Skattelagars representationer1
Peter Wahlgren

Texten består av fem delar. I den första delen förklaras varför det är
intressant att studera hur lagstiftning och rättsliga företeelser kan
representeras. Den andra delen är en kortfattad presentation av olika
representationsformer. I den tredje delen identifieras ett antal funktioner som kan relateras till olika slags representationer. Därefter
illustreras hur några representationsformer förhåller sig till varandra
och hur de kan relateras till lagstiftningsprocessen. Slutsatsen är att
en mer systematisk användning av olika representationer kan stärka
lagstiftningsprocessen. Parallellt med detta kan antas att förståelsen
för lagstiftningens möjligheter och begräsningar ökar. Avslutningsvis
föreslås några möjliga utgångspunkter för fortsatta studier.

1

Varför studera
rättsrepresentationer?

Om man jämför rättsvetenskap med andra vetenskaper blir flera
saker tydliga. En iakttagelse är att såväl rätten som rättsvetenskapen
huvudsakligen är textbaserade fenomen. Lagstiftning, förarbeten,
rättsavgöranden och kommentarer är nästan utan undantag liktydigt
med text. I många fall är kopplingen så stark att det är svårt att föreställa sig alternativ.
En utblick över andra kunskapsområden visar samtidigt att
välformade och ämnesanpassade representationsspråk kan ha
avgörande betydelse för utvecklingen. Matematik, kemi och fysik
1. Artikeln är en översättning och utvidgning av en text som ursprungligen publicerades i Schweighofer, Geist, Heindl, Szücs (Hrsg.), Komplexitätsgrenzen der Rechtsinformatik. Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 2008 (Tagungsband des 11. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2008.
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exemplifierar – på dessa områden dominerar standardiserade notationer, formler och symboler. På liknande sätt är ingenjörer beroende av ritningar. Statistiker och sociologer arbetar regelmässigt med
tabeller och diagram, osv.2
Den samhällsomvälvning som digitaliseringen medfört är en
annan påtaglig illustration av hur sätten att representera kan påverka
förståelsen av olika företeelser. Det är också tydligt att många representationer fungerar som katalysatorer för ackumulering av kunskap.
Då redskapen för att representera blir bättre kan fler detaljer, relationer och aspekter uttryckas. Detta leder till att metoderna utvecklas
och att förståelsen förbättras, processen är iterativ.
Antagandet här är därför att det är relevant att undersöka om
lagstiftningstekniken kan utvecklas om möjligheterna att representera materialet berikas, eller, med en lite annorlunda terminologi, om
rätten kan uttryckas på flera sätt.

2

Exempel på
representationsformer

Det finns ett stort utbud av representationsformer.3 Flera av dem
förefaller möjliga att vidareutveckla och anpassa till lagstiftningsprocessens förutsättningar. Några av dem är redan etablerade forskningsområden, andra används mer eller mindre oreflekterat som
komplement, åter andra är relativt ouppmärksammade.4
Inledningsvis ska understrykas att också text är en representationsform. Sannolikt är det även så att text under lång tid kommer att
uppfattas som det naturliga sättet att representera lagstiftning. Text
har en stark kulturell förankring och förekommer också i andra typer

2. Se vidare Sällström, Pehr. Tecken att tänka med. Carlssons bokförlag, Stockholm, 1991.
3. Kunskapsrepresentation är sedan ett par decennier tillbaka ett universitetsämne, framför allt kopplat till system- och datorvetenskapliga utbildningar. Se t.ex.
Brachman, Ronald, Levesque, Hector Knowledge Representation and Reasoning. Elsevier, Morgan Kaufman Publishers, San Francisco 2004.
4. Se för en utförligare diskussion och exemplifieringar av hur olika representationer kan kopplas till lagstiftningsprocessen, Wahlgren, Peter, Lagstiftning: problem,
teknik, möjligheter. Norstedts, Stockholm 2008 s. 157–205.
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av representationer. En strukturerad metod för att beskriva relationer
mellan olika företeelser är exempelvis att använda matriser, men även
i sådana representationer är text ofta ett betydelsefullt element.
Möjligheterna att komplettera text är på samma gång betydande.
En kategori av representationer är visualiseringar. I denna grupp återfinns bland annat bilder, film, animeringar, symboler och ikoner. Alla
dessa former existerar i stort antal och i flera situationer används
de som primära kommunikationsredskap, även för att representera
rättsregler. Exempel är vägtrafikmärken (symboler) och klickbara
”acceptikoner” på bildskärmen.
En annan representationsform är standardiserad grafik. Grafiska
representationer är bland annat felträd, flödesscheman, semantiska
nät, hierarkiska illustrationer och olika former av s.k. tankekartor.
Relationer, samband och komponenter uttrycks på ett konsekvent
och överskådligt sätt.5
I rättsvetenskapen finns därtill en lång tradition av rättslogik och
flera notationer kan användas för att beskriva rättsliga fenomen.
Några av de logiska språk som förekommer i dessa sammanhang har
direkt utvecklats för att förstå rättsliga tillämpningar, andra härleder
sitt ursprung från andra områden och några gör anspråk på att vara
allmängiltiga.6
Ytterligare representationer som är intressanta att studera i en
rättslig kontext är numeriska uttryck och statistik. Rättsväsendets
användning av matematiska uttrycksformer är begränsad men statistik är ett viktigt verktyg i den kriminologiska forskningen. Noterbart
är också att numerisk faktoranalys i form av kvantifiering av förmildrande och försvårande rättsfakta används som stöd för straffrättslig påföljdsbestämning i flera länder.7 Till detta kan läggas att

5. Grafiska representationer är inte okända i rättsvetenskapliga arbeten. Ett
tidigt svenskt exempel är Strömberg, Tore, Lathund för lagläsare, i Logik, rätt och
moral: Filosofiska studier tillägnade Manfred Moritz på 60-årsdagen den 4 juni
1969, Studentlitteratur, Lund, s. 191–205. Ett skatterättsligt exempel är Skatteverket
(utg.) Inkomstgrundande ålderspension och socialavgifter, Stockholm 2006, Bilaga 6
s. 137–143.
6. Se t.ex. Hellner, Jan, Metodproblem i rättsvetenskapen: Studier i förmögenhetsrätt. Stockholm 2001 s. 57–78 och McNamara, Paul 2010, Deontic Logic, ”plato.
stanford.edu/ entries/logic-deontic/”.
7. Se t.ex. United States Sentencing Commission 2014, Guidelines Manual. ”www.
ussc.gov/guidelines-manual/ guidelines-manual”
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en svensk undersökning8 visat att ”skattelagstiftningens kvantifierande [textbaserade] begrepp är behäftade med konkreta brister av
praktiskt såväl som principiellt slag”, och att detta medfört behov av
numeriska preciseringar i motiv eller praxis.
Också digitaliseringen återspeglas i de sätt på vilka rättsregler kan
representeras. Skattelagstiftningen och de beslut som ska baseras på
reglerna är till stora delar representerade i datorprogram som exekveras maskinellt. Detsamma gäller för flera andra rättsområden,
t.ex. fastighetsrättens inskrivningsverksamhet och socialförsäkringslagstiftningen.
Uppräkningen behöver inte göras längre. Även en översiktlig
utblick illustrerar att det är möjligt att uttrycka rättslig kunskap på
flera sätt. En annan viktig iakttagelse är att representationsformer
ofta kan kombineras.

3

Representationernas funktioner

Då man betraktar rättsliga uttrycksformer blir det tydligt att många
av dem primärt fyller olika funktioner. Lika klart är att detta ofta är
ett förbisett faktum och ibland en utgångspunkt för kritik. Rättslogik avfärdas stundtals som alltför abstrakt eller svårförståelig9 och
lagtexter kritiseras för att vara svårtillgängliga eller komplicerade att
läsa.10
Uttalanden av sådant slag kan emellertid enkelt utmanas. Om
man artikulerar det faktum att formell logik först och främst är ett
redskap för analys, och inte ett effektivt kommunikationsredskap,
förlorar kritiken mycket av sin skärpa. På samma sätt kan framhållas
att text företrädesvis är ett effektivt medel för att kommunicera mer
omfattande information, och inte det bästa sättet att tillhandahålla
lättillgängliga, holistiska sammanfattningar.
8. Påhlsson, Robert, Kvantifierande begrepp. Skattenytt 1999 s. 614–625.
9. Ett klassiskt citat är ”The life of the law has not been logic; it has been experience.” Holmes, Oliver Wendell, The Common Law, Little Brown and Company, Boston 1881, s. 1.
10. ”Skattelagstiftningen är det tydligaste exemplet på bestämmelser med svårtillgänglig terminologi och med en så komplicerad utformning att de inte kan förstås
annat än av en mycket liten grupp högt specialiserade skattegurus.” Danelius, Hans:
En lagrådsledamots tankar om lagstiftningen. SvJT 2004 s. 31.
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Om man funderar vidare över dessa sakernas tillstånd blir det obestridligt att representationsformer har olika styrkor och svagheter.
Samtidigt som logik kan vara till stor nytta för den som vill fördjupa
kunskapen om en specifik fråga är det uppenbart att uttrycksformen
är direkt olämplig om man vill kommunicera stora mängder information till bredare grupper.
På samma sätt är symboler i form av vägtrafikmärken effektiva
kommunikationsredskap, men jämfört med logik tämligen svaga redskap för analys. Grafiska representationer och diagram är å sin sida
användbara för att sammanfatta komplexa företeelser, men jämfört
med linjär text inte lämpliga för att definiera en stor mängd detaljer. Tankekartor och systemskisser kan vara mycket effektiva då ett
kunskapsområde först approcheras och då olika komponenter ska
identifieras, men allteftersom kunskapen fördjupas blir behoven av
mer strukturerade representationsformer större.

4

Representationernas relationer

Omständigheten att olika representationer har olika styrkor och
svagheter innebär att det är möjligt att utveckla kunskap om olika
formers lämpliga användning, relaterat till behov under lagstiftningsprocessen. I ett sådant arbete finns åtminstone två dimensioner av
behov som förefaller rimliga att utgå från. Det kan hävdas att
1. det finns behov av att representera detaljer och det finns behov av
att representera helheter och alla företeelser däremellan, dvs. det
finns behov av att hantera olika beskrivningsnivåer på ett effektivt
sätt.
2. det finns behov av att analysera och det finns behov av att kommunicera, dvs. det finns behov av att hantera av transformeringar
av materialet på ett effektivt sätt.
Det kan vidare hävdas att både 1 och 2 bör uppfattas som skalor i
den meningen att det finns ett kontinuum av behov, från att representera detaljer till holistiska företeelser, liksom det finns ett kontinuum av behov, från representationer som primärt stöder analys till
representationer som primärt stöder kommunikation. Funktionerna
och relationerna mellan olika representationsformer kan på så sätt
visualiseras.
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Figur 1. Representationsformers relativa fördelar kan relateras till olika funktioner och
behov.

Representationsformer kan även relateras till behov som uppkommer
under lagstiftningsarbetet. Schematiskt går det att identifiera åtminstone fyra delmoment som lagstiftningsprocessen måste hantera.
• Under beredningsfasen ska relevant material samlas in och analyseras.
• Lagen ska därefter formuleras.
• Lagen ska vidare implementeras, dvs. introduceras, förstås och
användas av dem som berörs.
• Lagen ska slutligen utvärderas.
Mot bakgrund av figur 1 går det att dra slutsatsen att arbetet är
bäst betjänt om olika representationsformer bereds tillfälle att stödja
processens olika delmoment. Analysfasen bör enligt detta sätt att
resonera dra nytta av grafiska representationers för att illustrera hur
mindre komponenter bygger upp större enheter och, allteftersom
arbetet blir mer detaljerat, utnyttja de kontrollmöjligheter formell
logik tillhandahåller.11
Under formuleringsfasen ska den analytiska grundmodellen översättas och resultatet är regelmässigt en textrepresentation. För ett
11. Allen, Layman, E., Symbolic Logic: A Razor-edged Tool for Drafting and
Interpreting Legal Documents, Yale Law Journal, Vol 66 (1956/57) 833–879.
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sådant översättningsarbete finns en rad IT-baserade hjälpmedel att
tillgå men processen kan också vara helt manuell – lämpligt är ofta
att låta en grafisk skiss utgöra grund för dispositionen och på ett mer
detaljerat plan bör en korrekt översättning av en logisk analys leda
till att upprepningar och hänvisningar kan minimeras i den text som
tas fram.
Vilka representationer som är lämpliga att använda då en lag
ska implementeras varierar beroende på sakområde. Skattelagstiftningen är i detta avseende särpräglad. Till skillnad från mycket annat
berör skattelagarna i stort sett hela den vuxna befolkningen, men
lagarna ska inte bara förstås av enskilda skattskyldiga. Representationerna ska också vara användbara för skattehandläggare, domstolar
och systemadministratörer. Varje kategori av användare sönderfaller
dessutom i grupper med skilda behov; t.ex. skattskyldiga med olika
språkkunskaper eller myndigheter och företag med artskilda verksamheter som kan vara organiserade på olika sätt.
Implementeringen förutsätter med andra ord tillgång till lättfattliga och pedagogiska förklaringar men det finns också behov av
representationer som kan precisera detaljer och tillhandahålla auktoritativa definitioner. Förhållandet återspeglas i ett stort utbud av
mångfacetterade rättskällor.12 Lagtexten är i denna sekvens mindre
central, processen är beroende av råd, rekommendationer, anvisningar, broschyrer och blanketter. För att lösa vissa uppgifter är det
dessutom nödvändigt att ha tillgång till förarbeten rättsfall och doktrinuttalanden.
Framträdande är att en stor del av den information som används
är så kallad metainformation, det vill säga information som förklarar hur de olika representationerna i form av dokument och annat
är relaterade till varandra respektive beskriver hur man orienterar
sig i materialet. En betydande del av denna information kommunicerar skatteverket via datorbaserade medier men material av detta slag
produceras också av andra.
Stor betydelse har det faktum att merparten av besluten som baseras
på skattelagar är automatiserade. I praktiken innebär detta att datorprogram är de viktigaste representationerna då lagarna implementeras.

12. Påhlsson, Robert, Riksskatteverkets rekommendationer allmänna råd och
andra uttalanden på skatteområdet, Iustus förlag, Uppsala 1995, (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr 47).
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Datorprogrammen ska i sin tur kunna kommunicera med olika slags
bokföringssystem respektive med mer komplexa ekonomisystem.13
I utvärderingsfasen kommer framför allt statistiska och ekonomiska sammanställningar i blickpunkten.14 Skattelagstiftningen reglerar i stor utsträckning massärenden och detta i kombination med en
långt driven datorisering innebär att möjligheterna att ta fram statistiskt material är utomordentligt goda. Utvärdering av lagstiftning är
ännu ett relativt eftersatt område men framtida arbeten bör kunna
dra nytta av en betydande metodutveckling rörande informationsutvinning (data mining) ur stora datamängder (big data).15
Logik, grafik

Analys

Statistik,
numerisk
analys

Utvärdering

Formulering

Text

Implementering/
användning

Datorprogram, förklarande
texter, visualiseringar, grafik,
blanketter

Figur 2. Skattelagstiftningsprocessen olika moment (inre cirkel) ska tillgodose behov som
bäst stöds av representationsformer med olika fördelar och egenskaper (yttre cirkel).
13. Perspektivet i vilket datorprogram successivt tar över för att till sist bli den
mest centrala regleringsformen utvecklas i Lessig, Lawrence, Code and Other Laws of
Cyberspace, Basic Books, New York 2006.
14. Se t.ex. Renda, Andrea, Schrefler, Lorna, Luchetta, Giacomo, Zavatta, Roberto,
Assessing The Costs and Benefits of Regulation: Study for the European Commission,
Secretariat General, Final Report, Brussels 2013.
15. Se om detta och om andra möjliga rättsliga tillämpningar för sådana tekniker,
Lettieri, N., Faro, S., Computational Social Science and its Potential Impact upon Law.
European Journal of Law and Technology, Vol. 3, No. 3, 2012.
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Slutsatser och fortsatt arbete

Representationsformer har olika styrkor och svagheter. Möjligheterna att under lagstiftningsprocessen systematiskt utnyttja detta
förhållande bör undersökas vidare. En bättre förståelse för olika
representationsformers relativa fördelar, liksom en djupare insikt om
hur de lämpligen kan kombineras kan berika den juridiska metoden
och bidra till att lagstiftningsprocessen blir mer rationell.
Arbetet bör bedrivas på bredast möjliga sätt. Fokus bör inte
bara vara existerande uttrycksformer. Lagstiftningstekniken
måste anpassas till de krav som en ökande komplexitet, internationalisering och ett växande teknikberoende medför. För att
förstå hur ytterligare former kan utvecklas är det därför också
intressant att fördjupa kunskapen om lagstiftningsprocessens
förutsättningar och behov. Regelverkets intrikata struktur, den
höga förändringstakten och en långt driven datorisering gör skattelagstiftningen till ett utmärkt område för fortsatta studier med
denna inriktning.
Diskussionspunkter som kan utgöra grund för fortsatta studier:
• Språket är juristens verktyg men i vilken utsträckning återspeglas
utvecklingen av kompletterade och successivt förbättrade representationsspråk i lagstiftningsarbetet och i juristutbildningen?
• I vilken utsträckning kan analytiska representationer komma till
nytta under beredningsprocessens inledande moment och är det
lämpligt att utarbeta mer preciserade rekommendationer om hur
lagstiftningsarbeten successivt bör dokumenteras?
• Innebär det stora utbudet av publikationer och förekomsten av
omfattande metainformation att skattelagstiftningen reflekterar
ett avancerat förhållningssätt till representationsfrågor, eller är
mångfalden i vissa avseende en reflektion av att lagstiftningen är
oklar eller inkonsekvent?
• Ineffektiv implementering av skattelagar kan medföra avsevärda
negativa konsekvenser, t.ex. rättsförluster för enskilda, bortfall av
skatteinkomster eller oförutsedda bieffekter. I vilken utsträckning
är avsaknad av kunskap om analysredskap och slentrianmässig
överanvändning av text en bidragande orsak till detta?
• I vilken utsträckning används kvantifierande och analytiska representationer för att utvärdera skattelagstiftningens verkan? Imple-
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menteras regelmässigt mekanismer som gör det möjligt att samla
in och analysera kontrolldata då ny lagstiftning införs? Dokumenteras effekterna systematiskt och uppfyller skattelagarna rimliga
krav på transparens i tillämpningsstadiet?
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