin roll som förklaringsmodeller är att domskälen inte 

längre är utformade som om det endast finns en enda möjlig lösning. Detta är särskilt 

tydligt då RR erkänner t ex att underlaget är bristfälligt eller att skäl kan anföras för den 

ena eller andra tolkningen. Till skillnad från 1972 års fall redovisar RR numera på ett 

mer öppet sätt vilka källor man använt och vilka avvägningar man gjort. Det bör 

påpekas att gränsen mellan de domsmotiveringar som kan sägas ha vissa drag av en 

argumenttyp och de som inte kan påstås ha det är något flytande. Om det enda som 

krävdes, för att en motivering skulle kunna härledas till börametoden, var att domslutet 

framstår som logiskt nödvändigt mot bakgrund av i målet anförda rättsfakta, skulle 

majoriteten av rättsfallen (från 2002) kunna kategoriseras. Trots att RR i regel endast 

redovisar skälen för ett avgörande är det dock för långtgående att säga att utgången 

framställes som ofrånkomlig. Orsaken till detta är som sagt den ökade öppenheten i 

domsskrivningen, vilket visar att det finns ett visst utrymme för tolkningar, samt att de 

formuleringar man använder för att tillkännage sitt ställningstagande inte är lika 

auktoritativt utformade som tidigare. Till skillnad från år 1972 är formuleringar av 

typen ”enligt RR:s mening” eller ”hinder bör inte föreligga” vanligt förekommande i 

2002 års domskäl. I två fall är dock motiveringen så bristfällig att motiveringen 

åtminstone kan sägas ha vissa drag av börametoden (2002 ref. 21, 2002 ref. 27). I två 

andra fall har en subsumering skett under relevant lagregel (2002 ref. 101, 2002 ref. 

102).  

 Det finns således indikationer om att RR:s argumentationsteknik har förändrats de 

senaste trettio åren, men samtidigt behöver det inte innebära att något drastiskt har hänt. 

Relativt små förändringar, som inträffar om RR exempelvis upphör att använda vissa 

uttryck såsom ”icke anses”, kan innebära att domskälen inte längre låter sig infogas 
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inom de snäva ramar som Strömbergs modeller för argumentation utgör. Man skulle 

också kunna tänka sig att Strömbergs metoder inte är heltäckande och att det finns andra 

metoder för utformning. Att RR övergått till att använda andra modeller, är inte samma 

sak som att RR:s argumentationsteknik förvandlats från oacceptabel till acceptabel. Hur 

som helst kan det konstateras att det har skett förändringar i RR:s argumentationsstil, 

men för att kunna avgöra huruvida det är fråga om en grad- eller artskillnad krävs 

fortsatt analys.  

Genomgången visar att 2002 års domsmotiveringar i grova drag innehåller följande 

moment; klargörande vad som är frågan i målet, lagrum och/eller förarbeten, 

sakomständigheter, de egentliga skälen. Vid studiet av de i denna uppsats behandlade 

rättsfallen har jag kunnat urskilja två huvudtyper av strukturer. Den stora skillnaden 

mellan dessa är hur de inleds. Kännetecknande för den första strukturen är att RR börjar 

med att redogöra för relevant lagrum (för att sedan fortsätta med relevant förarbete), 

medan det utmärkande draget för den andra strukturen är att RR inledningsvis anger 

sakomständigheter i målet. Jag har inte kunnat se att den ena strukturen skulle leda till 

utförligare domskäl än den andre, eftersom mindre (eller mer) fullständiga domskäl 

finns hos båda strukturerna. Jag har dock funnit att denna indelningsgrund är mindre 

lämplig, eftersom det i de övriga rättsfallen från 2002 ofta förekommer kombinationer 

av de båda grundtyperna. Om man studerar samtliga domsmotiveringar från 2002 finner 

man istället att strukturen ofta varierar från fall till fall, utan återkommande mönster. 

Kan ovan nämnda moment också identifieras i 1972 års domskäl?  

 I 1972 års domskäl förtydligar RR inte i något fall vad som är frågan i målet. 

Dessa klargöranden, som även kan omfatta hur i målet relevanta lagregler förhåller sig 

till varandra eller vad som är innebörden av i målet behandlade förarbeten, har främst en 

framställningsteknisk betydelse. Att sådana formuleringar förekommer i 2002 års 

domskäl, men inte i 1972 års domskäl, beror bl a på att 2002 års domsmotiveringar ofta 

innefattar en argumentation i flera led. Av pedagogiska skäl är det nödvändigt med en 

klargörande formulering innan ett nytt led påbörjas av argumentationen. Vad gäller 

redovisningen av lagrum i 1972 års domskäl så kan det konstateras att RR inte på 

samma regelmässiga sätt, som i 2002 års domskäl, anger tillämpligt lagrum. En möjlig 

tendens är att RR anger lagrum endast då det relevanta lagrummet har en direkt 

betydelse för utgången i målet. Detta till skillnad från 2002 års fall där RR, inte bara 

anger relevant lagrum, utan ofta också för en diskussion kring tillämpliga lagrum.  
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Förarbeten åberopas regelmässigt i 2002 års domskäl. I 1972 års domskäl åberopas de 

inte i något fall. Sakomständigheter ingår i regel som ett moment även i 1972 års 

domskäl. På liknande sätt som i 2002 års domskäl, dock något mindre utförligt, framgår 

sakomständigheterna antingen i det inledande stycket eller i samband med att det 

redogörs för vad som är utrett i målet. Om man studerar de båda årtalens 

domsmotiveringar finner man som sagt att 2002 års domskäl ofta innehåller en 

argumentation i flera led, men också att RR år 1972 endast redovisade de egentliga 

skälen, som i 2002 års domsmotiveringar finns i det avslutande stycket.  

De sätt på vilka man redogör för de egentliga skälen skiljer sig inte från varandra i 

någon högre grad, (dock är redovisningen av de egentliga skälen något mer fyllig år 

2002) vilket kan tyckas vara förvånande då ett mer resonerande sätt att redogöra för de 

egentliga skälen hade varit i linje med den övriga utvecklingen.  
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7 Diskussion och slutsatser 
 

7.1 Tabell och metodkritik 

 
Nedan har jag försökt att placera in rättsfallen i olika fack, vilket inte har varit helt lätt. 

För att det skall bli ett ja under rubriken ”lagtolkningsproblem” krävs det att tolkningen 

har en direkt betydelse för utgången i målet. Ett grundkrav är att lagregel ingår i 

domsmotiveringen. Tolkningen av begreppet ”väsentlig anknytning” medför särskilda 

problem, eftersom tolkningsargumenten i regel bestäms av de i målet faktiska 

omständigheterna. Metoden för en sådan tolkning kan klassificeras såsom objektiv eller 

subjektiv. Däremot är det inte möjligt att kategorisera tolkningen såsom restriktiv eller 

extensiv, till följd av att begreppet saknar kärnområde.   

 

– En lagtolkningsmetod klassificeras som subjektiv, inte bara i de fall förarbeten 

erbjudit det tolkningsargument som bestämt utgången i målet, utan också då RR av 

andra skäl söker ledning i förarbeten t ex för att klarlägga lagstiftarens syfte med en 

bestämmelse.102  

 

– En lagtolkningsmetod benämns såsom objektiv bl a i de fall tolkaren fastställer 

lagtextens innebörd genom bokstavstolkning. Men även då tolkaren inriktar sig på andra 

objektiva uppfattade omständigheter är det fråga om en objektiv lagtolkningsmetod, 

exempelvis då tolkaren företar en 1) systematisk tolkning, 2) viss teleologisk 

tolkning.103  

 

Dessa två fall belyser att lagtexten kan användas på olika sätt i olika mål. I dom RÅ 

1972 ref. 52 har den såsom ”räntan” betecknade utbetalningen ansetts inrymmas inom 

den aktuella lagtextens betydelseområde. Men då utbetalningen ligger utanför 

lagregelns kärnområde är det fråga om en extensiv tolkning. Detta till skillnad från RÅ 

1972 ref. 34 där RR med hjälp av en lexikalisk-grammatisk tolkning funnit skäl att 

separera pension från inkomst av tjänst. Artikeln i det aktuella 

                                                           
102 Evers 1987 s. 38.  
103 Se Strömholm 1981 s. 403; Evers 1987 s. 38.  
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dubbelbeskattningsavtalet tolkades därmed restriktivt. Pension ligger utanför artikelns 

kärnområdet, men inom betydelseområdet.  
 

Det kommer också att anges om det föreligger en extensiv eller restriktiv tolkning. Vid 

extensiv tolkning kommer ett fall som ligger utanför lagregelns kärnområde, men ändå 

inom betydelseområdet att hänföras till regelns tillämpningsområde. Vid restriktiv 

tillämpning hänförs ett fall som ligger utanför lagregelns kärnområde, men ändå inom 

betydelseområdet, inte till lagregelns tillämpningsområde. Det är fråga om ett 

reduktionsslut när tolkaren tillämpar en lagregel på ett fall som klart faller in under 

lagregelns kärnområde.104  

 
Det finns flera moment av osäkerhet som man bör ta i beaktande vid en analys av 

tabellens resultat. Undersökningen är inte komplett. Den del av studien som berör 

rättsfallen från 1972 är mer fullständig än den del som behandlar rättsfallen från 2002, 

eftersom rättsfallen från 1972 är begränsade till antalet. De flesta rättsfallen från 1972 

täcks av studien, vilket medför att slutsatserna angående vad som är karakteristiskt för 

detta årtals domsmotiveringar är säkrare än slutsatserna angående vad som kännetecknar 

2002 års domsmotiveringar. Det begränsade antalet kan medföra att studien ger en 

sämre inblick i hur RR går till väga för ett lösa ett större spektrum av situationer. Det 

begränsade antalet medför också att skiftande sakförhållanden kan få en avgörande 

betydelse för den tendens som utkristalliseras. Ytterligare en försvårande omständighet 

har och göra med den slutenhet som präglar 1972 års domsmotiveringar, till skillnad 

från 2002 års domsmotiveringar där RR betydligt mer öppet redovisar de rättskällor 

som haft betydelse för utgången. De rättskällor som haft betydelse för utgången av 1972 

års mål hänvisas det till under rättsfallsrubriken. Detta medför dock inte att det med 

säkerhet kan sägas att RR grundat sitt domslut på dessa rättskällor. Rättskällorna kan ha 

beaktats av RR, men de kan likaväl ha åberopats endast i underinstanserna. Trots den 

bristande utförligheten så anser jag dock att man av domskälen kan utläsa något 

angående de metoder RR använt sig av i 1972 års domsmotiveringar. Det är således 

förenat med vissa svårigheter att genomföra denna studie, men min ståndpunkt är likväl 

                                                           
104 Ekelöf 1990 s. 61. 
 



 

 

 

73

att det går att dra vissa slutsatser angående de tendenser som undersökningen ger 

uttryck för.  
 Den tendens som framgår av tabellen är att RR i 1972 års rättsfall så långt det är 

möjligt försöker lösa tolkningsproblemet genom att använda lagtexten. Om den aktuella 

situationen passar in under en lagregel bortser RR från förarbeten och den 

skattskyldiges egna syften med transaktionen samt använder inte de lege ferenda 

resonemang. RR försöker genom semantisk tolkning fastställa innebörden av en lagtexts 

ordalydelse. Om det finns en lagregel som ger ett lösningsförslag tillämpas regeln av 

RR oavsett de i målet speciella omständigheterna, som lagstiftaren inte hade i åtanke då 

han utformade regeln. Legalitetsprincipens ställning är stark till den skattskyldiges 

fördel. Kompetensfördelningen mellan lagstiftare och RR framgår klart. RR tillämpar 

lagen som riksdagen stiftar.  

 Den tendens som framgår av 2002 års domsmotiveringar ger en annan bild. Här 

söker RR i större utsträckning ledning i förarbeten till lagen och det oavsett om det är 

till fördel eller nackdel för den skattskyldige. Förarbetenas roll skall dock inte 

överdrivas. I samtliga rättsfall, där det har använts en subjektiv lagtolkningsmetod, är 

det mycket som talar för att RR hade kommit fram till samma domslut även utan 

förarbetenas hjälp. Sammanfattningsvis kan sägas att RR oftare söker ledning i 

förarbeten i 2002 års rättsfall än i 1972 års rättsfall, men att det ändock är de i målet 

klarlagda faktiska omständigheterna som hamnar i fokus.  
 
Rättsfall Lagtolk- 

nings-
problem 

Lagtolknings- 
metod 
Subjektiv/ 
objektiv 

Extensiv/ 
restriktiv 
tolkning eller 
reduktionsslut 

Fördel/ 
nackdel för 
skattskyldig 

Grundtyp av 
argument- 
ering 

RÅ 1972 
ref. 6 

Nej    Naturrätts- 
metoden 

RÅ 1972 
ref. 7 

Nej    Naturrätts- 
metoden 

RÅ 1972 
ref. 16 

Ja Objektiv Reduktionsslut  Böra- 
metoden/ 
naturrätts- 
metoden 

RÅ 1972 
ref. 25 

Nej     

RÅ 1972 
ref. 32 

Nej    Naturrätts- 
metoden 

RÅ 1972 
ref. 34 

Ja Objektiv Restriktiv Fördel Subsumtions- 
metoden/böra-
metoden 

RÅ 1972 
ref. 36 

Nej    Faktametoden 



 

 

 

74

 
Rättsfall Lagtolk- 

nings-
problem 

Lagtolknings- 
metod 
Subjektiv/ 
objektiv 

Extensiv/ 
restriktiv 
tolkning eller 
reduktionsslut 

Fördel/ 
nackdel för 
skattskyldig 

Grundtyp av 
argument- 
ering 

RÅ 1972 
ref. 37 

Ja Objektiv Reduktionsslut  Subsumtions-
metoden 

RÅ 1972 
ref. 44 

Nej    Börametoden 

RÅ 1972 
ref. 46 

Nej     

RÅ 1972 
ref. 52 

Ja Objektiv Extensiv Fördel Subsumtions-
metoden 

RÅ 1972 
ref. 54 

Nej    Börametoden 

RÅ 1972 
ref. 58 

Nej    Naturrätts- 
metoden/böra 
metoden 

RÅ 1972 
ref. 65 

Ja Objektiv Reduktionsslut  Subsumtions- 
metoden 

RÅ 2002 
ref. 9 

Ja Objektiv Restriktiv Fördel 
 

 

RÅ 2002        
ref. 21 Ja 

Subjektiv Restriktiv Fördel  

RÅ 2002 
ref. 27 

Ja Subjektiv Extensiv Fördel  

RÅ 2002 
ref. 51 

Ja Subjektiv Restriktiv Nackdel  

RÅ 2002 
ref. 70 

Ja Subjektiv Reduktionsslut   

RÅ 2002 
ref. 74 

Ja Objektiv Extensiv  Fördel  

RÅ 2002 
ref. 88 

Nej     

RÅ 2002 
ref. 89 

Ja Subjektiv Reduktionsslut   

RÅ 2002 
ref. 97 

Ja Objektiv Reduktionsslut   

RÅ 2002 
ref. 99 

Ja Subjektiv Reduktionsslut   

RÅ 2002 
ref. 101 

Ja Objektiv Reduktionsslut   

RÅ 2002 
ref. 102 

Ja Objektiv Reduktionsslut   

RÅ 2002 
ref. 105 

Ja Subjektiv Restriktiv Nackdel  

RÅ 2002 
ref. 113 

Ja Objektiv Restriktiv Fördel  
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7.2  RR:s användning av förarbeten 
 

Det kan först vara lämpligt att säga något om vad som skiljer den information som 

tabellen ger och vad som kommer att tas upp i detta avsnitt. Tabellen visar bl a vilka 

lagtolkningsmetoder som haft betydelse för utgången, men den ger inget besked om hur 

förarbeten används eller i vilken grad de har haft en avgörande betydelse för domslutet. 

Av tabellen framgår inte heller hur öppet RR redovisar eller diskuterar de argument man 

byggt domslutet på, om de lege ferenda resonemang förekommit eller hur logiskt och 

metodiskt RR argumenterar. Det är dessa obesvarade frågor som kommer att behandlas 

i detta avsnitt.  

 De omständigheter som försvårar genomförandet av denna studie påverkar i större 

utsträckning den del av studien som rör RR:s användning av lagtolkningsmetoder. 

Skiftande sakförhållanden är en av flera faktorer som medför att en genomgång av ett 

större antal rättsfall ökat sannolikheten för att den tendens som kommer till uttryck i 

studien av lagtolkningsmetoder är riktig. Att studien omfattade fler rättsfall hade varit 

önskvärt även när man analyserar RR:s argumentationsteknik i domsmotiveringar, men 

av olika anledningar är det begränsade antalet rättsfall ett mindre problem i denna del av 

studien. En orsak till detta är att kopplingen mellan några av de omständigheter som gör 

det svårare att avgöra vilka rättskällor RR hämtar sina argument från i 1972 års rättsfall 

och RR:s sätt att argumentera är av intresse här. Då det inte framgår av en 

domsmotivering vilka rättskällor RR beaktat är det en konsekvens av den 

argumentationsteknik som RR tillämpar, vilket medför att även en sådan 

domsmotivering säger något om det sätt RR argumenterar på eller redovisar sina 

domskäl. Det finns med andra ord nästan alltid något att säga om det sätt RR 

argumenterar på och det oavsett om rättsfallet är vägledande vad gäller 

lagtolkningsmetoder eller ej. En annan orsak är att den tendens, som finns gällande hur 

RR:s argumentationsteknik har förändrats sedan 1972, är tydlig. Om tendensen varit 

mindre tydlig hade det antal rättsfall studien omfattar varit en fråga av större betydelse.  

 Studien visar att den tendens som är mest framträdande vid en jämförelse mellan 

1972 och 2002 års domsmotiveringar har att göra med RR:s sätt att hantera förarbeten. I 

1972 års domsmotiveringar framkommer det inte alls vilka förarbeten RR har grundat 

sitt beslut på. Man har istället valt att samla alla rättskällor (inklusive förarbeten), som 

det hänvisats till i någon av instanserna, under rättsfallsrubriken. Denna metod för att 
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redovisa rättskällor leder till ett antal frågor. Framgår det av domsmotiveringen att RR 

likväl beaktat förarbeten? Speglar domsmotiveringen de ”verkliga” överväganden som 

RR gjort? Medför det någon skillnad att redovisa rättskällor i domsmotiveringen? Eller 

innebär det endast att det är mindre komplicerat att förstå domsmotiveringen? Vad 

gäller den första frågan kan sägas att det endast i ett av de berörda rättsfallen från 1972 

framstår som troligt att förarbeten haft en avgörande betydelse för utgången av målet. 

Det heter i målet RÅ 1972 ref. 8 att ersättning och reparation är kostnader, ”till vilka 

hänsyn tagits i de kalkyler som ligger till grund för bolagets priser”. Att detta 

resonemang kan ha sin grund i förarbeten framkommer av det sätt meningen framförs i 

motiveringen samt av de hänvisningar som görs av skiljaktiga ledamöter i 

underinstansen. I övriga fall verkar det som om RR löser rättsfrågan genom att tillämpa 

relevanta lagrum och fästa vikt vid faktiska omständigheter. Detta skulle kunna tolkas 

som att RR redovisar argument från förarbeten om de har avgörande betydelse för 

utgången i målet, men en sådan tolkning är dock förenad med betydande osäkerhet 

eftersom det inte finns något som tyder på att förarbeten inte har haft motsvarande 

inflytande i andra fall.  

 Den metod som används för att hänvisa till rättskällor i 1972 års 

domsmotiveringar skiljer sig markant från den metod som tillämpas i 2002 års 

domsmotiveringar. I 2002 års domsmotiveringar används förarbeten på ett betydligt mer 

öppet sätt, både då de har direkt betydelse för utgången av målet och då de har en 

underliggande betydelse som exempelvis kan vara att få RR:s dom att framstå som 

logiskt underbyggd. Ett bra exempel på den roll förarbeten kan spela i 2002 års 

domsmotiveringar ger RÅ 2002 ref. 105. I domsmotiveringen redogör RR på ett 

utförligt sätt för relevanta förarbeten för att sedan konstatera att de står i konflikt med 

lagens systematik, vilket utgjorde hinder mot deras användning. I 2002 års 

domsmotiveringar inleder RR i flera fall med att redovisa innehållet i relevanta lagrum 

och förarbeten. Detta är önskvärt eftersom det gör utformningen av domskälen mer 

pedagogisk. En annan fördel är att det då inte råder några tvivel om huruvida förarbeten 

beaktats eller ej. Förarbetenas roll i 2002 års domskäl är framförallt att ge en 

bakgrundsbeskrivning till RR:s bedömning. När RR redogör för sin bedömning kopplar 

man i regel inte skälen till det som redovisats av förarbetenas innehåll. Att en diskussion 

förs kring skälens relation till förarbeten är naturligtvis av olika betydelse i olika fall. 

Då förarbeten anger vilka omständigheter som är av särskild betydelse framgår ofta 

förhållandet implicit. I de fall när RR avgör ett mål mot bakgrund av det syfte en 
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bestämmelse har enligt förarbeten är det dock av större vikt att ett resonemang förs. 

Vikten av att RR resonerar på ett utförligt sätt belyses i RÅ 2002 ref. 105. RR 

konstaterar att innebörden av begreppet finansiellt instrument skall bestämmas mot 

bakgrund av lagstiftarens syfte med bestämmelsen, att förhindra skentransaktioner. I 

nästa steg fäster dock RR avgörande vikt vid att dokument saknas, utan att koppla denna 

omständighet till vad som konstaterats vara bestämmelsens syfte.  

Det skulle vara alltför drastiskt att påstå att detta sätt att använda förarbeten har 

inneburit en radikal förändring. RR:s sätt att använda förarbeten i 2002 års 

domsmotiveringar underlättar förståelsen av domskälen samt bidrar till att göra 

domskälen mer öppna och fylliga. Orsaken är att RR redogör för de i målet avgörande 

faktiska omständigheterna, utan att sätta dessa i ett samband med förarbeten. Detta kan 

ju göras genom att exempelvis koppla en bestämmelses syfte med de faktiska 

omständigheterna eller genom att på ett mer sammanhängande sätt diskutera kring de 

faktiska omständigheterna och förarbeten samt deras relation till varandra.  

 Förarbeten har ofta en begränsad betydelse för utgången av målet oavsett om de 

hänvisas till i motiveringen eller ej. Som jag tidigare har påpekat, är det de i målet 

faktiska omständigheterna, som i slutändan ofta i hög grad bestämmer utgången i målet.  
 

7.3 De egentliga skälen 
 

De förändringar som skett de senaste trettio åren vad gäller RR:s argumentationsteknik 

kan sammanfattas under följande punkter: större öppenhet i redovisningen av 

rättskällor, argumentationen innehåller fler led, RR använder auktoritativa uttalanden i 

mindre utsträckning. Men på en annan punkt har RR:s argumentationsstil inte förändrats 

nämnvärt. Det gäller det sätt man redovisar de skäl som haft avgörande betydelse för 

utgången i målet. Två fall (1972 ref. 46, 2002 ref. 70), där det var fråga om väsentlig 

anknytning, kan belysa detta. I domsmotiveringen från 1972 anger RR som skäl, för att 

den skattskyldige har väsentlig anknytning efter utflyttning, att A (den skattskyldige) 

innehar 38 % av aktiekapitalet, att hans verksamhet även fortsättningsvis kommer att 

ägnas detta företag, att tre år ej förflutit från avresan från Sverige. I domsmotiveringen 

från 2002 anger RR som skäl, också här för att väsentlig anknytning föreligger, att han 

(d.v.s. den skattskyldige) varit svensk medborgare under sin tid i Moskva, att han före 

flyttningen till Indonesien haft sin egentliga bo och hemvist i Sverige, att han behållit 

bostaden som tidigare varit hans permanenta. När det gäller fall som handlar om hur 
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begreppet väsentlig anknytning skall förstås är det ofta inte möjligt att hitta den 

konkreta lösningen i förarbeten. Domaren måste istället väga de faktorer som talar för 

anknytning till Sverige mot de faktorer som talar för anknytning till ett annat land. I 

inget av de nyss nämnda fallen får man intrycket av att en sådan avvägning ägt rum. I 

fall som dessa är det särskilt tydligt att domarens egna värderingar spelar stor roll i det 

rättsliga beslutsfattandet. Att domaren intuitivt anser ett resultat vara det mest rimliga 

och rättvisa har sannolikt betydelse för hur han uppfattar de fakta som skall vägas mot 

varandra.  

 Även i många andra fall än då det är fråga om väsentlig anknytning innefattar 

rättstillämpningen en invecklad intellektuell process av ovan beskrivit slag. Som 

exempel kan nämnas de fall då det saknas utredningsmaterial som underlag för 

domstolens prövning av vad som skall anses utrett eller då domstolen inordnar ett fall 

under en tolkad lagregel. Även i dessa fall spelar domarens erfarenhetsram en aktiv roll. 

Han måste väga en rad olika faktorer mot varandra, bl a uppskattningar och värderingar 

av behov, nytta, risker, skälighet etc. Såsom redan framgått visar studien av rättsfall att 

domarens egna värderingar inte anses vara ett legitimt argument. I några av fallen (2002 

ref. 21, 2002 ref. 27) framgår detta särskilt tydligt. Ett gemensamt drag för dessa fall är 

att förarbeten inte ger ett konkret lösningsförslag, utan domaren måste försöka avgöra 

vad som är meningen och andan i motiven. I det första fallet framkommer det i 

förarbeten att den skattskyldiges arbetsinsats måste ha haft påtaglig betydelse för 

vinstgenereringen samt att hans arbetsinsats skall ses i relation till företagets omfattning 

och övriga omständigheter. Då förarbeten inte ger domaren något konkret att utgå från 

är det svårare att, genom en motivering, få domslutet att framstå som logiskt 

underbyggt. RR väljer därför att endast hänvisa till omständigheterna i målet. De 

värderingar som haft betydelse vid det intuitiva upptäckandet redovisas inte. I det andra 

fallet konstaterar RR att uttalanden i förarbeten är motsägelsefulla. Det är således inte 

möjligt för RR att, mot bakgrund av lagregel och förarbeten, genom en motivering 

skapa ett intryck av normrationalitet. Även i detta fall förklarar RR endast sin 

ståndpunkt, utan att ge någon egentlig motivering. Att de irrationella element som ingår 

i intuitivt upptäckande processen inte anses vara lämpliga för motivering leder till att 

domsmotiveringen endast återger en mindre del av den intellektuella kontext som verkar 

bestämmande på domaren.  

 Ytterligare ett exempel, som kan belysa domstolens strävanden att få resultatet att 

framstå som normrationellt, är 2002 ref. 88. Rättsfallet gällde frågan huruvida varor 
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som transporterats utomlands skulle anses ingå i bolagets inneliggande lager vid 

utgången av räkenskapsåret. RR tar här användning av en proposition från 1945. Mot 

bakgrund av denna och det sätt bolaget beskrivit förfarandet vid tillverkning och 

försäljning av de aktuella varorna fann RR att bolaget skulle inräkna varorna i lagret. På 

grund av denna argumentationsteknik får RR domslutet att verka som en logisk följd av 

det relevanta, men ålderstigna, förarbetet. RR rättfärdigar domslutet genom att få det att 

framstå såsom de faktiska omständigheterna inte faller in under något av de kriterier 

som om uppfyllda, enligt det relevanta uttalandet i förarbetet, innebär att varorna 

övergått till köparna. Denna motivering är sannolikt endast en av flera möjliga. 

Domarens intuition om det mest rimliga och rättvisa resultatet färgar av sig på hans sätt 

att uppfatta fakta i målet.  
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8 Slutkommentarer 
 

Det finns en hel del som tyder på att ideologin i det svenska samhället har förändrats de 

senaste trettio åren. Till vilken grad den har förändrats är mer osäkert. Det står hur som 

helst klart att människors uppfattning om staten inte är den samma som för trettio år 

sedan, bl a har människors tilltro till systemet minskat och man ser i högre utsträckning 

på politiker med misstro. Dagens samhälle präglas i högre grad av ett individualistiskt 

tankesätt. De ambitioner som fanns för trettio år sedan om att bygga ett folkhem känns 

idag främmande. Detta skulle kunna tala för att dagens ideologi på ett avsevärt sätt 

skiljer sig från den ideologi som genomsyrade samhället på 1970-talet. Det finns dock, 

enligt min mening, flera faktorer som pekar i motsatt riktning. Det parti, d.v.s. 

socialdemokraterna, som på 1970-talet motsatte sig maktdelning och ett grundlags 

skydd för de medborgerliga rättigheterna är fortfarande vid makten. Vidare är vid en 

internationell jämförelse katolska kyrkans inflytande fortfarande svagt samt 

arbetarrörelsens ställning stark. Som ett exempel på arbetarrörelsens starka ställning kan 

nämnas att det, till följd av kollektivavtal och tvingande lagstiftning, krävs betydligt 

mer i Sverige för att en arbetstagare skall kunna avskedas än vad det gör i många andra 

länder. Detta innebär, enligt min mening, att det snarare är fråga om en ideologisk 

förskjutning inom det socialdemokratiska partiet. Sammantaget leder detta till, trots de 

förändrade attityder som kan påvisas, att ideologin i det svenska samhället sannolikt 

endast till någon grad förändrats de senaste trettio åren.  

 Såsom framhållits ovan är det mycket som tyder på att argumentationskulturen 

inom juristyrket är starkt präglad av den nationella kulturen (ideologin). Det har också 

framkommit att en kultur kan brytas ned i olika subkulturer. Det är därför tänkbart att 

den argumentationskultur som finns inom domarkåren eller bland rättsfilosofer i någon 

mån skiljer sig från den övergripande argumentationskulturen. Enligt min mening är det 

dock troligt att det i stort endast är fråga om en argumentationskultur inom juristyrket. 

Olika jurister kan visserligen ha relativt olika arbetsuppgifter, men det är ändå, enligt 

mitt sätt att se det, fråga om samma typ av tankesätt. De jurister som betecknar sig som 

rättsfilosofer utgör däremot ett undantag. Deras arbetsuppgifter har ingen direkt praktisk 

relevans, eftersom de försöker lösa problem på ett mer abstrakt plan. De sätt att 

argumentera som förespråkas av rättsfilosofer behöver därför inte stämma överens med 

de uppfattningar som finns i den övergripande argumentationskulturen.  
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Såsom framgått ovan har Uppsalaskolan inte längre någon plats i den filosofiska 

diskussionen. Vad innebär då detta? Kort sagt innebär det att Uppsalaskolan spelat ut 

sin roll i den subkultur som utgörs av rättsfilosofer. Detta behöver dock inte innebära att 

Uppsalaskolan inte skulle vara en del av övriga juristers allmänna tanke- och 

värderingsgrunder. Resultatet av studien av domsmotiveringar bekräftar detta. Den 

argumentationsteknik som RR använder idag kan nämligen kopplas ihop med 

Uppsalaskolan. Enligt Peczenik finns det ett samband mellan företeelser som 

förarbetsbundenhet, lagpositivism samt skepticism gentemot värderingars roll i 

juridiken och Uppsalaskolan. RR redovisar regelmässigt relevanta förarbeten och 

lagrum samt värderingar kommer inte till uttryck i domsmotiveringen.  

 Frågan är dock hur stark Uppsalaskolans ställning är idag jämfört med för trettio 

år sedan? Mot bakgrund av att skapande dömande inte ligger i linje med Hägerströms 

lära går det att dra vissa slutsatser angående resultatet av studien. År 1972 ville RR ofta 

ge intryck av det endast fanns en möjlig lösning. Detta åstadkom RR genom att bl a låta 

en kort redogörelse för sakomständigheterna i målet ligga till grund för domslutet eller 

genom att endast hänvisa till relevant lagregel. M a o var det inte legitimt att använda en 

argumentationsmetod som kunde indikera att skapande dömande förekommit. År 2002 

verkar det i högre utsträckning vara legitimt att använda sådana metoder, exempelvis 

kan RR erkänna att förarbeten är motsägelsefulla. RR har numera en mer resonerande 

domstil. Dock är det fortfarande inte legitimt att redovisa värderingar i domslutet. Mot 

bakgrund av den information som framgår av domsmotiveringen blir slutsatsen att 

Uppsalaskolans ställning har försvagats de senaste trettio åren, men att dess ställning 

fortfarande är tillräckligt stark för att sätta sina spår i domsmotiveringen.  

 De förändringar argumentationsstrukturen genomgått de senaste trettio åren 

behöver dock inte nödvändigtvis till fullo vara en återspegling av den ideologiska 

förskjutning som skett i samhället. Det är nämligen troligt att det tar lång tid innan nya 

ideologiska inslag, som fått fotfäste i samhället, kommer till uttryck i 

domsmotiveringen. För det första kan man undra hur mottaglig domarkåren är för 

förändringar. Det finns skäl att tro att det inom domarkåren finns en mycket bestämd 

uppfattning om hur domsmotiveringar bör utformas. Starka kulturer tenderar att vara 

mindre benägna att anpassa sig till förändringar i omgivningen. För att kunna 

åstadkomma en mer djupgående kulturförändring inom domarkåren krävs förmodligen 

att det genomförs förändringar i juristutbildningen och att man ser över rutinerna för 

rekrytering. Genom att rekrytera jurister som inte har genomgått en klassisk 
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domarutbildning kan man dra nytta av nya perspektiv. För det andra bör de nya inslagen 

i samhällsideologin vara mycket väl förankrade i samhället innan de tillåts sätta sin 

prägel på utformningen av domsmotiveringen. Eftersom det annars skulle utsätta 

domstolsväsendet för risker av olika slag.  
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