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Abstract 
This paper highlights the boundary drawing problems that exist for the two definitions 

immediate connection and reasonable amount in the section of the law that regulates 

deductible costs for representation.  This section explains that for the costs of representation 

to be deductible, the first criterion is that it must have an immediate connection to the 

business, and the second criterion is that it must be of reasonable amount. Since this section is 

so vague in its composition, this paper is made to try to clarify what requirements are needed 

so that an immediate connection and a reasonable amount can be said to exist. This is made 

through a case study that uses an argumentation analysis of three legal cases. The purpose is 

to sort through the arguments, and from them make a clarification of the definitions.  This 

clarification is needed so that people who work with deduction of representation costs better 

will know how to act in cases where there are boundary drawing problems. The criterions 

found from the argumentation analysis are that for an immediate connection to be at hand it 

must be clarified that there is a business relationship and a business negotiation between the 

parties. It must also be clarified to whom this representation is pointed. The criterions needed 

for the amount to be deemed reasonable is that if the representation gifts are valuable it has to 

be made clear that these gifts are of a special nature or that the context in which it is given is 

special. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen belyser den gränsdragningsproblematik som finns för två definitioner i 16 kap. 2 § 

IL, omedelbart samband och skäligt belopp. Lagrummet reglerar vad som ska gälla för att 

avdrag ska medges för representationskostnader där det omedelbara sambandet mellan 

representationen och näringsverksamheten är det första kriteriet för att avdrag ska bli 

gällande, det andra kriteriet är att representationskostanden som dras av ska anses vara skälig. 

Då lagen är så vagt formulerad har vi i denna uppsats valt att göra en argumentationsanalys på 

tre rättsfall för att genom en sådan fallstudie tydliggöra vilka krav som anges för att ett 

omedelbart samband och skäligt belopp ska föreligga. Detta för att bringa klarhet i vilka 

kriterier som redovisningsekonomer som sitter med bokföringen av sådana 

representationskostnader måste fastställa för att kunna göra avdrag för dessa i deklarationen. 

Utifrån argumentationsanalysen har vi funnit de kriterier som de tre rättsfallen anger som 

viktiga för att det omedelbara sambandet och skäliga beloppet ska föreligga. Dessa är bland 

annat att för att det omedelbara sambandet ska föreligga ska det finnas en affärsförbindelse, 

affärsförhandling i traditionell mening och framgå mot vem representationen riktar sig. De 

krav som finns i Skatteverkets rekommendationer gällande det omedelbara sambandet och 

skäliga beloppet är inte i praxis av större betydelse. De kriterier som vi funnit som krav för 

det skäliga beloppet är att om det handlar om dyrbara gåvor så ska det framgå att de är av 

speciell karaktär eller ha getts vid ett speciellt sammanhang.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Redovisning, vag lag, representation, representationskostnader, avdragsgilla 

representationskostnader, avdragsgilla kostnader, gränsdragningsproblematik, omedelbart 

samband, skäligt belopp  



 
 

Förkortningar 
 

BevU Bevillningsutskottet 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

IL  Inkomstskattelagen  

KL Kommunalskattelagen 

KR Kammarrätten 

LR Länsrätten 

Prop. Proposition 

RK Rättsfall från Kammarrätterna 

RN Riksskattenämnden 

RR Regeringsrätten 

RSV Riksskatteverket 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SFS Svensk författningssamling 

SIL Lagen om statlig inkomstskatt 

SKV Skatteverket 

SKV A Skatteverkets allmänna råd 

SKV M Skatteverkets meddelanden  

SOU Statens offentliga utredningar 

 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Praxis inom redovisning ................................................................................................................ 2 

1.3 Representationskostnader ............................................................................................................ 3 

1.3.1 Intern och extern representation ........................................................................................... 5 

1.3.2 Omedelbart samband och skäligt belopp .............................................................................. 5 

1.4 Problemdiskussion ........................................................................................................................ 6 

1.5 Problemställning ............................................................................................................................ 8 

1.6 Syfte ............................................................................................................................................... 8 

1.7 Problemavgränsning ...................................................................................................................... 9 

1.8 Bidrag ............................................................................................................................................. 9 

2. Analytiska verktyg .................................................................................................................. 10 

2.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 10 

2.2 Författning ................................................................................................................................... 10 

2.2.1 Avdragsgilla kostnader ......................................................................................................... 11 

2.2.2 Undantag för representation ............................................................................................... 11 

2.2.3 Reglering kring representations- och reklamgåvor .............................................................. 12 

2.3 Skatteverkets råd ......................................................................................................................... 12 

2.3.1Omedelbart samband och skäligt belopp ............................................................................. 12 

2.3.2 Extern representation - Affärsförhandlingar ........................................................................ 13 

2.3.3 Representation med PR-syfte - Jubileum, invigning av anläggning m.m. ............................ 13 

2.3.4 Demonstrationer och visningar ............................................................................................ 14 

2.3.5 Reklam- och representationsgåvor ...................................................................................... 14 

2.4 Argumentationsteori ................................................................................................................... 14 

2.4.1 Publikens betydelse för en argumentation .......................................................................... 14 

2.4.2 Argumentationsverktyg ........................................................................................................ 16 

2.5 Analysmodell ............................................................................................................................... 22 

3. Metod .................................................................................................................................... 24 

3.1 Forskningsstrategi ....................................................................................................................... 24 

3.2 Tillvägagångssätt och bearbetning av data ................................................................................. 24 

3.2.1 Insamling och urval av data .................................................................................................. 25 

3.2.2 Analys ................................................................................................................................... 26 



 
 

3.3 Undersökningens kvalitet ............................................................................................................ 28 

3.4 Metodreflektion .......................................................................................................................... 29 

4. Empiri .................................................................................................................................... 31 

4.1 RÅ 82 1:9...................................................................................................................................... 31 

4.2 RK 5377/03 .................................................................................................................................. 33 

4.3 RK 7236/05 .................................................................................................................................. 36 

5. Analys .................................................................................................................................... 38 

5.1 RÅ 82 1:9...................................................................................................................................... 38 

5.1.1 Skatteverkets argument ....................................................................................................... 38 

5.1.2 Bolagets argument ............................................................................................................... 39 

5.1.3 Domstolens argument .......................................................................................................... 41 

5.2 RK 5377/03 .................................................................................................................................. 43 

5.2.1 Skatteverkets argument ....................................................................................................... 43 

5.2.2 Bolagets argument ............................................................................................................... 45 

5.2.3 Domstolens argument .......................................................................................................... 47 

5.3 RK 7236/05 .................................................................................................................................. 48 

5.3.1 Skatteverkets argument ....................................................................................................... 48 

5.3.2 Bolagets argument ............................................................................................................... 49 

5.3.3 Domstolens argument .......................................................................................................... 50 

5.4 Jämförande analys av alla rättsfall .............................................................................................. 52 

6. Slutsatser ............................................................................................................................... 54 

7. Diskussion .............................................................................................................................. 57 

8. Förslag till vidare forskning ..................................................................................................... 60 

 



1 
 

1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund kring ämnet representationskostnader samt 

en diskussion kring det problemområde denna uppsats kommer behandla, vilket kommer att 

mynna ut i vår problemställning samt syfte med uppsatsen. Det bidrag uppsatsen kommer att 

ge finns även presenterat.  

1.1 Problembakgrund 
Under de senaste åren har flertalet artiklar i dagspressen uppmärksammat fall där det 

uppdagats feltaxeringar från ett antal kända personer och organisationer. Ett exempel på en 

sådan artikel berörde en person som gjort avdrag för sina två arbetsresor under året. När 

Skatteverket gjorde sin skatterevision kom de fram till att dessa arbetsresor egentligen hade 

karaktären av nöjesresor med inslag av shopping, träning, bad och sol. Skatteverket beslutade 

att upptaxera det berörda bolaget till cirka 235 000 kr (Dagens Juridik, 2013). Ett annat 

liknande fall gällde en person och dennes avdrag i sitt bolag, där hade avdrag gjorts för resor, 

kläder, hotell och städning i hemmet. Skatteverket beslutade för ärendet att tilläggsskatt skulle 

utbetalas från personen i fråga med ett belopp på cirka 500 000 kr (Bohusläningen, 2013). 

 

För några år sedan var det ännu ett uppmärksammat fall vilket gällde en statlig myndighet där 

personalfesten hade hållits på en exklusiv restaurang i Stockholm. Vid närmare granskning 

uppdagades att myndigheten hade lagt flera miljoner per år på interna seminarier och 

representation. Det inledande missnöjet låg i att det var skattebetalarna som finansierade dessa 

festliga middagar och konferenser (Carlsson, 2012). Därefter kom det fram att de i sin 

bokföring inte presenterat kostnaderna som representation utan som seminariekostnader 

(Svenska Dagbladet, 2014). 

De tre nämnda fallen ovan har en sak gemensamt, nämligen att de behandlar avdragsgilla 

kostnader. Bolaget måste bestämma vilket kostnadsslag kostnaden ska bokföras som men 

även hantera den gränsdragningsproblematik som uppstår i bokföringen gällande om det är 

kostnader som verkligen kan hänföras till bolagets verksamhet eller tenderar till att vara 

privata levnadskostnader. De kostnader som oftast kommer i kontakt med denna 

gränsdragningsproblematik är representationskostnader (Antonsson & Båvall, 2010, s. 12, 

Bokelund Svensson, 2012, s. 30). För att representationskostnader ska vara avdragsgilla säger 

nuvarande lagstiftning att det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen 
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och näringsverksamheten men även att det belopp som dras av ska vara skäligt enligt 

Inkomstskattelagen (1999:1229).  

Det är denna gränsdragningsproblematik som redovisningsekonomer måste ta ställning till när 

de ska bokföra företagets representationskostnader. I bokföringsarbetet måste även hänsyn tas 

till många beskattningsregler, då det svenska redovisningssystemet och skattesystemet är så 

nära sammankopplat. Genom att bokföra så många kostnader som möjligt som avdragsgilla, 

däribland representationskostnader, vill redovisningsekonomen få ett lägre resultat vilket i sin 

tur leder till lägre skatt för företaget ifråga. Om en representationskostnad är avdragsgill eller 

inte kan alltså få stora skattekonsekvenser vid det årliga bokslutsarbetet för ett företag 

(Skatteverket, 2013). En redovisningsekonom har alltså många regler att ta hänsyn till, 

exempelvis lagar, FAR:s K-regelverk, SKV:s rekommendationer och redovisningspraxis. 

Redovisningspraxis är något som förändras kontinuerligt över tid och som måste anpassas 

efter samhälleliga förändringar. Nedan presenteras vad som kan påverka denna utveckling.  

1.2 Praxis inom redovisning 
Redovisning är ett kulturellt fenomen och skillnader kan ses mellan olika länder och kulturer. 

Vad som kännetecknar en kultur i sig är vilka normer som är accepterade, däribland kan vi 

urskilja vilka redovisningsnormer som är accepterade för en viss kultur, som därmed är praxis 

inom just den kulturen (Jönsson, 1991). Frågan vi kan ställa oss här är hur normer utvecklas 

över tid och vad som påverkar denna utveckling.  

Jönsson (1991) beskriver vidare hur utvecklingen av praxis och normer inom redovisning tog 

vid i början av 1900-talet. Professionen bildade en organisation redan år 1899, Svenska 

Revisorssamfundet, SRS. År 1923 bildades Föreningen auktoriserade revisorer, FAR, genom 

att revisorer från SRS bröt sig loss från den tidigare. En av anledningarna till SRS:s bildande 

var den aktiebolagslag som kom till 1895 vilken krävde revision. FAR började ge ut 

rekommendationer först 1964. 1932 var en stor vändpunkt för svensk ekonomi och därmed 

också för redovisningspraxisen. Det året föll Ivar Kreugers imperium ihop vilket sysselsatte 

tusentals svenska arbetare, senare kallat Kreugerkraschen. Insynen i företaget Kreuger & 

Tolls ekonomi var begränsad för utomstående och bolaget hade lyckats komma runt 

regelverket i den dåvarande bolagslagen i olika hänseenden. Resultatet av kraschen blev en 

startpunkt för utveckling av redovisningsnormerna, då utgångspunkten var att undvika att 

något sådant skulle kunna hända i framtiden. Den ekonomiska svacka som Sverige befann sig 

i efter kraschen gav incitament för att arbeta mot att enbart kvalificerade revisorer skulle 
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godkännas för revision vilket välkomnades av professionen. Tidigare kunde nämligen 

personer utan utbildning bli revisorer vilket efter Kreugerkraschen ansågs oacceptabelt. Detta 

blev dock först lagstadgat i bolagslagen som stiftades 1944. 

Att praxis utvecklas och förändras kan enligt Jönsson (1991) ha flera olika anledningar, det 

kan dels bero på att det bildas nya organisationer som ger ut rekommendationer såsom FAR, 

dels att nya lagar stiftas eller bero på yttre samhälleliga faktorer såsom Kreugerkraschen. Idag 

diskuteras det om revisorernas ansvarsfrihet, då det varit flertalet fall på senare tid där 

revisorerna godkänt företag som är på gränsen till konkurs. Detta är ännu en yttre faktor som 

kan komma att påverka utveklingen av praxis inom redovisning i Sverige. 

Jönsson (1991) menar att de debatter kring redovisningsfrågor som uppkommit under de 

senaste hundra åren har sin grund i ett oordnat redovisningssystem, vilket har resulterat i att 

kommittéer av experter har tillsatts under årens lopp för att försöka bringa ordning i 

redovisningssystemet, för att därefter presentera förslag på förbättrade regler och standarder. 

Staten är den part som bestämmer över lagregleringen inom redovisningsområdet i Sverige, 

men de mest inflytelserika över praxisens utveckling är professionen. Professionen är 

nämligen bra på att påverka nätverk som de kan influera med sina ståndpunkter. När staten 

har stiftat en ny lag är dock professionen tvungen att anpassa sina rekommendationer efter 

den nya lagstiftningen. 

Grundincitamenten för att utveckling av praxis sker, är enligt Jönsson (1991) således att det 

från ett praktiskt exempel påvisas oordning i systemet. För att sedan försöka skapa ordning i 

systemet stiftas till exempel nya lagar eller rekommendationer och standarder från olika 

intresseorganisationer. Praxis utvecklas därigenom på basis av erfarenheter från praktiska fall 

och exempel. Nedan presenteras en bakgrund kring hur lagstiftningen om 

representationskostnader kom till och definitionen av dessa. 

1.3 Representationskostnader 
Det finns ingen klar definition för vad representationskostnader är, varken i lagtext eller i 

SKV:s rekommendationer. En godtagbar definition finns dock enligt Bokelund Svensson 

(2012, s. 18, 21) i ett förarbete till den lag som kom 1963 som reglerar representation. I SOU 

1962:42 sid. 51 kan det läsas;  

”Ofta går representationen ut på att en företagare vill påverka personer i andra företag i för 

sig gynnsam riktning genom att visa gästfrihet eller att åstadkomma ett personligt umgänges- 
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eller vänskapsförhållande, vilket skall främja den förvärvsverksamhet som utövas av den som 

bjuder.” 

Definitionen ovan berör enbart den externa representationen, vilken idag vanligen består av 

att företagaren bjuder andra företag på måltider eller upplevelser i form av till exempel 

teaterbesök i samband med en affärsförhandling. Det finns även former av representation som 

är intern, då riktar den sig istället mot företagets anställda (Bokelund Svensson, 2012, 156f).  

Lagen som behandlar representationskostnader kom först år 1963, SFS 1963:161, efter flera 

års diskussioner om att en sådan lag var nödvändig på området. Anledningen till lagens 

uppkomst var just att många företag utnyttjade att det inte fanns en lagstiftning på området 

och bokförde privata levnadskostnader som avdragsgilla representationskostnader, ett 

missförhållande som åtgärdades genom en lagreglering. Innan lagen stiftades sattes det till 

utredningsgrupper vars uppdrag var att diskutera och framställa hur den kommande lagen 

skulle utformas. Dessa utredningsgruppers arbete resulterade i tre förarbeten; Prop. 1963:96, 

1963: BevU40 och SOU 1962:42. SOU 1962:42 förespråkade en detaljerad lag som exakt 

skulle beskriva vilka avdrag som skulle gälla för olika representationskostnader. Men enligt 

Prop. 1963:96 ansågs en mer allmän hållen lag vara ett bättre alternativ då en detaljerad lag 

skulle behöva redigeras senare. De menade att den representation som företagen valde vid 

1960-talets början skulle komma att ändras med samhällets utveckling. När lagen väl stiftades 

valde man att gå på det förslag som regeringens proposition förespråkade, alltså en mer vag 

och allmän beskrivning för lagens utformning (Bokelund Svensson, 2012, s. 38ff, 42f; 

Antonson & Båvall, 2010, s. 15). Det var tänkt att en utredning av lagen skulle göras några år 

efter lagimplementeringen för att se om den behövde revideras. Utredningen gjordes dock 

först i mitten av 1970-talet och efter utredningen konstaterades att det inte fanns ett bättre sätt 

att formulera lagen på än den redan existerande (Bokelund Svensson, 2012, s. 42f ). 

När lagen om representation stiftades placerades den i dåvarande Kommunalskattelagen från 

1928. Men i och med skattereformen år 1999 blev resultatet att KL och SIL ersattes med en 

ny lag, IL (Lodin et al., 2013, s. 13). Det är i denna författning som vi idag hittar 

lagregleringen kring representation, närmare bestämt i 16 kap. 2 § IL (Bokelund Svensson, 

2012, s. 45). Då lagen om representation fick en vag och allmän karaktär bestämdes det redan 

vid lagens uppkomst år 1963 att vägledning i representationsfrågorna var en förutsättning för 

att få den effekt man önskade med lagen. Det som Gunnar Sträng, dåvarande 

departementschef, argumenterade för i Prop. 1963:96 var att RN skulle utfärda råd och 
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rekommendationer kring vad som skulle gälla kring representation som ett komplement till 

lagen. De nu gällande råden kommer från SKV och heter SKV A 2004:5 (ibid, s. 42f, 46f). 

Nedan följer en beskrivning för vad intern och extern representation är.   

1.3.1 Intern och extern representation  

För att tydliggöra vilken sorts representation det talas om har en indelning gjorts mellan intern 

och extern representation. Den interna representationen vänder sig bland annat mot anställda, 

ägare, revisorer eller styrelseledamöter medan den externa representationen vänder sig mot 

personer utanför företaget såsom kunder, samarbetspartners, leverantörer, myndigheter eller 

andra intressenter (Fyhr & Nyholm, 2011, s. 241; Bokelund Svensson, 2012, s. 156). Den 

interna representationen avser kostnader för personalvård såsom personalfester, 

informationsmöten, styrelsesammanträden, bolagsstämmor m.m. och den externa 

representationen står för kostnader vid affärsförhandlingar vilket kan vara 

representationsmåltider eller teaterbesök (Antonson & Båvall, 2010, s. 20, 94). Vad gäller 

avdrag för lunch, middag och supé är det maximala beloppet 90 kr/person exklusive moms 

vilket är desamma för både intern som extern representation (ibid, s. 97).  

Den mest vanliga formen av extern representation är representationsmåltider där syftet är att 

få igenom en affär med kund eller för att fira att förhandlingen har gått i lås. Det är även 

vanligt förekommande med representationsgåvor som ”extra smörjmedel” för att få igenom 

affären (Bokelund Svensson, 2012, s. 157).  Representationsgåvorna ska enligt SKV A 2004:5 

uppgå till ett belopp på högst 180 kr/ stycket exklusive moms såsom en blomsterbukett eller 

chokladask. Precis som allt annat i vårt samhälle så utvecklas och moderniseras även de 

former som företagen väljer för sin externa representation. På senare år har det blivit allt 

vanligare med upplevelser såsom forsränning, äventyrsbanor, segling eller besök på spa 

(Bokelund Svensson, 2012, s. 157). Nedan presenteras två viktiga definitioner för att 

representationskostnaderna ska kunna bli avdragsgilla.  

1.3.2 Omedelbart samband och skäligt belopp 

I 16 kap. 2 § IL anges det två krav som måste vara uppfyllda för att en representationskostnad 

ska kunna vara avdragsgill. Det första kravet och även det viktigaste av dem är omedelbart 

samband, vilket innebär att det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen 

och näringsverksamheten vilket i sin tur innebär att representationen ska verka för att inleda 

eller bibehålla en affärsförbindelse, med exempelvis en kund eller myndighet, vilket står 

angivet i 16 kap. 2§ IL. I SKV 2004:5 står det att det ska finnas ett personsamband, 

ortssamband och ett tidssamband för att det omedelbara sambandet ska kunna vara uppfyllt. 
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Det andra kravet är att det ska vara ett skäligt belopp för representationskostnaden för att 

avdrag ska kunna bli gällande enligt 16 kap. 2 § IL.  Det belopp som står angivet i detta 

lagrum är att avdrag för lunch, middag och supé får dras av med högst 90 kr/person exklusive 

moms. Inga andra belopp står med i lagrummet utan för att få mer vägledning får råden i SKV 

A 2004:5 belysa avdragsramen. Där anges det att för sådana måltider som inte är lunch, 

middag och supé medges ett avdrag på högst 60 kr/ person exklusive moms. För aktiviteter 

såsom golf, teater och segling anges ett avdragsbelopp på högst 180 kr/ person exklusive 

moms, samma belopp gäller som tidigare nämnts även för representationsgåvor.  

Högsta rättsliga instans på skatteområdet dit tvister kring representationsfrågor tas upp är 

HFD, tidigare RR, och näst högsta är KR. Dessa instanser har tagit upp flertalet tvister mellan 

SKV och bolag som inte är överens ifråga om hur lagen om representation ska tolkas. Det 

intressanta i flertalet rättsfall är att de rättsliga instanserna dömer olika från fall till fall 

gällande gränsdragningen för vad ett skäligt belopp är men även vart gränsen går för att det 

ska anses finnas ett omedelbart samband. 

1.4 Problemdiskussion 
Lagen om representation kan alltså konstateras vara väldigt allmän och därför har SKV 

utfärdat nuvarande råd SKV A 2004:5 som vägledning till att förstå hur lagen ska tolkas. 

Trots denna vägledning väljer de rättsliga instanserna att döma olika i olika rättfall och i vissa 

fall helt bortgå ifrån dessa råd. Som exempel kan nämnas rättsfallet RK 7236/05 där avdrag 

för representationsgåva godkändes med 4000 kr i kontrast till vad som anges som råd i SKV 

A 2004:5, där avdrag endast medges med 180 kr exklusive moms. De argument som KR i 

Göteborg framförde, som den sista rättsinstans att döma i målet, var att SKV A 2004:5 endast 

skulle ses som vägledning och att det är vad som står i lagtexten som är det vitala. I lagtexten 

står endast att ett skäligt belopp för representationskostnader kan godkännas för avdrag. KR i 

Göteborg ansåg således att 4000 kr i det specifika fallet var ett skäligt belopp med tanke på 

omständigheterna i målet. Flertalet andra rättsfall ger även prov på att det är omständigheterna 

i fallet som avgör om avdrag för representation godkänns eller ej. Förutom att det ska finnas 

ett skäligt belopp står det även angivet i 16 kap. 2 § IL att det ska finnas ett omedelbart 

samband mellan representationen och näringsverksamheten. I RÅ 1974 A 359 kunde detta 

omedelbara samband inte påvisas men KR godkände ändå ett avdrag på 3000 kr för 

representationskostnader. Hur kan således de rättsliga instanserna döma och godkänna avdrag 

för representation när det i vissa fall strider mot SKV:s råd och i andra fall kan godkänna 
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avdrag när det finns tvetydigheter kring det omedelbara sambandet? Vad är det som spelar 

roll när de vägrar avdrag med hänsyn till kraven skäligt belopp och omedelbart samband? 

Problematiken ligger enligt Liebwald (2012) i att rättsinstanserna tolkar lagtexten olika. Då 

lagen fick en allmän och vag formulering när den stiftades 1963 är de olika 

tolkningsmöjligheterna som framgår i rättsfallen en konsekvens utav detta.  För de lagar som 

är allmänna och vaga måste domstolen gå in och bedöma och hantera situationen och ta vid 

där lagen kommer tillkorta och komplettera lagstiftarens arbete. Då tolkning av lagtext är en 

subjektiv skildring, tolkas vaga ord och formuleringar olika av olika personer som i sin tur 

kan bidra till ökad osäkerhet kring vad som är den egentliga innebörden med lagtexten. I de 

flesta fall behövs det mer än en rättslig dom för att klargöra den egentliga innebörden av 

lagtexten. 

Då ord i sig är vaga till sin natur i olika grad medför detta att lagstiftaren omöjligen helt kan 

undvika vaghet i lagtexten. Fastän lagstiftarens mål är att vara så precis som möjligt i 

textformuleringen kan detta inte till fullo uppnås då språk i sig är oprecist och tolkningsbart. 

Vilka definitioner som väljs i lagtexten är därför enligt Liebwald (2012) extra känsligt och bör 

därför väljas med omsorg då det har en så stor betydelse för samhällets funktion. Men var går 

då gränsen för vilka ord som är vaga och precisa? Det ironiska i sammanhanget är att 

gränsdragningen för vad som är vagt och vad som är precist är i sig väldigt vagt. I rättsteorin 

presenteras en modell av Heck där det sägs att de vaga formuleringarna tar vid där de precisa 

slutar, vilket i sig är en väldigt vag formulering. I de flesta fall kan dock dessa tvetydigheter 

kring vaghet i lagtexten definieras genom att läsa och tolka kontexten för de sammanhang där 

lagtexten refereras. Resultatet av att tolka vaga formuleringar i lagtexten kan leda till att vi 

förstår innebörden bättre och lagtexten blir på så sätt mer definierad och precis. 

Ett vagt ord, som exempelvis ordet ”lång” delar inte enbart in personer i två helt åtskiljbara 

grupper; 1) de som är långa, och 2) de som är korta. Det kommer alltid finnas ett visst område 

med gränsfall, där en person varken kan beskrivas som lång eller kort. Här kommer alltid en 

mer eller mindre subjektiv bedömning bli tvungen att göras, från fall till fall. Detta exempel 

tar Páll Jónsson (2009) upp för att illustrera den gränsdragningsproblematik som domstolen 

också blir tvungen att hantera när de ska fatta beslut. Dessa gränsfall skapar alltså problematik 

vid bedömningen, då lika fall ska behandlas lika, och det blir svårt att veta var gränsen ska 

dras. Om två väldigt snarlika fall som anses ligga i gränsfallsområdet, där det ena fallet 

konstateras inte vara ett lagbrott, medan det andra fallet enligt domstolen är ett lagbrott, 
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kommer en av parterna oundvikligen känna sig felbehandlad. I dessa fall blir lagutövningen 

väldigt svår och lätt att ifrågasätta. 

Varför är då en lagtext från början vagt formulerad av lagstiftaren? Svaret Liebwald (2012) 

ger på den frågan är att det inryms ett större område av fall som täcks ut av lagen genom en 

sådan formulering och att det öppnar upp för en mer flexibel tolkning för enskilda rättsfall. En 

annan anledning kan vara att lagstiftaren vill undanhålla de egentliga anledningarna och 

bakgrundsvärderingarna genom vaga uttryck och ord eller att det rentav inte finns en klar 

regel ifråga. Anledningen kan också vara att reducera kostnader i lagstiftningsprocessen, 

eftersom att stifta en lag som är vag och allmän går snabbare och är därför mer 

kostnadseffektiv jämfört med en precist definierad lag som kräver mer arbete. En mer precis 

definiering skulle även kunna få en negativ effekt på den från början tänkta avsikten med 

lagen. 

Men vilken hjälp ger 16 kap. 2 § IL för hur rättspraxis väljer sin utövning i verkligheten? 

Rättsinstanserna godkänner olika belopp som skäliga och använder de sig av olika argument 

för att bedöma om det omdelbara sambandet finns eller inte. Rättspraxis är den andra 

rättskällan i Sverige efter lagen och ska kunna ge vägledning inför bedömningen för 

kommande tvister. Men då nuvarande rättspraxis ger tvetydiga signaler kring vad som faktiskt 

är accepterad avdragsgill representationskostnad, ger det oss incitament att försöka bryta ner 

den existerande rättspraxisen på en mer detaljerad nivå och klargöra den genom en 

argumentationsanalys. 

1.5 Problemställning 
Utifrån ovan framförd problematik kring lagregleringen kring representation har vi 

konstruerat följande frågeställning:  

- Vilka kriterier ska uppfyllas för att ett omedelbart samband ska föreligga och för att ett 

belopp kan anses vara skäligt för att avdrag ska kunna godkännas för representationskostnader 

i de tre rättsfallen RÅ 82 1:9, RK 5377/03 och RK 7236/05?  

1.6 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att i tre utvalda rättsfall hitta de avgörande kriterierna som ligger 

till grund för att ett omedelbart samband ska föreligga mellan representationen och 

näringsverksamheten, men även vilka kriterier som krävs för att ett belopp ska anses vara 

skäligt. Syftet är därmed att tydliggöra de vaga formuleringarna omedelbart samband och 

skäligt belopp som återfinns i lagtexten gällande representationskostnader i 16 kap. 2 § IL.  
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1.7 Problemavgränsning 
Vi har avgränsat oss mot att enbart fokusera på den externa representationen. Detta då den 

externa representationen är den vanligast förekommande representationen bland företag.  

(Antonson & Båvall, 2010, s. 94).  En ytterligare avgränsning har gjorts inom den externa 

representationen mot måltidskostnader och representationsgåvor. För vår analys har vi enbart 

utgått ifrån den lagreglering som finns på området enligt Inkomstskattelag (1999:1229) med 

avgränsning till det 9 kap. 2 § och 16 kap. 1-2 §. Därutöver har vi enbart utgått ifrån de tre 

rättsfall som finns presenterade i empirikapitlet. En sista avgränsning vi gjort är att vi enbart 

har att utgå ifrån SKV:s senast utgivna rekommendationer för representation, SKV A 2004:5.  

1.8 Bidrag 
Ett första bidrag vi ämnar ge med denna uppsats är att försöka tydliggöra vilka kriterier som 

är viktiga för att ett omedelbart samband och skäligt belopp ska föreligga vilket kommer att 

vara till hjälp och underlätta för de personer som kommer i kontakt med 

gränsdragningsproblematiken med representationskostnader. Slutsatserna för denna uppsats 

hoppas vi kunna hjälpa dessa personer att i sin yrkesutövning fatta rättsligt riktiga beslut kring 

avdrag av representationskostnader.  

Ett andra bidrag vi ämnar ge är till redovisningspraxisen inom detta område eftersom det är 

därifrån gränsdragningsproblematiken härstammar. Genom denna uppsats försöker vi bidra 

till denna praxis genom att försöka tydliggöra det rättsliga läget inom representationsområdet 

ifråga om omedelbart samband och skäligt belopp. På detta sätt försöker vi också påvisa 

kopplingen mellan redovisnings- och rättspraxis. Om utveckling av rättspraxis sker inom 

representationsområdet genom nya prejudicerande domar kommer detta i sin tur påverka 

utvecklingen av redovisningspraxisen.  

Ett sista bidrag vi ämnar tillföra är att genom en argumentationsanalys påvisa ett annorlunda 

angreppssätt för att ta sig an analysen av rättsfall inom representationsområdet. Vi ämnar 

påvisa fördelarna med att använda detta verktyg för analys av rättsfall och därmed hur analys 

på representationsområdet kan diversifieras. 
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2. Analytiska verktyg 
Med analytiska verktyg menas de grunder vi senare kommer behöva stödja oss på för att 

kunna analysera empirin. De verktyg vi valt är lagrum inom representationsområdet, 

Skatteverkets rekommendationer och argumentationsteori. Inledningsvis presenteras en 

bakgrund som ämnar förklara hur vi valt att dela upp argumentationen i de rättsfall vi valt ut 

som empiri, vilket även ligger till grund för vår analysmodell som visar sambandet mellan de 

analytiska verktygen. 

2.1 Bakgrund 
Analysen bygger på en argumentationsanalys för att bena ut de bakomliggande argumenten 

till den kungörande domen i varje rättsfall där kriterierna för skäligt belopp och omedelbart 

samband ska kunna urskiljas. Det gemensamma för alla de rättsfall vi valt ut är att det finns 

tre olika parter som argumenten härstammar från. Dessa parter är domstolen, Skatteverket och 

det bolag som Skatteverket har granskat. För att lättare få en överblick över detta har vi 

illustrerat figuren nedan;  

 

 

 

 

 

 

 

Genom att studera de tre parternas argumentationer kan de kriterier för att ett omedelbart 

samband och ett skäligt belopp ska föreligga urskiljas. Sådana argument kan ligga till grund 

för utvecklingen av rättspraxis, vilken i sin tur kan kopplas till utvecklingen av praxis inom 

redovisning. Nedan presenteras den lagreglering som finns för representationskostnader.  

2.2 Författning 
Den författning som behandlar avdragsgilla kostnader och lagreglering kring representation är 

Inkomstskattelagen (1999:1229). Huvudregeln i denna lag kring avdragsgilla kostnader säger 

Figur 1 De tre olika parterna 
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att alla utgifter som ett företag har för att förvärva och bibehålla sina inkomster ska dras av 

som en kostnad enligt 16 kap. 1 § IL. Utifrån denna huvudregel finns det dock begränsningar i 

avdragsrätten gällande representation och gåvor.  

 

2.2.1 Avdragsgilla kostnader  

Lagregleringen kring avdragsgilla kostnader återfinns som en huvudregel i 16 kap. 1 § IL. 

Lagrummet lyder enligt nedan:  

1 § Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Ränteutgifter 

och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter.  

   Utöver bestämmelserna i detta kapitel finns bestämmelser om avdrag i 9, 17-25 a, 28-

40, 44-46, 48, 49-52, 55 och 60 kap. Lag (2011:1510). 

 

Huvudregeln säger att alla utgifter som ett företag har för att förvärva och bibehålla sina 

inkomster ska dras av. Denna avdragsrätt är dock begränsad i den mån då den till exempel 

inte gäller för gåvor enligt 9 kap. 2 § IL och enbart i viss mån gällande representation enligt 

16 kap. 2 § IL.   

 

2.2.2 Undantag för representation 

Som tidigare presenterat stiftades en ny lag i Sverige 1963 som inskränkte avdragsrätten för 

representationskostnader. Den vaga utformning lagen fick och som idag fortfarande är 

gällande innebär att det således finns stort utrymme för tolkningar av lagtexten (Bokelund 

Svensson, 2012, s.42f). Lagrummet hittar vi idag i 16 kap. 2 § IL. Nedan följer den exakta 

lydelsen:  

2 § Utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de har omedelbart 

samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller 

upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller 

personalvård. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För utgifter för lunch, 

middag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för 

mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 

kap. mervärdesskattelagen (1994:200). Lag (2007:1419). 

 

Det är endast ovanstående lagrum som belyser lagregleringen kring representation vilket är 

gällande för alla de tre inkomstslagen; tjänst, kapital och näringsverksamhet (Bokelund 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm#K8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940200.htm#K10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940200.htm#K10
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940200.htm
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Svensson, 2012, s. 45). Lagrummet är alltså ett undantag från huvudregeln som återfinns i 16 

kap. 1 § IL. Omedelbart samband och skäligt belopp som benämns i lagrummet är de två allra 

viktigaste förutsättningarna och är de två krav som måste vara uppfyllda för att avdrag ska 

kunna godkännas för representationskostnader enligt Bokelund Svensson (2012). En annan 

förutsättning som är viktig för att representation ska föreligga är att det finns en motprestation 

från den som är mottagare av representationen, vilket i verkligheten är den affärspartner som 

representationen är riktad mot (Lodin et.al, 2013, s. 304). Kravet på motprestation är inte 

reglerat i lag till skillnad från skäligt belopp och omedelbart samband.  

2.2.3 Reglering kring representations- och reklamgåvor  

Enligt huvudregeln i 9 kap 2 § IL medges inte avdrag för gåvor då de anses vara personliga 

levnadskostnader. Den exakta lydelsen enligt lagrummet är:  

 

2 § Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av. Utgifter för 

gåvor, premier för egna personliga försäkringar samt avgifter till kassor, föreningar och 

andra sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i räknas som utgifter enligt första 

stycket. 

Från denna huvudregel finns det undantag för reklamgåvor och representationsgåvor. Det 

finns ingen lagreglering kring detta undantag utan vägledning får istället hämtas från 

Skatteverkets allmänna råd, SKV A 2004:5, i punkt 5 ”Representation i form av gåvor” eller i 

rättspraxis och doktrin.  

2.3 Skatteverkets råd 
För att exempelvis skattejurister och ekonomer lättare ska kunna tolka den vagt utformade 

lagen i IL 16 kap. 2 § har Skatteverket utformat ett antal allmänna råd som kommentarer till 

denna lag. Dessa redogör för de rekommendationer Skatteverket har gällande tolkningen av 

denna lag. Nedan redogörs för de delar av denna rekommendation, SKV A 2004:5, som denna 

uppsats berör, det vill säga omedelbart samband, skäligt belopp, samt de råd de ger angående 

extern representation och gåvor. 

2.3.1Omedelbart samband och skäligt belopp 

Enligt 16 kap. 2 § IL får avgifter endast dras av om de har ett omedelbart samband med 

näringsverksamheten. Skatteverkets råd i fråga om vad som kan tolkas som ett omedelbart 

samband kan sammanfattas enligt följande: 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm#K9P2S1
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991229.htm#K9P2S1
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Representationen måste på något sätt vara en del av förhandlingar av något slag mellan 

affärspartnern och den skattskyldiga, som vid inledande eller avslutande av förhandling.  

Det är också viktigt vem denna representation riktar sig mot. Om personen till exempel inte 

har någon direkt anknytning till affärsförhandlingen bör avdrag inte medges. Ett annat 

exempel är om representationen återkommande riktar sig mot samma personer. Då kan 

utgiften ibland betraktas ha karaktär av personlig gästfrihet och därmed inte betraktas som 

avdragsgill. 

Det är också av betydelse var denna representation sker. Om den är på annan plats än 

verksamhetsorten är detta ofta ett tecken på att det inte finns något omedelbart samband. 

En annan betydande faktor att ta i beaktning är när representationen äger rum. Ett exempel på 

omedelbart samband i fråga om denna aspekt är om det exempelvis rör sig om större jubileer 

och invigningar. Sker representationen i samband med den skattskyldiges eller en anställds 

personliga högtid, fastän affärsvänner deltar, får denna kostnad inte dras av. 

Enligt 16 kap. 2 § IL konstateras att avdraget endast får göras till skäligt belopp. Om 

representationen gäller vid lunch, middag eller supé får avdraget inte vara högre än 90 kr per 

person exklusive mervärdesskatt. Gäller det representationsutgifter som inte är lunch, middag 

eller supé får avdrag endast medges för högst 60 kr per person exklusive mervärdesskatt. Om 

det gäller teaterbiljetter eller greenfee-biljetter får avdrag medges med högst 180 kr per person 

exklusive mervärdesskatt. 

2.3.2 Extern representation - Affärsförhandlingar 

I SKV 2004:5 anges det även som krav att representationen ska ske i samband med en 

affärsförhandling. Affärsförhandlingar kan antingen vara förhandlingar om köp eller 

försäljning, förhandlingar med konsulter eller experter eller förhandlingar om kollektivavtal 

och liknande. Det ska enligt Skatteverket inte spela roll för avdragsrätten om mötet hålls med 

ett eller flera företag, samt om förhandlingarna leder till avtal eller inte. 

2.3.3 Representation med PR-syfte - Jubileum, invigning av anläggning m.m. 

Enligt IL 16 kap. 2 § får kostnader för jubileum dras av med skäligt belopp. Avdrag för 

utgifter för måltid som är i samband med jubileet medges med upp till högst 90 kr per person 

exklusive mervärdesskatt. Skatteverket anser för att ett jubileum ska kunna anses vara 

avdragsgill representation måste det vara en betydande händelse i företaget som ligger till 

grund för jubileet, som exempelvis minst ett 25-årsjubileum. Avdrag medges också i detta 

sammanhang för kostnader som har att göra med företagets största affärsförbindelser, 
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myndighetspersoner samt massmedia. I fråga om representation vid invigning av ny 

anläggning måste denna anläggning ses som viktig i företagets verksamhet i relation till 

företagets storlek. 

2.3.4 Demonstrationer och visningar 

Vid tillställningar såsom demonstrationer eller visningar av produkter kan avdrag medges för 

enklare förtäring med högst 60 kr per person exklusive mervärdesskatt, om, och endast om det 

kan konstateras att dessa tillställningar har ett omedelbart samband med näringsverksamheten. 

2.3.5 Reklam- och representationsgåvor 

Avdragsgilla reklamgåvor är artiklar av obetydligt värde som antingen ska ha direkt 

anknytning till företagets sortiment eller tillverkning, eller så är det enklare typer av gåvor, 

som till exempel almanackor. Företagets namn eller logotyp finns oftast på gåvan. Den ska 

också vara av masskaraktär, det vill säga inte vara en personlig gåva. Enligt Skatteverkets 

ställningstagande från 2007, bör belopp för avdrag för reklamgåva uppgå till samma 

maxbelopp som för representationsgåva, det vill säga 180 kr per person exklusive 

mervärdesskatt. 

Det måste finnas ett omedelbart samband med verksamheten för att en representationsgåva 

ska kunna anses vara avdragsgill. En representationsgåva kan till exempel bestå av att ge bort 

en bukett blommor till en kund som öppnar en ny filial eller firar ett företagsjubileum eller 

liknande. Det kan också avse gåvor som ges till kunder istället för att bjuda dem på middag, 

såsom exempelvis en fruktkorg. Avdraget sker i så fall med skäligt belopp, högst 180 kr per 

person exklusive mervärdesskatt. Avdrag för gåvor i samband med personliga högtider eller 

dödsfall medges inte då dessa gåvor anses ha inslag av personlig generositet.   

2.4 Argumentationsteori 

För att kunna ta reda på vilka kriterier som finns för det omedelbara sambandet och det 

skäliga beloppet i våra tre utvalda rättsfall genom en argumentationsanalys, har vi valt att här 

ta upp teorier kring argumentation. Det finns mycket att tänka på när man ska analysera 

argumenterande texter som andra har författat, såsom det är i detta fall med de 

argumentationerna som vi finner i de tre rättsfall vi valt ut.  

2.4.1 Publikens betydelse för en argumentation 

”Argumentation is a verbal, social, and rational activity aimed at convincing a reasonable 

critic of the acceptability of a standpoint by putting forward a constellation of propositions 
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justifying or refuting the proposition expressed in the standpoint” 

       (Van Eemeren & Grootendorst, 2004) 

En argumentation är således en verbal aktivitet vars mål är att övertyga accepterbarheten men 

även stå till svars för den kritik som kan riktas mot en ståndpunkt. Detta görs enligt 

Crosswhite (2013) genom att argumenten ska rättfärdiga eller motbevisa argumentet som 

framförs i ståndpunkten. I denna definition nämns det dock inget om den publik eller de 

personer som argumentationen ska övertyga. Publiken har en väldigt stor inverkan för hur 

personen som vill få igenom något lägger upp sin argumentation och därigenom om 

argumentationen får genomslagskraft eller inte. Hur en argumentation utformas bör således 

utgå ifrån mot vem/vilka den är riktad mot, vilket beskrivs som ett nytt synsätt inom 

argumentationsteorin, då argumentens hållbarhet inte bedöms på samma sätt av olika 

publiker. Styrkan i ett argument kan därför beskrivas utefter hur pass mottagligt argumentet är 

för publiken ifråga. Denna mottaglighet bygger på publikens uppfattning, tolkning, 

bedömning och värdering av argumenten. 

Vikten av publikens betydelse för vad talaren väljer att framföra i sin argumentation lyftes 

fram av Perelman och Olbrechts-Tyteca i deras banbrytande bok Traité de l’argumentation: 

La nouvelle rhétorique som utkom 1958 (Crosswhite, 2013). Senare kom denna bok på 

engelska med titeln The New Rhetoric. Det Perelman & Olbrechts-Tyteca (1969, s. 23ff) 

menade var att om talaren enbart lägger fokus på att ta upp sådant som är sant och viktigt 

utifrån dess egna uppfattningar i argumentationen bortser således denne ifrån publiken syn. 

Ett exempel på detta kan vara att om talaren försöker övertyga sin publik om något genom att 

använda de argument som övertygade honom själv i denna fråga leder detta ofta till att 

argumentationen kan ses som osaklig. I följande citat exemplifieras detta vidare;”Speech is 

like a feast, at which the dishes are made to please the guests, and not the cooks” (ibid, s. 24). 

Talaren måste således anpassa sig utefter vilken specifik publik som är föremål för 

argumentationen, detta då olika sorters publiker kräver olika sorters argumentationer för att 

bli övertygade. 

Perelman & Olbrechts-Tyteca (1969, s. 75f) beskriver vidare att hur en person lägger upp en 

argumentation påverkas av de värderingar personen ifråga har. Vid en juridisk argumentation 

försöker talaren övertyga sina åhörare att ta vissa ståndpunkter genom att rättfärdiga sina egna 

värderingar på ett accepterbart sätt inom det specifika område argumentationen förs. Om 

talaren argumenterar för generella värderingar som är accepterade av allmänheten, får denne 
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lättare gehör från hela publiken jämfört med om han använder sig av detaljerade och specifika 

värderingar som i så fall endast kommer att tilltala en viss publik. 

Van Eeemeren (2009) menar att det nya synsätt som Perelman & Olbrechts-Tyteca framför i 

sin bok The New Rhetoric också har bidragit till ett angreppssätt som lämpar sig för analys 

inom juridisk argumentation. Detta retoriska angreppssätt betonar vikten av argumentationens 

innehåll, det vill säga att innehållet är beroende av i vilket sammanhang argumentationen 

framförs. Argumentationen måste framföras på ett sådant sätt som är accepterbart i det 

specifika sammanhanget, där publiken som argumentationen riktar sig till måste tas i 

beaktande. Tre olika sorters publiker beskrivs för en juridisk argumentation som domstolen 

måste ta hänsyn till; domare och advokater, laglärda och intresseorganisationer i samhället 

samt de parter som är involverade i tvisten. När domstolen ska övertyga dessa parter om 

riktigheten i dess dom krävs det att de i ett första steg i sin argumentation anger 

grundläggande lagstadgade regler, samt att de stödjer sig på en accepterad ordning när de 

framför sina argument. Genom att ha sin utgångspunkt för argumentationen i de 

grundläggande reglerna kan domstolen därefter göra en tolkning utifrån juridiska värderingar 

av det egentliga syftet med regeln från fall till fall. Detta är ett sätt att underlätta för 

domstolen vid bedömning av kontroversiella fall med gränsdragningsproblematik.  

2.4.2 Argumentationsverktyg 

Argumentationsanalys är ett sätt att utvärdera argumenterande text för att se på vilket sätt 

argumentationen förs, samt om argumenten och påståendena i texten har tillräckligt stor 

beviskraft. Satser används ofta för att påstå något, påståenden som kan konstateras vara sanna 

eller falska sägs ha en teoretisk mening, medan de satser som varken kan värderas som sanna 

eller falska har en ateoretisk mening (Evers, 1977, s. 20).  

I en argumentationsanalys är det första steget att finna tesen för argumentationen för att 

därefter lokalisera vilka argument som stödjer denna. De argument som talar mot tesen ska 

även lokaliseras. De argument som talar för tesen i en argumentationsanalyser kallas pro-

argument, förkortat P, och de som talar mot kallas contra-argument, förkortat C (Björnsson et 

al., 2011, s. 22f, 129ff). Anledningen till att det används förkortningar av de olika argumenten 

är för att det ska bli lättare att förstå och hänvisa till vilka argument som man talar om i en 

argumentationsöversikt (ibid, s. 58). En argumentationsöversikt används för att presentera 

argumentationen på ett lättöverskådligt och strukturerat sätt (ibid, s. 77), vilket vi kommer att 

utveckla vidare i avsnitt 3.4.5.  
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För att enklare kunna förstå en komplex argumentation bör man enligt Björnsson et al. (2011, 

s. 100) först ta fram de huvudsakliga pro- och contra-argumenten som stödjer tesen, vilka 

kallas argument av första ordningen. Detta då det kan finnas både pro- och contra-argument 

som stödjer eller motsäger argumenten av första ordningen, vilka i sin tur kallas argument av 

andra ordningen. I en komplex argumentation fortskrider detta förlopp tills man fått med alla 

de argument som stödjer argumenten av första ordningen. Det kan i vissa fall innebära att man 

presenterar argument av tredje, fjärde och femte ordningen och så vidare. För att enklare 

förstå detta resonemang presenteras en komprimerad uppställning av en 

argumentationsöversikt nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

De olika bokstavsförkortningarna som Björnsson et al. (2011, s. 15f, 64) vidare beskriver att 

kan användas i en argumentationsöversikt är följande; 

T – Tesen för argumentationen 

P1 – Det första pro-argumentet för tesen  

P1P1 – Det första argumentet för det första pro-argumentet för tesen 

C1P1 – Det första argumentet mot det första pro-argumentet för tesen 

F1P1 – Det första argumentet för relevansen hos det första pro-argumentet för tesen 

M1P1 – Det första argumentet mot relevansen hos det första pro-argumentet för tesen 

C1 – Det första contra-argumentet mot tesen  

C1C1 – Det första argumentet mot det första contra-argumentet för tesen 

P1C1 – Det första argumentet för det första contra-argumentet för tesen  

F1C1 – Det första argumentet för relevansen hos det andra contra-argumentet för tesen 

M1C1 – Det första argumentet mot relevansen hos det andra contra-argumentet för tesen 

Figur 2 Exempel hämtat från Björnsson et al., 2011, s. 96f 

T: Vi bör införa republik istället för monarki 

P1 Monarkin är odemokratisk 

P1P1 Tronen som statschef går i arv 

F1P1P1 I en demokrati väljs statschefen av folket 

F1P1 Vi ska fördjupa demokratin överallt där vi kan 

C1 Monarkin marknadsför Sverige i utlandet 

C1C1 Det finns inga utredningar som stödjer detta 

M1C2 En vald statschef skulle kunna marknadsföra Sverige bättre 
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Då ett argument av första ordningen, P1 eller C1, kan ha flertalet stödjande eller motsägande 

argument av andra, tredje och fjärde ordningen och så vidare fortskrider förloppet med 

bokstavsförkortningar tills alla argument har kommit med i argumentationsschemat. Som 

figur 2 visar betyder således att F1P1P1 är det första argumentet för relevansen för det första 

argumentet som är för det första pro-argumentet för tesen.  

2.4.2.1 Påståenden 

Argument är enligt Evers (1977, s. 21f) påståenden som kan delas in i olika kategorier 

beroende på innehåll. Analytiska påståenden är sådana som är sanna eller falska beroende på 

definitioner. Exempelvis; ”Alla systrar är kvinnliga syskon.”, ”Några systrar är inte 

kvinnliga syskon.”, där det första citatet är sant och det andra falskt. De två citaten är alltså 

sanna eller falska beroende på hur vi definierar orden i påståendet. 

En annan kategori av påståenden är de faktuella vilka är sanna eller falska beroende på ett 

faktabaserat förhållande (Björnsson et al., 2011, s. 31). Låt oss exemplifiera; ”Det finns 

systrar.”, ”Alla systrar heter Eva.”. Genom fakta vi har kan vi direkt säga att det första citatet 

är sant och det andra falskt. Dessa två påståenden är alltså sanna eller falska beroende på vad 

vi faktiskt vet eller vad vi kan ta reda på genom fakta. Att alla systrar heter Eva kan snabbt 

motbevisas med att till exempel argumentera för att din egen syster heter något annat (Evers, 

1977, s. 21f). Ett annat exempel skulle kunna vara; ”Idrott i skolan ger positiva effekter på 

elevernas betyg.” Påståendet ovan är också faktabaserat och sanningshalten kan vi ta reda på 

genom att analysera de argument som ligger till grund för den tesen.  

En annan typ av påståenden är de normativa, vilket enligt Björnsson et al. (2011, s. 31) är 

satser som är beskrivande eller uppmanande och som vill påvisa ett önskvärt förhållande. 

Typisk ordanvändning för dessa satser är önskvärt, bör, måste, får inte och så vidare. 

Exempel på sådana påståenden är; ”Vi bör införa fler idrottslektioner i grundskolan.” och 

”Du får inte röka här.”. 

2.4.2.2 Beviskraft  

Den beviskraft som ett argument har symboliserar hur starkt argumentet är för att vi ska 

kunna acceptera tesen. För att argumentet ska ha stark beviskraft måste det både vara hållbart 

och relevant för tesen ifråga. Beviskraften anges för både pro- och contra-argument. För att 

lättare kunna analysera hur stark beviskraft, hållbarhet och relevans ett argument har kan man 

värdera dessa enligt följande graderingsskala; mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög 

beviskraft (Björnsson et al., 2011, s. 22ff). Om ett argument varken kan anses vara sant eller 
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falskt utifrån den information som finns att tillgå, klassas hållbarheten som måttlig. Detta 

eftersom tesen varken kan bekräftas eller förkastas (ibid, s. 26). För att bedöma beviskraften 

hos argument av första ordningen måste beviskraften för underargumenten bedömas först, då 

dessa har stor inverkan för bedömningen av beviskraften i de överordnade argumenten (ibid, 

s. 79). Detta behöver endast göras om argumentet av första ordningen inte har en självklar 

beviskraft och därmed inte behöver fastställas genom underargumenten (ibid, s. 89f).  

Definitionerna av beviskraften för pro- och contra-argument lyder; ”Beviskraften hos ett pro-

argument P för ett påstående T är ett mått på hur goda skäl P ger oss att acceptera T.” och 

”Beviskraften hos ett contra-argument C mot ett påstående T är ett mått på hur goda skäl C 

ger oss att förkasta T.” (ibid, s. 22f). 

Innan vi går närmare in och presenterar vad ett arguments hållbarhet och relevans innebär, bör 

vi nämna bakgrundsuppfattningarnas betydelse när vi ska bedöma om vi kan acceptera ett 

påstående eller inte. Vi har nämligen en subjektiv bakgrundsuppfattning som ger stor inverkan 

på vår bedömning av ett påståendes sanningshalt. Om någon skulle komma fram till oss idag 

och argumentera för att jorden är platt så skulle vi lätt förkasta det som sägs då vi vet med oss 

att det är ett falskt påstående. Hade samma sak hänt för flera hundra år sedan då den allmänna 

uppfattningen var att jorden var platt skulle vi istället inte ha några invändningar mot detta 

påstående. Vår bakgrundsuppfattning har alltså en vital betydelse för om vi accepterar det 

som sägs eller inte (Björnsson et al., 2011, s. 27f, 38f).  

2.4.2.3 Hållbarhet 

För att ett argument ska vara hållbart måste vi ha tillräckligt mycket belägg för att tro att det 

är sant. Om de belägg för att betvivla ett argument är färre än de belägg som det finns för att 

lita på det som sägs i argumentet finns det stor beviskraft för att säga att argumentet är 

hållbart. Det bör dock nämnas att om det inte finns några contra-argument som motbevisar 

tesen är faktum att vi inte har några skäl till att inte lita på pro-argumenten och därigenom 

tesen. Vad som sagts ovan gäller framförallt för faktuella påståenden (Björnsson et al., 2011, 

s. 24, 26ff). 

Hållbarheten hos normativa påståenden måste dock bedömas på ett annorlunda sätt än vad 

som angetts ovan. Istället för att bedöma om påståendet är sant eller falskt så grundas 

bedömningen på den moral som de normativa påståendena ger uttryck för, alltså om 

påståendet är moraliskt hållbart (Björnsson et al., 2011, s. 32f). Hållbarheten för ett argument 
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T: Samhället bör verka för att fler ska bli veganer  

P: Vegankost ger en betydande minskning av risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer och autoimmuna sjukdomar 

definieras enligt Björnsson et al. (2011, s. 24); ”Hållbarheten hos ett påstående är ett mått på 

den grad av tilltro som vi har skäl att ha till påståendet.”.  

2.4.2.4 Relevans 

Ett arguments beviskraft måste förutom hållbarhet bestå av relevans. Relevansen definieras av 

Björnsson et al. (2011, s. 34, 36) som; ”Relevansen hos ett pro-argument P för ett påstående 

T är ett mått på hur goda skäl P skulle ge oss att acceptera T om vi antog att P vore riktigt.” 

och ”Relevansen hos ett contra-argument C för ett påstående T är ett mått på hur goda skäl C 

skulle ge oss att förkasta T om vi antog att C vore riktigt”. 

När en bedömning av relevansen ska göras behöver vi inte tänka på att bedöma hållbarheten 

till en början, det sker först efter att vi har konstaterat att det finns en relevans. Ett argument 

kan nämligen ha en hög relevans men en låg hållbarhet. Relevansen är dock det främsta som 

bör bedömas (Björnsson et al., 2011, s. 35). Nedan följer ett exempel;  

 

 

 

 

Av exemplet ovan kan vi se att det kan finnas en viss relevans i P för att acceptera T om vi 

antar att P är ett rimligt argument för T. Det är denna rimlighet som vi måste bedöma när det 

gäller relevansen för ett argument. Men om P är ett hållbart argument är nästa fråga, vilket vi 

får analysera vidare när vi har konstaterat att det finns en relevans mellan P och T. Vilken 

grad av relevans ett argument har kan enbart knytas an till det påstående som det ska bevisa 

eller motbevisa (Björnsson et al., 2011, s. 34ff). 

2.4.2.5 Värdering av den sammanlagda beviskraften  

För att komma fram till om vi kan acceptera eller förkasta tesen måste enligt Björnsson et al. 

(2011, s. 44ff) en sammanvägning av hållbarheten och relevansen för varje argument göras. 

Om det är mycket hög hållbarhet och relevans för ett argument har man den ultimata 

beviskraften enligt graderingsskalan. Finns det ingen hållbarhet men hög relevans för ett 

argument finns det dock ingen beviskraft och vice versa. Skulle hållbarheten vara mycket hög 

och relevansen måttlig blir den sammanlagda beviskraften måttlig då hållbarheten är den 

högsta och inte kan sänka beviskraften ytterligare. Är däremot hållbarheten endast hög och 

Figur 3 Exempel hämtat från Björnsson et al., 2011, s. 35 
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Figur 4 Exempel hämtat från Björnsson et al., 2011, s. 107 

relevansen måttlig blir beviskraften måttlig eller ännu lägre då hållbarheten kan sänka 

beviskraften till låg då den inte är den högsta på skalan. 

2.4.2.6  Juridiska värderingar 

Evers (1977, s. 29f) beskriver att det även finns ett annat sätt att klassificera värderingar i tes 

och argument på, nämligen om de är privata och subjektiva eller representativa och objektiva. 

På grund av att vår svenska rättsideologi är starkt influerad av rättssäkerhet och enhetlig 

praxis ska den juridiska värderingen sträva efter att vara representativ. Detta innebär att 

värderingen inte ska vara baserad på vad domaren själv tycker, utan vad objektiva och 

erkända rättskällor säger. 

2.4.2.7 Argumentationsscheman  

Det finns ett flertal sätt att dela in olika sorters argument på enligt argumentscheman. 

Argumentationsscheman återfinns sedan i de större argumentationsöversikterna. De olika 

indelningarna som finns är; orsaksargument, teckenargument, exempelargument, 

auktoritetsargument, analogiargument, konsekvensargument och regelargument (Björnsson et 

al., 2011, s. 103-111). Argumentscheman som är intressanta för denna uppsats är emellertid 

enbart auktoritets- och regelargument. 

Auktoritetsargument innebär att man i argumentet hänvisar till en auktoritär källa såsom 

experter eller myndigheter för att få legitimitet. Argumentet är hållbart endast om experten 

eller myndigheten verkligen har sagt det som man påstår i argumentet. Relevansen för 

argumentet är endast stark om auktoritetens expertis är tillförlitlig (Björnsson et al., 2011, s. 

107f). Uppställningen för auktoritetsargument ställs upp enligt argumentationsschemat nedan;  

 

 

Vad gäller regelargument så är de vanliga när det gäller normativa teser, vilket betyder 

argumentationer som uppmanar till eller emot handling.  För att sätta detta i ett verkligt 

perspektiv så vill man med sådan argumentation säga att handlingen antingen följer de regler 

som finns eller att handlingen motsätter sig den reglering som finns på området (Björnsson et 

T: X. 

P1 Auktoriteten Y intygar att X. (hållbarhet) 

F1P1 Auktoriteten Y är trovärdig i dessa frågor. (relevansen)  
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T: Man bör göra X. 

P1  Att göra X är i linje med regeln Y. (hållbarhet) 

F1P1 Y är en i situationen viktig regel att följa. (relevansen) 

C1 Att göra X innebär ett brott mot regel Z. (hållbarhet) 

F1C1 Z är en i situationen viktigt regel att följa. (relevans) 

  

 

Figur 5 Exempel hämtat från Björnsson et al., 2011, s. 111 

al., 2011, s. 110f). Uppställningen för regelargument ställs upp enligt argumentationsschemat 

nedan;  

  

 

 

 

För att kunna bestämma hållbarheten för regelargument som är för eller emot en handling 

måste det enligt Björnsson et al. (2011, s. 111) tas reda på om handlingen stämmer överens 

med vad regeln säger. Om det är relevant att följa den nämnda regeln i situationen styr i sin 

tur hur stark relevansen är för argumentet. 

2.5 Analysmodell  
Utifrån de analytiska verktyg som vi presenterat i detta kapitel har vi konstruerat en 

analysmodell enligt figuren nedan vilken kommer ligga till grund för den kommande 

analysen. Detta då vi vill skapa en bättre förståelse för hur de olika avsnitten hänger ihop, 

vilket förstås bättre utifrån denna analysmodell.  

Modellen visar till vänster tre olika sorters dokumenteringar som är relevanta för 

representationsområdet, vilka kan vara till hjälp vid en argumentation i en rättstvist; 

prejudicerande rättsfall, Skatteverkets rekommendationer och lagen. Prejudicerande rättsfall 

är resultatet av tidigare rättstvisters utfall vilket kan refereras till i nya rättstvister för att få 

legitimitet för sin ståndpunkt. Triangeln symboliserar de tre parter som framför 

argumentationer under rättstvistens gång; domstolen (D), Skatteverket (S) och bolaget (B). 

Utifrån de tre parternas argumentationer har en argumentationsanalys genomförts genom att 

använda den argumentationsteori som presenterats i detta kapitel. Argumentationsanalysens 

syfte har sedan varit att identifiera vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att ett 

omedelbart samband och ett skäligt belopp ska föreligga, utifrån vad som sägs i 

argumentationerna i våra tre utvalda rättsfall.  
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3. Metod  
I detta tredje kapitel presenteras de olika metodval vi gjort för denna uppsats, såsom 

forskningsstrategi, urval och insamling av data samt tillvägagångssätt. Undersökningens 

kvalitet samt en kritisk metodreflektion finns även presenterat.  

3.1 Forskningsstrategi 

Ett första vägskäl vi stod inför metodologiskt var vilken strategi vi skulle välja för uppsatsen. 

Det föll sig dock naturligt att använda en kvalitativ ansats då vi för att uppfylla syftet med 

uppsatsen behövde göra en djupare genomgång av enskilda rättsfall för att kunna finna 

kriterier för det omedelbara sambandet och det skäliga beloppet i de tre utvalda rättsfallen.  

För att kunna finna svar på vår frågeställning ansåg vi att det inte gick att använda en 

kvantitativ ansats, som i så fall skulle ge en mer generaliserande bild av resultatet genom fler 

informationskällor, det vill säga respondenter. Vår uppsats bygger istället på en fallstudie 

utifrån ett fåtal noggrant utvalda rättsfall som vi har analyserat mer ingående. En sådan 

djupgående analys är typisk för en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats ger en djupare inblick 

i fenomenet i det enskilda fallet än vad en kvantitativ kan ge (Jacobsen, 2006, s. 56f). 

Genom vår analys av empirin har vi som tidigare nämnt ämnat påvisa att en 

argumentationsanalys lämpar sig för textanalys av rättsfall vilka behandlar 

representationskostnader. Vi har alltså inte utgått ifrån några äldre teorier för att se om dessa 

stämmer (Jacobsen, 2006, 34f). Vår intention har således varit att genom empirin och den 

därefter kommande analysen påvisa argumentationsanalysens fördelar för en textanalys av 

rättsfall. För detta har vi varit tvungna att framställa argumentationsverktyg i referensramen, 

dessa har dock enbart använts för tillämpning i analysen och inte för att i sig styrkas eller 

bestridas. Nedan följer en genomgång om hur vi gick tillväga gällande urval och insamling av 

våra rättsfall men även vetenskapliga artiklar.  

3.2 Tillvägagångssätt och bearbetning av data 
För att kunna svara på syftet med denna uppsats, det vill säga att finna kriterierna för det 

omedelbara sambandet och det skäliga beloppet i de utvalda rättsfallen, har vi gjort vissa 

metodologiska val under uppsatsens gång. Syftet har dels påverkat hur insamling och urval av 

data har gått till men även hur analysen har utformats.   

Syftet påverkade tillvägagångssättet gällande insamling av data på så sätt att vi enbart 

samlade in rättsfall som behandlade tvister inom representationsområdet och urvalet genom 

att enbart välja de rättsfall som behandlade representation i form av representations- och 
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reklamgåvor samt måltider. När urvalet var gjort började vi fundera över hur vi bäst kunde 

analysera det insamlade materialet. Eftersom rättsfall är av argumentativ natur började vi 

fundera över om de olika parternas argumentationer kunde analyseras på något sätt, men även 

om vi kunde göra en jämförelse av argumentationer från olika rättsfall.  Därför kom vi fram 

till att en argumentationsanalys var bäst lämpad för vårt ändamål.  Nedan följer en närmare 

beskrivning av hur både insamling och urval av data har skett samt hur 

argumentationsanalysen genomfördes. De olika verktyg och begreppsdefinitioner som vi hade 

att tillgå när argumentationsanalysen genomfördes presenterades i avsnitt 2.4.2.  

3.2.1 Insamling och urval av data  

För att frågeställningen i denna uppsats skulle kunna besvaras har empirin bestått av rättsfall 

inom representationsområdet. Först samlade vi in alla de rättsfall som kunde hittas på detta 

område. Dessa fann vi genom hänvisningar i doktrinen som behandlar representation och 

genom att leta på den juridiska databasen Karnov, men även genom hänvisningar till rättsfall i 

Skatteverkets rekommendationer. För att finna relevanta rättsfall i Karnovs databas använde 

vi oss inte utav några sökord, utan dels letade vi efter de rättsfall som det refererats till i 

doktrinen, men vi gick även manuellt igenom databasen år för år för att få en så grundlig 

översikt som möjligt över de existerande rättsfallen inom representationsområdet. För att få 

tillgång till äldre rättsfall som hänvisades till i doktrinen men som inte gick att finna i Karnov, 

valde vi att maila berörda Kammarrätter i Sverige för att få tillgång till dessa.  

Efter denna insamling valdes tre rättsfall ut, närmare bestämt följande; RÅ 82 1:9, RK 

5377/03 och RK 7236/05. När vi gjorde detta urval utgick vi ifrån att de skulle behandla 

problematiken kring representation, närmare bestämt problematiken gällande avdrag för 

representations- och reklamgåvor samt måltider. Vid urvalet av rättsfall valde vi ut de som 

inte låg alltför långt bak i tiden, så att lagen som trädde i kraft 1963 skulle ha fått verkan på 

rättspraxisen gällande vad som krävs för att ett omedelbart samband ska föreligga och för vad 

gränsen går för ett skäligt belopp. Rättsfallen valdes även ut för att de är hänvisade till i 

litteraturen vilket gjorde det extra intressant att analysera just dessa. De valdes även ut för att 

de hade bra underlag för en argumentationsanalys vilket innebar att vi sållade bort de rättsfall 

som hade en mindre textmassa, vilket inte skulle lämpa sig för en sådan analys. En annan 

anledning till att valet föll sig just på dessa tre rättsfall var då vi såg en intressant dom i 

förhållande till lagen och SKV:s rekommendationer. Intressant för dessa rättsfall var även att 

domen såg olika ut för de tre rättsfallen, vissa fick alltså beviljat avdrag medan andra inte.  
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Vid insamlingen av de vetenskapliga artiklarna vi använt oss utav i de två första kapitlen har 

vi sökt i databasen Summon enligt sökorden; ”law vagueness” och ”argumentation theory”. 

3.2.2 Analys 

Vi valde att använda oss utav en argumentationsanalys vilket gick ut på att hitta teser och 

argument i texter, för att i ett senare skede med hjälp utav en sådan analys kunna lokalisera de 

kriterier som uppges i våra utvalda rättsfall för att ett omedelbart samband och ett skäligt 

belopp ska anses föreligga. Det finns dock en problematik i en sådan analys vilket består i att 

lokalisera vilka argument som hör samman till vilken överordnat argument. För att underlätta 

analysprocessen använde vi oss utav argumentationsöversikter (Björnsson et al., 2011, s. 

127). I dessa argumentationsöversikter återges de argument som vi har lokaliserat för den tes 

som vi har bestämt oss för i respektive rättsfall. Argumenten placerades in i 

argumentationsöversikten efter hand som de hittades i rättsfallens texter (ibid, s. 77,80). För 

att få en så bra struktur som möjligt bland alla argument i argumentationsöversikten har vi 

utformat översikten i överensstämmelse med de punktade reglerna nedan;  

 Tesen placeras överst i fetstil 

 Pro-argumenten av första ordningen placeras efter tesen i fetstil med en blankrad 

mellan 

 Contra-argument av första ordningen placeras efter pro-argumenten av första 

ordningen i feststil med en blankrad mellan 

 Under varje argument placeras sedan (om det finns); 

- argument för hållbarheten hos påståendet 

- argument mot hållbarheten hos påståendet   

- argument för relevansen hos påståendet  

- argument mot relevansen hos påståendet 

Som framgår av ovanstående punkter lokaliserade vi tesen först för varje rättsfall. Då vi ville 

fånga upp så många argument som möjligt utifrån en tes i varje rättsfall valde vi att domens 

utgång skulle bli tesen för varje rättsfall. På detta sätt lyckades vi fånga upp alla parternas 

argument både för och emot, då det är kring domens utgång de indirekt argumenterar kring. 

När vi skrev ner tesen i vår argumentationsöversikt skrevs den i påståendeform vilket 

förespråkas av litteraturen (Björnsson et al., 2011, s. 118ff, 129ff). 

När tesen väl var lokaliserad för varje rättsfall var nästa steg i vår argumentationsanalys att 

hitta pro- och contra-argument av första ordningen för tesen ifråga.  Det finns vissa 
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behjälpliga uttryck som antyder att det är ett argument som framförs vilket vi använde oss 

utav, dessa är bland annat; ”jag hävdar att tesen T..”, ”slutsatsen av mitt resonemang är att 

tesen T..”, ”jag vill därför argumentera för att tesen T..” och så vidare. När väl ett argument 

av första ordningen hade hittats i texten förde vi in det i argumentationsöversikten för en 

tydligare struktur. Därefter letade vi efter om det fanns några argument av högre ordning som 

stödde pro- och contra-argumenten av första ordningen. För att lägga in dessa argument av 

högre ordning i rätt argumentationsschema utgick vi framförallt ifrån att argumentet av första 

och högre ordning belyste samma sak. För att göra en del långa argument mer hanterbara i 

argumentationsöversikten valde vi att korta ner dessa utan att budskapet i argumentet gick 

förlorad. För vaga och oprecisa ord i argumenten ersatte vi dessa med tydligare varianter i 

argumentationsöversikten. Argumenten av högre ordning kan antingen vara 

hållbarhetsargument eller relevansargument för att stödja argumentet av första ordningen. 

Genom att ställa olika frågor kunde vi lättare hitta hållbarhetsargumenten, exempel på sådana 

frågor är; ”Vad för slags påstående skulle kunna tala för eller mot detta påstående?”, ”Vad 

skulle kunna styrka eller tala för detta, vad skulle förklara detta, och finns det exempel som 

skulle kunna stödja detta?”.  Frågor som hjälpte oss att hitta relevansargumenten var; ”Vad 

talar för att argumentet, om det vore sant, skulle göra påståendet som det stöder mer 

sannolikt och rimligt?” och ”Även om argumentet är sant, finns det något annat sätt att 

förklara det utan att acceptera tesen?”. Precis som tesen skrev vi även argumenten i 

påståendeform i argumentationsöversikten (Björnsson et al., 2011, s. 98, 131f). 

Den ovan beskrivna argumentationsanalysen var det första steget av två i vår analys där 

argumentationsöversikterna användes som grund. Andra steget i vår analys har gått ut på att 

lokalisera vilka kriterier som framgår som väsentliga i argumenten för att ett omedelbart 

samband och ett skäligt belopp ska föreligga enligt domens utgång i varje rättsfall. Därigenom 

har det även framkommit vilka kriterier som har spelat mindre roll för att ett omedelbart 

samband ska föreligga eller för att ett belopp ska godkännas som skäligt. För att kunna 

lokalisera dessa kriterier har vi använt oss utav argumentationsöversikterna. I dessa framgår 

vilka argument av första ordningen som godtagits av domstolen samt vilka argument av första 

ordningen som inte godtagits. Då går det även att genom domens utfall i varje rättsfall se vilka 

kriterier som har godkänts eller inte. Beviskrafterna för varje argument av första ordningen 

har även hjälpt oss att se vilka kriterier som väger tyngre än andra. Underargumenten som 

stödjer argumenten av första ordningen förklarar vidare det som sägs i huvudargumentet. 

Utifrån den graderingsskala som presenterades i referensramen med fem olika grader, har vi 
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valt att minska dessa till tre; låg, måttlig och hög och därigenom valt bort graderna mycket 

hög och mycket låg. Detta för att försöka göra graderingsarbetet mer hanterbart och effektivt i 

analysen.  

3.3 Undersökningens kvalitet 
Det finns olika anledningar till varför vi valde att göra en textanalys av rättsfallen. Förutom 

att tillvägagångssättet lämpar sig för vår uppsats syfte, så ger dessa officiella dokument en 

objektiv syn på händelseförloppet. Informationen bör vara korrekt och förhoppningsvis inte 

förvrängd på något sätt, då grundlig dokumentation sker under ett rättsfalls gång (Jacobsen, 

2006, s. 185f). 

Rättsfallen som vi har som underlag för uppsatsen är sekundärdata då vi inte själva har 

genererat dokumentationen ifråga. Fastän rättsfallen är sekundärdata är de samtidigt 

förstahandskällor, då de som skrivit dokumenten varit närvarande under målets gång. Genom 

att rättsfallen innehåller förstahandsinformation stärks trovärdigheten i dessa dokument. De är 

också en offentlig källa, då allmänheten har tillgång till informationen. Detta kan innebära att 

detaljrikedomen inte blir densamma som om det vore en privat källa, där mer detaljerad 

information oftast kommer fram. Ett exempel på en privat källa i detta fall vore om vi pratade 

med någon av parterna i fallen direkt. Då vore risken dock att informationen blir förvrängd på 

något sätt då parterna oftast argumenterar med sitt eget bästa i åtanke. Denna risk har 

undvikits genom att vi använt oss av en opartisk, icke institutionell källa såsom rättsfall är, där 

informationen bör vara objektiv och därigenom inte vinklad till någon parts fördel. 

Informationen som framkommer i ett rättsfall bör vara av bra kvalitet då de som författat 

dokumenten anses ha hög kunskap och kompetens inom området (Jacobsen, 2006, s. 208ff). 

Vi anser att vårt empiriska material har hög kvalitet utifrån att de är objektivt konstruerade. Vi 

har eliminerat risken att blanda in våra subjektiva värderingar i empirin, vilket jämförelsevis 

är en risk vid konstruerandet av primärdata, som till exempel intervjuer. Det negativa med att 

välja en färdigskriven sekundärdata är dock att vi inte har haft möjlighet att samla in extra 

detaljbeskrivningar kring rättsfallen. Detta skulle dock i så fall kunna resultera i subjektiv 

information.  

En kritik som kan riktas mot valet av argumentationsanalys som analysmetod är att det 

oundvikligen medför subjektiva val och tolkningar av argumenten. Skulle en 

argumentationsanalys av samma rättsfall göras av någon annan skulle resultatet till viss 

utsträckning bli annorlunda. Detta minskar replikerbarheten för uppsatsen vilket dock är 
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vanligt för en kvalitativ studie och som i detta fall har varit svårt att undvika, då vi alla till 

viss utsträckning tolkar saker och ting olika. Subjektiviteten har vi dock försökt att minska 

genom att försöka tänka objektivt i analysprocessen och i framställningen av 

argumentationsöversikterna. 

Vi är medvetna om att våra slutsatser i denna uppsats inte kommer att kunna generaliseras då 

vi endast analyserat tre stycken rättsfall. Slutsatserna bör istället ses som en indikator på vad 

som krävs för att uppfylla de två krav som anges i 16 kap. 2 § IL för att avdrag ska medges 

för representationskostnader. Att det inte går att göra en generalisering av slutsatserna kan 

anses sänka kvaliteten i denna studie, men är dock vanligt vid utförandet av fallstudier och 

svårt att åtgärda.  

3.4 Metodreflektion 
När vi har ställts inför olika metodval har vi gått igenom de alternativ vi lokaliserat, för att 

sedan välja det som enligt oss varit mest lämpligt för vår uppsats syfte. På detta sätt har vi 

försökt att fastställa giltigheten för uppsatsen genom att reflektera över olika 

tillvägagångssätt. Som exempel kan nämnas det metodval vi gjorde gällande vilket analyssätt 

vi skulle välja. Vi diskuterade olika sorters sådana, såsom innehållsanalys, grundad teori, 

diskursanalys och argumentationsanalys. Men då rättsfallen som vi hade valt ut hade ett bra 

underlag för en argumentationsanalys, då alla de tre parternas argument framställdes, föll sig 

valet naturligt på en sådan analys. De andra analyssätten skulle visserligen kunna passa för en 

liknande uppsats som denna, men där syftet är ett annat.  

En reflektion kring utförandet av analysen av rättsfallen är att vi möjligtvis skulle få ett annat 

utfall om vi hade analyserat fler eller andra rättsfall inom representationsområdet. Då skulle 

kanske andra argument påvisats stor styrka för utfallet eller vissa argument ha mindre 

betydelse. Andra samband än de vi har kommit fram till skulle kanske även ha framkommit 

genom ett annat urval.  

Enligt Van Eemeren (2009) kräver olika ämnesområden skilda motiveringar för att legitimera 

argumentationen som förs. För att kunna utvärdera ett ämnesområdes motiveringar som finns 

i argumenten måste en historisk översikt göras utifrån de tidigare utförda värderingarna på 

området. De värderingar som vi har funnit som gäller inom området representation består av 

tre olika sorters dokumenteringar som parterna kan ta hjälp av för att rättfärdiga sina 

argument, det vill säga prejudicerande rättsfall, gällande lag inom området samt SKV:s 

rekommendationer för representation. Dessa tre dokumenteringar kan ses som tidigare 
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värderingar då ett värderingsarbete har genomförts både när lagen stiftades och när SKV:s 

rekommendationer tillkom. Vad gäller de prejudicerande rättsfallen så har ett liknande 

värderingsarbete även genomförts av domstolen för att fastställa domsluten där 

gränsdragningar har gjorts. I det andra kapitlet beskrivs en historisk översikt för lagen inom 

området och SKV:s rekommendationer. Anledningen till att vi inte mer ingående valde att 

presentera hur den historiska översikten sett ut för prejudicerande rättsfall är för det första att 

dessa är för många till antalet och för det andra för att det inte behövs för att uppfylla syftet 

med uppsatsen. Ingen genomgång har därför krävts enligt oss för att visa hur tungt 

användandet av prejudicerande rättsfall väger i en rättslig argumentation. 

En eventuell nackdel med att ta med ett äldre rättsfall från 1982 som vi reflekterat över kan 

vara att de rekommendationer som Skatteverket gav ut 2004 som vi förhåller oss till i denna 

uppsats inte gällde då, istället gällde en äldre version utgiven av Riksskatteverket. För 

rättsfallet från 2003 gällde rekommendationen RSV Dt 1991:20 där det enda som skiljer sig åt 

från 2004 års rekommendationer är beloppsgränser, några mindre ändringar i ordval har gjorts 

som inte innebär några större förändringar. Att beloppsgränserna i de äldre 

rekommendationerna inte var desamma som i den nyaste rekommendationen, SKV A 2004:5, 

är något som vi har tagit i beaktning i analysen. Vi har valt att ändå utgå ifrån den senaste 

rekommendationen då det bara varit förändringar i ordval vilket inneburit att äldre 

ordanvändningar har bytts ut.  

En sista reflektion vi gjort är att parterna aldrig kommer att argumentera emot sin egen 

relevans eller hållbarhet i sina egna argument, detta då vi har valt att lägga upp 

argumentationsanalysen utifrån parternas argumentationer. Hade vi istället valt att göra en 

argumentationsanalys för alla parters argument tillsammans utifrån vad de argumenterar för 

eller emot hade vi kunnat få fram sådana argument mot hållbarhet och relevans. Anledningen 

till att vi dock valde att dela upp argumentationen utifrån parterna var då vi behövde se hur 

parterna stödde upp sina argument av första ordningen. På detta sätt kunde vi se en parts hela 

argumentation, vilket behövdes för att kunna se vilka kriterier som behöver uppfyllas för att 

ett omedelbart samband samt ett skäligt belopp ska föreligga. 
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4. Empiri  
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av alla de rättsfall som vi har valt att 

analysera. De olika instansernas domar och parternas yrkanden presenteras för varje 

rättsfall.  

Vi har valt ut tre stycken rättsfall för denna uppsats; RÅ 82 1:9, RK 5377/03 och RK 7236/05. 

I de utvalda rättsfallen är bolagens motpart Skatteverket vilket är en myndighet som bildades 

2004, då en sammanslagning av de tidigare tio olika Skattemyndigheterna och 

Riksskatteverket skedde (Sveriges riksdag, 2003). Därför har motparten olika benämningar 

beroende från vilket år rättsfallet är ifrån. Taxeringsnämnden är den äldre benämningen för 

skattenämnden som idag ingår i Skatteverkets organisation, idag är skattenämndens uppgift 

dock enbart att avgöra ärenden gällande fastighetstaxering (Skatteverket, 2009). Vissa av de 

allmänna förvaltningsdomstolarna har även bytt namn, år 2010 bytte länsrätterna namn till 

förvaltningsrätter genom en stor omorganisering och 2011 bytte Regeringsrätten namn till 

Högsta förvaltningsdomstolen (Förvaltningsrätten i Göteborg, 2012; Advokatsamfundet, 

2011).  Benämningen på de allmänna förvaltningsdomstolarna är därigenom beroende av från 

vilket år rättsfallen är ifrån.  

4.1 RÅ 82 1:9 
Klagande: Aktiebolaget Bacho, Motpart: Taxeringsintendenten  

Saken: Aktiebolaget Bacho som var verksam i ventilationsbranschen hade i sin deklaration för 

år 1975 gjort avdrag för representation och forskning vilket inte godkänts av 

taxeringsintendenten. Inkomsttaxering 1975.  

Taxeringsintendenten ansåg att avdrag för representationen som enligt denne gällde en 

representationsgåva inte kunde godkännas. Aktiebolaget Bacho hade gett en gåva till 

sjukvårdsförvaltningen i Polen vilken bestod av en ambulans som hade ett värde på 32 000 kr. 

Taxeringsintendenten yrkade alltså på att avdrag för gåvan inte kunde medges.  

Bolaget bestred detta och antydde att gåvan var en nödvändig kostnad, då bolaget ville skapa 

goda affärsförbindelser till marknaden i östra Europa. Vidare antydde bolaget att det inte gick 

att se till de svenska rekommendationerna om representation som gavs ut av det tidigare 

riksskatteverket då dessa inte gällde för en öststatsmarknad. Aktiebolaget Bacho ansåg att 

kostnaden för ambulansen var skälig i förhållande till deras försäljning i Polen, vilket för 

denna period var mer än 10 miljoner kr.   
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Mellankommunala skatterätten: Enligt denna rättsliga instans ansågs det inte finnas någon 

gåvoavsikt med ambulansen utan syftet tycktes vara att bibehålla och utveckla goda 

affärsförbindelser till den polska marknaden för bolaget ifråga. Därför ansåg 

mellankommunala skatterätten att det fanns ett omedelbart samband mellan bolaget och gåvan 

och att ambulansen skulle ses som en driftkostnad för Aktiebolaget Bacho. Utifrån det sagda 

kunde taxeringsintendentens talan inte bifallas. Domen meddelades den 15 december 1976. 

Taxeringsintendenten överklagade beslutet.  

Kammarrätten i Stockholm: Kammarrätten gjorde samma bedömning som mellankommunala 

skatterätten och gjorde således gällande att det fanns ett omedelbart samband vilket innebar 

att ambulansen var en representationsgåva. Domen meddelades den 8 januari 1980, även 

denna dom överklagades av taxeringsintendenten.  

Regeringsrätten: Taxeringsintendenten yrkade att bolaget skulle vägras avdrag för 

ambulansen då huvudregeln för gåvor sa att sådana kostnader inte var avdragsgilla, enligt 20 § 

kommunalskattelagen (idag; 9 kap. 2 § IL). Vidare antydde taxeringsintendenten att gåvan 

inte hade ett reklamsyfte då ambulansen inte ingick i bolagets egen produktion. Undantaget 

för att en gåva ska kunna vara avdragsgill var endast gällande för reklamgåvor och 

representationsgåvor. Då intendenten inte kunde godkänna gåvan som reklamgåva fanns bara 

möjligheten att gåvan kunde ses som en representationsgåva, men då var det nödvändigt med 

ett omedelbart samband mellan gåvan och bolaget.  

Bolaget klargjorde att ambulansen hade getts i anslutning till att bolagets ventilationsbygge 

var klart vid ett kongresshotell i Warszawa. Då företaget hade kontrakt på att jobba vidare 

med bygget av sjukhusventilation i landet ville bolaget påvisa sin generositet vilket skulle 

bidra till goda affärsförbindelser mellan bolaget och de polska nätverken. Av den anledningen 

valde därför bolaget att ge en ambulans i gåva till sjukhuset, fordonet var målat i bolagets 

färger och med bolagets namn. Bolaget sa därför att ambulansen bör ses som en driftkostnad i 

form av reklam och inte som en representationsgåva.  

Regeringsrättens dom påvisade precis som tidigare domar i målet att ambulansen var en 

representationsgåva. Att ambulansen som bolaget yrkade skulle ses som en driftkostnad i 

form av reklam godkändes inte då bolaget befann sig i ventilationsbranschen och inte 

tillverkade eller sålde ambulanser i sin verksamhet, det fanns då heller inget omedelbart 

samband mellan gåvan och bolaget. Då gåvan var av dyrare karaktär fann regeringsrätten att 
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kostnaden för gåvan inte kunde dras av. Regeringsrätten biföll taxeringsintendenten i detta 

hänseende och domen meddelades den 23 mars 1982. 

4.2 RK 5377/03 
Klagande: Jägersro Trav & Galopp, Motpart: Skattemyndigheten i Malmö 

Saken: Skattemyndigheten medgav inte avdrag för 447 211 kr gällande 

representationskostnader och inte avdrag för representationsgåvor för 93 265 kr. 

Inkomsttaxering 1995.  

Jägersro Trav & Galopp, hädanefter förkortat JTG, yrkade att ett avdrag på 300 000 kr skulle 

medges gällande representationskostnader och för representationsgåvorna 93 265 kr. Vad 

gällde de avdrag som JTG gjort för representationskostnader har de bestått av avdrag för mat 

och dryck till journalister och Team Jelbe, hädanefter refererat som tv-teamet, som befunnit 

sig på Jägersobanan under tävlingsdagar. Samma journalister hade fått gratis mat och dryck 

under 90 tävlingsdagar under 1994. Representationen hade skett i en restauranglokal i 

anknytning till banan, Derby Club. För vissa dagar saknades uppgifter om alla deltagares 

namn och vilket företag de representerade men även vad syftet med representationen var 

saknades. Även anhöriga och styrelsen hade tagit del av denna representation i Derby Club. 

Vid de större tävlingarna under året, åtta stycken, hade det förekommit representation vid 

travbanan i Derby Club men även representationsmiddagar i Malmö kvällen innan och på 

kvällen efter tävlingen. På dessa middagar hade gästerna bestått av ägare, tränare, kuskar, 

uppfödare med anhöriga och styrelseledamöter i JTG med anhöriga. Representanter från 

andra trav- och galoppbanor, medlemmar från ATG:s styrelse, svenska travsportens 

centralförbunds styrelse, sponsorer och press var även bland de gästerna som deltagit vid 

middagar när det varit derby. JTG hade under året även gjort avdrag för diverse gåvor till 

kuskar, vårdare och tränare och ägare av hästar. Gåvorna hade bestått av olika klädesplagg 

såsom cardigans, lumberjackor, overaller och specialjackor. De bokförda summorna som JTG 

gjort avdrag för är de följande; 2400 kr, 9030 kr, 19 975 kr och 61 860 kr.  

Skattemyndigheten yrkade på att de representationskostnader som JTG gjort avdrag för inte 

skulle medges. De hänvisade till de krav som ställts upp i deras rekommendationer gällande 

representation och ansåg att ett omedelbart samband mellan representationen och 

verksamheten ifråga inte förelåg i det flesta fall. Vidare antydde de att det saknades uppgifter 

på deltagare och vad syftet med representationen var men även att det inte skett i samband 

med en affärsförhandling. Vid de större tävlingarna har även ett stort antal deltagare tagit del 
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av representationen, däribland anhöriga. Då representationen saknade omedelbart samband till 

största del ansåg Skattemyndigheten att avdragen borde uppskattas till skäligt belopp på den 

godkända representationsdelen. Av de avdragna 619 151 kr som JTG bokfört bör enligt 

Skattemyndigheten 400 000 kr inte vara avdragsgilla vilka avsåg representation mot press, tv-

team och den representation som skett under tävlingsdagarna vid travbanan. De avdragna 

gåvorna som JTG bokfört är inte heller avdragsgilla enligt Skattemyndigheten. Klädesplaggen 

hade ett alldeles för högt värde och plaggen kunde användas utanför travbanan vilket innebar 

att de inte kunde anses vara reklamgåvor. Gåvorna saknade även omedelbart samband med 

verksamheten och var därför inte heller representationsgåvor.  

JTG menade att Skattemyndighetens rekommendationer inte kunde användas när det gäller 

den bransch som JTG befann sig i då den är av annan karaktär än den traditionella. För att 

kunna överleva på marknaden i den branschen var JTG tvungna att lägga mycket energi på 

marknadsföringen. En stor del av de marknadsföringskostnader som bolaget hade bestod av 

representationskostnader, då representation var det mest effektiva sättet att marknadsföra sig 

på för att höja intäkterna. Då press, hästägare, sponsorer och kuskar befann sig på samma 

plats under tävlingarna var det ett ypperligt tillfälle att skapa kontakter med dessa och 

affärsförhandlingstillfället kunde inte ses som ett traditionellt såsom det anges i 

Skattemyndighetens anvisningar. Detta då representationstillfället inte var desamma som 

förhandlingstidpunkten, då de flesta förhandlingar var tvungna att ske per telefon på grund av 

att hästägare och tränare fanns runt om i landet men även utomlands. JTG menade att de 

under tävlingsdagarna kunde binda viktiga affärskontakter med olika intressenter genom 

representation under tävlingarna istället för att fara land och rike runt till de olika hästägarna 

och tränarna, vilket skulle bli mycket dyrt. Att representationen hade skett till samma 

journalister under varje tävling försvarade JTG med att det krävdes stor kunskap och 

erfarenhet kring sporten för att kunna skriva bra artiklar och reportage, vilket även blev gratis 

marknadsföring för JTG i pressen. Det borde således kunna ses som representation med PR-

syfte enligt Skattemyndighetens rekommendationer. Samma resonemang fördes kring 

representationen mot tv-teamen, gratis reklam för JTG. Gratisreklamen i press och tv kunde 

även leda till att JTG kunde få kontakt med nya sponsorer. Genom att de större tävlingarna 

och derbyna fick stor publicitet i media och därtill hörande derbymiddag på kvällen, ansåg 

därför JTG att de representationskostnader som förekom var oundvikliga i 

marknadsföringshänseende. Vid dessa tillställningar fanns det nämligen goda möjligheter till 
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att skapa värdefulla affärskontakter inför framtiden, ett omedelbart samband fanns alltså 

mellan de större tävlingarna och verksamheten.  

Klädesplaggen som JTG gett i gåva till kuskar, vårdare, personal och tränare var avdragsgilla. 

Viss inhyrd personal hade även förekommit som arbetat ideellt. JTG menade att kläderna 

kunde ses som antingen som en personalomkostnad, reklamgåva eller representationsgåva. De 

antydde att plaggen inte kunde användas privat, att reklamtryck funnits på flertalet av plaggen 

och att det var viktigt för bolaget att personer som vistats på banan bar enhetlig klädsel.  

Länsrätten i Skåne län: Länsrätten sa inte emot JTG i det hänseendet att bolaget befann sig i 

en specifik bransch där förutsättningarna var annorlunda. Men det i sig kunde inte ge bolaget 

rättigheter att frångå vad som stod angivet i lagen om representation och gåvor, 20 § KL 

(idag; 9 kap. 2 § IL). Bolaget borde ha antecknat sambandet mellan representationen och sin 

verksamhet, då syftet hade framgått tydligare. JTG kunde inte dra av kostnader för den mat 

och dryck som hade tillhandahållits journalisterna då det var samma personer som tagit del av 

förtäringen och då ingen affärsförhandling mellan JTG och journalisterna vid 

representationstillfället hade ägt rum. Därför kunde inget omedelbart samband konstateras. 

Samma orsaker gällde för avdragen för tv-teamet som även de fått tillgång till mat och dryck. 

Ingen affärsförhandling vid representationen innebar att det inte fanns ett omedelbart 

samband. Vad gäller middagarna vid de stora tävlingarna hade det inte heller förekommit 

någon affärsförhandling och deltagarlista saknats för många middagar. Länsrätten ansåg att 

JTG inte fick göra avdrag för mer än vad Skattemyndigheten redan godkänt. Vidare 

konstaterade Länsrätten att gåvorna i form av de olika klädesplagg hade haft ett för stort 

värde, samt att de inte hade getts för att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse och inte 

heller haft det omedelbara samband som krävdes för att kunna räknas som reklam- eller 

representationsgåvor. De kunde inte heller räknas som gåva till personal och kunde därför inte 

bokföras som avdragsgilla kostnader. En av nämndemännen var dock skiljaktig och menade 

att 75 000 kr borde medges som avdrag för reklam och PR gällande den mat och dryck 

journalisterna och tv-teamet hade fått. Domen meddelades den 19 juni 2003, båda parter 

överklagade domen.  

Kammarrätten i Göteborg: Båda parterna angav samma argument i sina yrkanden i de 

överklagade delarna. Kammarrätten ansåg precis som Länsrätten att 

representationskostnaderna och gåvorna inte var avdragsgilla kostnader. JTG:s överklagande i 

avslogs och domen meddelades den 8 november 2005.  
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4.3 RK 7236/05 
Klagande: Trelleborgs hamn Aktiebolag, Motpart: Skattemyndigheten i Malmö 

Saken: Skattemyndigheten vägrade Trelleborgs hamn AB avdrag för representationsgåvor.  

Inkomsttaxering 2002.  

Skattemyndigheten fann vid sin revision av företaget Trelleborgs hamn Aktiebolag ett 

avdragsfel om representationsgåvor. Trelleborgs hamn AB hade köpt fyra stycken gåvor à 

4000 kr, tre stycken bronsträd och ett vandringsträd. Bronsträden skulle ges till nya fartyg i 

Trelleborgs hamn som dopgåvor och vandringsträdet gavs till det fartyg som visat på goda 

navigeringskunskaper i hamnen. Skattemyndigheten ansåg att själva gåvan var en 

representationsgåva men hade svårt att acceptera beloppet på 4 * 4000 (16 000) kr som 

skäligt. Enligt deras rekommendationer skulle enbart ett belopp på 4*180 (720) kr kunna 

accepteras. Alltså borde bolagets resultat höjas med 15 280 kr (16 000 – 720).  

Bolaget yrkade gällande dopgåvorna att det fanns en stor tradition och var av god sed att ge 

sådana gåvor i den bransch de verkade i. Bolaget antydde vidare att det inte gick att jämföra 

dopgåvorna med representationsgåvor av mindre värde utan borde istället ses som kostnad för 

sjösättningssmycke. Ett sådant avdrag skulle medges med skäligt belopp, vilket bolaget ansåg 

att dopgåvorna ifråga hade. Vad gäller vandringsträdet som gavs till ett fartyg för att visa 

uppskattning på navigeringskunskaper och flexibilitet i hamnen, ville bolaget påpeka 

betydelsen av minskade kostnader i hamnen.  

Länsrätten i Skåne län: Både bronsträden och vandringspriset ansåg länsrätten var gåvor som 

getts i representationssyfte för att skapa bättre kontakt med de bolag som trafikerade hamnen. 

Representationsgåvor var enbart avdraggilla till den del de ansågs skäliga. Länsrätten menade 

dock att kostnaden på 4000 kr per styck fick anses vara skälig i det specifika fallet. 

Dopgåvorna och vandringspriset fick därför dras av som avdragsgilla representationsgåvor 

med 16 000 kr, vilket bolaget hade bokfört från början. Domen meddelad i Kristianstad 11 

november 2005.  

Kammarrätten i Göteborg: Skatteverket överklagade länsrättens beslut och yrkade att avdrag 

för representationsgåvorna enbart skulle medges med 180 kr per styck och inte 4000 kr per 
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styck. Bolaget påpekade att Skatteverkets rekommendationer var just rekommendationer och 

inte bindande. Gåvorna, bronsträden och vandringspriset, kunde inte ses som 

representationsgåvor enligt Skatteverkets rekommendationer utan borde istället ses som 

kostnader vid jubileum eller invigning av anläggning där avdrag skulle medges med ett skäligt 

belopp.  

Utifrån parternas yrkanden avslog kammarrätten Skatteverkets överklagande. Kammarrätten 

ansåg att både bronsträden och vandringspriset var representationsgåvor. De hade sådan 

speciell karaktär och kunde därför inte likställas med de exempel som Skatteverket angav i 

sina rekommendationer. Vad som senare gällde den avdragsgilla summan ansåg kammarrätten 

att summan på 4000 kr per styck som skälig i sammanhanget. Detta då Skatteverkets 

rekommendationer om avdrag på maximalt 180 kr per styck för representationsgåvor enbart 

borde ses som vägledning. Det var enbart det som stod i lagen som rätten var tvungen att ta i 

beaktande i sin bedömning, vilket de ansåg sig ha gjort då de ansåg att 4000 kr per styck för 

representationsgåvorna var ett skäligt belopp. Domen meddelad i Göteborg 19 mars 2007.  
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5. Analys  
I detta kapitel analyseras empirin utifrån de analytiska verktyg som har framställts tidigare. 

Först presenteras en analys av de tre parternas argumentationer för varje rättsfall. Därefter 

görs en jämförande analys av alla rättsfall för att se likheter och olikheter dem emellan.  

Argument framförda av Skattemyndigheten, Taxeringsintendenten och Skatteverket kommer 

gå under samlingsnamnet Skatteverket för att underlätta hänvisningar i analysen från denna 

part. Bilagan med alla parternas argumentationsöversikter bör ses som ett komplement vid 

genomläsning av denna analys.  

5.1 RÅ 82 1:9 

5.1.1 Skatteverkets argument 

I rättsfallet RÅ 82 1:9 hänvisade SKV till både lagen, SKV:s rekommendationer och ett 

prejudicerande rättsfall för att stödja upp sina argument. De hänvisade dels till huvudregeln i 

9 kap 2 § IL om att avdrag inte medges för gåvor, men lyfte fram det undantag som finns till 

regeln som gäller för representations- och reklamgåvor. De påpekade att de ansåg att gåvan 

var en representationsgåva då gåvan inte ingick i bolagets produktion och därför inte kunde 

rubriceras som reklamgåva. Den argumentation som SKV har använt sig av består av 

auktoritetsargumentation med faktuella påstående. SKV har försökt stärka legitimiteten för 

sina påståenden genom att dels hänvisa till lagrummet 9 kap. 2 § IL samt till vad som tas upp i 

RSV:s anvisningar om reklam- och representationsgåvor och till ett prejudicerande rättsfall. 

De argumentationsscheman som SKV har fört fram har klassats som auktoritetsargumentation 

då lag, rekommendationer och praxis kommer från olika auktoritära källor, det kan därför inte 

klassas som en regelargumentation då det finns för stora inslag av auktoritetshänvisningar. 

Det påståendet där SKV anger att gåvan bör ses som en representationsgåva är av normativ 

natur då det är ett önskvärt förhållande. SKV anser inte att bolaget har bevisat att gåvan hade 

ett reklamsyfte och därav ska gåvan klassas som representation.  

I sin argumentation angav SKV de restriktioner som finns för representationsgåvor i RSV:s 

anvisningar, där den avgörande faktorn gällde det omedelbara samband som ska finnas mellan 

bolagets verksamhet och representationsgåvan. I förevarande fall argumenterade de för att det 

inte räckte att bolaget hade ett affärsmässigt syfte för att ett omedelbart samband skulle 

föreligga. För att Skatteverket skulle godkänna att det förelåg ett omedelbart samband så 

skulle det behövas starkare och tydligare grunder som skulle kunna bevisa detta samband. 

Förutom att ett omedelbart samband måste föreligga antyder SKV i sin argumentation vikten 



39 
 

av att beloppet som dras av måste vara skäligt. För att belysa att beloppet för ambulansgåvan 

var för högt har de genom hänvisning till ett prejudicerande rättsfall påpekat att det har 

medgivits avdrag för en dyrbar representationsgåva tidigare. De påpekar dock att den gåvan 

var av betydligt mindre värde än ambulansen. Den tidigare godkända representationsgåvans 

värde kan enligt SKV:s argumentation tolkas som en gräns för vad som maximalt kan dras av, 

vilket betyder att ambulansen ligger över denna gräns och inte kan anses vara avdragsgill. På 

grund av att det inte finns en lagstiftad gräns för vad som är ett skäligt belopp definieras 

begreppet olika för olika parter. Därför är det påståendet av analytisk karaktär, där sådana 

påståenden är ”sanna” eller ”falska” beroende på definitioner.  

SKV tog som ovan nämnts stöd i lagrummet 9 kap. 2 § IL i sin argumentation, vilket är en 

allmän lag gällande avdrag för gåvor. Då det inte finns någon specifik lagstiftning för reklam- 

och representationsgåvor tog SKV stöd i RSV:s anvisningar gällande det omedelbara 

sambandet.  Då både det omedelbara sambandet och det skäliga beloppet innebär 

gränsdragningsproblematik var SKV tvungna att göra en juridisk värdering för att ta reda på 

vad det egentliga syftet var med ambulansen, där det för att klassas som reklamgåva inte var 

uppfyllt enligt dem.  SKV har därmed följt den juridiska argumentationsgång som Van 

Emeeren (2009) beskiver, det vill säga att när en part inleder sin argumentation, ska de först ta 

upp de grundläggande lagstadgade reglerna för att sedan göra en tolkning av dessa utifrån 

juridiska värderingar, för att ta reda på vad syftet är i det specifika fallet. SKV har haft i 

åtanke mot vem de argumenterar mot då de i sin argumentation från grunden förklarar varför 

gåvan inte kan anses vara avdragsgill. Med sin argumentation vill de få bolaget att förstå 

regelverket såsom de ser på det, och i och med detta motverka ett eventuellt överklagande 

från bolagets sida. SKV har således försökt påverka publikens tolkning av argumenten, som 

enligt Crosswhite (2013) spelar en stor roll för publikens mottaglighet. Detta visar också att 

SKV har försökt föra argumentationen enligt vad som är accepterbart i det specifika 

sammanhanget, vilket Van Eemeren (2009) framför som viktigt för hur publiken mottar 

argumenten. SKV har således anpassat sig mot vilken publik deras argumentation riktar sig 

mot precis som Perelman och Olbrechts-Tyteca (1969) lyfter fram i sin argumentationsteori.  

5.1.2 Bolagets argument 

Bolaget ville argumentera för att ambulansen var en avdragsgill representationsgåva. De 

påpekade att gåvan var av rimlig proportion till försäljningen till Polen, alltså hade gåvan ett 

belopp som var skäligt. Men ”rimlig proportion” är ett väldigt vagt uttryck och därför 

försvagas hållbarheten i påståendet vilket ger en låg beviskraft. De styrker inte heller upp 
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argumentet med starka underargument utan säger enbart att de var tvungna att ge en sådan 

gåva för att vinna inträde på den nya marknaden, vilket varken är hållbart eller relevant i 

sammanhanget om de vill argumentera för ett skäligt belopp eftersom stöd för detta argument 

varken kan återfinnas i lag eller rekommendationer.  

Bolaget framhåller i regeringsrätten att överlämnandet av ambulansen hade skett i anknytning 

till att bolagets arbete var klart och att avsikten med gåvan var att vidmakthålla 

affärsförbindelsen de hade etablerat i Polen. Detta andra argument av första ordningen kan 

knytas an till vad som står i 16 kap. 1 § IL om att utgifter för att förvärva och bibehålla 

inkomst ska dras av som kostnad, då bolaget med sin argumentation i regeringsrätten vill 

koppla avdraget för reklamen som en sådan utgift. Bolaget ville således bibehålla inkomsterna 

från Polen genom att ge bort ambulansen. Då bolaget valt ordanvändningen vidmakthålla 

affärsförbindelse i argumentet kan det dock även knytas an till vad som står i 16 kap. 2 § IL 

det vill säga att för att representationen ska ha omedelbart samband med 

näringsverksamheten, så ska det vara fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. 

De anger även när överlämnandet av ambulansen hade skett vilket även kan ses som att 

bolaget argumenterar utifrån SKV:s rekommendationer gällande det omedelbara sambandet 

för representationsgåva istället för reklamgåva. Det blir tvetydigt att bolaget i sin 

argumentation använder sig av en definition som kan kopplas till 16 kap. 2 § IL när de i själva 

verket vill argumentera för att avdrag ska godkännas enligt 16 kap. 1 § IL. Dessa två lagrum 

anspelar två helt skilda avdrag, ett för representationsgåvor och ett allmänt avdrag för 

kostnader. Bolaget vill få avdrag för reklamkostnad enligt 16 kap. 1 § IL men argumenterar 

även indirekt utifrån 16 kap. 2 § IL. Det är viktigt att hålla isär reklamgåva och 

representationsgåva i sammanhanget då det finns olika kriterier för det omedelbara sambandet 

beroende på vilken gåva det rör sig om. Det andra argumentet av första ordningen har enbart 

måttlig beviskraft då vi inte kan ta reda på när ambulansen verkligen överlämnades eller vad 

den egentliga avsikten var, vilket innebär att vi inte kan veta om argumenten är sanna eller 

falska. Det första argumentet av första ordningen är ett analytiskt påstående då val som orden 

”rimlig proportion” kan tolkas olika beroende på definition.  

Bolaget antydde vidare att gåvan skulle ses som en avdragsgill driftkostnad i form av reklam, 

detta i kontrast till vad de argumenterade för tidigare. De argumenterar för en avdragsgill 

driftkostnad genom att ange att ambulansen var målad i bolagets färger samt hade bolagets 

namn på utsidan vilket skulle kunna ses som vanlig marknadsföring i form av annonsering. 

Genom att de tar upp dessa underargument kan en tolkning göras att bolaget vidare vill styrka 
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att gåvan ska klassas som reklamgåva som enligt dem omfattas av 16 kap. 1 § IL. 

Argumentationen kan dock kopplas till SKV:s rekommendationer där riktlinjer anges för vad 

ett omedelbart samband är gällande reklamgåvor, såsom att företagets logga eller namn 

vanligtvis finns på sådana reklamgåvor.  I rekommendationerna anges det vidare att 

reklamgåvor ska vara av masskaraktär, ha obetydligt värde och ha en direkt anknytning till 

företagets sortiment eller tillverkning, vilket gåvan av ambulansen inte lever upp till. Att 

gåvan ska ha anknytning till företagets sortiment eller tillverkning har att göra med det 

omedelbara sambandet mellan reklamgåvan och näringsverksamheten. Då företaget inte 

tillverkar eller säljer ambulanser finns således inte ett omedelbart samband utifrån SKV:s 

rekommendationer, gåvan bör därför inte kunna klassas som en reklamgåva. Bolaget 

vidmakthåller dock sin ståndpunkt att gåvan är en driftkostnad i rörelsen i form av reklam. De 

vill då använda sig av 16 kap. 1 § IL, där inga krav på ett skäligt belopp finns. Bolagets tredje 

argument av första ordningen har därför enbart måttlig beviskraft och är ett normativt 

påstående då de säger att det bör ses som en reklamkostnad, vilket är ett önskvärt förhållande. 

Underargumenten till det påståendet är dock faktuella då det exempelvis går att ta reda på om 

ambulansen var målad i bolagets färger eller inte.  

Beviskraften för bolagets argument är inte lika starka som SKV:s argument då hållbarheten 

inte är lika hög och då har relevansen ingen större betydelse för bolagets argument i detta 

sammanhang. På grund av innehållet i bolagets argumentation, samt hur de lagt upp den, 

verkar de inte ha tagit hänsyn till vilken publik de argumenterar mot. De stödjer sig på lagar 

och rekommendationer som inte är helt hållbara och/eller relevanta i sammanhanget. 

Argumentationen skulle lätt kunna förkastas av den part som har större kunskap om dessa 

lagar och rekommendationer, då de för en sådan tvetydig argumentation. De har således inte 

anpassat sin argumentation utefter vilken specifik publik som är mottagaren, i den 

utsträckning som SKV har.  

5.1.3 Domstolens argument 

De rättsliga argument som skatterätten, kammarrätten och regeringsrätten framställer är 

intressanta då de två första instanserna stämmer in med bolagets argumentation, medan den 

sista instansen inte gör detta. Skatterätten och kammarrätten framhåller att överlämnandet av 

ambulansen har skett för att stärka affärsförbindelsen till Polen. De anser därför att ett 

omedelbart samband finns och att kostnaden ska bokföras som driftkostnad i rörelsen. På 

grund av att det finns ett omedelbart samband torde det enligt dem inte gå emot i vad som 

sägs i RSV: anvisningar. Här återfinns lite av den problematik som bolaget hade i sin 
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argumentation, det vill säga att skatterätten och kammarrätten har använt sig av tvetydiga ord 

och det blir därför svårt att fastställa utifrån vilka lagrum de har grundat sin dom. De kan 

argumentera utifrån 16 kap. 2 § IL genom att de använt ordanvändningar som omedelbart 

samband och bibehålla affärsförbindelser. I detta lagrum står det att för ett omedelbart 

samband ska finnas mellan representationen och näringsverksamheten så ska det handla om 

att inleda och upprätthålla en affärsförbindelse. I sin argumentation använder de sig dock även 

av definitioner som kan relateras till 16 kap. 1 § IL, bland annat bibehålla, därigenom kan de 

således även ha argumenterat utifrån detta lagrum. Då skatterätten även använder uttrycket 

driftkostnad i rörelsen blir det även svårt att veta om de relaterar det till reklam som de vill 

koppla ihop med lagrummet 16 kap. 1 § IL eller om de menar representationsgåva enligt 16 

kap. 2 § IL. Argumentationsschemat som visar skatterättens och kammarrättens argument är 

auktoritetsargumentation då de hänvisar till RSV:s anvisningar. Argumentet av första 

ordningen är ett faktuellt påstående då det går att finna fakta kring vad som står i 

anvisningarna och därigenom få svar på om argumentet är hållbart eller ej. Underargumentet 

är ett normativt påstående då det påvisar ett önskvärt förhållande som skatterätten och 

kammarrätten anser föreligger utifrån den anförda bevisningen. Då analysen ovan påvisat 

sådana tvetydigheter kring tolkningen av dessa argument påverkas argumentens relevans och 

hållbarhet eftersom det blir svårt att fastställa vad syftet med argumentationen egentligen är.  

Regeringsrätten argumenterar för att det inte finns ett omedelbart samband då bolaget inte i 

sin verksamhet tillverkar och säljer ambulanser. De håller därför med SKV om att 

ambulansen ska ses som en ren representationsgåva. Men då det genom RSV:s anvisningar 

finns begränsningar för vad som kan anses vara ett skäligt belopp för avdrag för 

representationsgåvor, kan kostnaden för ambulansen inte bli avdragsgill.  Regeringsrätten 

använder sig precis som SKV av regelargument när de hänvisar till 16 kap. 2 § IL gällande 

avsaknaden av ett omedelbart samband. De tar också stöd av en auktoritär källa i sin 

argumentation när det gäller skäligt belopp då de anger praxis som grund för att skapa 

legitimitet för sin ståndpunkt i domen. Regeringsrätten anser även att det inte kan röra sig om 

en reklamgåva vilket påvisar att regeringsrätten fastställer att inget sådant omedelbart 

samband med verksamheten finns där ambulansen skulle kunna klassas som en sådan 

avdragsgill gåva. Regeringsrätten har en mer accepterad ordning när de framför sina argument 

jämfört med skatterätten och kammarrätten. I argumentationen finns inte de tvetydheter i 

ordanvändning som kan anspela på olika lagrum. Regeringsrätten argumenterar först för att 

kostnaden ska klassas som en representationsgåva enligt grundläggande lagstadgade regler för 
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att sedan tolka lagrummet 16 kap. 2 § IL gällande om avdraget för kostnaden kan anses vara 

skäligt i det specifika fallet. Då det inte finns tvetydigheter i deras argumentation utan klart 

framgår vad de menar och vad de stödjer sig på i sin dom, har de tagit hänsyn till vilka som är 

mottagare av dess argumentation då de noga valt vilket innehåll argumenten ska ha för att 

försöka få publiken att uppfatta argumenten såsom de vill att de ska göra.   De har därmed 

även rättfärdigat sina argument på ett accepterbart sätt genom att hänvisa till både lag och 

praxis precis som Perelman och Olbrechts-Tyteca anger för en juridisk argumentation. 

Argumentet av första ordningen är normativt då det påvisar ett önskvärt förhållande och de 

två argumenten av andra ordningen är faktuella påståenden. Argumentationsschemat består av 

en auktoritetsargumentation då den tar stöd från lagrum och praxis men även indirekt hänvisar 

till RSV:s anvisningar genom att säga att bolaget ej har till verksamhet att tillverka eller 

försälja ambulanser, vilket nämns som krav för reklamgåva i dessa anvisningar. 

Regeringsrätten har använt sig av faktuella påståenden i sina underargument för att stödja det 

normativa påståendet av första ordningen. Detta stärker således beviskraften för argumentet 

av första ordningen, om innehållet i underargumenten stämmer. 

5.2 RK 5377/03 

5.2.1 Skatteverkets argument 

Skatteverket argumenterar för att JTG:s representation till största del inte är avdragsgill. Som 

stöd för detta anger de att det inte finns ett omedelbart samband enligt vad som står i 16 kap. 2 

§ IL. För de representationskostnader som kan anses vara avdragsgilla ska beloppet 

uppskattas till skäligt belopp. I argumenten av andra ordningen anger de som stöd till 

avsaknaden av ett omedelbart samband att JTG inte haft en affärsförbindelse till varken 

pressen eller TV-teamet, vilket klart och tydligt framgår av lagtexten ska finnas. I SKV:s 

rekommendationer står det att för att avdrag för representation ska den ske i samband med en 

affärsförhandling. Enligt vad bolaget har sagt i sin argumentation har inte en sådan 

affärsförhandling som nämns i rekommendationerna skett när JTG har representerat och är 

därför ännu ett argument som SKV använder för att bevisa att avdrag inte kan göras gällande 

för alla representationskostnader. Vidare i SKV:s rekommendationer går det att läsa att enbart 

de som har anknytning till affärsförhandlingen kan medges avdrag för representationen, alltså 

är det svårt att tro att 479 personer har deltagit i en affärsförhandling där det dessutom funnits 

anhöriga närvarande som tagit del av representationen. Detta har att göra med en av de 

riktlinjerna som finns i rekommendationerna för det omedelbara sambandet, mot vem 

representationen riktar sig. Då bolaget inte har haft några egentliga affärsförhandlingar och att 
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dessutom flertalet personer utan anknytning deltagit är det sista underargumentet även av stor 

beviskraft för att något omedelbart samband inte funnits mellan representationen och 

näringsverksamheten. Skatteverket anger starka argument av andra ordningen för att påvisa 

sin ståndpunkt i argumentet av första ordningen. De har tagit stöd i såväl lag som SKV:s 

rekommendationer vilket kan klassificeras som regelargumentation där påståendena av andra 

ordningen är faktuella vilket ökar legitimitet för det normativa argumentet av första 

ordningen.  

Klädinköpen är inte avdragsgilla enligt SKV, dels för att de saknar omedelbart samband och 

därför inte kan bli avdragsgilla som representationsgåvor och dels för att gåvorna har ett för 

högt värde för att bli avdragsgilla reklamgåvor. Som diskuterat ovan är det omedelbara 

sambandet det allra första kravet för att det ska bli tal om att representationen skulle kunna bli 

avdragsgill. Men då de genom detta faktuella påstående inte anger varför det inte finns ett 

omedelbart samband får hållbarheten bara anses som måttlig. Gåvorna kan inte heller bli 

avdragsgilla som reklamgåvor då de att de har ett för högt värde. Då ordanvändningen högt 

värde är väldigt abstrakt ger detta analytiska påstående också uttryck för en måttlig hållbarhet 

precis som för representationsgåvorna. Genom att klädesplaggen kan användas i andra 

sammanhang kan kläderna anses vara privata levnadskostnader vilket också ger incitament för 

att kläderna inte är avdragsgilla reklamgåvor. Det andra argumentationsschemat som 

presenterats för SKV:s argumentation består av en auktoritetsargumentation då de framförallt 

stödjer sig på vad som står i SKV:s rekommendationer men stärker även upp argumentationen 

genom att hänvisa till avsaknaden av ett omedelbart samband vilket stöds av både 

rekommendationer och lagtext.  

SKV:s argumentation är väldigt saklig i det första argumentationsschemat då de följer den 

juridiska argumentationsgången genom att de anger vad som står i lagtexten och sedan 

försöker framställa hur det ska tolkas i det specifika fallet utifrån SKV:s rekommendationer 

på ett accepterbart sätt, precis på det sätt som Perelman och Olbrechts-Tyteca (1969) anger för 

att kunna övertyga den publik som argumentationen riktar sig mot.  I det andra 

argumentationsschemat anges det enbart att det inte finns ett omedelbart samband och att 

beloppet inte kan vara skäligt, men några underargument för att stödja eller påvisa hur det ska 

tolkas lägger de inte fram grunder för. De har inte följt den accepterade ordningen för hur 

juridisk argumentation ska framställas vilket kan vara en förklaring till att detta andra 

argumentationsschema inte har lika stark beviskraft som det första argumentationsschemat.  
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5.2.2 Bolagets argument 

Bolaget anger som grunder för att avdrag ska medges att deras verksamhet är av annat slag än 

vad RSV:s anvisningar är gjorda för, det vill säga att representationstillfället inte är detsamma 

som förhandlingstillfället och att anvisningar därför bör tolkas på ett mer extensivt sätt. 

Branschen som de verkar i innebär också att representationen blir ett hjälpmedel för att 

marknadsföra sig. Angående hur representationen blir ett hjälpmedel i dessa 

marknadsföringssituationer ger de ett flertal exempel på i det andra argumentationsschemat. 

De påpekar även i sin argumentation att i dessa marknadsföringssituationer där 

representationen är ett hjälpmedel förs det inga egentliga affärsförhandlingar. Enligt Van 

Eemeren (2009) bör innehållet i argumenten tas i stor beaktning för i vilket sammanhang 

parten som framför det befinner sig i. Att bolaget säger emot vad som står i RSV:s 

anvisningar genom att säga att de inte har några egentliga affärsförhandlingar under 

representationerna talar direkt emot att de kan göra avdrag för detta enligt anvisningarna. 

Bolaget verkar således inte ha haft i beaktande vilken publik som är mottagare av deras 

argument, som i detta fall är SKV och domstolen som onekligen skulle kunna argumentera 

emot detta normativa påstående. Enligt Perelman och Olbrechts-Tyteca (1969) måste 

argumentationens innehåll anpassas till vilken publik som är mottagare av argumenten för att 

dessa ska bli övertygade. Då bolaget anger i det första argumentationsschemat att 

förhandlingstillfället inte är detsamma som representationstillfället, leder det direkt till att det 

inte finns omedelbart samband enligt 16 kap. 2 § IL men även utifrån SKV:s 

rekommendationer där det för ett omedelbart samband måste framgå när representationen 

sker. Representationstillfället måste enligt dessa rekommendationer ske i anknytning till 

förhandlingstillfället. Bolaget har således inte tagit hänsyn till hur SKV och domstolen skulle 

kunna bedöma och värdera argumenten och göra dem mottagliga för denna specifika publik 

som Crosswhite (2013) antyder som viktigt att göra. SKV och domstolen har bevisligen inte 

blivit övertygad av deras argumentation då de inte anser att representationen är avdragsgill.  

Att bolaget använder sig utav representation vid marknasföringssituationer gör inte i sig att 

avdraget inte skulle kunna anses vara avdragsgillt, anges rätt grunder för ett omedelbart 

samband mellan representationen och näringsverksamheten, samt om beloppen för avdragen 

kan anses vara skäliga finns inga hinder för att ett avdrag för representationen medges. Men 

de omständigheter som bolaget anger såsom att det skapas galastämning på Svenskt Derby 

vilket genererar intäkter för JTG skulle vara ett argument för att kostnaderna skulle ha inslag 

av representation gör det mer tvivelaktigt att ett avdrag faktiskt skulle kunna godkännas. Att 
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styrelsemedlemmarna knyter kontakter inför framtiden vid stora tävlingar ger heller inga 

incitament för att ett avdrag skulle föreligga då det inte förs en reell affärsförhandling vid 

dessa tillfällen såsom SKV:s rekommendationer anger. För att argumenten ska få högre 

beviskraft krävs starkare grunder för att ange hur representationen har ett samband med 

tävlingarna. Argumenten av andra ordningen i det andra argumentationsschemat har därför 

enbart låg respektive måttlig beviskraft. Dessa argument av andra ordningen består av 

analytiska och normativa påståenden. Ett exempel på ett analytiskt påstående är det argument 

där bolaget anger att styrelsemedlemmarna utövar representation, vilket blir en värdering av 

definitionen av vad representation är. Enligt bolaget utövar de representation som 

överensstämmer med vad som sägs i lag och rekommendationer, men där en annan part såsom 

SKV skulle värdera definitionen representation till att säga att de inte uppfyller kraven för 

detta.  

Det faktum att bolaget anger att representationen har skett i deras representationslokal, vilket 

framgår av det tredje argumentationsschemat, skulle kunna ge belägg för att styrka det 

omedelbara sambandet genom att ange var representationen sker enligt SKV:s 

rekommendationer håller inte. Om vi ser till en av de ytterligare riktlinjer som finns för att ett 

omedelbart samband ska föreligga, mot vem, så framgår det att representationen har riktat sig 

mot personer som JTG inte har en affärsförbindelse med som det anges i 16 kap. 2 § IL vilket 

innebär att några reella affärsförhandlingar således inte skulle kunna ha ägt rum, vilket 

medför att den sista riktlinjen när inte ens behöver tas i beaktning här. Som analysen ovan 

visat har de dock inte levt upp till detta kriterium heller då representationstillfället inte är 

desamma som förhandlingstillfället. De argument som finns presenterade i tredje 

argumentationsschemat är därigenom inte tillräckligt starka för att kunna bevisa ett 

omedelbart samband som skulle medföra rätt för avdrag. Då bolaget i detta 

argumentationsschema refererar till vad som står i RSV:s anvisningar är det en 

auktoritetsargumentation.  

I bolagets fjärde argumentationsschema som även det är en auktoritetsargumentation sägs det 

att kläderna är avdragsgilla för att de har ett omedelbart samband med JTG:s verksamhet. 

Denna argumentation har inte tillräckligt stark beviskraft för att förklara detta samband. De 

säger nämligen att overallerna som hade reklamtryck skulle kunna påvisa sambandet mellan 

tävlingen och sponsorerna och därför skulle kunna bli avdragsgilla reklamgåvor. De anger 

dock inget argument som skulle kunna stödja att det är JTG:s namn som är på dessa kläder, 

därför klassas detta argument som ett faktuellt påstående där sanningshalten går att fastställa. 
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För att det ska bli en avdragsgill reklamgåva måste det enligt SKV:s rekommendationer vara 

tryck som påvisar den skattskyldigas namn eller logga, såsom bolaget har angett för 

specialjackorna.  

5.2.3 Domstolens argument 

Kammarrätten instämde i länsrättens bedömning att JTG inte hade visat att representationen 

hade ett omedelbart samband med näringsverksamheten och därför inte var avdragsgill och 

fastslog samtidigt att bolagets stora marknadsföringsbehov inte bör spela in i bedömningen. 

JTG har inte haft någon affärsförbindelse med varken journalisterna eller TV-teamet, något 

som enligt 16 kap. 2 § krävs för att ett omedelbart samband med verksamheten ska finnas. De 

har dessutom aldrig haft någon affärsförhandling med dessa parter, då en sådan 

affärsförhandling aldrig skulle komma till stånd då de inte har en sådan egentlig 

affärsförbindelse som anges i ovanstående lagrum. Samma resonemang gäller för 

representationsmiddagarna. Att JTG dessutom har representerat mot samma personer inom 

pressen samt att det då har deltagit ett stort antal personer, där anhöriga också är inkluderade 

är ytterligare ett skäl för att ett omedelbart samband inte föreligger enligt SKV:s 

rekommendationer. Denna regelargumentation har hög beviskraft då det som läggs till grund 

för argumenten är faktuella påståenden som beskriver vad som sägs i relevant lagtext och 

rekommendationer. De anger alltså sakliga kriterier för vad som måste vara uppfyllt för att ett 

omedelbart samband ska finnas och därmed för att avdrag för representation ska kunna göras. 

Vad gäller de klädesplagg som bolaget yrkade avdrag för dömer både länsrätten och 

kammarrätten att även dessa inte är avdragsgilla representationskostnader. Precis som ovan 

nämnt har inte dessa klädesplagg heller varit föremål för en representation som inneburit att 

inleda eller upprätthålla en affärsförbindelse enligt 16 kap. 2 § IL, klädesplaggen hade 

dessutom ett för högt värde för att kunna bli avdragsgilla. När de säger att kläderna hade ett 

för högt värde använde de sig utav ett analytiskt påstående vilket innebär att det blir en 

definitionsfråga vad ett för högt värde är när det gäller reklamgåvor. För detta stödjer de sig 

inte på några underargument som skulle kunna öka beviskraften för argumentet ifråga. Om ett 

sådant underargument skulle finnas skulle det klargöra om det menar för högt värde för en 

reklam- eller representationsgåva, då vi vet för det senare att det enligt SKV:s 

rekommendationer är 180 kr. I det andra argumentationsschemat har de också använt sig utav 

en regelargumentation då de framförallt argumenterar utifrån vad som står i 16 kap. 2 § IL för 

vad som ska vara uppfyllt för att avdrag ska kunna medges för en representationskostand.   
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Genom att domstolen framför sina argument enligt vad Van Eemeren (2009) beskriver som en 

accepterad ordning har domstolen säkrat beviskraften i sin argumentation genom att gå 

tillbaka till grundläggande begrepp och regler för att sedan göra tolkningar från det specifika 

fallet. Detta gör de genom att exempelvis påvisa att varken pressen eller tv-teamet har haft en 

affärsförbindelse med JTG. Genom att de beskriver varför representationskostanden inte kan 

bli avdragsgill har de haft i åtanke vilken publik som behöver övertygas, i detta fall JTG. 

Domstolen har dock fler publiker än JTG att ta hänsyn till när de lägger fram sina argument, 

det vill säga exempelvis laglärda, intresseorganisationer, samt andra domare och advokater. 

På grund av att de följt den accepterade ordningen för en juridisk argumentation har de även 

legitimerat sina domskäl för dessa publiker.  

5.3 RK 7236/05 

5.3.1 Skatteverkets argument 

Skatteverket godkänner gåvorna som avdragsgilla representationsgåvor, men vill däremot 

begränsa avdraget till vad de anser är ett skäligt belopp. I sin auktoritetsargumentation 

hänvisar de till SKV:s rekommendationer gällande representationsgåvor, där det står att ett 

skäligt belopp för sådana gåvor maximalt är 180 kr. De är alltså överens med bolaget att 

kostnaderna är avdragsgilla, men är oense ifråga om vad ett skäligt belopp är. Att gåvorna kan 

klassas som representationsgåvor styrker SKV upp med att hänvisa till SKV:s 

rekommendationer där det för representationsgåvor anges exempel såsom att ge en gåva vid 

öppnandet av ny filial och liknande är avdragsgilla. Argumentationen de för innebär således 

att de konstaterar att fartygen kan klassas som en filial eller liknande i detta sammanhang, 

därför är dopgåvorna som ges till de nya fartygen i hamnen avdragsgilla. Vad gäller 

vandringspriset de ger till ett fartyg för att uppmuntra flexibilitet i navigeringen i hamnen vill 

bolaget påvisa att det minskar kostnaderna för dem. Att ge det fartyget som uppvisar dessa 

goda navigeringskunskaper en gåva kan tolkas som att bolaget vill upprätthålla den 

affärsförbindelse de har med fartyget då det gynnar dem ekonomiskt. Upprätthålla en 

affärsförbindelse är en förutsättning för att ett omedelbart samband mellan representationen 

och näringsverksamheten ska föreligga enligt 16 kap. 2 § IL. Det sista argumentet av andra 

ordningen som enbart har måttlig hållbarhet är ett analytiskt påstående. Detta då det inte helt 

klart kan gå att fastställa definitionen av vad filial eller liknande betyder i SKV:s 

rekommendation. Genom att SKV inte tar upp några underargument till varför kostnaden inte 

kan dras av med mer än 180 kr enligt SKV:s rekommendationer har de endast utgått ifrån en 

argumentation som skulle övertyga dem själva i frågan. Detta kan relateras till Perelman och 
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Olbrechts-Tytecas (1969) resonemang kring att talaren i så fall inte har fokuserat på publikens 

syn och uppfattning av argumentationen. SKV har således i detta argument inte tagit hänsyn 

till bolaget och domstolen.  

5.3.2 Bolagets argument 

Bolaget argumenterar för att beloppet på 4000 kr är ett skäligt belopp och därför avdragsgillt 

på grund av att gåvorna i form av tre dopgåvor och ett vandringspris är av speciell karaktär. 

För att stödja detta argument tar bolaget upp ett normativt påstående som säger att de intäkter 

som bolaget får genom att nya fartyg börjar trafikera hamnen måste tas i beaktande och då är 

beloppet på 4000 kr skäligt i det specifika sammanhanget. Detta argument är ett av de få som 

bolaget tar upp som förklarar varför 4000 kr ska ses som ett skäligt belopp. Eftersom det är 

detta som behöver klargöras i detta tvistemål kring vad som kan anses vara ett skäligt belopp 

är det anmärkningsvärt att det är ett argument som håller för att både länsrätt och kammarrätt 

senare har godkänt beloppet som skäligt. Det anmärkningsvärda är alltså att beloppet har 

godkänts genom att bolaget bland annat har påpekat att summan stod i rimlig proportion till 

försäljningen för att styrka att beloppet är skäligt, vilket inte är något som är fastställts i 

varken lag, rekommendationer eller praxis. Bolaget vill framhålla att då gåvorna är av så 

speciell karaktär, så måste skäligt belopp för gåvorna bestämmas enligt andra förutsättningar 

än för de representationsgåvor som endast får medges avdrag för högst 180 kr, enligt vad som 

anges i SKV:s rekommendationer.  

De tar även upp att sådana dopgåvor är internationell praxis och den speciella karaktären gör 

att SKV:s rekommendationer inte går att använda för dessa gåvor och påpekar även att dessa 

vägledningar inte är bindande. De påpekar att det i lagtexten inte framgår hur sådana 

dopgåvor ska behandlas och därför bör det enda kriteriet för avdrag av dessa vara att de ska 

vara ett skäligt belopp enligt 16 kap. 2 § IL. Bolaget försöker jämföra dopgåvorna med 

exempelvis sjösättningssmycke, vilket regeringsrätten medgett avdrag för tidigare. Bolaget 

har rätt i att SKV:s rekommendationer inte är bindande och för därför en argumentation som 

ska verifiera gåvornas speciella karaktär så att 4000 kr framstår som skäligt. Att bolaget väljer 

att ta upp ett sådant faktuellt påstående som att rekommendationerna inte är bindande är det 

starkaste argumentet de framför då det både har hög hållbarhet och relevans för att avdraget 

kan vara skäligt för mer än 180 kr. Med detta påstående så vädjar bolaget till domstolen 

genom att påpeka den accepterade juridiska arbetsgången de ska falla tillbaka på vid 

bedömningen av kontroversiella fall, det vill säga att gå tillbaka till grundläggande 

lagstadgade regler för att sedan göra en tolkning utifrån dessa i det särskilda fallet enligt Van 



50 
 

Eemerens (2009) resonemang. Detta innebär att bolaget vill att domstolen ska göra 

bedömningen utifrån vad som står i 16 kap. 2 § IL och därefter göra en tolkning av vad som är 

ett skäligt avdragsgillt belopp för just dessa gåvor. Bolaget har således tänkt på vilka de har 

som publiker, både SKV men framförallt domstolen när de försöker rättfärdiga vad de anser 

är skäligt belopp genom att fastställa att SKV:s rekommendationer inte är bindande. De har 

använt sig utav sådana värderingar som Perelman och Olbrechts-Tyteca (1969) anger som 

generella, då det är allmänt känt att rekommendationerna inte är bindande. Det kan ses som att 

bolaget hoppas på att de lättare kan få gehör från domstolen genom att påpeka detta 

uppenbara förhållande.  

Då bolaget även jämför gåvorna som sådana som ges vid jubileum och vid invigning av 

anläggning vill de hänföra det till lagtexten i 16 kap. 2 § IL där det står att utgifter för 

representation får dras av om de har ett omedelbart samband med näringsverksamheten som 

då utgifterna avser jubileum. Lagtexten medger alltså avdrag för representation vid jubileum 

till skäligt belopp, vilket bolaget vill poängtera.  

5.3.3 Domstolens argument 

Länsrättens argumentation mynnar ut i att 4000 kr per gåva är ett skäligt avdragsgillt belopp. 

För detta ger de inte några argument som kan stödja deras dom. De säger enbart att gåvorna 

ostridigt är representation vilket inte styrker att 4000 kr är ett skäligt belopp. De har använt 

sig av ett argument av andra ordningen av analytisk karaktär med låg relevans, utan att vidare 

förklara hur de kom fram till att beloppet var skäligt. De anger heller inte vilka argument som 

bolaget framförde som i så fall skulle kunna styrka deras dom. De stödjer inte heller att 4000 

kr är skäligt genom vare sig referenser till prejudicerande rättsfall, lagar eller 

rekommendationer. Det är därmed uppenbart att Länsrätten i detta fall inte följer den 

juridiska, inom detta område accepterade gång för en argumentation när de bortser från att ge 

grundläggande lagstöd för sitt beslut för att kunna ta ställning i ett kontroversiellt fall enligt 

Van Eemerens (2009) resonemang. Länsrätten har inte tagit hänsyn till den publik som måste 

övertygas för att argumenten de anger ska få genomslagskraft eller inte enligt vad Crosswhite 

(2013) anger. Den genomslagskraft som ett domslut ska ha är att saken i och med detta ska 

vara avklarad, och att ett överklagande efter detta ska vara överflödigt. Att på detta sätt endast 

framställa att någonting är ett skäligt belopp utan att ange grundläggande lagstödda skäl för 

detta kan inte heller anses förenligt med Van Eemerens (2009) syn på att domstolen i och med 

sin dom på detta anvisade sätt måste övertyga till exempel alla intresseorganisationer, 
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advokater och domare och parterna i tvisten för att de ska kunna se riktigheten i Länsrättens 

dom. 

Vidare argumenterar de i nästa argumentationsschema enbart för att gåvorna är avdragsgilla 

representationsgåvor genom att försöka hänvisa till att ett omedelbart samband finns. Att det 

rör sig om representationsgåvor är något som är klarlagt och båda parter verkar vara överens i 

denna sak. Att det är en representationsgåva behöver dock fastställas i domen, men det är inte 

huvudfrågan i tvisten. Denna slutsats styrker Länsrätten inte heller genom några helt hållbara 

eller relevanta argument, fastän de där också skulle ha kunnat hänvisa till vad bolaget eller 

SKV tidigare anfört i sin argumentation för att göra detta. 

Kammarrätten instämmer med länsrättens domslut genom sin regelargumentation där de säger 

att representationsgåvorna är avdragsgilla med 4000 kr, vilket därmed enligt dem är ett skäligt 

belopp. De ger en mer utförlig förklaring till varför de anser beloppet som skäligt än vad 

länsrätten gjorde. Detta genom att i det första argumentet av andra ordningen framföra ett 

faktuellt påstående där de anger precis som bolaget att SKV:s rekommendationer enbart ska 

ses som vägledning och att det enbart är vad som står i lagtexten som de måste förhålla sig 

till, nämligen att beloppet ska vara skäligt för att ett avdrag ska medges. Det är deras starkaste 

argument för att förklara varför bedömningen för en avdragsgill representationsgåva inte ens 

bör ta hänsyn till maxbeloppet på 180 kr och därför enbart ska bedömas utifrån att beloppet 

ska vara skäligt enligt 16 kap. 2 § IL. Genom att de har klarlagt att SKV:s rekommendationer 

enbart bör ses som vägledning framför de vidare i det andra underargumentet att de anser 

beloppet på 4000 kr som skäligt utifrån gåvornas speciella karaktär, vilket de menar har 

framkommit i målet genom bolagets argumentation.  

Kammarrätten påvisar härigenom en bättre juridisk argumentationsgång än vad länsrätten 

gjorde genom att de genom lagstadgade grundläggande regler framför hur dessa lagar ska 

tolkas, som i förevarande fall gällande det skäliga beloppet. Då ingen överklagade 

kammarrättens dom får deras genomslagskraft för argumentationens innehåll anses tillräckligt 

starkt för att ha övertygat den publik de riktade sig mot. De har således på ett bättre sätt än 

länsrätten tagit hänsyn till vilka publiker som är mottagare av argumentationen på de sätt som 

Crosswhite (2013) och Van Eemeren (2009) samt Perelman och Olbrechts-Tyteca (1969) 

beskriver.  
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5.4 Jämförande analys av alla rättsfall 
Vad gäller det skäliga beloppet så förs det i RÅ 82 1:9 och RK 7236/05 samma sorts 

argumentation från bolagen gällande det skäliga beloppet. I RÅ 82 1:9 säger bolaget att 

kostnaden för gåvan får ses i rimlig proportion till deras försäljning till Polen och i RK 

7236/05 säger bolaget att kostanden för gåvorna får ses i förhållande till de intäkter bolaget 

får genom att ett nytt fartyg börjar trafikera hamnen. Då båda bolagen framför denna liknande 

argumentation där det i båda fallen handlar om dyrbara gåvor så är det intressant att 

argumentationen enbart är hållbar för bolaget i RK 7236/05 som får göra avdrag för skäligt 

belopp med 4000 kr per representationsgåva. Det bör dock nämnas att bolaget i RÅ 82 1:9 

fick dra av representationsgåvan i de två första instanserna men inte i regeringsrätten. Detta 

kan dock förklaras till exempel med att SKV framförde en bättre juridisk argumentationsgång 

i regeringsrätten jämfört med vad bolaget gjorde, eftersom bolaget i sin argumentation yrkade 

på flertalet olika sorters avdrag vilket gjorde argumentationen otydlig. Den juridiska 

argumentationsgång som bolaget i RK 7236/05 framförde var uppenbarligen bättre, vilket kan 

vara en av anledningarna till att de i detta fall fick göra avdrag.  

Gemensamt för alla de tre rättsfallen är att alla bolagen, för att yrka på att representationen är 

avdragsgill, nämner att det antingen är kutym att representationstillfället inte är detsamma 

som förhandlingstillfället eller att det är praxis att ge sådana representationsgåvor i den 

bransch de verkar. JTG som argumenterade för avdrag genom att säga att det var kutym i 

branschen fick dock inte göra avdrag, detsamma gällde även för Trelleborgs Hamn AB som 

inte fick avdrag för att det var enligt praxis i deras bransch. Alla bolag anger även att SKV:s 

rekommendationer ska bortses i olika hänseenden då bolagen menar att rekommendationerna 

inte lämpar sig för de specifika fallen såsom exempelvis att SKV:s rekommendationer enbart 

är skrivna för svenska förhållanden och inte för exportaffärer.  

I RÅ 82 1:9 anger regeringsrätten att det inte kan bli tal om att gåvan kan bli avdragsgill då 

den var av dyrbar karaktär i jämförelse med vad kammarrätten i RK 7236/05 säger då de 

menar att gåvan är avdragsgill då den är av en sådan speciell karaktär, gåvan var i detta fall 

också av ett dyrbart slag. Det är intressant att de två högsta rättsliga instanserna för två 

rättsfall yrkar på samma sorts kriterium för vad som gäller för ett skäligt belopp men dömer 

olika då avdrag nekades i RÅ 82 1:9 men godkändes i RK 7236/05.  

SKV argumenterar i både RÅ 82 1:9 och i RK 5377/03 att det för ett omedelbart samband 

måste föreligga en affärsförbindelse mellan den skattskyldige och den part som 
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representationen riktar sig mot. Detta gör även länsrätten och kammarrätten i RK 5377/03. I 

RÅ 82 1:9 fastslogs det att bolaget hade en affärsförbindelse men att beloppet inte var skäligt 

och därmed inte avdragsgillt, medan i RK 5377/03 däremot inte fanns en sådan 

affärsförbindelse och därmed behövde inte beloppet diskuteras då representationen inte kan 

bli avdragsgill om en sådan affärsförbindelse inte finns enligt 16 kap. 2 § IL. I 7236/05 anger 

även länsrätten att en affärsförbindelse är viktigt för att klargöra att det finns ett omedelbart 

samband. Bolaget har i detta rättsfall en affärsförbindelse till fartygen genom att de påvisar att 

representationsgåvan innebär en positiv effekt för dem.  
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6. Slutsatser  
I detta kapitel besvaras den frågeställning och det syfte som presenterades inledningsvis. 

Slutsatserna har delats upp utefter de kriterier som krävs för att det omedelbara sambandet 

ska vara uppfyllt samt vilka kriterier som krävs för att ett skäligt belopp ska föreligga. De 

kriterier som inte räcker som krav för att ett omedelbart samband och skäligt belopp ska 

fastställas presenteras även.  

De kriterierna för att en representationskostnad ska anses ha ett omedelbart samband med 

verksamheten är de följande;  

 För att ett omedelbart samband ska anses föreligga måste en affärsförbindelse finnas, 

det vill säga att det mellan parterna ska finnas något sorts utbyte av ekonomiska 

fördelar med varor eller tjänster. Till exempel har det framkommit i dessa rättsfall att 

en affärsförbindelse som kan sänka det skattskyldiga bolagets kostnader är tillräcklig 

för att en affärsförbindelse ska anses finnas. 

 Det måste även föreligga en affärsförhandling i traditionell mening i samband med 

representationen, det vill säga en förhandling som är tänkt att leda fram till en 

ekonomisk fördel för den skattskyldige. 

 Vid beaktande av SKV:s rekommendationer har det enligt dessa rättsfall framkommit 

följande; de viktigaste delarna av SKV:s rekommendationer som bör tas hänsyn till 

vid bedömningen av det omedelbara sambandet är när representationen äger rum, 

samt vem den riktar sig mot. Utifrån de tre utvalda rättsfallen är det inte av lika stor 

vikt var representationen äger rum. 

 Gällande det omedelbara sambandet för reklamgåvor visade analysen att den del i 

SKV:s rekommendationer som borde tas hänsyn till mest är att den skattskyldige 

måste tillverka eller försälja det som ges bort som reklamgåva. 

Det är svårt att argumentera för ett skäligt belopp då det inte finns något direkt att stödja sig 

på förutom vad som står i SKV:s rekommendationer om det maximala beloppet på 180 kr 

gällande representationsgåvor. Vi kan dock dra slutsatser utifrån våra tre rättsfalls 

argumentationer där parterna anger de krav som påverkar om det ska anses föreligga ett 

skäligt belopp. Utifrån de tre rättsfallens argumentationer är kraven de följande;  

 Det ska inte handla om dyrbara gåvor. 
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 Om dyrbara gåvor ska medges avdrag måste det fastställas att de är av speciell 

karaktär eller har getts vid ett sammanhang som inte omfattas av SKV:s 

rekommendationer. 

 Om det är praxis inom branschen att en speciell sorts gåva skall ges kan också 

beloppsgränsen i SKV:s rekommendationer bortses ifrån. Gåvan ska i dessa fall ses i 

förhållande till de intäkter den skattskyldige får av det bolag som representationen 

riktar sig mot. 

 Enligt praxis har det fastställts att för dyrbara gåvor finnas en beloppsgräns för hur 

dyrbar en gåva av speciell karaktär faktiskt kan vara för att ändå vara avdragsgill. I en 

dom från 1958 där det dåvarande värdet var 28 000 kr vilket medgavs som avdrag, får 

detta ses som en högsta beloppsgräns, vilket får räknas om till dagens penningvärde. 

Då vi genom analysen fått reda på vilka kriterier som måste uppfyllas, fick vi även fram vilka 

kriterier som inte räcker som anledning för att det ska fastställas att ett omedelbart samband 

och skäligt belopp föreligger genom att se vad contra-argumenten sa. Dessa var; 

 Vad gäller omedelbart samband så räcker det inte som skäl för att en affärsförhandling 

ska föreligga att diskutera och knyta kontakter inför framtiden. Detta kan jämföras 

med det krav vi ovan presenterade gällande affärsförhandling i traditionell mening. 

 Det tillför ingenting för att avdragsrätt ska föreligga att verksamheten är av speciell art 

vid bedömning av det omedelbara sambandet. Som nämnts ovan är detta snarare ett 

resonemang som kan föras om att en gåva är av speciell art, vid bedömning av vad ett 

skäligt belopp är. 

 En intressant slutsats är även att det är starkare att argumentera för att det är kutym 

eller praxis i branschen när det handlar om skäligt belopp än när det handlar om att 

fastställa om det finns ett omedelbart samband.  

Vad som framkommit bland de kriterier som är viktiga för att fastställa det omedelbara 

sambandet och det skäliga beloppet, har vi sett för det omedelbara sambandet att det till 

största del har använts faktuella påstående som uppbackning. När det gäller det skäliga 

beloppet har även normativa och analytiska påståenden använts som grunder för att fastställa 

avdragsrätt.  

Utifrån framförda kriterier har det även framkommit att det mest väsentliga för det 

omedelbara sambandet är fastställandet av om det finns en affärsförbindelse enligt 16 kap. 2 § 

IL för att därefter se om det föreligger en affärsförhandling och mot vem och när denna 
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affärsförhandling har skett enligt SKV:s rekommendationer. Vi kan alltså dra slutsatsen 

utifrån vår analys att SKV:s rekommendationer bara delvis används och ibland helt bortses 

ifrån.  
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7. Diskussion 
Den mest intressanta domen av dessa tre rättsfall är RK 7236/05 där kammarrätten medger 

avdrag för representationsgåvor med 4000 kr per gåva. I domskälen väljer de att helt frångå 

vad som sägs i SKV:s rekommendationer om att avdrag för representationsgåvor endast kan 

medges med 180 kr per styck och går istället enbart på vad som står i den vagt formulerade 

lagtexten, 16 kap. 2 § IL, om att avdrag för representation ska medges med skäligt belopp. 

Syftet med lagen, vilket anges i förarbetena, var att SKV:s rekommendationer skulle användas 

som ett komplement tillsammans med lagen för att ge vägledning på detaljnivå vilket inte kan 

fås genom lagtexten. Om inte de rättsliga instanserna väljer att se till vad som står i dessa 

rekommendationer bör kanske lagen ange mer detaljer kring det skäliga beloppet för att 

undvika konflikter i värdering och bedömning. Då vi utifrån analysen ser att domstolen har 

gjort undantag för speciella omständigheter som framställs i det specifika fallet, går detta 

emot att vara konsekvent i sin bedömning och därför kommer gränsdragningsproblematiken 

således att finnas kvar om domstolen inte tar hänsyn till de rekommendationer som finns. 

Gällande det avdragsgilla beloppet för representationsgåvor borde kanske en beloppsgräns 

diskuteras och läggas till i lagen, precis som det finns för måltidsrepresentation, vilket även 

borde göras för reklamgåvor då problematiken kring det avdragsgilla beloppet för dessa även 

skulle minimeras. Om en beloppsgräns skulle anges i lag för vad som är ett skäligt belopp att 

dra av för både reklam- och representationsgåvor skulle det bli en mer rättvis bedömning från 

fall till fall då domstolen har klara riktlinjer att följa kring vad som är ett skäligt belopp.  

Två andra intressanta domar är de två domar som mellankommunala skatterätten och 

kammarrätten gjorde för gåvan av ambulansen i RÅ 82 1:9, där avdrag för gåvan medgavs för 

32 000 kr. De frångår från SKV:s rekommendationer gällande det omedelbara sambandet. I 

SKV:s rekommendationer finns det en djupgående beskrivning av vad som krävs för att ett 

omedelbart samband ska föreligga. Där anges premisser såsom att det klart måste framgå mot 

vem representationen riktar sig, vikten av vilken plats som är föremål för representationen 

men även när representationen sker. Förutom detta anges det att representationen måste ske i 

samband med en affärsförhandling som sker för att kunna inleda eller upprätthålla en 

affärsförhandling. Att ett bolag såsom i detta fall vinner rättslig dom både i mellankommunala 

skatterätten och i kammarrätten för att en bedömning av det omedelbara sambandet har skett 

utifrån det lagen anger, går återigen emot den grundtanke som fanns med lagen när den 

stiftades 1963. Mellankommunala skatterätten anger att det inte är oförenligt med 

rekommendationerna att gåvan är avdragsgill, vilket vi anser märkligt då argumentet för att 
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legitimera att det finns ett omedelbart samband enbart är att syftet har uteslutande varit att 

bibehålla och utveckla bolagets goda affärsförbindelser med Polen.  De hänvisar inte här till 

de premisser som anges i SKV:s rekommendationer. I Prop. 1963:96 angav dåvarande 

departementschef Gunnar Sträng att de råd som skulle ges ut som ett komplement, vilka idag 

ges ut av SKV, var nödvändiga för att tydliggöra den vagt formulerade lagen. Alltså var syftet 

att man skulle ta hänsyn till både lagen och rekommendationerna när en bedömning gjordes, 

vilket inte har skett fullt ut i detta fall heller då både mellankommunala skatterätten och 

kammarrätten enbart har angett vad som står i 16 kap. 2 § IL. De enda som sägs angående de 

kompletterande rekommendationerna är att avdrag för utgiften inte kan anses vara oförenlig 

med dessa, inga argument för att stärka premisserna i rekommendationerna har således gjorts.  

Frågan vi kan ställa oss utifrån ovan framförd diskussion är i så fall vilket syfte SKV:s 

rekommendationer har om de inte åtföljs av den näst högsta rättsinstansen i Sverige på 

skatteområdet. Om inte de rättsliga instanserna väljer att följa dessa rekommendationer bör 

kanske möjligtvis rekommendationernas existens diskuteras. För om inte de rättsliga 

instanserna följer dessa varför skulle då andra parter såsom ekonomer som sitter på bolagens 

ekonomiavdelningar tänka på att beakta dessa rekommendationer när de ska bokföra 

representationskostnader. Då skulle bolagen kunna argumentera för varför de anser att ett 

belopp är skäligt utifrån deras speciella omständigheter, såsom att det exempelvis är gåvor av 

speciell karaktär och för det omedelbara sambandet säga att syftet har varit att bibehålla 

affärsförbindelsen till den part som är föremål för deras representation i olika former. Att 

argumentera för att representationsgåvorna är av speciell karaktär och därför avdragsgilla 

borde inte vara argument nog då det inte står något undantag för sådana i varken lagtext eller i 

rekommendationer.  

Utifrån de jämförelser som har gjorts ovan kan vi se att det finns vissa likheter mellan hur 

domstolarna har dömt men även olikheter. Det är motsägelsefullt att olika domstolar för 

exempelvis dyrbara representationsgåvor medger avdrag i det ena fallet men inte i det andra. 

Detta påvisar ett praktiskt exempel på oordning i systemet för regleringen av 

representationskostnader. Genom historien har sådana praktiska exempel varit ett incitament 

för att göra utredningar på redovisningsområdet. Dessa utredningar har fått till följd att nya 

lagar har stiftats och standarder utgetts men även att experter från redovisningsprofessionen 

på området har bildat intresseorganisationer för att värna om utvecklingen av 

redovisningspraxisen. Precis som Jönsson (1991) anger så utvecklas redovisningspraxisen 

genom att oordning i systemet påvisas, vilket borde kunna ses som ett incitament för att 
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rättspraxisen gällande bedömningar på detta område inom snar framtid kommer att behöva 

utvärderas vilket även kommer att påverka utvecklingen av redovisningspraxisen. Detta kan 

då leda till att exempelvis nya lagar stiftas eller revideras eller att nya standarder ges ut.  

När lagen om representationskostnader stiftades 1963 var tanken att den skulle utvärderas 

något år senare. Detta skedde dock först i mitten av 1970-talet, där de kom fram till att lagen 

inte kunde göras mer precis. Detta i sig skulle kunna vara ett incitament på att en utredning på 

området idag behöver göras för att återigen försöka revidera denna lag och göra den mer 

detaljerad. 
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8. Förslag till vidare forskning 
Utifrån från vad vi har kommit fram till i våra slutsatser följer här några förslag på vidare 

forskning som vi har upptäckt att man skulle kunna göra med hjälp utav en 

argumentationsanalys på rättsfall. En jämförande studie skulle kunna göras utifrån samma 

upplägg som den här uppsatsen har haft med hjälp utav en argumentationsanalys, men genom 

att undersöka andra rättsfall inom representationsområdet för att se om den studien skulle 

kunna klargöra ytterligare de kriterier som krävs för att ett omedelbart samband och ett skäligt 

belopp ska anses föreligga.  

Ett andra förslag är att genomföra en argumentationsanalys på rättsfall inom 

representationsområdet men där en uppdelning mellan parterna inte görs, utan där en 

argumentationsanalys görs för hela argumentationen för att se om det skulle leda fram till 

något annat resultat än det vi har fått fram.  

Ett sista förslag på vidare forskning är att göra en argumentationsanalys på rättsfäll inom 

andra områden som belyser gränsdragningsproblemen i andra vagt formulerade lagar.  
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Bilaga - Argumentationsöversikter 

 

RÅ 82 1:9, Parternas argumentationsöversikter med beviskraft 

T Gåvan av ambulansen är inte en avdragsgill kostnad  

Skatteverkets argument:  

P1 Den bortskänkta ambulansen ingår inte i bolagets egen produktion och kan inte 

heller på annat sätt anses bortgiven i reklamsyfte. Avdragsrätt på annan grund än 

representation torde inte i förevarande fall kunna komma ifråga. Trots detta är den inte 

avdragsgill då utgiften för gåvan inte var skälig. Måttlig beviskraft (Måttlig hållbarhet, 

Hög relevans) 

P1P1 Enligt rättsfallet RÅ 1958 Fi 1403 medgavs avdrag för värdefulla gåvor, men om hänsyn 

tas till penningvärdenedgången var det ändå fråga om gåvor av betydligt mindre värde än i 

förevarande fall.  Hög hållbarhet, Måttlig relevans 

F1P1 Huvudregeln säger att avdrag inte medges för gåvor, undantag från den regeln är gåvor i 

form av reklam och i viss utsträckning representation.  Hög hållbarhet, Måttlig relevans 

P2 Fastän bolagets syfte med gåvan varit att bibehålla och utveckla bolagets goda 

affärsförbindelser med Polen så omfattas gåvor med affärsmässiga syften av 

begränsningarna i RSV:s anvisningar. Hög beviskraft (Hög hållbarhet, Hög relevans) 

Bolagets argument:  

C1 Kostnaden för ambulansen stod i rimlig proportion till försäljningen till Polen. Låg 

beviskraft (Låg hållbarhet, Måttlig relevans) 

P1C1 Gåvan var en kostnad av sådant slag som alla större företag måste göra om de vill vinna 

inträde på en öststatsmarknad. Låg hållbarhet, Låg relevans  

C2 Avsikten med gåvan var att vidmakthålla den affärsförbindelse som etablerats med 

fortsatt samarbete vad gällde sjukhusventilation. Måttlig beviskraft (Måttlig hållbarhet, 

Måttlig relevans) 

P1C2 Ambulansen överlämnades i samband med att bolaget avslutade sitt ventilationsbygge i 

Warzavas kongresshotell. Måttlig hållbarhet, Hög relevans 

C3 Kostnaden för ambulansen bör ses som en driftkostnad i form av reklam. Måttlig 

beviskraft (Måttlig hållbarhet, Hög relevans) 

P1C3 Såsom gåvan var utformad, med e upplysning om bolaget riktat inte enbart till 

mottagaren av bilen, föreligger ingen större skillnad mot en annonsering avsedd för 

allmänheten. Måttlig hållbarhet, Hög relevans 

P1P1C3 Dåvarande verkställande direktören överlämnade bilen som var målad i bolagets färger 

blått och vitt och med bolagets namn på utsidan. Hög hållbarhet, Hög relevans 

Domstolens argument: 
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P3 Ambulansen kan inte ses som en driftkostnad och ska därför återföras till 

beskattning.  (RR) Hög beviskraft (Hög hållbarhet, Hög relevans) 

P1P3 Bolaget som driver rörelse i ventilationsbranschen har ej till verksamhet att tillverka eller 

försälja ambulanser och gåvan är därför att anse som en ren representationsgåva. (RR) Hög 

hållbarhet, Hög relevans 

F1P1P3 Utgifter för dylika gåvor är enligt anvisningarna punkt 1 2 st. 20 § KL att hänföra till 

omkostnader i förvärvskälla endast om de har omedelbart samband med verksamheten. Praxis 

är i detta hänseende restriktiv när, som i förevarande fall, fråga är om dyrbara gåvor. (RR) 

Hög hållbarhet, Hög relevans  

 

C4 Ett medgivande av avdrag för utgiften kan inte anses oförenligt med grundsynen i de 

av RSV:s meddelade anvisningarna angående avdrag för representation och liknande 

ändamål. (Skatterätten) Måttlig beviskraft (Måttlig hållbarhet, Hög relevans) 

P1C4 Någon renodlad gåvoavsikt har inte legat bakom överlämnandet av ambulansen, syftet 

har uteslutande varit att bibehålla och utveckla bolagets goda affärsförbindelser med Polen. 

(Skatterätten & KR) Med hänsyn härtill får utgiften ifråga anses ha haft ett sådant omedelbart 

samband med verksamheten att den är att hänföra till driftkostnader i rörelsen. (Skatterätten) 

Måttlig hållbarhet, Måttlig relevans 

 

RK 5377/03, Parternas argumentationsöversikter med beviskraft 

T: Kostnaden för representationen är till största del inte avdragsgill.  

 Skatteverkets argument: 

P1 I mycket stor utsträckning saknar representationen omedelbart samband med 

verksamheten och är därför till största del inte avdragsgill. Avdrag för ifrågavarande 

kostnader får därför uppskattas till belopp som framstår som skäligt. Hög beviskraft 

(Hög hållbarhet, Hög relevans) 

P1P1 Någon affärsförhandling eller liknande torde inte ha förts i samband med att 

representationen utövas gentemot journalisterna eller Team Jelbe. Måttlig hållbarhet, Hög 

relevans 

P2P1 JTG har ingen egentlig affärsförbindelse med pressen eller Team Jelbe. Hög hållbarhet, 

Hög relevans 

P3P1 De förteckningar som finns visar att vida kretsar av personer deltagit – som mest 479 

personer vid travderbyt – och oftast med anhöriga. Hög hållbarhet, Hög relevans 

P2 Klädinköpen kan inte anses vara avdragsgilla reklam- eller representationsgåvor. 

Måttlig beviskraft (Måttlig hållbarhet, Hög relevans) 

P1P2 Klädinköpen kan inte hänföras till avdragsgilla representationsgåvor då de saknar 

omedelbart samband med verksamheten. Utgifterna är därför inte avdragsgilla. Måttlig 

hållbarhet, Hög relevans 

P2P2 De kan inte hänföras till reklamgåvor då artiklarna har för högt värde. Måttlig hållbarhet, 
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Hög relevans 

P3P2 Plaggen kan även användas i andra sammanhang. Hög hållbarhet, Hög relevans 

Bolagets argument: 

C1 Avdrag för representationskostnaderna ska medges. RSV:s rekommendation måste 

tolkas mer extensivt än vad skattemyndigheten gjort eftersom JTG:s verksamhet är av 

en helt annat art än den traditionella varu- och tjänsteproducerande verksamheten som 

anvisningen är skriven för. Måttlig beviskraft (Måttlig hållbarhet, Hög relevans) 

P1C1 Förhandlingstillfället är inte detsamma som representationstillfället i denna typ av 

verksamhet. Låg hållbarhet, Hög relevans 

P1P1C1 Det är kutym i branschen att representation sker i samband med tävlingen. Låg 

hållbarhet, Måttlig relevans 

C2 Behovet av PR-aktivititeter är jämförelsevis högre än i många andra branscher. 

Representationen får ses som ett led i föreningens marknadsföring och PR-verksamhet. 

Detta innebär att det i sådana sammanhang inte alltid förs några reella förhandlingar 

Låg beviskraft (Låg hållbarhet, Måttlig relevans) 

P1C2 I samband med större V75-tävlingar har styrelsemedlemmar utövat representation mot 

hästägare, ombud, sponsorer m.fl. Denna representation innebär bl.a. att JTG diskuterar och 

knyter kontakter med olika parter för kommande arrangemang. Måttlig hållbarhet, Måttlig 

relevans 

P1P1C2 För att uppnå ett bra resultat krävs en intensiv marknadsföring och goda kontakter 

med press, hästägare, sponsorer och kuskar. Måttlig hållbarhet, Hög relevans 

P2C2 Den galastämning som skapas på exempelvis Svenskt Derby och de övriga stordagarna 

är till gagn för hela verksamheten då dessa ger publicitet, större publik till tävlingen och ökar 

intresset för sporten. Detta ger större publik och sponsorintäkter på sikt. Kostnaderna för 

dessa inslag är till stor del av karaktären representation. Låg hållbarhet, Låg relevans 

P3C2 Representationen mot Team Jelbe skall ses som en marknadsföringsåtgärd. De TV-

program som produceras av Team Jelbe och sänds i massmedia innebär gratisreklam för 

Jägersro. Låg hållbarhet, Låg relevans 

P1P3C2 När man samlar och bjuder personalen i Team Jelbe på något ätbart har möjligheten 

funnits att diskutera uppläggningen av sändningen vilket har betydelse för hur Jägersro 

marknadsförs. Även om representationen inte medför något omedelbart resultat för JTG måste 

även dess verkan på längre sikt beaktas. Låg hållbarhet, Måttlig relevans 

C3 Representationen vid tävlingstillfällena har ett omedelbart samband med JTG:s 

näringsverksamhet. Låg beviskraft (Låg hållbarhet, Hög relevans) 

  

P1C3 Inför varje tävlingsstart samlar sportchefen pressfolket för en genomgång. Denna typ av 

representation motsvarar vad som anges i RSV:s anvisningar ”Demonstrationer & visningar” 

och därför är måltidsrepresentationen avdragsgill. Låg hållbarhet, Låg relevans 

F1P1C3 En positiv redaktionell artikel är värd mer än mängder med dyr annonsering och 

således rörelserelaterad. Denna typ av representation är av sådan ekonomisk vikt för 

föreningen att den bör kunna betraktas som sådan information med PR-syfte som avses i 
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RSV:s anvisning. Låg hållbarhet, Måttlig relevans 

P2C3 I princip har all representation skett i representationslokalen i Jägersros huvudbyggnad 

(Derby Club) där personer från pressen blivit bjudna på förtäring. Låg hållbarhet, Måttlig 

relevans 

C4 Gåvorna av specialjackorna och overallerna har ett omedelbart samband med 

verksamheten. Måttlig beviskraft (Måttlig hållbarhet, Hög relevans) 

P1C4 Av trycket på specialjackorna framgår det reklam för Jägersro. Måttlig hållbarhet, Hög 

relevans 

P2C4 Av reklamtrycket på overallerna framgår reklam för den aktuella tävlingen och 

sponsorerna. Hög hållbarhet, Låg relevans 

 

Domstolens argument: 

P3 Även om JTG haft ett särskilt stort marknadsföringsbehov är det inte visat att 

representationen har sådant omedelbart samband med föreningens verksamhet att 

förutsättningar för avdragsrätt för kostnaden för representationen föreligger. (LR & 

KR) Hög beviskraft (Hög hållbarhet, Hög relevans) 

P1P3 JTG har inte någon direkt affärsförbindelse med journalisterna och det har inte 

förekommit några affärsförhandlingar i samband med representationen. (LR & KR) Hög 

hållbarhet, Hög relevans 

P2P3 Den återkommande representationen gentemot pressen har skett till i stort sett samma 

personer som återkommer varje vecka. (LR & KR) Hög hållbarhet, Hög relevans 

P3P3 JTG har inte någon egentlig affärsförbindelse med TV-teamet eftersom det anlitas och 

betalas av ATG. Någon affärsförhandling har inte förts i samband med representationen mot 

Team Jelbe. (LR & KR) Hög hållbarhet, Hög relevans 

P4P3 Det har i målet framkommit att representationsmiddagarna är av stor betydelse för att 

intressera hästägare för att delta i loppen och för att ge Jägersro önskvärd publicitet. 

Middagarna har emellertid inte innehållit några affärsförhandlingar i traditionell mening. (LR 

& KR) Hög hållbarhet, Hög relevans 

P5P3 Av de deltagarförteckningar som finns framgår att representationen har skett mot ett 

mycket stort antal personer och att även anhöriga har deltagit vid middagarna. (LR & KR) 

Hög hållbarhet, Hög relevans 

F1P3 Länsrätten och kammarrätten vill inte utesluta att JTG kan ha ett representationsbehov 

som är mer omfattande än vad som kan anses vara vanligt i andra branscher men oaktat detta 

gäller naturligtvis bestämmelserna i 20 § KL om kravet på representationskostnadernas 

omedelbara samband med verksamheten och om förbud mot avdrag för gåvor (sedvanlig 

gästfrihet) även för JTG. (LR & KR) Hög hållbarhet, Hög relevans 

P4 Klädesplaggen är inte avdragsgilla representationsgåvor. (LR & KR) Måttlig 

beviskraft (Måttlig hållbarhet, Hög relevans) 

P1P4 Det är inte visat att klädesplaggen har delats ut för att inleda eller bibehålla en 

affärsförbindelse och att de har ett sådant omedelbart samband med JTG:s verksamhet att 

gåvorna kan anses utgöra representationsgåvor. (LR & KR) Hög hållbarhet, Hög relevans 
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P2P4 Samtliga de klädesplagg som JTG köpt in och delat ut har alla ett värde som är för högt 

för att plaggen skall kunna utgöra reklam- eller representationsgåvor. (LR & KR) Måttlig 

hållbarhet, Hög relevans 

 

RK 7236/05, Parternas argumentationsöversikter med beviskraft 

 T: Representationsgåvorna är avdragsgilla för 4000 kr per styck.  

Skatteverkets argument:  

C1 Avdragsrätt föreligger, men är begränsad till skäligt belopp, som i fråga om 

representationsgåvor anses vara max 180 kr. Måttlig beviskraft (Måttlig hållbarhet, 

Hög relevans) 

P1C1 Enligt Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om avdrag för utgifter för 

representation m.m. (RSV S 1997:2) skall avdrag för representationsgåva medges med skäligt 

belopp, dock högst med 180 kr/180 kr plus mervärdesskatt. Hög hållbarhet, Hög relevans 

P2C1 Träden har getts som dopgåva till nya fartyg som skall trafikera hamnen. Priset delas ut 

till det fartyg som visar störst prov på flexibilitet och goda sjömanskunskaper vid navigering i 

hamnen. Hög hållbarhet, Måttlig relevans 

F1P2C1 Dessa representationsgåvor kan jämställas med sådana som ges vid öppnande av ny 

filial och liknande, vilket anges i RSV:s rekommendationer. Avdragsrätt för 

representationsgåva föreligger därmed. Måttlig hållbarhet, Hög relevans 

Bolagets argument: 

P1 De gåvor som utges är speciella. Att jämföra dessa gåvor med representationsgåvor 

av mindre värde enligt RSV:s rekommendationer kan inte anses vara relevant. Måttlig 

beviskraft (Måttlig hållbarhet, Hög relevans) 

P1P1 Gåvorna är jämförbara med kostnader vid jubileum, invigning av anläggningar och 

jämförliga händelser och avdrag skall då medges med ett skäligt belopp. Måttlig hållbarhet, 

Måttlig relevans 

P2P1 Jämförelse kan även göras med kostnader vid taklagsfest och sjösättningssmycke. 

Måttlig hållbarhet, Måttlig relevans 

F1P2P1 Avdrag för kostnaden för sjösättningssmycke i samband med sjösättning av båt har 

Regeringsrätten medgett avdrag för tidigare. Hög hållbarhet, Måttlig relevans 

P3P1 De så kallade dopgåvorna ges till nya fartyg som skall trafikera hamnen. Att dela ut 

dopgåvor är en internationell praxis och avviker därmed från sådana mer begränsade 

representationsgåvor som Skatteverkets rekommendation inriktar sig på. Måttlig hållbarhet, 

Hög relevans 

P1P3P1 Kostnaden får ses i förhållande till de intäkter bolaget får genom att ett nytt fartyg 

börjar trafikera hamnen. Denna jämförelse bör medföra att ett avdrag om 4000 kr per styck får 

anses som skäligt. Måttlig hållbarhet, Hög relevans 

P4P1 Riksskatteverkets rekommendationer är inte bindande för domstolarna. Hög hållbarhet, 

Hög relevans 
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P5P1 Vad avser dopgåvor finns ingen relevant rättspraxis. Inte heller framgår det klart av 

lagstiftningen hur denna typ av kostnad skall hanteras. Måttlig hållbarhet, Hög relevans 

Domstolens argument: 

P2 Länsrätten anser vid en samlad bedömning att kostnaderna för träden respektive 

vandringspriset om 4000 kr per styck framstår som skäligt. (LR) Låg beviskraft (Låg 

hållbarhet, Hög relevans) 

P1P2 Det är ostridigt att gåvorna är att hänföra till representation eller liknande. Sådana 

kostnader är avdragsgilla i den mån de kan anses som skäliga. (LR) Hög hållbarhet, Låg 

relevans 

P3 Det finns ett omedelbart samband mellan gåvorna och bolagets verksamhet. (LR) 

Måttlig beviskraft (Måttlig hållbarhet, Hög relevans)  

P1P3 Vandringspriset synes vara avsett att åstadkomma en positiv effekt för bolaget. (LR) 

Måttlig hållbarhet, Låg relevans 

P2P3 Träden har överlämnats i samband med att båtarna börjat trafikera hamnen. (LR) Hög 

hållbarhet, Måttlig relevans 

P3P3 Mottagarna är användare av hamnen (LR) Hög hållbarhet, Måttlig relevans 

 

P4 Även med beaktande av Skatteverkets rekommendation instämmer kammarrätten 

därmed med länsrättens bedömning att de av bolaget yrkade kostnaderna för 

representationsgåvor är skäliga. (KR) Måttlig beviskraft (Måttlig hållbarhet, Hög 

relevans) 

P1P4 Kammarrätten konstaterar att Skatteverkets rekommendationer om att skäligt belopp för 

en representationsgåva maximalt får uppgå till 180 kr, enbart kan fungera som vägledning för 

rättens bedömning och att rätten enligt lagtexten i 16 kap. 2 § IL endast är bunden till att inte 

medge avdrag som överstiger vad som kan anses skäligt. (KR) Hög hållbarhet, Hög relevans 

P2P4 Av vad som framkommit i målet framstår de beskrivna gåvorna som speciella till sin 

karaktär och inte jämförliga med sådana typer av gåvor som beskrivs i Skatteverkets 

rekommendationer. (KR) Måttlig hållbarhet, Hög relevans 


