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Rä*snormer	  —Regler	  och	  
Principer	  contra	  Policies	  

Seman&sk	  betydelse?	  
Formella	  defini&oner?	  

Prak&sk	  användning	  av	  begreppen?	  
Logisk	  diskrepans?	  
Funk&onalitet?	  

	  

   NORM  REGEL PRINCIP POLICY 

   8 817 
  107 

 2078 Författningar/Författningsregister/
SKVSF/KKVFS 

559 (69 %) av 
författningar som 
innehåller ordet 
princip innehåller 
också ordet skatt. 
Integritet (0,7%), 
straff (6%), miljö 
(6%) 

Begreppen 
norm, regel 
princip används 
ofta synonymt 

Exempel: Principen om 
likabehandling 
… om fri rörlighet 
Fifu-principen 
Principen för värdering 
EU-rättsliga principer 
… om jämställdhet 

Policy används 
förutom i engelsk-
språkigt material, 
mest i förarbeten och 
domstols-
avgöranden 

REGEL 

PRINCIP 

NORM POLICY 

Skatterättsligt 
viktigt 

begrepp  
– varför? 

	  
	  
Mervärdesska*elag	  (1994:200)	  /	  kapitel	  13SFS	  1994:200	  \	  13	  kap.	  Redovis...	  Förfa*ningar	  (SFS)	  	  
...	  av	  de	  nya	  föreskri0erna,	  ska	  ska*-‐	  och	  redovisningsskyldighet	  för	  ...	  om	  återbetalning	  av	  ingående	  ska*	  som	  lämnas	  in	  från	  och	  med	  
dagen	  ...	  Ska*everket	  om	  a*	  e*	  sådant	  byte	  av	  princip	  för	  redovisning	  av	  ska*	  har	  ske*.	  2010:1850;	  Denna	  ...	  	  
	  
	  
Riksska*everkets	  föreskri0er	  och	  anvisningar,	  m	  m	  om	  existensminimum	  och	  förbehållsbelopp	  för	  preliminär	  och	  kvarstående	  ska*;	  
uXärdade	  den	  18	  december	  1980.RSFS	  1980:74	  Ska*everket	  	  ...	  preliminär	  A-‐ska*	  och	  hans	  inkomster	  ...	  inkomster	  avses	  i	  princip	  den	  
ska*skyldiges	  ...	  Det	  åligger	  i	  princip	  taxeringsnämnden	  ...	  framställning	  från	  den	  ska*-‐	  skyldige	  är	  ...	  bostadskostnad	  berör	  i	  princip	  både	  
preliminär	  och	  kvarstående	  ska*.	  Som	  framgår	  ...	  	  
	  
Riksska*everkets	  anvisningar	  om	  återbetalning	  av	  preliminär	  ska*	  i	  samband	  med	  jämkning	  (för/dsåterbetalning);	  uXärdade	  den	  26	  
november	  1981.RSFS	  1981:65	  Ska*everket	  	  ...	  skyldiga)	  kan	  uppgi0	  om	  den	  inbetalda	  ska*en	  normalt	  erhållas	  genom	  terminal.	  6.4	  ...	  som	  är	  
berä\gad	  /ll	  återbetalning	  av	  ska*	  skall	  i	  princip	  få	  ut	  endast	  vad	  som	  övers/ger	  resXörd	  ska*	  m	  m	  för	  honom	  och	  rest-‐	  avgi0.	  
Kronofogdemyndigheten	  ...	  	  
	  
	  
Riksska*everkets	  rekommenda/oner	  m.m.	  för	  /llämpning	  av	  lagen	  (1970:172)	  om	  begränsning	  av	  ska*	  i	  vissa	  fall	  RSV	  Du	  1993:4	  
Ska*everket	  	  
...	  /llkommande	  ska*	  skall	  följande	  ska*er	  begränsas	  -‐	  statlig	  förmögenhetsska*	  ...	  /llämpas	  utan	  ansökan.	  Preliminär	  ska*	  skall	  i	  princip	  
betalas	  med	  belopp,	  vilket	  så	  nära	  ...	  möjligt	  kan	  antas	  motsvara	  slutlig	  ska*	  (3	  §	  1	  mom.	  uppbördslagen	  ...	  	  
	  
	  
Lag	  (2008:962)	  om	  valfrihetssystemSFS	  2008:962	  Förfa*ningar	  (SFS)	  	  
...	  09:61	  EGTL340/2002	  s1	  32002R2195	  Principerna	  för	  valfrihetssystem	  2	  §	  Den	  upphandlande	  ...	  Den	  upphandlande	  myndigheten	  ska	  iak*a	  
principerna	  om	  öppenhet,	  ömsesidigt	  erkännande	  och	  ...	  avseende	  socialförsäkringsavgi0er	  eller	  ska*	  i	  hemlandet	  eller	  annan	  stat	  inom	  EES-‐
området	  ...	  	  
	  
Ska*everkets	  allmänna	  råd	  om	  uXärdande	  och	  återkallelse	  av	  F-‐ska*sedel	  m.m.	  enligt	  ska*ebetalningslagenSKV	  A	  2006:6	  Ska*everket	  	  
...	  ska*ebetalningslagen.	  1	  Allmänna	  principer	  för	  uXärdande	  av	  F-‐ska*sedel	  ...	  F-‐ska*sedel	  under	  villkor	  (FA-‐ska*)	  Enligt	  4	  kap.	  9	  §	  första	  ...	  
ha	  innehållits	  i	  preliminär	  ska*	  uppgår	  /ll	  minst	  /o	  (10)	  procent	  av	  den	  beräknade	  slutliga	  ska*en	  dock	  lägst	  e*	  prisbasbelopp	  ...	  	  

Lag	   Doktrin	   Annat	  

	  
Rättsnorm	  

	  	  	  

	  
Regel	  

	  	  

	  
Princip	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Policy	  

Formella	  definitioner?	  

Fast egendom är 
jord. Denna är 
indelad i 
fastigheter 

Ungefär: Bakomliggande abstraktion/idé om  
regel som kan manifesteras på olika sätt 

Normer och normuttryck 

   JMF NORMATIVITET 
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POLICY	  

Principer	  och	  regler	  

Avsiktsförklaringar	  -‐	  riktlinjer	  

Poli/k	  

Ru/ner	  –	  processer	  (som	  	  
leder	  fram	  /ll	  e*	  visst	  mål)	  

Analysen	  baseras	  i	  hög	  grad	  på	  en	  modell	  …	  för	  a*	  
studera	  effek/vitetsförluster	  i	  ska*esystemet	  och	  
beräkna	  s.k.	  dödviktseffekter	  för	  olika	  ska*eområden.	  
Med	  hjälp	  av	  dessa	  rangordnas	  ska*ebaserna	  från	  de	  
som	  är	  minst	  känsliga	  för	  beska*ning	  /ll	  de	  som	  påverkas	  
mest.	  	  
Rapporten	  utmynnar	  i	  e*	  antal	  konkreta	  förslag.	  
Förfa*aren	  anser	  a*	  den	  /digare	  rådande	  principen	  om	  
enhetlig	  och	  likformig	  beska@ning	  i	  stor	  utsträckning	  
borde	  vara	  styrande	  för	  ska*eu*aget	  även	  i	  dag.	  Han	  
föreslår	  exempelvis	  en	  återgång	  /ll	  en	  enhetlig	  moms	  och	  
en	  enhetlig	  beska*ning	  för	  merparten	  av	  
kapitalinkomsterna.	  …Vidare	  föreslås	  e*	  slopande	  av	  
värnska*en.	  

Exempel:	  Swedish	  Tax	  Policy:	  
Recent	  Trends	  and	  Future	  Challenges	  
Peter	  Birch	  Sørensen	  
Report	  to	  the	  Expert	  Group	  on	  Public	  
Economics	  
2010:4	  
Regeringskansliet:	  Ministry	  of	  Finance	  

Ex:	  Policy	  för	  hållbar	  utveckling,	  
budgetbalans,	  mot	  diskriminering	  i	  
arbetslivet,	  för	  folkhälsoarbetet,	  …	  
	  

&	  ”Allmän	  
rä@släre-‐	  
u@ryck”	  

PRINCIP  Kortfattad beskrivning  
(Arkimedes princip) 

         

Rättsprinciper 
Proportionalitet- 
In dubio mitius- 
Omedelbarhet- 

Offentlighet- 
Muntlighet- 

Tradition- 
Legalitet- 

Tillit- 
osv 

Ronald Dworkin 

Is Law a System of Rules? 1968 

    A SET OF 
STANDARDS THAT 
DO NOT FUNCTION      
    AS RULES 

Nils Kristian 
Sundby Om normer 
1974 
Retningslinjer 

Eckhoff – 
Sundby 
Rettssystemer 
1976 

REALISM 
REGEL-

SKEPTICISM 

JMF 
Guidelines 
Tumregler 
Böraregler 

OMFATTANDE DEBATT 
- MASSIV KRITIK 

Regler vs Principer &  
Positivism vs Realism 

 
 
 

Gavrilo 

REGLER	  

Absolut	  definition:	  Om	  P	  så	  Q	  

P Q 

Richard	  Susskind	  
Expert	  Systems	  in	  Law	  1987	   Alf	  Ross	  TŨ	  TŨ	  1951	  	  

(Rättigheter)	  
	  

Jfr	  Lex	  imperfekta,	  	  
portalstadganden,	  
målparagrafer	  
	  

Antiken	  

Regelformer	  

Tre	  regler	  	  
Om	  fast	  egendom	  (a)	  så	  jord	  (b)	  
Om	  jord	  (b)	  så	  fastigheter	  (c)	  
Om	  fast	  egendom	  så	  fastighet	  

Fast	  egendom	  är	  jord.	  Denna	  är	  
indelad	  i	  fastigheter.	  	  

(a →b)  & (b → c) ↔(a →c) 

Textform	  måste	  ofta	  
översättas.	  Rättsregler	  
är	  ofta	  fragmenterade,	  
både	  i	  om-‐sida	  som	  så-‐	  
sida.	  

Rättsregler	  
	  A	  och	  B	  byggs	  upp	  av	  begrepp	  
	  

A	   B	  

Rekvisit	   Rättsföljder	  

Rättsregler	  
	  A	  och	  B	  byggs	  upp	  av	  begrepp	  –	  vanligtvis	  i	  flera	  steg	  	  
	  
Regelhierarkier	  –	  böraregler	  -‐	  avvägningsmarkörer	  

A	   B	  
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Rättsregler	  
Begrepp	  är	  antingen	  OCH	  eller	  	  
ELLER	  relaterade	  

A	   B	  

OM	  gärningsman	  OCH	  gärning	  OCH	  uppsåt	  	  
SÅ	  böter	  ELLER	  fängelse	  

Regel-‐
definitionen	  är	  
brett	  
accepterad,	  bl.a.	  
kognitivt	  och	  
den	  är	  
fundamentet	  för	  
all	  IT	  och	  
automatisering.	  
Ingen	  har	  visat	  
att	  juridiken	  
skulle	  vara	  unik	  i	  
detta	  avseende	  	  
	  
	  

Funktionella	  skillnader	  

NORM	  POLICY	  

PRINCIP	  

Hierarkisk	  skillnad	  

Sekventiell	  skillnad	  

Bakomliggande	  

Mer	  generellt	  uttryck	  

Idé,	  mål	  

Mer	  specifikt	  uttryck	  

REGEL	  

	   	  	  
Generell	  reglering 

	  	  
	  
	   

	  	  
	  	  	  Fördelar	   •  Flexibilitet	  i	  förhållande	  till	  olikheter	  i	  fallen	  och	  ändrade	  

förhållanden	  
	  	  
•  Anpassning	  till	  ändrade	  värderingar	  och	  ny	  information	  

t.ex.	  om	  risker	  och	  medel	  att	  undvika	  dem	  
	  	  
•  Regleringen	  kan	  anpassas	  till	  regionala	  och	  lokala	  

skillnader	  
	  	  
•  Ställer	  större	  krav	  på	  domares	  och	  andra	  lagtillämpares	  

arbete	  och	  motivation	  
	  	  
•  Möjliggör	  reglering	  trots	  bristfälligt	  faktaunderlag	  och	  

kamouflering	  av	  politiska	  tvister	  genom	  allmänna	  
formuleringar	  

	  	  
	  	  
	  

	  	  
	  	  
	  	  
	   

Efter	  
Jyrki	  Tala	  
2006	  

	   	  	  
Detaljerad	  reglering 

	  	  
	  
	   

	  	  
	  Fördelar	   •  Maximerar	  regleringens	  styrningsprecision	  

	  	  
•  Lagtillämparens	  uppgift	  blir	  lättare,	  mera	  mekanisk	  
	  	  
•  Regleringens	  förutsebarhet	  och	  enhetlighet	  är	  större,	  

speciellt	  för	  regleringens	  målgrupper	  
	  	  
•  En	  klar	  arbetsfördelning	  mellan	  lagstiftaren	  och	  

lagtillämparen	  (läran	  om	  maktens	  tredelning)	  
	  	  
•  Svarar	  mot	  många	  lagtekniska	  ideal:	  regleringens	  

entydighet,	  lättfattlighet	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  

	  	  
	  	  
	  	  
	   

Efter	  
Jyrki	  Tala	  
2006	  

	  	  
Nackdelar	  
	   

•  Verklighetens	  komplexitet	  leder	  till	  ett	  behov	  av	  många	  
regelverk	  

	  	  
•  Det	  uppstår	  lätt	  luckor	  och	  grå	  zoner	  som	  regleringen	  hade	  

bort	  täcka	  
	  	  
•  Omfattande	  regelverk	  gör	  det	  svårt	  att	  lära	  känna	  och	  tillägna	  

sig	  dem	  
	  	  
•  Då	  omständigheterna	  snabbt	  förändras	  är	  man	  också	  tvungen	  

att	  ofta	  ändra	  lagstiftningen	  (annars	  riskerar	  man	  föråldrade	  
regler	  och	  stelhet)	  

	  	  
•  En	  detaljerad	  reglering	  kan	  i	  specifika	  fall	  leda	  till	  oskäliga	  

resultat.	  Då	  är	  man	  tvungen	  att	  söka	  olika	  sätt	  att	  kringgå	  
bestämmelserna	  

	   

	   	  	  
Detaljerad	  reglering	  

	  

	  	  
	   

Efter	  
Jyrki	  Tala	  
2006	  

	  	  
Nackdelar	  
	   

•  Regleringens	  styrningsförmåga	  och	  exakthet	  minskar	  
	  	  
•  Risk	  för	  stora	  variationer	  i	  tillämpningen	  
	  	  
•  De	  som	  är	  föremål	  för	  regleringen	  har	  svårt	  att	  uppskatta	  

rättsläget	  
	  	  
•  Möjliggör	  brokighet	  i	  tillämpningen	  och	  en	  passiv	  

implementering	  
	  	  
•  Maktfördelningen	  mellan	  lagstiftare	  –	  lagtillämpare	  blir	  diffus	  
	  	  
 
 

	   

	   	  	  
Generell	  reglering 

	  	  
	   

Efter	  
Jyrki	  Tala	  
2006	  
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http://www.oracle.com/partners/en/knowledge-‐zone/applications/policy-‐
automation-‐042908.htm	  
	  
	  
http://www.oracle.com/us/industries/public-‐sector/029740.pdf	  
	  
	  
	  

Policy	  Modeling	  
Policy	  Automation	  


