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Peter Melz

Obiter dicta i Regeringsrättens  
prejudikatbildning

– hjälpsamt eller förvirrande?

1 Inledning
Regeringsrättens viktigaste uppgift är att ge vägledning för rättstillämp-
ningen.1 Regeringsrättens domar anses oftast vara prejudikat, men i Sverige 
anses det inte föreligga någon formell skyldighet för en domstol att följa ett 
prejudikat. Det föreligger dock ett starkt böra, med något olika uppfatt-
ningar om hur stark den informella bundenheten är.2

I denna artikel är utgångspunkten att det finns en stark följsamhet mot 
prejudikat. Frågan i artikeln är om det finns någon skillnad mellan den del 
av domskälen som är ratio decidendi (skäl för avgörandet) och den del som 
är uttalanden obiter dictum (vid sidan om saken, pl. obiter dicta). Ratio 
decidendi är de komponenter i domskälen som är nödvändiga led för dom-
slutet, medan övriga komponenter kan anses vara obiter dicta. I länder med 
en stark prejudikatbundenhet, såsom Storbritannien och USA, är ratio deci-

Jag tackar för värdefulla synpunkter jag erhållit från kollegor vid och utanför juridiska insti-
tutionen, Stockholms universitet.
1 Jfr 36 § förvaltningsprocesslagen (1971: 291) om prejudikatdispens.
2 Se härom exempelvis Gregow, Några synpunkter på frågan om prejudikats bindande verkan, 
s. 105 ff. i Festskrift till Gösta Walin samt Heuman, Rättspraxis, i Finna rätt, 2008, s. 123.
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dendi i princip bindande men inte obiter dicta. Som exempel kan återges 
följande uttalande av Supreme Court i USA: ”dicta ’may be followed if suf-
ficiently persuasive’ but are not binding”.3

2 Vikten i prejudikathänseende av uttalanden obiter dicta
1. Det är således en allmän uppfattning att domar som anses vara prejudi-
kat har en auktoritet som är betydligt större än bara tyngden i argumenten. 
Detta anses gälla för domens ratio decidendi medan vikten av obiter dicta 
inte är entydig. En uppfattning är att det i avsaknad av en mer strikt preju-
dikatbundenhet inte finns starka skäl att göra en väsentlig åtskillnad mellan 
ratio decidendi och obiter dictum.4 Ett exempel på en avvisande inställning 
till att tillmäta obiter dicta särskild vikt finns hos Gregow.5 Han anser att 
man utan vidare kan frångå obiter dicta och att det därför inte finns så stor 
anledning att göra sådana uttalanden. De kan ställa till skada och skapa 
osäkerhet.

Regeringsrätten har i ett rättsfall, RÅ 2004 ref. 99, uttalat som sin upp-
fattning att uttalanden obiter dicta ”innefattar emellertid inget prejudikat 
ägnat att styra rättstillämpningen i nya banor.”6 Regeringsrätten kan tolkas 
så att obiter dicta inte alls anses ha någon betydelse i prejudikathänseende. 
Om man ”jubileumsvis” skall vara lite lättsam kan man hävda att Rege-
ringsrättens uttalande kanske är ett obiter dictum som då inte har alltför 
stor vikt.

2. Självklart har ett uttalande obiter dictum åtminstone betydelse som ett 
argument och för att citera US Supreme Court så påverkar uttalandet rätts-
tillämpningen om uttalandet är tillräckligt övertygande. Vad som avgör vil-
ken vikt man tillägger ett obiter dictum beror enligt min uppfattning dels 
av generella argument, dels på hur uttalandet är utformat i det särskilda 
fallet.

Av förutsebarhetsskäl är det viktigt att man kan lita på att de ställnings-
taganden som gjorts av Regeringsrätten kommer att följas i rättstillämp-

3 Central Green Co. v. United States, 531 U.S. 425 (2001), med citat från Humphrey’s Exe-
cutor v. United States, 295 U. S. 602, 627 (1935). 
4 Se bl.a. Heuman, a.a., s. 150 och Lindencrona, Juridik och matematik, Skattenytt 2007, 
s. 10.
5 Se Gregow a.a. s. 121.
6 Uttalandet gjordes då kammarrätten ”av ett uttalande i form av ett obiter dictum i ett 
notisfall känt sig föranledd att inta” en viss ståndpunkt. RÅ 2004 ref. 99 är det enda fall där 
uttrycket obiter dicta återfunnits vid en sökning i en databas med Regeringsrättsdomar från 
1972 och framåt.
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ningen. I vissa fall frångår dock till och med Regeringsrätten sina tidigare 
avgörande. Det bör ske i plenum om ”den mening som råder på avdel-
ningen avviker från rättsgrundsats eller lagtolkning, som förut varit antagen 
av regeringsrätten”.7 Med ”rättsgrundsats” torde endast åsyftas ratio deci-
dendi, åtminstone med den inställning som angetts i RÅ 2004 ref. 99. Under 
alla förhållande torde Regeringsrätten ha lättare att gå ifrån ett obiter dic-
tum än ett ratio decidendi.

Men det finns ändå skäl att ta Regeringsrättens obiter dicta på allvar. 
Uttalanden obiter dicta av Regeringsrätten bör tillmätas minst lika stor prin-
cipiell vikt som förarbets- och litteraturuttalanden. Det torde även finnas en 
välgrundad uppfattning bland användare av praxis att alla Regerings rättens 
uttalanden ger uttryck för en uppfattning som är mer bestående.8 Många 
användare är inte heller medvetna om distinktionen mellan ratio decidendi 
och obiter dictum och/eller kan inte bedöma om en del av en dom är obiter 
dictum eller inte.

3. Ett skäl som kan anses begränsa prejudikatvärdet av obiter dictum är 
det material som ställningstagandet gjorts på. En dom är ett avgörande i 
ett konkret fall och härigenom finns bättre möjligheter att beakta relevanta 
fakta för och konsekvenser av olika ställningstaganden än vid diskussioner 
in abstracto. Uttalanden obiter dicta gäller däremot ofta en situation som 
inte föreligger konkret i målet. Det kan begränsa underlaget för en bedöm-
ning av alla relevanta fakta.

I princip finns det därför anledning att anse att underlaget för uttalanden 
obiter dicta är sämre än för ratio decidendi. I praktiken behöver det dock 
inte vara så stor skillnad eftersom i vissa måltyper, såsom skattemål, de 
relevanta sakomständigheterna är sådana att de ofta utan större svårigheter 
kan föreställas utan ett verkligt fall.

Sammantaget är, både i princip och i praktiken, dock avsaknaden av 
konkreta omständigheter något som minskar vikten hos uttalanden obiter 
dicta.

4. Slutligen skall nämnas de skäl som anförts av Jan Andersson9 för att man 
inte bör jämställa obiter dicta med ratio decidendi, även om han tycker att 
obiter dicta har en positiv funktion. Han anger10 att enbart om en dom 

7 5 § lagen (1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
8 Detta anför Gregow, a.a., s. 121., som ett skäl mot att göra uttalanden obiter dictum.
9 ”Högsta domstolens prejudikatfunktion och bruket av obiter dicta”, i Stockholm Center for 
Commercial Law, Årsbok I, s. 11–32, 2008.
10 A.a. s. 13 f.
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innehåller en allmän princip eller en rättsregel bör den följas som prejudi-
kat, och han tycks anse att bara ratio decidendi kan ha en sådan karaktär. 
Vidare anser han att det har en pedagogisk funktion att skilja mellan ratio 
decidendi och obiter dicta. Slutligen anförs att genom distinktionen mellan 
ratio decidendi och obiter dicta kan domstolarna känna sig mindre bundna 
av de uttalanden som karaktäriseras som obiter dicta.

3  Karaktären på uttalanden obiter dicta i domar;  
några exempel

Uttalanden obiter dicta kan fylla olika funktioner och vara av olika karaktär. 
En kortfattad genomgång av några funktioner/karaktärer kan vara belysande 
dels för domares överväganden att göra uttalanden obiter dicta, dels för vil-
ken vikt sådana uttalanden bör tillmäts vid senare rättstillämpning. Genom-
gången illustreras med några exemplifierande rättsfall från skatterätten.

3.1 Vertikala ställningstaganden; RÅ 2004 ref. 1

1. En dom leder fram till ett avgörande som gäller en bestämd sak, såsom 
i ett skattemål frågan om en intäkt är skattepliktig, en kostnad avdrags-
gill etc. På vägen dit behöver ställning tas till olika sakomständigheter och 
rättsregler. Det ena ställningstagandet kan läggas till grund för nästa osv. 
och så småningom når man fram till avgörandet. Jag kallar det för vertikala 
ställningstaganden (nerifrån och upp).

Ställningstaganden i en vertikal analysväg är ratio decidendi. Det kan 
dock tänkas att Regeringsrätten kan fortsätta längs vägen i tangentens 
riktning, och resonera om konsekvenser av sitt avgörande för efterföljande 
transaktioner. Uttalanden om skattemässiga konsekvenser av transaktioner 
som sker efter den transaktion som avgörandet gäller (rättsföljden i dom-
slutet) är oftast inte att se som ratio decidendi utan uttalanden obiter dicta. 
Ett exempel skall ges från RÅ 2004 ref. 1.

2. RÅ 2004 ref. 1 är ett välkänt plenumavgörande om uttags- och utdel-
ningsbeskattning, där följande frågor ställdes i en begäran om förhands-
besked:

”1. Kommer överlåtelsen av andelarna i Z KB från bolagen till NYAB 
för en köpeskilling under marknadsvärdet att medföra att bolagen uttags-
beskattas? – 2. Kommer överlåtelsen av andelarna i Z KB från bolagen till 
NYAB föranleda att aktieägarna i bolagen blir beskattade såsom för utdel-
ning?”
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Båda frågorna besvarades med ja av Regeringsrätten, efter en längre moti-
vering. I denna motivering uttalade Regeringsrätten bl.a. följande:

Det kan vidare konstateras att det i ett fall som det förevarande för aktieägaren 
inte är fråga om en högre eller lägre beskattning utan om beskattningstidpunk-
ten. Om en utdelningsbeskattning sker kommer samma belopp att räknas som 
tillskott till det andra bolaget och räknas in i omkostnadsbeloppet vid en försälj-
ning av aktierna i detta. […] Om aktieägaren utdelningsbeskattas för skillnaden 
mellan marknadsvärdet och ersättningen och därmed anses ha tillskjutit detta 
belopp till det förvärvande bolaget kommer tillgången att anses vara förvärvad 
för ett belopp motsvarande marknadsvärdet, alltså samma belopp som det över-
låtande bolaget beskattats för. En utdelningsbeskattning säkerställer således att 
kontinuiteten i beskattningen upprätthålls.

Detta uttalande innehåller två ställningstaganden till rättsföljder som inte 
efterfrågades i förhandsbeskedet, men som kunde ha efterfrågats på föl-
jande sätt:

”Om fråga 1 och/eller 2 besvaras med ja, hur påverkas omkostnadsbe-
loppet för aktierna i NYAB respektive NYAB:s anskaffningsvärde för ande-
larna i Z KB?”

Eftersom Regeringsrätten uttalade sig om rättsföljder som inte efterfråga-
des kan man diskutera om detta är ratio decidendi eller obiter dictum eller 
något däremellan. Det kan finnas olika möjliga skäl för uttalandet:

a) Det kan vara ett löst uttalande utan egentlig funktion i rättsfallet.
b) Mer troligt är att uttalandet är en del i en argumentation för att över-

tyga om att ett beslut om utdelningsbeskattning får rimliga konsekvenser 
sett i ett längre perspektiv.

c) Det kan slutligen, mer långsökt, tänkas att Regeringsrätten ansett 
att de angivna konsekvenserna för omkostnadsbelopp/anskaffningsvärden 
var nödvändiga förutsättningar för Regeringsrättens ställningstagande om 
beskattning av utdelningen.

Det sistnämnda alternativet går utanför ramarna för vad som, enligt min 
uppfattning, bör inrymmas i en tillämpning av rättsreglerna för om skatte-
pliktig utdelning föreligger. Alternativet kan dock inte uteslutas, och det 
finns exempel på att Regeringsrätten uttryckligen låtit efterföljande konse-
kvenser påverka tillämpningen av en lagregel. I RÅ 1995 ref. 13 och 43 har 
Regeringsrätten vid bedömning av en transaktion – ett slags internförsälj-
ning av aktier – tagit hänsyn till en brist i kontinuitet som kan uppstå då 
förvärvaren vid en senare transaktion avyttrar de förvärvade aktierna.11 Det 

11 Tillämpning av 2 § 4 mom. nionde st. lagen om statlig inkomstskatt samt beaktande av 
sjunde st. beträffande efterföljande transaktion.
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förefaller dock inte sannolikt att Regeringsrätten i RÅ 2004 ref. 1 gjort ett 
sådant hänsynstagande. Flera skillnader föreligger mot RÅ 1995 ref. 13 och 
43 där Regeringsrätten angav explicit att man beaktat kontinuitetsaspekt-
en, det i samma lagrum fanns en bestämmelse om efterföljande beskattning  
och de angivna efterföljande rättsföljderna slutligen var helt okontrover-
siella.

3. Vid en formell/traditionell etikettering får uttalandet i RÅ 2004 ref. 1 
anses vara ett obiter dictum om alternativ a) eller b) gäller men inte om 
c) gäller. Reellt sett gäller att de sakomständigheter som Regeringsrätten 
uttalade sig om inte fanns konkret beskrivna och efterfrågade i ansökan. 
Till skillnad från domskälen för de efterfrågade rättsfrågorna saknades en 
rättsutredning och en motivering. De uttalade rättsföljderna var inte okom-
plicerade och okontrover siella.12

Mot bakgrund av dessa förhållanden kan anses, oavsett om skälet för 
uttalandet är det ena eller andra alternativet, att uttalandet inte innehåller 
några starka argument för det angivna ställningstagandet. Prejudikatvärdet 
bör därför i princip vara begränsat oavsett om man kallar uttalandet ett 
obiter dictum eller ej.

En annan aspekt är förstås att Regeringsrätten gjort ett tämligen reser-
vationslöst ställningstagande genom att skriva att anskaffningsvärdet etc. 
”kommer att” bli marknadsvärdet. Tron på Regeringsrättens konsekvens 
och förutsebarhetsskäl motiverar att man kan anta att det finns en (mot-
bevisbar) presumtion att Regeringsrätten kommer att beakta uttalandet. 
Parentetiskt skall tilläggas att jag i huvudsak delar Regeringsrättens utta-
lande i detta obiter dictum.

4. Uttalandet i RÅ 2004 ref. 1 har beaktats i en nyligen avgjord dom. I 
RÅ 2008 ref. 84 förklarade Regeringsrätten att ett moderbolag hade rätt 
till avdrag som för räntekostnad som låntagare med ett belopp motsva-
rande det belopp som uttagsbeskattats hos långivaren, bolagets dotterbolag. 
Som grund för ställningstagandet anfördes bl.a. flera rättsfall varav ett var 
RÅ 2004 ref. 1. Regeringsrätten angav i domen ”att förvärvaren i vissa fall 
kan tillgodoräkna sig det uttagsbeskattade värdet som anskaffningsvärde 
även vid regelrätta överlåtelser framgår vidare av RÅ 2004 ref. 1.”

12 Ett förslag om lagreglering hade framlagts men mött kritik och hänsköts till ytterligare 
utredning; se SOU 2005: 99 s. 85 ff.
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Regeringsrätten torde ha ansett att uttalandet gav uttryck för vad som 
borde gälla i rättstillämpningen. Med tanke på att uttalandet i RÅ 2004 
ref. 1 torde få ses som ett obiter dictum och som ovan framhållits inte grun-
das på någon redovisad rättsutredning och argumentation kanske Reger-
ingsrätten i 2008 års dom dock borde ha gjort en liten notering härom. För 
utgången hade det dock knappast betydelse då ställningstagandet i 2008 års 
dom under alla omständigheter är motiverat.

3.2 Horisontella uttalanden; RÅ 1983 Ba 14

1. Prejudikat skall ange en rättsgrundsats/rättstillämpning som kan tilläm-
pas i fler fall än det konkreta fallet. Hur långt tillämpningsområdet sträcker 
sig är en tolkningsfråga, men Regeringsrätten kan på olika sätt ge en anvis-
ning härom. Om det anges att rättsgrundsatsen omfattar fall B där omstän-
digheterna är väsentligt annorlunda än i det bedömda fallet A kan det dock 
ifrågasättas om detta följer av bedömningen – ratio decidendi – i fall A eller 
om det sträcker sig utanför och är ett obiter dictum. 

Som en del av argumentationen strikt ratio decidendi kan anföras exem-
pel på hur bedömningen skett eller bör ske i parallella fall. Om uttalan-
det inte bara gäller ställningstaganden som redan skett i praxis utan även 
andra fall, kan diskuteras om inte ett obiter dictum föreligger. Det kan 
även tänkas att uttalandet görs på slutet som en kommentar till ställnings-
tagandet i domen avseende vilka liknande fall som bör bedömas på samma 
sätt.

2. Ett exempel kan ges i form av RÅ 1983 Ba 14. Förhandsbeskedet gällde 
kapitalvinstbeskattningen vid ett s.k. blandat fång av aktier. Regeringsrät-
ten uttalade att ”enligt hittills gällande praxis har vid överlåtelse av annan 
egendom än fastighet när överlåtelsen är av blandat slag, dvs. innefattar 
både försäljning och gåva, i realisationsvinstskattehänseende brukat göras 
en uppdelning, varvid realisationsvinsten beräknats endast på försäljnings-
delen”.

Vid denna tidpunkt torde en sådan delningsprincip ha tillämpats av Rege-
ringsrätten endast i ett rättsfall gällande överlåtelse av aktier; se RÅ 1943 
ref. 9. Sedermera har dock Regeringsrätten i RÅ 1988 ref. 22 angett att del-
ningsprincipen är tillämplig ”vid överlåtelse av bostadsrätt till underpris 
till närstående”. I Regeringsrättens motivering 1988 – lika med Skatterätts-
nämndens – angavs att det ”saknas anledning att i fråga om överlåtelser av 
bostadsrätter frångå den eljest på överlåtelser av lös egendom tillämpade 
uppdelningsprincipen till förmån för huvudsaklighetsprincipen”. Det är 
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rimligt att anta att Regeringsrättens uttalande i RÅ 1983 Ba 14 har påver-
kat denna uppfattning.13

Regeringsrättens uttalande i RÅ 1983 Ba 14 kan anses vara ett obiter 
dictum. Hade påståendet om innebörden av praxis varit korrekt hade utta-
landet bara varit en påminnelse om en redan existerande rättstillämpning. 
Regeringsrätten uttalande om omfattningen av praxis torde dock inte ha 
haft full täckning och då är uttalandet till viss del självständigt, och torde 
ha påverkat rättstillämpningen i RÅ 1988 ref. 22.

3. Uttalanden obiter dicta om att en rättsgrundsats är tillämplig i vissa 
andra fall bör göras med försiktighet när det finns väsentliga skillnader 
mellan fallen. I nyssnämnda fall är exempelvis handelsbolagsandelar (och 
bostadsrättsandelar) inte uppdelbara på samma sätt som aktier. Det torde 
ofta istället vara bättre att genom en ordentlig motivering av skälen för den 
valda rättsgrundsatsen ge vägledning för i vilka andra fall rättsgrundsatsen 
bör tillämpas.

Det är dock möjligt att en sådan vägledning inte är tillräcklig för att 
förklara det avsedda tillämpningsområdet för rättsgrundsatsen. Det kan då 
finnas skäl att i motiveringen mer explicit ange tillämpningsområdet. Om 
detta uttalande omfattar endast fall som är klart likartade i relevanta avse-
enden bör det finnas tillräcklig grund för ett sådant ställningstagande. Det 
är dock ofta vanskligt att säga var gränsen härför går.

Problemet kan konkretiseras med RÅ 2008 ref. 5. Avgörandet gäller 
bestämmelsen om privatbostadsföretag i 2 kap. 17 § 1 IL och bedömningen 
av om en förenings verksamhet ”till klart övervägande del består i att åt 
sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av förening-
en”. Regeringsrätten fann att föreningen från starten uppfyllt detta krav 
och att ”föreningens verksamhet därefter inte har förändrats till omfattning 
eller karaktär.” Vid denna bedömning ansåg Regeringsrätten det väsentliga 
vara att lokalernas andel av föreningens fastighetsinnehav fysiskt sett var 
oförändrad, trots att den värdemässiga andelen ökat.

Lokalerna var upplåtna med bostadsrätt och frågan är om en liknande 
tillämpning gäller när en förening hyr ut lokaler. Det kan man inte säkert 
uttala sig om. Borde Regeringsrätten ha uttalat sig härom? Hade detta varit 
ett motiverat uttalande i tangenten av ratio decidendi eller ett olämpligt 
obiter dictum?

13 RÅ 1983 Ba 14 nämns inte i motiveringen, men väl i referatets uppräkning av källor. 

09-13 Iustus Reg.rätten 1 juli.indd   364 09-07-01   11.52.52



Obiter dicta i Regeringsrättens prejudikatbildning …

353

Om Regeringsrättens uppfattning var att gränsdragningen av förutsebar-
hetsskäl endast skall påverkas av fysiska förändringar av fastighetsanvänd-
ningen kunde det anges som en generell rättsgrundsats. Detta förutsebar-
hetsskäl borde ha samma vikt i alla situationer och rättsgrundsatsen skulle 
då omfatta även hyresfallen. Ansåg Regeringsrätten å andra sidan att det 
var av betydelse om marknadsvärdeförändringar på lokalerna kunde resul-
tera i ökade lågbeskattade inkomster för föreningen (uthyrning av lokaler) 
eller inte (upplåtelse av lokaler med bostadsrätt), kunde man uttryckligen 
ha angett att bedömningen påverkades av att bostadsrättsupplåtelse endast 
gav självkostnadstäckning, och då utesluts hyresfallen.

Sådana skäl för ställningstagandena kan bedömas ordentligt vid avgöran-
det av det konkreta fallet. De bör därför vara till vägledning för rättstillämp-
ningen, och bör inte benämnas obiter dicta. De skiljer sig från uttalandet i 
RÅ 1983 Ba 14 eftersom där inte angavs något skäl utan endast ett påstå-
ende att delningsprincipen var tillämplig för ett antal fall.

4 Slutord
Det finns anledning att vara uppmärksam på innebörden av ratio decidendi 
respektive obiter dicta. I gränslandet kan det ibland vara svårt att avgöra 
om ett uttalande är ett obiter dictum. Uttalandet i RÅ 2004 ref. 1 förefaller 
vara ett klart obiter dictum, men det går ändå att hitta en förklarings modell 
enligt vilken uttalandet har en funktion för ställningstagandena till de ställ-
da frågorna. Den som tror på denna förklaring vill därför kanske inte kalla 
uttalandet för ett obiter dictum.

Etiketteringen är nog mindre viktig. Viktigare är att undvika uttalanden 
som inte följer av en ordentlig rättsutredning och som har en otillräcklig 
motivering (analys). Det är nog lätt att obiter dicta har sådana brister, vilket 
exemplen ovan visar. Vidare bör obiter dicta som har alltför svag anknyt-
ning till sakomständigheterna undvikas oavsett hur väl underbyggda de är. 
Skälet är att Regeringsrätten skall syssla med rättstillämpning i konkreta fall 
och då, hur vällovligt det än kan vara, inte gärna kan skapa prejudikat utan 
att ett konkret fall föreligger. Hur skulle det se ut om Regeringsrätten några 
veckor efter att lagstiftningen om exempelvis de s.k. rättesnurrorna trätt i 
kraft kunde sätta sig ner och konstruera fem fall som tillämpning på oklara 
regler i lagstiftningen, och sedan ta ställning till dem. En sådan abstrakt lag-
förklaringsrätt har Regeringsrätten inte och den bör inte heller ske i form av 
obiter dicta med alltför svag anknytning till ett konkret rättsfall.

Slutorden blir att det finns anledning till eftertanke när uttalanden görs 
obiter dicta. De uttalanden som gjorts kan dock inte bortses ifrån och de 
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bör beroende på sin karaktär kunna ha olika stor vikt för rättstillämpning-
en, även om Regeringsrätten i RÅ 2004 ref. 99 verkar inta en mer generellt 
avvisande inställning.
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