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GALENSKAP OCH ANSVAR—OM TILLRÄKNELIGHETEN I STRAFFRÄTTEN

GALENSKAPEN OCH STRAFFRÄTTEN

allmänt
‚The history of the treatment of the insane serves to show the uncertainty of all man’s theories as to punish

ment and responsibility. Doubtless at a very early age in the history of man it was discovered that there were 
people who acted so abnormally that they could not be classified with the great mass. Such persons were supp
osed to be possessed by devils or demons, and various incantations and practices were used to drive the devils 
out. Failing in this they were put in prison, loaded with chains or put to death because of their danger to the 
community.’1

Den rättsliga hanteringen av psykiskt  sjuka  lagöverträdares ansvar  åskådliggör  principer och 

föreställningar som är fundamentala för straffrätten i allmänhet och ansvarstillskrivande i synner

het. Många rättsordningar har undantagit—och undantar än idag—psykiskt sjuka från straffansvar, 

då individer tillhörande denna grupp förmodas sakna någon väsentlig egenskap (personligen eller 

manifesterat i handlandet) som skiljer dem från andra, psykiskt friska lagöverträdare. Till grund för 

den traditionella uppfattningen om ansvaret ligger idéer om människans beskaffenhet och vad som 

normalt kan förväntas av individen i förhållande till rättssystemet och samhället. Frågan är vad som 

kännetecknar den ‚galne’ brottslingen och gör denne värd att ursäktas och att förtjäna befrielse från 

det ansvar andra förväntas bära. Förklaringarna är mångfacetterade och komplexa; de involverar 

inte bara juridiken, utan även filosofin, psykologin och naturvetenskapen. 

Ansvarsbefrielsens grund är den psykiskt sjukes sinnestillstånd som—vid gärningstillfället—an

tas avvika från det normala eller förete särskiljande karaktäristika. Tillräknelighet eller ansvarsför

måga,, som inte i dag är ett ansvarskriterium i svensk rätt, är emellertid en djupgående kapacitet, 

något bortom den subjektiva inställning brottets skuldrekvisit  förutsätter. Tillräkneligheten avser 

ofta själsförmögenheter i vidare bemärkelse; den otillräknelige—den som är värd att ursäktas—är 

på ett särskilt sätt ofri att välja sitt mentala tillstånd och sitt görande, exempelvis därför att han sak

nar grundläggande förmåga att resonera förnuftigt i förhållande till sin gärning eller att utöva vilje

mässig kontroll över agerandet. Tillräknelighet kräver en minsta psykisk funktionsnivå; en viss inre 

sinnesförmåga och ett relevant förhållningssätt till den yttre verkligheten. Den är även förbunden 

med elementära straffrättsliga principer,  som konformitets och skuldprinciperna. Reflexion över 

dessa principer, samt över relationen mellan sinnestillstånd och handlande, är också av betydelse. 

Ett traditionellt synsätt har varit att handlingar sprungna ur—eller begångna under inflytande 

av—mentalsjukdom inte är resultat av individens fria viljeutövning, då själva sjukdomstillståndet är 

oförskyllt; det är ofrivilligt och skuldlöst.2 Ur något slags metafysisk synvinkel kan det förstås ifråga

sättas om detta predikament är specifikt för den psykiskt sjukes sinnestillstånd och otillåtna hand

lingar; det vill säga, om graden av frihet korrelerar negativt med graden sjukdom. Man kan reflek

1 Darrow, Crime: Its Cause and Treatment.
2 SOU 1996:185 del II, s 491.
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tera över varför och hur den sjuke gärningsmannen och dennes handlingar skiljer sig från den friske 

(och dennes gärningar) samt därutöver vilka kriterier som bör nyttjas för att skilja de två grupperna 

åt. Fråga är också om determination sätter käppar i hjulet för all ansvarighet—juridisk som moralisk

—eller om den enbart innebär problem för moralisk eller metafysisk ansvarighet. Definitionen av 

den för rätten meningsfulla friheten är kanske endast en normativ fråga. Men juridisk ansvarighet 

har inspirerats av föreställningar om moralisk ansvarighet och straffrättens etiska principer kan inte 

alltför mycket avvika från den allmänna rättskänslan, vilken i högre grad är beroende av praktiskt

moraliska överväganden än av juridiska. Av pragmatiska skäl, om inte andra, kan det vara lämpligt 

att postulera att majoriteten av samhällsmedborgarna äger rättslig ansvarsförmåga—än om de inte 

är ansvariga i metafysisk mening—och kan hållas juridiskt ansvariga för sina gärningar; samt att 

undantag och ursäkter bör definieras utifrån sociala och moraliska värderingar och med hänsyn till 

eventuell samhällsnytta.

Trots ovanstående är psykisk sjukdom i svensk rätt i nuläget främst av intresse vid påföljdsbe

stämningen, eftersom den gärningsman som begått sin gärning under påverkan av en allvarlig psyk

isk sjukdom inte ska dömas till fängelsepåföljd.3 I ansvarshänseende är detta ovidkommande.4 Sär

regleringen vid påföljdsbestämningen är väsensskild från ansvarsfrågan; den är irrelevant i fråga om 

såväl skuld som tillräknelighet. Den har givetvis inte heller något att göra med vad som utgör en fri

villig handling. Framställningen kommer att beröra frågor om mentala tillstånd och förmågor, det 

förhållande dessa har till det straffrättsliga ansvaret, samt tillräknelighetsbegreppet och ansvarsför

mågans essens. I någon mån behandlas sambandet mellan moraliskt och juridiskt ansvar samt frå

gor av filosofiskrättslig karaktär om determination och frihet.5  I den utsträckning framställningen 

behandlar andra rättsordningars straffrättstraditioner—i första hand de anglosaxiska—betonas de 

fundamentala idéerna kring brott, ansvar och sjukdom, det vill säga huvudlinjer och det rättsfilo

sofiskt intressanta stoffet.6

3 Numer är fängelseförbudet inskränkt så att vissa lagbrytare, som med tidigare regler betraktades som allvarligt psykiskt sjuka 
och därmed föll under fängelseförbudsregeln, i stället döms till fängelsepåföljd. Nyordningen är dock inte avsedd gälla de all
varligast   sjuka,   i  e,  de som  skulle  ha  bedömts  otillräkneliga,  om  Psykansvarskommitténs   förslag  (SOU 2002:3)  hade   för
verkligats (Prop. 2007/08:97 bilaga 1, s 17f, s 46f). Orsak till undantaget uppgavs vara viljan att beakta den ‚bristande förmåga 
att bära straffansvar som kan sägas finnas hos denna grupp’ (ibid, s 46). Förslaget är något av en halvmesyr, vars främsta mål 
synes vara att möjliggöra fängelsestraffets tillämpning i större omfattning; tillräkneligheten berördes inte i sak. Detta till trots 
lämnades öppet för att en tillräknelighetsparagraf senare kunde komma att införas, då en ny utredning ungefär samtidigt skulle 
tillsattas, med uppdraget att lämna ett konkret förslag som förverligar de tankar och ideal som Psykansvarskommittén presen
terat tidigare (Dagens Nyheter, 9 maj 2008).

4 Regleringen avseende fängelseförbudet kommer endast flyktigt att beröras, då den befinner sig utanför uppsatsens fokus och 
syfte. Andra frågor om påföljd och påföljdsval berörs ej.

5 Ingen större vikt läggs vid frågeställningar rörande brottsprevention och straffrättspolitik i allmänhet. Vidare diskuteras inte 
sådana i första hand fysiska sjukdomstillstånd som även har inverkan på den psykiska funktionen. Gränsdragning mellan hand
ling och automatism behandlas kort, med fokus på psykiska sjukdomstillstånd och handlingsbegreppet. Självförvållade tillstånd 
orsakade av brukande av beroendeframkallande substanser samt patologiska reaktioner av desamma berörs inte. 

6 Såväl rättsystem som process skiljer sig givetvis radikalt från vad som gäller i Sverige, men detta har jag av praktiska skäl bort
sett i från. Inom det anglosaxiska området förekommer flertalet modeller avseende hanteringen av sjukdom och ansvar, oftast 
bygger de på relativt klassiska resonemang och på idéer från historiska rättsfall, e g, M’Naghtenfallet. Viktigast, ur mitt per
spektiv, är de principiella utgångspunkterna och idéerna, inte detaljer i de olika regelsystemen.
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grundprinciper i straffrätten
‚Of vices of the body, then, those in our power are blamed, those not in our power are not.’7

Konformitetsprincipen innebär att den som inte kunnat rätta sig efter lagen inte bör hållas an

svarig för brott. Uttrycket ‚kunde rätta sig efter lagen’ tolkas som förmåga att rätta sig därefter eller 

tillfälle—alternativt möjlighet—därtill. Kunde bör här utläsas som tillåtande antingen indikativ eller 

konjunktivformen.8 Ansvar och skuld bör enligt konformitetsprincipen vara principiellt uteslutna om 

individen inte kunde agera på ett annat sätt och inte heller hade kunnat agera på annat sätt om han 

så vidtagit de åtgärder som kunde begäras av honom. Förmåga kan i sammanhanget innebära exem

pelvis förmåga att förstå och kontrollera sitt handlande, att förstå eller uppfatta de faktiska om

ständigheterna eller att känna till vad man bör göra eller underlåta att göra. Den kan avse förståelse 

såväl av den egna handlingens natur och betydelse som av de krav lagen uppställer; det kan också 

handla om förmågan att avstå en lagstridig handling, trots förefintlig vetskap om dylika faktorer.9 

Såväl förmåga att rätta sig efter lagen som tillfälle eller möjlighet därtill betingas av den agerandes 

psykiska tillstånd kring handlingstidpunkten.

Konformitetsprincipen uttrycks indirekt i gärnings och ansvarsrekvisiten, och definierar eller de

markerar därutöver brottsbegreppets yttre gränser. Oförmågan att rätta sig efter lagen kan beröra 

såväl det objektiva som det subjektiva momentet—exempelvis då en ‚handling’ är ofrivillig eller då 

skuldrekvisitet inte uppfylls—, därutöver kan regler om ursäktande och ansvarsfrihet härledas till 

konformitetsprincipen.10  Följaktligen  är  principens omfattning bredare än skuldprincipens (‚utan 

skuld,   inget   straff’,   endast  den   som har   skuld   ska  hållas  ansvarig),   som dock  utgör  en del  av 

konformitetsprincipen.  Principerna åskådliggör  handlings  och skulddoktrinerna på  ett   teoretiskt 

plan och har sin huvudsakliga betydelse på lagstiftningsnivån, såsom rättspolitiska verktyg; de är 

däremot mindre betydelsefulla för  den materiella, dömande verksamheten.11  I praktiken kan till

godoseende av konformitets och skuldprinciperna vara svårt att förena med ändamåls och nytto

aspekter, till exempel beträffande behoven av en pragmatisk hanteringen av de komplexa problem 

som rättsskipning och lagstiftare ställs inför. Emellertid bör inte nyttoöverväganden, som eventuell 

brottsprevention, påverka föreställningen om ansvaret i traditionell mening och inte heller hur de 

grundläggande straffrättsprinciperna får sitt uttryck i ansvarsbegreppet.12

I de flesta moderna rättssystem betingas ansvarstillskrivandet av den handlandes subjektiva in

ställning och psykiska status; ibland definieras ansvarigheten positivt, men vanligt förekommande 

är också att definitionen är negativ, i det att ursäktande och ansvarsbefriande omständigheter och 

7 Aristoteles, s 24.
8 Som i har inte kunnat rätta sig efter lagen (indikativ) och hade inte kunnat (rätta sig efter lagen) även om (han hade gjort X som  

han borde gjort och som han hade tillfälle och möjlighet att göra) (konjunktiv). Se, e g, Jareborg (1969), s 358ff.
9 Jareborg (1969), s 358. Okunskap om lagens innehåll ursäktar dock vanligen inte―varken friska eller sjuka―även om undan

tagssitutioner finns. (Jareborg (2001),  s 354f.)
10 Jareborg (1969), s 358ff. 
11 Jareborg (2001), s 303; Jareborg (1969), s 360.
12 Hart, s 173. Nyttohänsyn kan därutöver inte förklara eller rättfärdiga de straffrättsliga ursäkterna (Jareborg (1992), s 211).
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egenskaper får markera ansvarets gränser.13 De flesta rättsordningar tillämpar också någon variant 

av tillräknelighetsregel, som ställer upp kriterier beträffande ansvarsförmåga och ansvarsfrihet för 

psykiskt sjuka lagbrytare; ofta anges något slags grundläggande mental förmåga och psykiskt fung

erande, som därmed får utgöra förutsättning för ansvarsförmåga.14

De grundläggande rättsprincipernas (bristande) status i gällande rätt har kritiserats; bland annat 

påpekar Jareborg att konformitetsprincipen inte respekteras, något som i synnerhet gäller de psyk

iskt sjuka lagbrytarnas straffrättsliga ansvar.15 Förmåga—tillfälle och möjlighet—att efterfölja lagens 

krav påverkas av det psykiska tillstånd en agerande befinner sig i. Traditionella tillräknelighetskrav 

kan betraktas som utflöden av konformitetsprincipen, eftersom de oftast bygger på   idéer om in

dividens förutsättningar att göra förnuftiga val samt förmåga till insikt i och kontroll över handl

andet.16 Svensk rätt erkänner dock ingen tillräknelighetsprincip och nedsatt psykisk funktion har i  

regel  inte någon särskild betydelse för ansvarstillskrivandet, då den sjukes uppsåt bedöms utifrån 

samma premisser som den friskes; det är således möjligt—det är rent utav avsikten—att ansvar till

skrivs den otillräknelige, som i övrigt uppfyller brottsrekvisiten. Även om konformitetsprincipen inte 

konsekvent får genomslag i svensk rätt, är dess grundteser ändå av fundamental vikt för alla resone

mang kring ansvar och skuld. 

Tankekonstruktionen  ‚kunde handla  annorlunda’  vidhäftas  ett  antal   filosofiska  problem;  den 

egentliga friheten att välja och att handla ‚annorlunda’ kan sättas i fråga, något som kastar vissa 

skuggor över konformitetsprincipens verklighetsanknytning och relevans. Behäftat med potentiella 

komplikationer är påståendet, i det konkreta fallet, att någon som de facto brutit mot lagen  hade 

kunnat  göra annorlunda. I praktiken kan det ju inte bli fråga om att utröna huruvida en individ 

kunde handlat  annorlunda än han gjorde,  eftersom det  är  ett  ovedersägligt   faktum att   så   inte 

skedde. Den bedömningen kommer att måsta göras utifrån hypoteser om vad man kan förvänta sig 

av människor—som äger vissa personliga egenskaper och förutsättningar—i givna situationer; det 

vill säga att bedömningen i det enskilda fallet måste bygga på spekulationer härledda ur det gene

rella snarare än det individuella.

föreställningen om människan
Essentiellt för ansvarighetsbegreppet är straffrättens föreställning om människan, som tänkande 

och handlande subjekt och som de rättsliga och moraliska förhållningsreglernas adressat. Straff

systemet vore förgäves, om det inte kunde förutsättas att majoriteten av dess underlydande också 

förstod reglerna och använde dessa som handlingsdirigerande incitament.  Ansvarigheten, menar 

Morse, härleds ur rättens föreställning om människan och ur rättens egen natur; dess syfte är att 

reglera människors beteenden, och därför måste den förutsätta att människor förmår resonera för

13 Hart, s 29.
14 Ashworth, s 202.
15 Jareborg (2001), s 302.
16 SOU 1996:185 del II, s 492.
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nuftigt och med iakttagande av gällande rättsliga och andra förutsättningar.17 Under normala be

tingelser presumeras sålunda individen ha ansvarsförmåga och att vederbörande kan hållas ansvarig 

för sina handlingar, och detta gäller så vitt inte ett på förhand definerat undantag—som ursäktar 

eller   rättfärdigar  handlingen—är   för  handen.18  Detta  grundläggande antagande kan  formuleras: 

‚Every man is presumed to be sane and to possess a sufficient degree of reason to be responsible for 

his crimes...’19

Hypotesen är att den galna människan är annorlunda; och den handling, som företas till följd av 

(alternativt sammanfallande med) galenskap, är annorlunda beskaffad än den handling som företas 

under normala förutsättningar. Det spännande är att straffrätten i mycket kvarstannat i den klass

iska moralfilosofin, enligt vilken människan i sitt grundtillstånd antas vara fri; hon har fri vilja och 

handlar i frihet. För den klassiska straffrätten besitter således människan—åtminstone den vuxne 

och den psykiskt friske—som huvudregel denna fria vilja och utövar den i valet mellan att bryta mot 

lagen och att lyda den (efter förnuftigt övervägande).20 Den nutida straffrättens utgångspunkt i syn

en på den ansvarsförmögne människan är alltjämt att hon presumeras äga vissa fysiska och psykiska 

grundförmågor och  egenskaper.21  När  skulden är  ansvarets   förutsättning och ansvaret   tillskrivs 

efter förtjänst, betraktas individen som en moralisk agent, inte blott som mekanisk ‚orsakare.’22

Den klassiska straffrättskolan—en följd av upplysningstidens ideal och med inflytande på rätts

traditionen i stora delar av Europa (Sverige inkluderat)—höll människans förnuft och fria vilja som 

centrala grundteser.23 De klassicistiskt inspirerade strafflagstifningarna, införda från sent 1700tal 

och framåt, har därför ansvarighetsbegrepp som bygger på antagandet att människan är förnufts

styrd och äger en vilja—en reell och fri psykologisk entitet—genom vilken beteendet regleras.24 I det 

mänskliga grundtillståndet ingår förnuftsanvändning och viljefrihet, förmågor som länder  verklig 

möjlighet att välja mellan att begå ett brott och att avstå den brottsliga handlingen (lyda lagen); ett 

felaktigt val för med sig en skuld som sonas genom bärandet av konsekvenserna, det vill säga gen

om att den handlande tar sitt straff.25  Något tillspetsat—och för att visa något av kontrasten till 

andra discipliners  människobild  (exempelvis   sådana som anlägger  en vetenskaplig  grund)—kan 

kanske sägas att rättens människa är rationell och väger och värderar sina handlingsalternativ, be

räknar vinster och förluster på ett närmast ekonomiskt sätt, och förhåller sig logiskt och genomtänkt 

till sin omgivning och sig själv; kort sagt, en förnuftsstyrd människa som väljer i frihet.

17 Morse (1999), s 152. Rätten förutsätter således en ansvarig agent i besittning av en minimiförmåga (ibid).
18 Hart, s 29.
19 ‚The rules of the M’Naghten case 1843,’ s 395. Reglerna behandlas vidare senare.
20 Se för en sammanfattning, e g, SOU 1996:185 del I, s 515. Idén att människan, en förnuftsstyrd varelse med fri vilja, kan välja 

mellan alternativa handlingssätt utifrån strikt rationella grunder (i e, väga förtjänster och nackdelar mot varandra) brukar be
nämnas ‚rational actor model,’ och antogs, av dess förespråkare, vara förutsättningen för människans utveckling som kultur
varelse (Hopkins Burke, s 25).

21 Ashworth, s 202.
22 Morse (1999), s 150. Synen på människan som en moralisk agent ser Morse, et al, som något positivt och för samhället berik

ande (ibid).
23 Se e g SOU 1996:185  del II, s 264.
24 Hopkins Burke, s 25.
25 SOU 1996:185  del I, s 515;  del II, s 264; Hopkins Burke,  s 8.

6



Men klassicismens styrka var även dess svaghet; den innebar att faktiska skillnader i människors 

förmågor negligerades till förmån för idén om frihet och förnuftsanvändning som mänskliga grund

tillstånd.26 Premissen, att brottslingar agerar rationellt och efter ‚genomtänkta’ val, är svår att motiv

era, i synnerhet beträffande vissa grupper av lagbrytare, för vilka just förnuftet är det saknade elem

entet; antagandet, att alla människor besitter samma förmåga till rationella överväganden och för

nuftigt väljande och handlande, visade sig också vara problematiskt.27  Men fri vilja, i metafysisk 

mening, kan inte tolkas så att den bara gäller vissa personer eller under normala omständigheter; i 

varje fall är det inte möjligt inte utan viss filosofisk akrobatik. Nödvändigt är därför att förklara hur 

människor skiljer sig åt samt även varför förmågor—som antagits vara fundamentalt mänskliga—

egentligen är differentierade och varför denna differentiering också borde avspeglas i ansvarighets

grad och kanske också i ansvarsbegreppet självt.28  Psykiskt sjukas eventuella avsaknad av förnuft 

eller frihet i tanke och handling—och en med detta sammanhängande förminskad ansvarighet—ut

gör ett sådant exempel. 

Inom nyklassicismen reviderades synen på människan något. Även nyklassicisterna betraktade 

förnuftet som mänsklig grundegenskap, men medgav att där finns omständigheter som inverkar på 

människors förmågor och som förhindrar utövande av en fri och förnuftsbaserad vilja.29 På så sätt 

kunde en mindre absolut idé om ansvarigheten växa fram, differentiering efter grad av ansvarighet 

möjliggjordes, och i slutänden banades väg för ett straffrättsligt ansvarskoncept med större hänsyn 

tagen till existensen av—bland annat—medfödda och predisponerande faktorer, det vill säga, en idé 

om ansvarigheten som åtminstone inte var immun mot nya biologiska och medicinska kunskaper 

om människan, vilka under klassicismen varit förhållandevis outvecklade.30

I någon mån är människan i ett juridiskt perspektiv än i dag en förnuftig varelse, som i normal

fallet kan forma avsikter och agera efter dessa, som är rationell och som kan låta sina föreställ

ningar inverka på sitt handlande.31 Människan ses som ett förnuftsstyrt subjekt som kan dra nytta av 

existerande rättsliga regler och göra en analys av sitt handlandes kostnader och förtjänster.32 Det 

betyder inte att juridiken tänker sig att alla människor alltid är rationella. Snarare kan detta betrak

tas som ett normativt rationalitetsbegrepp,33 vars krav de flesta människor mestadels förmår upp

fylla; majoriteten av medborgarna kan tänkas leva upp till en kollektiv föreställning om ansvars

grundande  förmågor,  däribland  förmågan till   rationellt  övervägande och förmågan att  handla   i 

26 Hopkins Burke, s 30.
27 Hopkins Burke, s 9.
28 SOU 1996:185 del II, s 264.
29 Hopkins Burke, s 31.
30 Se, e g, Hopkins Burke, s 30f.
31 Se, e g, Morse (2007), s 205.
32 Morse (1999), s 151.
33 En socialt konstruerad, allmän standard. En sådan vore meningslös, i de här sammanhangen, om inte de flesta förmådde förstå  

den eller anpassa sig efter den; men den vore också onödig, om dess natur var sådan att samtliga samhällsmedborgare alltid 
efterlevde den, e g, om människan i sin konstitution saknade kapaciteten att bryta mot normen i fråga. Detta är väl en själv
klarhet, men viktigast är påpekandet att rättens människosyn(/er) kan ses som en ren definitionsfråga eller en sedvanefråga, 
snarare än som en idékonstruktion av metafysisk karaktär. Det måste inte ses som att det existerar någon naturrättslig uridé för  
vad än ansvarsförmögen människa är. (Ang normativitet och ansvarsbegreppet, se vidare nedan.)
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enlighet med personliga bevekelsegrunder influerade av förnuftet.34 För Hart återspeglar ansvarig

heten människors sätt att se på sina och andras beteenden såsom manifestationer av individuella av

sikter och val.35 Förutom att ansvarssprincipen representerar en moralisk idé, motsvarar den något 

annat betydelsefullt, nämligen de bedömningsmässiga distinktioner—av mänskligt handlande—som 

genomsyrar den sociala tillvaron, det vill säga, principen speglar människors uppfattningar av och 

kring beteendens sociala dimensioner, vilkas motsvarigheter saknas i mekaniska rörelser.36 Att be

trakta andra människor—och sig själv—som förmögna att välja, är en integrerad del av mänskliga 

föreställningar om tillvaron. Rätten har ändå kritiserats för sin alltför orealistiska människosyn och 

för sin föreställning om en individ ‚who is capable of clearcut conceptions of right and wrong—an 

individual whose actions are guided by logic and reason, but this individual in whom reason reigns 

supreme is, in reality, an imaginary person.’37 

Å andra sidan finns det nog—spekulerar jag—allmänt en viss tendens att betrakta en del män

niskor som så avvikande att de inte lever upp till de idén om människan som presenteras ovan; och 

att människors föreställningar då stjälps omkull, kanske som resultatet av endast en brottslig hand

ling, och den handlande ses inte längre som en ‚riktig’ människa. Kanske finns där något i det Fou

cault beskriver som en svängdörrsprincip—om inte annat, kan synsättet skönjas när människor för

söker resonera kring brott och ansvar, och när det tycks ta emot att se att också riktigt bisarra brott 

kunde vara begågna av en, med hänsyn till omständigheterna, något så när frisk person. Man vill 

hellre förskjuta tanken, genom att tillskriva beteendet någon patologisk process, för på  det viset 

kategoriserar man—för att låna från Foucault—den typ av människor, vilka man inte vill erkänna 

identifikation eller likhet med, till ‚de andra.’ Och kategoriseringen är kanske viktigare i det att den 

definierar ‚oss’ (de ‚ickegalna’), dem som är lika oss och dem som är oss lika men som vi vill hålla 

straffansvariga, än den är beträffande den grupp som exkluderas, de galna eller de alltför onor

mala.38 Foucault beskriver straffrättens ansvarsproblematik som en excercis i att 

‚... distinguish clearly between the dichotomies of illness and responsibility, between pathological causality 
and the freedom of the legal subject, between therapy and punishment, medicine and penalty, hospital  and 
prison. One must choose, because madness wipes out the crime. Madness cannot be crime, just as crime cannot 
be, in itself, an act rooted in madness. It is the principle of the revolving door: In terms of law, when pathology 
comes in, criminality must go out.’39

34 Morse (1999), s 152.
35 Hart, s 182f. E g, utgångspunkten att yttre handling hör samman med inre sinnestillstånd.
36 Hart, s 182f.
37 MacNiven, s 408.
38 Se även, e g, Molander, som skrev en intressant artikel i Svenska Dagbladet om motviljan att se vissa typer av brottslingar som 

friska. Förklaringen till detta ser han i att det vore ‚outhärdligt’ att se, att friska människor kan vilja göra det onda.
39 Foucault, s 31f.
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GALENSKAPEN OCH BROTTSBEGREPPET

allmänt
Ett brott föreligger då både gärningsrekvisit och ansvarsrekvisit är uppfyllda. De föregående, de 

objektiva rekvisiten, utgörs av de positiva gärningsrekvisiten—i form av en handlingstyp och dess 

effekt—samt de negativa gärningsrekvisiten, rättfärdigandegrunderna, som medför att handlingen i 

fråga är rättsenlig,  om de är för  handen.  De senare—de subjektiva ansvarsrekvisiten—utgörs av 

skulden (det positiva skuldrekvisitet) samt av de möjliga förutsättningarna för ursäktande (de neg

ativa rekvisiten), vilka är personliga och gärningsmannarelaterade. 

Gärningen  syftar därför på  den materiella, objektivt iakttagbara sidan av brottsbegreppet, det 

yttre skeendet; ansvaret åsyftar den subjektiva delen av brottet, det personliga, det mentala och im

materiella, det inre skeendet, vilket endast indirekt kan observeras av utomstående. Skulden utgörs 

av positiva, subjektiva rekvisit, medan ursäkter är likaledes subjektiva faktorer som negerar det in

dividuella ansvaret. De senare skiljer sig alltså radikalt från de objektiva rättfärdigandegrunderna, 

vilka fråntar gärningen dess rättsstridiga kvalitet. Där rättfärdigandegrunderna rör omständigheter 

kring gärningen, rör ansvarsbefriande ursäktern personrelaterade faktorer, det vill säga förutsätt

ningar  specifika  för  den  individuella  agenten.40  Men även på  den objektiva sidan—i handlings

rekvisitet—finns  spillror av rudimentära psykiska kriterier som i sin utevaro utesluter gärningens 

rättsstridighet.41 

tillräknelighet. Begreppet används ofta synonymt med ansvarsförmåga, innebärande att den till

räknelige  personen äger tillräcklig psykisk kapacitet   för  att  kunna  uppfylla  de subjektiva brotts

rekvisiten (är förmögen att  bära ansvar) även om han inte, i det konketa fallet, gör det.  Jareborg 

beskriver tillräknandet som det som följer då de subjektiva ansvarsrekvisiten (uppsåt eller oaktsam

het) konstateras föreligga (gärningen tillräknas  individen);  tillräknelighet (imputabilitet) beskriver 

han, i linje med ovannämnda, såsom ansvarsförmåga (vilket i sin tur innebär att individen besitter 

relevanta psykiska och fysiska kapaciteter).42 Det förra torde i princip förutsätta det senare, det vill 

säga, att tillräknande förutsätter tillräknelighet, åtminstone på ett teoretiskt plan. För inte så länge 

sedan utarbetades ett   förslag om återinförande av ett   formellt   tillräknelighetskriterium i  svensk 

rätt.43  Att  ansvarsförmåga  saknar  betydelse  för  ansvarstillskrivandet—då  tillräknelighet  i  nuläget 

inte är ett ansvarskriterium—innebär inte att psykiska sjukdomstillstånd eller individuella, mentala 

förutsättningar saknar betydelse för komponenter som ingår i brottsbegreppet. En rad psykologiska 

frågeställningar uppkommer redan med begreppen handling och skuld, vilka i sin tur kan länkas till 

konformitetsprincipen som definierar brottsbegreppets yttre gränser. Detta har, om än inte prak

tiska, så åtminstone filosofiska implikationer. Sålunda finns i både gärningen och ansvaret ett slags 

40 Se, e g, Schopp, s 17.
41 Dessa förhållanden kan förstås samtidigt utesluta skuld, men det är kanske inte alltid nödvändigt.
42 Jareborg (2001), s 359.
43 SOU 2002:3.
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‚subjektivt’ moment, där agentens psykiska status teoretiskt sett kan påverka bedömningen redan av 

de objektiva rekvisiten, det vill säga av gärningsmomentet. Det torde dock sällan vara fallet; mer 

troligt är att mentalsjukdom har betydelse för ansvaret, om den alls har betydelse. 

De flesta länder tillämpar till skillnad från Sverige någon typ av tillräknelighetskriterium, som 

tjänar som ursäkt eller ansvarsbefrielse för allvarligt psykiskt sjuka lagbrytare, vars ansvarsförmåga 

brister. Här finns alltså, å ena sidan, en betydande principiell skillnad i hur ansvarigheten betraktas, 

men å andra sidan är den praktiska skillnaden sannolikt inte så stor.44 De svenska reglerna om all

varligt psykiskt störda gärningsmän är visserligen egenartade—i att psykiskt sjukas egenskaper och 

förutsättningar inte äger någon särskild betydelse för ansvaret—men det torde vara ganska klart att 

den, som i andra rättsordningar ansvarsbefrias på grund av galenskap, i praktiken ändå kommer att 

‚dömas till vård’, även om ett formellt straffrättsligt ansvar inte tillskrivs för gärningen. Den principi

ella skillnaden, mellan att hantera galenskapen på ansvarsplanet och att hantera den på påföljds

nivån, är förvisso stor, men de faktiska effekterna av respektive ordning är de samma.45 

För att sammanfatta: Det svenska brottsbegreppet, liksom till exempel det anglosaxiska, är dual

istiskt; uppdelat i två huvudmoment. Ett brott består således av:46

a. gärning (actus reus).  Fysisk, materiell,  objektiv. Här finns gärningsdefinitionen—med dess 

objektiva handlings och effektrekvisit, det vill säga rekvisitet för det lagstridiga beteendet och/eller 

handlandet47 (conduct eller behaviour) och dess effekter eller följder. I anglosaxisk rätt uttrycks det 

objektiva elementet i begreppet  actus reus. Gärningskontroll och gärningsculpa hör till handlings

rekvisitet. Till gärningssidan hör även de objektiva rättfärdigandegrunderna (justifications). 

b. ansvar (mens rea). Brottsbegreppets psykiska, själsliga,48 subjektiva sida. Också uttryckt som 

mens rea (‚ett skyldigt sinnelag’).49 Detta är brottets ansvarssida (fault): här återfinns skulden (pos

itive fault requirement), och vid sidan av denna finns ursäkterna (excuses och defences), det vill säga 

de negativa ansvarsrekvisiten  (negative  fault requirements).  Alla negativa ansvarsrekvisit  negerar 

dock inte skuld eller mens rea; det är möjligt att en person, som i och för sig bär skuld till gärn

ingen, ändå ska ursäktas.

Tysk rätt har däremot ett brottsbegrepp enligt ett slags tregreningsmodell: 

• lagstridig handling, 

44 Här avses den betydelsefulla principiella skillnaden mellan att fällas till ansvar med rättspsykiatrisk vård som påföljd kontra att 
frias från ansvar på grund av sjukdom men—i mån av behov—vårdas eller tvångsvårdas på grundval av annan lagstiftning.

45 Därför kan man förstås egentligen argumentera för att Psykansvarskommitténs förslag, och det vidare utredandet av tillräkne
ligheten, mest handlar om rena formaliteter—i verkligheten kommer de som skulle bedöms vara otillräkneliga att hamna precis 
i samma typ av vård/förvaringsmiljö som de gjort under fängelseförbudets dagar.

46 För sammanfattningen, som av nödvändighet är mycket summarisk, har nyttjats Ashworth, s 93f, Jareborg (2001) och Schopp. 
47 Eller—givetvis—i förekommande fall underlåtenhet att handla; för enkelhets skull, inskränker jag mig härefter till att diskutera 

handling i dess aktiva bemärkelse.
48 Terminologin är missvisande, men säger ändå något om traditionella föreställningar om människan och mänskligt ansvar. Man 

kan kanske använda själen och själsligt i något slags överförd betydelse―inte som i antikverade dualistiska eller religiösa/ and
liga uppfattningar―för att markera den delen av det mänskliga handlandet som har med det mentala att göra, det ickeuppen
bart observerbara.

49 Begreppet mens rea kan användas på två sätt: dels i snäv bemärkelse med avseende på uppsåt eller oaktsamhet (det positiva 
subjektiva rekvisitet); dels som ett bredare koncept avseende hela den subjektiva sidan av brottet (Schopp, s 23). I amerikansk 
rätt talar man inte alls om mens rea eller actus reus, utan enbart om objective elements och culpability elements (ibid, s 1f). 
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• frånvaro av rättfärdigandegrund, och 

• skuld.50 

I straffproceduren kan, principiellt och hypotetiskt (mycket hypotetiskt; detta är en tankemodell, 

mer än en faktisk verklighet), den tilltalades psykologiska funktioner och processer beaktas under 

följande moment:

när brott kan inte styrkas beträffande

• frivillig handling, eller

• skuld;

när en ursäkt åberopas, antingen

• en av de särskilda ursäktsgrunder tillämpbara för alla typer av agenter, eller

• en statusursäkt för en viss typ av individer på grund av tillhörighet till en grupp.51

I anslutning till sistnämnda kan påpekas att sjukdom eller avvikande psykiskt tillstånd—men 

också ålder och liknande—kan tjäna som sorteringsunderlag för sådana personkategorier. Då utgör 

individens   status  som grupptillhörig  ett  grundkriterium  för   statusursäktens   tillämpning.  Schopp 

menar att även ickeansvarsbefriande,  ‚policygrundade’ undantag från bestraffning kan förstås som 

ett slags statusursäkt.52 Enligt det synsättet kan (det svenska) fängelseförbudet tolkas som en vari

ant av statusursäkt, fastän det formellt inte har med  ansvaret  att göra.53  Statusursäkter kan även 

uppfattas på andra sätt; bland annat kan de underordnas som variant av de särskilda ursäkterna 

eller utgöra en helt fristående typ av ursäkt.54

gärningen (actus reus)
‚Now what is an action? Not one thing, but a series of two things: the state of mind called volition, followed by 

an effect.’55

‚So far as human beings are concerned, to proceed to conviction without proof of a voluntary act would be to 
fail, in the most fundamental way, to show respect for individuals as rational, choosing beings.’56

Gärningsmomentet kräver en rättsstridig handling,57 vars objektiva komponenter motsvarar dem 

som lagstadgandets gärningsrekvisit föreskriver; utöver detta får ingen rättfärdigandegrund vara för 

handen. Rättfärdigandegrunderna58  anger de förutsättningar som renderar handlingen icke rätts

stridig och därmed tillåten. (Till och med under vissa omständigheter—i moraliska termer, om inte 

annat—berömvärd.) Traditionellt  har handlingen ansetts bestå  av ett par komponenter; om  inte 

bägge föreligger, finns där—i strikt mening—ingen handling, och sålunda ingen brottslig gärning. 

50 Ashworth, s 93.
51 Schopp, s 22 o 51.
52 Schopp, s 22.
53 Här kan dock påpekas att det i Sverige, till skillnad från i en del andra jurisdiktioner, är möjligt att ansvarsbefria en psykiskt 

sjuk, om denne saknar relevant uppsåt. På en del andra håll, där en formell ursäktsgrund existerar, är det inte möjligt. (Detta 
berörs flyktigt längre fram.)

54 Schopp, s 22f.
55 Citat J.S. Mill, i Jareborg (1969), s 67.
56 Ashworth, s 95.
57 Alternativt underlåtenhet att handla.
58 Brottsbalken 24 kap, e g nöd och nödvärn, samt okodifierade rättsenlighetsgrunder som samtycke. För fall där den tilltalade är 

psykiskt sjuk ligger det närmare till hands att beakta putativformerna, e g putativt nödvärn, men det är då fråga om ursäktande 
omständigheter relevanta för det personliga ansvaret, inte gärningen.
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Dessa komponenter är kroppsrörelsen samt ett slags elementärt psykiskt moment. I den aristoteli

anska etiken, som haft betydande inflytande på  straffrättsfilosofin,  framhålls att endast frivilliga 

handlingar kan klandras; det gäller däremot inte handlingar, kroppsrörelser eller skeenden som är 

utom agentens kontroll eller orsakas av faktorer  utanför  denne själv.59  Detta handlingsrelaterade 

moment är inte att förväxla med skuldmomentet; i stället kan det betraktas som en fundamental 

förbindelse—koppling—mellan psyke och skeende, ett slags mycket basal länk mellan det inre till

ståndet och dess yttre manifestation. Handlingsbegreppet har ofta avgränsats negativt, genom ex

kluderande av ickehandlingar (kroppsrörelser).60

handlingens dimensioner.  Handlingen är en fundamental  del  av den lagstridiga gärningen. 

Den har traditionellt ansetts ha två aspekter—eller dimensioner—som redan antytts: för det första, 

kroppsrörelsen och, för det andra—precederande eller simultant—ett slags själsligt (inre) fenomen.61 

Båda är för handlingen nödvändiga betingelser. Man kan beskriva det som att handlingen kräver 

något utöver kroppsrörelsen; det har kallats, bland annat, en ‚social dimension.’62 Den traditionella 

doktrinens handling är sålunda ett skeende med såväl en psykisk som en fysisk sida; en psykisk eller 

själslig  akt,   ibland benämnd viljeakt,   tänks stå   i  något slags eterisk  förbindelse  med kroppsrör

elsen.63 Där måste finnas en minsta koppling mellan psyke och (fysisk)  kropp,64 mellan psyke och 

yttre beteende.65 Hart beskriver handlingen som en muskelrörelse kombinerad med en psykologisk 

orsak.66 I svensk doktrin har några instämt i detta duala handlingskoncept—med dess inre dimen

sion, det determinanta själsliga eller psykiska, som skapar, initierar eller orsakar den yttre dimen

sionen,  kroppsrörelsen,  det fysiska.67  Denna elementära psykiska kvalitet måste stå   i   förbindelse 

med kroppsrörelsen, men därutöver krävs inget ‚ytterligare’, ingenting mer komplext, på den men

tala sidan; förväxling får inte ske med ansvarsrekvisitet.68 Skuld är ett mer avancerat tillstånd i sig; 

handlingens själsliga moment är mest en enkel förbindelselänk, inte ett psyiskt tillstånd som sådant. 

Beskrivningen av denna del av handlingen såsom en  viljeakt är inte oproblematisk,69 då uttrycket 

implicerar något mer än det egentligen avsedda. I handlingsdoktrinens ‚viljeakt’ beskrivs ju ett slags 

basal  önskan  eller en  impuls att  påbörja  eller utföra en kroppsrörelse;  viljeakten är  där   länken 

59 Aristoteles, s 19.
60 Enligt Jareborg är det i praktiken undantagen som är viktigast i handlingsläran, och definitionen av handlingen är konstruerad 

som en följd av definitionen av vad som inte är en handling. (Jareborg (1969), s 69.)
61 Beskrivs av Jareborg (1969), s 67. Handlingsbegreppet inbegriper två ‚aspekter’ av mänskligt beteende (se beskrivning i Jare

borg (2001), s 150).
62 SOU 2002:3, s 232. Jareborg har beskrivit det som en fysisk tilldragelse med en social dimension (Jareborg (2001), s 130).
63 Strömmerstedt, s 36f.
64 Hart, s 92. Egentligen, mellan mind och body (ibid).
65 Ashworth, s 96. Egentligen, mellan mind och behaviour (ibid).
66 Hart, s 97.
67 Synsättet beskrivs av, e g, Jareborg, som själv inte håller med (Jareborg (1969), s 68). Thyrén menade att handlingen har en 

psykisk sida och en fysisk sida, och att det finns något som förbinder dessa element med varandra, så att det psykiska skeendet 
påverkar skeendet, rörelsen, i yttervärlden. Hagströmer menade att det krävs en viljeakt, något psykiskt, genom vilken själen 
dominerar eller kontrollerar kroppens fysiska rörelser (ibid.)

68 Hart, s 98.
69 E g, att man riskerar oändlig regress—varifrån kom viljan, så att säga, och gav den egentligen upphov till handlingen? Dess

utom kan man med fog påstå att idén om viljeakten som sådan, orsakande eller kontrollerande det fysiska skeendet, innebär en 
missuppfattning av den mänskliga medvetenheten avseende kroppsrörelser och beteende (se, e g, Ashworth, s 97).
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mellan önskan till rörelse och själva rörelsen.70  Även Austin inkluderade viljeakten i handlingen, 

vilken han såg som en frivillig rörelse följande på viljeakten (volition).71 

Handlingen måste därutöver ha vissa egenskaper för att kvalificera som handling:

kontrollerbarhet. Handlingsmomentet förutsätter en viss kontroll över kroppsrörelsen (den så 

kallade gärningskontrollen). Det innebär att handlingen måste vara kontrollerbar för agenten, som 

måste ha makt att påverka de egna rörelser som ingår i skeendet; däremot behöver han inte ha o

medelbar vetskap om vad han är på väg att åstadkomma eller att han har kontrollförmåga.72 Den 

upplevda kontrollen är subsidiär, det viktiga är i stället att handlingen för den handlande är möjlig 

att kontrollera.73 Denne måste ha förmågan att kontrollera sina rörelser och sitt beteende; om han 

faktiskt gör det eller underlåter det, är straffrättsligt egalt. Gärningskontroll har två komponenter, 

motsvarande ovan nämnda gärningsaspekter: dels kontroll över händelseförloppet, dels gärnings

culpa (inte att förväxla med den personliga culpan eller skulden).74 Kontrollerbarhet är ett kriterium 

på  frivillighet, åtminstone så till vida att handlingar utom kontroll är ofrivilliga, enligt traditionell 

handlingslära.75  I strikt mening är en okontrollerad handling inte en handling, utan en kroppsrör

else; och en kontrollerad kroppsrörelse är en handling. Jareborg talar om:

• handlingar i vid mening: inkluderar ‚handlingar’ som är ofrivilliga och/eller okontrollerade, så

ledes även sådana kroppsrörelser som inte är egentliga, genuina handlingar,76 och

• handlingar i strikt mening: vilka är föremål för individens kontroll.77 

Kontroll i denna bemärkelse (handlingskontroll) bör inte förväxlas med den typ av kontrollför

måga, som ibland ses som en del av ansvarsförmågan, även om handlingskontroll ofta torde vara en 

nödvändig förutsättning för den senare typen av kontroll, som mer rör den viljemässiga styrningen 

av beteendet (och inte om handlingar som i strikt mening inte är handlingar).

frivillighet—tvång. En handling företas således med ett minimum av kontroll, men kan också 

beskrivas i termer av frivillighet. Ofrivillighet kan definieras som en brist på kontroll,78 här är alltså 

fråga om överlappande terminologier. Frivillighet är en elementär handlingsegenskap; en kvalitet 

mer rudimentär än den subjektiva skulden.79 Frivillighet i denna mening har inte med att göra med 

fri vilja; med andra ord, handlingen förutsätter vilja, dock inte fri vilja.80 Använd inom handlings

doktrinen avser frivilligheten kravet på kapacitet för ‚meningsfull kontroll över beteendet’ (min kurs

ivering).81 Frivilligt handlande är underkastat kontroll, som mänskligt handlande normalt är, och är 

70 Hart, s 98f.
71 Hart, s 98.
72 Jareborg (2001), s 204.
73 Jareborg (2001), s 204.
74 Jareborg (2001), s 38 och 204f.
75 Se till exempel Hart, s 90 och 92.
76 Jareborg (2001), s 130 och Jareborg (1969), s 88f.
77 Jareborg (2001) s 130. Naturligtvis har fler än Jareborg beskrivit handlingen som objekt för kontroll; se, e g, McSherry, som 

berör kontrollteorin, och dess stipulerande att en frivillig handling måste stå under agentens kontroll (McSherry, s 594).
78 Jareborg (2001), s 128.
79 Se e g Hart,  s 90.
80 Williams, s 129.
81 Sistare, s 76.
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föremål för styrning och viljebestämning.82 En alternativ definition är därför att en frivillig kropps

rörelse är resultatet av agentens viljeutövning,83 eller som Mackie uttrycker det: den frivilliga hand

lingen förverkligar agentens vilja.84 Frivilligt handlande är komplext; handling som inte är frivillig 

måste inte vara ofrivillig. Jareborg85 skiljer på:

• ofrivilliga handlingar, vilka kännetecknas av bristande kontroll; individen kan fysiskt sett inte 

göra annorlunda. En ofrivillig handling är en okontrollerad eller bristfälligt kontrollerad kropps

rörelse och kan egentligen endast betraktas som handling i vid bemärkelse. Sådana handlingar är 

inte straffbara gärningar, något som i sista hand kan härledas till konformitetsprincipen; individen 

förtjänar inte klander inte för det han inte kan hindra och det inte kan göra annorlunda, då han 

varken har förmåga eller tillfälle att följa lagen. Och

• ickefrivilliga handlingar, vilka inte är ofrivilliga, men inte heller genuint frivilliga. Individens 

möjlighet att utöva sin handlingsförmåga är begränsad, likväl är ickefrivilliga handlingar någonting 

mer än bara kroppsrörelser. De kan exempelvis vara utförda under tvång eller under andra begräns

ande, yttre omständigheter eller företagna under påverkan av tillfällig sinnesförvirring.86 

Andra liknande uppdelningar förekommer, exempelvis att definiera ofrivilligt handlande såsom 

bokstavligt bristande beteendekontroll,   i motsats till   ickefrivillighetens metaforiska kontrollbrist, 

som innebär att valmöjligheterna är begränsade (på grund av tvång eller andra omständigheter).87 

Morse tillämpar denna grundidé när han definierar ett par sorters tvång:

• bokstavligt tvång, där kroppsrörelsen är mekaniskt eller fysiskt framtvingad, och

• metaforiskt tvång, där den handlande egentligen har kapacitet att välja, men på ett begränsat 

sätt; denne ställs så att säga inför ett hårt val.88

Morses metaforiska tvång är intressant, då det kan röra antingen tvång orsakat av yttre eller av 

inre  faktorer, varav det senare inre tvånget kan vara genererat av agentens eget psyke.89 Tvångs

handlingar och syndrom skulle därmed kunna inrymmas i denna kategori. Morse menar dock att 

sådana tvångsmässiga behov varken berövar den handlande förmågan att handla (denne utför så

ledes en genuin handling) eller förmågan att forma uppsåt; av den anledningen saknas grund att ge 

inre tvång status som objektiv rättfärdigandegrund (dess värde som subjektiv ursäkt kan också disk

uteras).90 Jareborg betecknar det inre tvånget som en ‚metafor,’ för det är ett tvång som saknar mek

anisk orsak.91 Mackie menar att enbart fysiskt tvång eller fysiskt förhinder medför att handlingen 

82 Schopp, s 5.
83 Williams, s 128.
84 Mackie, s 208.
85 Jareborg (2001), s 130; Jareborg (1969), s 88f.
86 Jareborg (2001) s 130 och 356.
87 Sistare, s 77f.
88 Morse (2007), s 206f.
89 Morse (2007), s 206f.
90 Morse (2007), s 207. Morse fokus är på förnuft som ansvarsfrömågans grund; inte på (fri) vilja, som han anser är irrelevant.  

Här gäller att om vi väljer att ursäkta dem (såsom rättfärdigandegrund lär inre tvång ändå inte ha sin främsta betydelse) som 
handlar tvångsmässigt—av metaforiskt tvång—är det en normativ fråga, inte en metafysisk. Tvång har inte med frihet eller fri 
vilja att göra i detta avseende och vi behöver inte veta hur (o)fri den tvångsmässige personligheten är. (Ibid.) Se vidare nedan.

91 Jareborg (1969), s 145.
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inte är en egentlig handling; inre tvång eller så kallade oemotståndliga impulser, också i samband 

med psykisk sjukdom, kvalificerar sig inte som äkta tvång och har inte samma effekt som det fysiska 

tvånget vad beträffar ofrivillighet.92  Feinbergs analys är snarlik:  inre tvång är inte tvång i  strikt 

mening.93 Det har påpekats att bara allvarliga psykopatologier bör kunna innebära strikt ofrivillig

het94 och att frivillighetsrekvisitet bör tolkas i snävt avgränsad mening.95 

mening och viljestyrning—andra synsätt.  Också  andra  rättsfilosofer har beskrivit handling, 

kontroll och frivillighet.  Austin definierade frivillig handling som viljestyrd  kroppsrörelse.96 En del 

definierar den som meningsfull och målinriktad, vilket är problematiskt då definitionen närapå upp

löser gränsen mellan gärning och ansvar.97 Mackie menade att frivillighet betyder att agenten gen

om handlingen manifesterar eller förverkligar sin vilja och då denne vidtar adekvata åtgärder för att 

uppfylla sin avsikt eller önskan.98

En handlandes nedsatta medvetande kan förknippas med ofrivillighet, till exempel i fråga om 

automatism. Dock är medvetande knappast något essentiellt kriterium för handlingen. Däremot är 

ofrivillighet eller brist på kontroll det, och det måste hållas öppet för att individen trots dessa om

ständigheter eller brister kan vara medveten om det som pågår.99

kritik.  Idén att handlingen skulle bestå av en psykisk eller själslig komponent väsenskild från 

den fysiska rörelsen—och utöver detta, ett slags magisk förbindelselänk förenande dessa två—före

ter fler likheter med religiösa och andliga föreställningar än med världsliga fakta.100  Handlingsläran 

tycks förutsätta någon sorts filosofisk dualism. Hart kallade den traditionella doktrinen för en fik

tion baserad på  antikverat psykologiskt vetande; denna uppdelning av handlingen på två  funda

mentalt  olika moment  eller  fenomen,  är  oförenlig med modernare kunskap om mänskligt  bete

ende.101 Utgångspunkten är möjligen i sig självt suspekt och dess resultat—att handlingen ses som 

antingen frivillig eller ofrivillig alternativt kontrollerad eller okontrollerad—ett hjärnspöke.102

Beskrivningen av handlingen som meningsfull och viljestyrd möter problem, i det att gränsen 

mellan gärning och ansvar blir flytande.103 Inte ens annars uppsåtliga handlingar har alltid föregåtts 

av en handlingsstyrande viljeinriktning, åtminstone inte om ett antagande är att vilja förutsätter ett 

slags minimum av medvetenhet om densamma för att den alls ska betecknas som en vilja.

upphovsmannaskap. Den traditionella handlingsläran har en poäng i att något radikalt skiljer 

handlingar från ofrivilliga rörelser, men den ratades av dem som hade svårt dela analysen av hand

92 Mackie, s 206.
93 Feinberg, s 282.
94 Schopp, s 8.
95 Schopp, s 6.
96 McSherry, s 593.
97 McSherry, s 593.
98 Mackie, s 208.
99 McSherry, s 587.
100 Så till vida man inte medger att människan (och människans handlande) har ickemateriella och ickeobserverbara kvaliteter.
101 Hart, s 101f.
102 Se McSherry som menar att dessa uppdelningar inte återspeglar modern psykologisk vetenskap (McSherry, s 594). 
103 Vilket den förvisso möjligen ändå är, om man utgår från att mänskligt beteende utgör ett spektrum―från frivilligt till ofrivilligt, 

uppståtligt till ouppsåtligt, från avsiktligt till oavsiktligt―där inga strikta antingenellersvar finns. (Se not 97.)
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lingens fysiska och själsliga dimensioner. Frågan borde i stället handla om hur handlingen uppfattas 

av den agerande, lyder ett argument.104 Hart definierade en handling som frivillig då agenten be

traktar sig som upphovsman och att denne, så att säga, uppfattar sig själv som den som utför hand

lingen.105 Frågan är dock om inte även detta är ett kriterium som—genom att implicit förutsätta nå

gon grad av medvetenhet om beteendet och den egna rollen i handlandet—tangerar de subjektiva 

rekvisitens traditionella mening, i synnerhet om känslan av upphovsmannaskap måste förekomma i 

den handlandes sinne i omedelbar anslutning till handlingens utförande. 

övriga överväganden.  Fastän det  ibland  vore formellt och systematiskt mer korrekt att inom 

gärningsmomentet hantera frågor om bristande handlingskontroll och frivillighet, finns en risk att 

dessa frågor istället hanteras som ansvarsfrågor, det vill säga, att en tilltalad befinns sakna skuld till 

sitt görande (och frias från ansvar med hänvisning till bristande uppsåt) fastän i själva verk ingen 

handling förekommit, och därmed inte heller någon relevant gärning att ha skuld till.106 Detta gäller 

eventuellt i än högre utsträckning då den handlande är psykiskt avvikande eller otillräknelig, vilket 

kan befaras förhindra en fullständig och rättvisande bedömning av handlingarna och av uppfyll

elsen av dessa specifika brottskriterier, något som i grunden beror på de allmänna svårigheter som 

behäftar såväl  tolkningen av beteendet som utvärderingen av individuella förutsättningar.107  Det 

finns kanske anledning att misstänka att gärningsmomentets uppfyllelse inte alltid undersöks och 

bedöms så omsorgsfullt som vore påkallat. 

Det är möjligt att en del psykiska tillstånd under vissa omständigheter kan medföra att bete

enden måste betraktas som ofrivilliga eller ickefrivilliga.108 Exempelvis nämner Jareborg att hand

ling under påverkan av allvarliga psykotiska sjukdomsskov kan befinna sig i gränslandet till det som 

inte ens kan betecknas som en handling.109 Hur nedsatt handlingskontrollen måste vara, för att ha 

juridisk relevans, är inte lätt att säga. De flesta rättsfall som berört detta synes ha haft att göra med 

sjukdomsskov med ett fysisktmedicinskt tillstånd i botten. Utländska rättsfall pekar på en möjlighet 

att handlande under eller följande på extrem psykisk stress ibland kan innebära att gärningsrekvisitet 

inte uppfylls, då ingen egentlig handling förekommit.110 Det torde dock vara mycket ovanligt att en 

psykisk sjukdom är av sådan natur att den inverkar på handlingskapaciteten på ett juridiskt relevant 

sätt.111 Vad gäller handlingsdefinitionerna (i synnerhet av frivillig handling), vilka diskuterats ovan, 

kan noteras att nämnda kriterier inte lär vara särskilt upplysande beträffande skillnader mellan den 

psykiskt sjukes och den friskes handlande. I en del fall är säkerligen den otillräkneliges handlande 

104 Hart, s 104f.
105 Se McSherry, s 593; Hart, s 105.
106 Jareborg (2001), s 356.
107 En annan sak är att det i vissa rättsystem är så att en psykiskt sjuk person (som uppfyller kriterierna och är ‚not guilty by reason 

of insanity’) inte får frikännas på gärningssidan, även om denne saknat gärningskontroll eller om beteendet—kroppsrörelserna
—uppkommit under medvetslöshet (Ashworth, s 98).  

108 Sistare, s 78.
109 Jareborg (1969), s 86.
110 Se Rödebymålet nedan, särskilt not 143. Därutöver not 150 och McSherry, s 587.
111 Morse (1999), s 153. 
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viljestyrt, målinriktat och meningsfullt (ur individuellt perspektiv, det vill säga som uppfyllande av 

den handlandes önskan och avsikt); i andra fall är förhållandena troligen de motsatta. Detsamma 

gäller konstruktionen upphovsmannaskap. Det kan inte vara ovanligt att en allvarligt psykiskt sjuk

—exempelvis psykotisk—eller otillräknelig person faktiskt är medveten om upphovsmannaskapet 

till sin gärning (detta oavsett hur bevekelsegrunderna i övrigt ser ut och vad som ytterst motiverar 

gärningen).

 Viktig att notera är således den fundamentala skillnaden mellan en gärning som inte alls kan 

betraktas som orätt och en orätt gärning i förhållande till vilken den handlande inte uppvisar skuld. 

En handling som—på grund av omständigheterna—är berättigad eller rättfärdigad, är inte olaglig 

eller orätt, medan en ursäktad handling betraktas som ‚orätt’, även om den handlande på grund av 

sitt personliga tillstånd eller sina speciella förutsättningar hålls fri från personligt ansvar. 

ansvaret (mens rea)
allmänt. Den psykiskt sjuke kan i sällsynta fall frias från ansvar för olaglig gärning om subjektiv 

täckning av handligen saknas när det psykiska tillståndet eller konstitutionen medför oförmåga att 

forma relevant uppsåt i förhållande till en konkret gärning.112 Detta kan bero antingen på generell 

eller konstitutionell oförmåga hos personen eller på oförmåga som är, så att säga, situationsspecifik; 

det senare om individen i och för sig inte allmänt saknar kapaciteten i fråga.113 

På ansvarssidan tillkommer även de personliga, ansvarsbefriande ursäkterna, de flesta tillämp

liga när de subjektiva rekvisiten annars uppfylls. Ett ursäktat handlande möter således i övrigt det 

subjektiva rekvisitets krav—annars vore frågan om ursäktande ointressant—och vanligen finns inte 

heller något funktionellt fel i kopplingen mellan viljeinriktning och handling.114 I en del rättssystem 

kan galenskap utgöra en av dessa ursäkter. Ibland kan det också handla om att för psykiskt sjuk till

lämpa någon annan erkänd form av ursäkt. Även om tillräknelighet återinförs som ansvarskriterium 

i Sverige, kan det ifrågakomma att en psykiskt sjuk person frias från ansvar därför att uppsåt saknas 

(alternativt för att uppsåt inte kan påvisas, givetvis) eller för att någon ansvarsfrihetsgrund före

ligger, i stället för att ansvarsbefrias under tillräknelighetsregeln.115 Om inte annat, föreligger här en 

principiell skillnad. En annan fråga är huruvida en tillgänglig ursäkt skulle komma att tillhandahålla 

ett slags genväg, en väg att slippa ordentligt pröva om relevant gärningskontroll förelegat och om 

den tilltalade uppfyller skuldrekvisitet; det vill säga, om det finns anledning befara att det—då det 

handlar om särskilda ‚typer’ av tilltalade—automatiskt och omedvetet förväntas att man ändå kom

mer att landa i otillräknelighet.

112 Uppsåt eller oaktsamhet; när uppsåt nämns i allmänna ordalag härefter avses det positiva ansvarsrekvisitet, och det som be
skrivs torde i regel även gälla beträffande oaktsamhet.

113 Se, e g, Morse (1999), s 150ff.
114 Morse (1999), s 154.
115 Förslaget—ej ännu genomfört—innebär att tillräknelighetsstadgandet skulle sorteras under BrB 1:2a. SOU 2002:3.
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En farhåga som emellanåt uppkommit är att uppsåtsrekvisitets tolkning är mer extensiv än bruk

ligt och att uppsåtet således, tillämpat på psykiskt sjuka tilltalade, på lösare grunder anses uppfyllt, 

samt att rätten underlåter göra en ordentlig ansvarsprövning eller underlåter att ta frågeställningen 

om den tilltalades skuld på sedvanligt allvar.116 Westin—som studerat domskälen i ett antal mål där 

den tilltalade genomgått rättspsykiatrisk undersökning—upptäckte att tilltalades medgivanden av 

skuld undantagslöst godtogs av domstolen utan ifrågasättande, även i de fall där det av omständig

heterna i psykundersökningen framgår att den tilltalade varit för sjuk eller förvirrad för att alls för

stå de frågor han besvarat.117 Alltför sällan, skriver Westin, söker domstolen grundligt utvärdera den 

tilltalades inställning till den situation eller händelse som är föremål för prövning.118 Men ansvars

bedömningen får av principiella skäl inte förbigås därför att att den tilltalade är allvarligt psykiskt 

störd; den får inte ske på ett ‚mindre omsorgsfullt sätt’ därför att det möter särskilda svårigheter att 

utvärdera en sådan gärningsmans handlande.119 Också Psykansvarskommittén, som förordade åter

införande av tillräkneligheten, uttryckte sin farhåga om att prövningen inte görs på ett omsorgsfullt 

sätt, utan att domstolarna i stället alltför lättvindigt finner det subjektiva elementet vara uppfyllt, 

även när det är synnerligen svårt att bringa klarhet i detta.120

Vanligast är likväl att den allvarligt psykiskt sjuke varken saknar täckning av gärnings eller av 

ansvarsrekvisitet, men att anledning ändå finns att ifrågasätta vederbörandes ansvarsförmåga i vid

are mening. Exempelvis kan  en psykiskt sjuk agents subjektiva föreställningar, bevekelsegrunder 

och allmänna fungerande avvika—ibland radikalt—från den psykiskt normale gärningsmannens. I 

tolkningen av skuldrekvisitet görs ingen åtskillnad mellan psykiskt störda och ‚normala’ brottsmiss

tänkta, och de vanliga brottsrekvisiten uppfyllelse är tillräcklig; en sjukdomsgenererad brist bedöms 

som vilken annan brist som helst (oavsett orsak) och den tilltalade kan dömas till ansvar för gärning 

som företagits under inflytande av allvarlig psykisk störning. Det blir alltså fråga om en sedvanlig 

uppsåtsprövning, där det psykiska tillståndet inte självt förhindrar skuldrekvisitets uppfyllelse.121 

I konsekvens med detta anses enligt doktrin och praxis att uppsåt inte föreligger, om en hypo

tetisk  normalindivid—en psykiskt frisk, mentalt normalfungerande människa—under i övrigt lika 

omständigheter samt med identiska föreställningar om sakförhållandena, inte kunde anses ha hand

116 SOU 1996:185 del I, s 504. Utredarna menar att svårigheterna med dessa uppsåtsbedömningar är stora, e g, då en tilltalad p g 
a sitt psykiska tillstånd har en kraftigt störd verklighetsuppfattning, e g, för att denne misstolkar de egna sinnesintryck vilket 
leder till vanföreställningar (ibid, s 530).

117 Westin, s 121.
118 Westin, s 122. I sammanhanget kan nämnas de ‚brott’ som ‚seriemördaren’ Thomas Quick tagit på sig och som lett till fällande 

domar i åtta fall av mord. Såväl erkännanden―av ett anmärkningsvärt stort antal brott―som domar har kritiserats. Eftersom 
Quick led av en allvarlig psykisk störning när erkännandena ägde rum och när rättsprocesserna pågick, är det tveksamt om 
hans ansvarsmedgivande borde ha tillmätts så stor betydelse och godtagits utan skarpt ifrågasättande i brist på annan relevant 
bevisning.  Till   saken hör att Quick sedermera—december 2008—återkallade samtliga erkännanden,  såväl  av de brott  han 
dömts för som de brott han erkänt men inte dömts för (källa: SVTs dokumentär ‚Thomas Quick’, 14 december 2008; Dagens Ny
heter, 15 och 16 december 2008).

119 Detta påpekande kommer från en nyare utredning (prop. 2007/08:97, s 47) men har uttryckts åtskilliga gånger.
120 SOU 2002:3, s 217.
121 SOU 1996:185 del I, s 503.
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lat med uppsåt om denne handlat såsom den psykiskt sjuke handlat.122 Om den sjuke således tror sig 

utföra ett viss beteende (som hade varit lagenligt), men i själva verket företar en annan—lagstridig

—handling, får han samma rättsliga bemötande som en frisk skulle få, om denne handlar under en 

likadan felaktig föreställning.123 Uteslutas kan därmed inte att det förekommer att en person saknar 

skuld till följd av sitt psykiska tillstånd; uteslutas kan inte heller att det kan finnas omständigheter 

som gör de subjektiva rekvisiten alltför svåra eller till och med omöjliga att bedöma på grund av dy

lika tillstånd. Svårigheter att tillämpa uppsåtsrekvisitet och andra rekvisit, innebär inte att en ord

entlig prövning kan undvikas; psykiskt sjuka bör inte befinnas skyldiga till brott på andra premisser 

än de som i allmänhet gäller vid ansvarsprövning.124 

Det faktum att en handlandes motiv, syften eller avsikter är irrationella eller bisarra hindrar i sig 

inte uppsåtligt handlande. En sådan individ kan naturligtvis veta vad han gör och vilka konsekvens

erna är, i synnerhet om han just eftersträvar handlingen och dessa konsekvenser. En gärning—med

vetet företagen, med ett visst syfte eller en viss mening—är uppsåtlig även då beteendets  yttersta 

grund är oförnuftig.125 Uppsåt kan i förekommande fall vara påtagligt, fastän dess fundament gravt 

undermineras av den bristande förankringen i verkliga förhållanden och omständigheter. Psykisk 

sjukdom har dock sällan som effekt att den relevanta subjektiva inställningen elimineras; den psy

kiskt sjuke vet oftast vad han gör, han är (tillräckligt) medveten och han är kapabel att forma upp

såt, även när hans föreställningsvärld är så galen och hans förmåga så nedsatt, att han i och för sig 

kunde anses ‚förtjänt’ att ursäktas (med andra ord, när han är otillräknelig).126 

 Dock behöver gärningsmannen givetvis inte ha uppsåt att bryta mot lagen eller ens känna till att 

han bryter den eller vad dess innehåll är; det som krävs är uppsåt i förhållande till det materiella 

beteende, som lagen definierar som lagstridigt. Det innebär att en handlandes egen klassificering av 

gärningen är irrelevant, och att denne till och med kan uppfatta handlingen som moraliskt rätt

färdig—något som är särskilt relevant i fråga om lagbrytare som agerar i enlighet med vanföreställ

ningar—samtidigt som uppsåtet är att utföra en handling lagen definerar som brott. I tillämpning 

av ansvarsrekvisitet kan tolkningssvårigheter uppstå, bland annat då individens realitetsvärdering är 

122 SOU 1996:185 del I, s 504. Det resonemanget är å andra sidan onödigt tillkrånglat. Huruvida handlandet hade varit o/uppsåt
ligt eller ursäktat har att göra med hur sakförhållandena ter sig i den handlandes föreställningsvärld, inte med om denne var 
psykiskt normalfungerande eller ej. Det senare är i princip irrelevant. Den friskes och den sjukes uppsåt ska ju bedömas utifrån 
samma kritier: hade vederbörande, oavsett mentalt tillstånd, uppfattat situationen på ett visst sätt, är dennes uppfattning i sig 
grunden för uppsåtsbedömningen.

123 Det kan vara fråga om en ‚vanlig’ förvillelse eller missuppfattning. Uppsåtet saknas därför, oavsett den handlandes psykiska 
status, även om det är så att tillståndet eller sjukdomen i fråga har givit upphov till den felaktiga uppfattningen. Men det tål att 
sägas att vissa typer av ‚galna’ vanföreställningar mest är teoretiska konstruktioner. Att den psykiskt sjuke är helt ovetande om 
faktiska, omedelbara omständigheter i handlingssituationen, är inte sannolikt. (I anglosaxisk doktrin nämns exempel som i sin 
absurditet är anmärkningsvärda: e g, att den sjuke i sin vanföreställning sågar huvudet av en make i tron att det är en limpa, 
eller stryper en människa under föreställningen att han pressar saften ur en citron. Det är kanske inte totalt otänkbart att något 
dylikt kan inträffa, men det är samtidigt uppenbart att vederbörande inte bara är otillräknelig, utan också saknar uppsåt.)

124 Strahl menade att rättstillämpningen måste ställas inför detta dilemma och att den också måste klara ut en lösning, trots fråg
ans inneboende problematik (Strömmerstedt, s 129).

125 Se, e g, Morse (2007), s 210.
126 Morse (1999), s 162.
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störd (som resultat av exempelvis hallucinationer eller vanföreställningar), eftersom vederbörandes 

uppsåt ska bedömas utifrån vad som gällt, om hans föreställning om verkligheten vore korrekt.127

Ansvarsbefrielse till följd av ickeuppfyllt skuldrekvisit kan alltså ske då att den handlande varit 

psykiskt sjuk vid gärningstillfället, men är relativt sällsynt och troligen mindre frekvent förekom

mande än som hade varit fallet om tillräknelighet varit ett ansvarsrekvisit.128 Detta beroende på att 

det är ovanligt att sjukdomen förhindrar uppsåt, medan den däremot oftare kan antas ha negativ in

verkan på den generella ansvarsförmågan. En annan möjlighet, om än något teoretisk, är att en psy

kiskt sjuk individ är tillräknelig och allmänt har förmåga att forma uppsåt, utan att faktiskt göra det 

i det konkreta fallet, på grund av att det psykiska tillståndet förhindrar det; exempelvis, att en de

primerad person i rent förbiseende—i ett tillstånd av bristande psykisk närvaro—tar en vara i en 

butik och missar att betala.129 Här är sjukdomen visserligen en del av förklaringen till att ansvars

rekvisitet inte uppfylls—låt säga att depressionen orsakar den nedsatta närvaron—men någon kon

stitutionell eller generell oförmåga att forma uppsåt föreligger inte. (Det vill säga, inget talar för att 

personen vore inkapabel att rationellt besluta sig för att stjäla eller att låta bli att stjäla, vore han 

medveten om varan i handen.) Inte heller är den ofrivillige, deprimerade ‚tjuven’ otillräknelig vid 

handlingsgenomförandet, utan saknar skuld på samma sätt som en psykiskt normal person som gör 

ett faktabaserat misstag. Ändå är det kanske i sådana fall mer sannolikt att en psykiskt sjuk person 

företer en mindre kvalificerad variant av uppsåt, än en total avsaknad därav.

med vett och vilja—medvetande och uppsåt. Den uppsåtliga gärningen företas, har det sagts, 

med vett och vilja. Gärningsmannen förstår vad han gör när han företar sig gärningen eller så är han 

medveten om det han gör och omständigheterna kring handlingen; dock behöver han inte i  gängse 

mening vilja åstadkomma det som blir gärningens utgång, även om han företar sig den med vilje.130 

Det handlar om vilja i meningen att äga möjlighet att utöva viljebestämning över skeendet—oavsett 

vad personen faktiskt företar sig—det vill säga, minst vetskap eller medvetande i förhållande till 

skeendet samt likgiltighet i förhållande till effektens inträdande. Medvetandekravet är systematiskt 

en del av ansvarsprövningen.131 I praxis har krävts att den tilltalade varit i tillräcklig grad medveten 

om sitt handlande.132 Det är inte nog att denne är medveten i någon mån om att han utför en viss 

handling; därutöver krävs att han uppnår en viss grad av förståelse för eller insikt i sammanhanget 

och omgivningen i vilken han företar handlingen.133 

127 SOU 1996:185, del I, s 504.
128 Straffansvarsutredningen bedömde 1996 att det rörde sig om högst ett par fall per år, där en psykiskt sjuk frias från ansvar på 

det subjektiva rekvisitet. Enligt utredningen kan detta tyda på att uppsåtet lättare uppfattas vara uppfyllts avseende tilltalade 
som har en allvarlig psykisk störning och är i behov av vård, jämfört med dem som begått en gärning under inflytande av till
fällig sinnesförvirring och som saknar behov av vård. Man påpekar att återfallsrisken möjligen tillåts påverka bedömningen av 
om uppsåtsrekvisitet uppfylls. (SOU 1996:185 del I, s 529.)

129 Morse (1999), s 162.
130 Jareborg (2001), s 310.
131 Dock medför en extremt sänkt medvetandegrad att kravet på gärningskontroll inte kan anses ha uppfyllts, se vidare ovan.
132 Begreppet medvetande defineras och tolkas i, e g, RH 1985:62 och RH 1994:78. Se även SOU 1996:185 del I, s 505, s 530.
133 SOU 1996:185 del I, s 505.
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Psykisk sjukdom  kan  orsaka sänkt medvetandegrad eller omtöckning som utesluter uppsåt,134 

och den sjuke kan då inte hållas inte ansvarig för uppsåtlig gärning. Ett exempel ur ett rättsfall är en 

psykotisk tilltalad som under ett maniskt skov agerade  på  ett sätt  som  bedömdes ha varit otill

räckligt medvetet för att konstituera uppsåt; läkarutlåtandet, som rätten stödde sig på, uppgav att 

den tilltalade saknat kontroll över sitt handlande och att det dessutom var omöjligt att rekonstruera 

dennes psykotiska tankevärld, något som försvårade bedömningen av gärningsmannens mentala in

ställning så som den sett ut vid tidpunkten för gärningen.135 I ett annat rättsfall hölls inte den till

talade ansvarig, eftersom beteendesekvensen åtalet gällde hade inträffat under ett maniskt skede av 

en manodepressiv psykos; den tilltalade trodde sig vara Messias och att han var odödlig och hade 

makten över tid och rum. I själva verket, konstaterade rätten, hade den tilltalade i ett tillstånd av 

gravt störd verklighetsuppfattning inte varit tillräckligt medveten för att ens äga kontroll över sitt 

eget agerande och än mindre hade han någon övernaturlig makt över de yttre omständigheterna. 

Visserligen var han medveten om bilens framförande på fel sida av vägen, men vanföreställningarna 

hade berövat honom förmågan att utvärdera det problematiska i agerandet; hans övertygelse var ju, 

att beteendet inte utgjorde någon fara, varken för honom eller någon annan. Rätten konstaterade 

att den tilltalades ‚tankevärld synes ha varit så till den grad utan förankring i verkligheten att han 

får anses ha varit omedveten om faran ... och att han avvek från en trafikolycksplats.’136 Således: han 

anses varit omedveten, inte egentligen vad gäller det faktiska handlandet, men om åtskilliga andra 

klart relevanta aspekter kring detta handlande.137

  Medvetandet är till en del avhängigt en fungerande verklighetsvärdering och sammanhangs

förståelse; men åtskilliga faktorer och förutsättningar samverkar och kan påverka utgången i gräns

dragningsfrågor, exempelvis mellan ofrivilligt handlande och handlande med sänkt medvetande

grad. Saknas medvetande, är det—vilket påpekats ovan—möjligt att ingen straffrättsligt relevant 

handling är för handen; detta oaktat måste ett slags bedömning göras  i fråga om gränsen i det 

konkreta fallet,138 vilket har konsekvenser för den lägsta medvetandenivå som demarkerar ansvaret 

(respektive handlingen). Emellanåt kan det vara vanskligt att bedöma hur pass medvetet en otill

räkneligs handlande varit, likaså om medvetande förelegat avseende alla faktorer vederbörande en

ligt skuldrekvisitet måste ha varit medveten om.139  Något som däremot inte utgör argument mot 

medvetandekravets uppfyllelse är svårbehärskade känslotillstånd i sig själva. I ett äldre rättsfall kon

staterade HD att ‚[d]en omständighet att någon handlar i höggradig affekt utesluter ... inte att han 

134 SOU 1996:185 del I, s 505.
135 RH 1985:62.
136 RH 1994:78. (Min kurs i cit.)
137 Det går att invända att man även kunde gjort en motsatt tolkning. Om vederbörande var medveten om att han körde på fel sida 

om vägen och om han samtidigt var medveten om att detta beteende var felaktigt, då torde detta vara nog för att uppsåt ska 
föreligga, åtminstone i en snäv tolkning av uppsåtsbegreppet. Samtidigt är det uppenbart att den här personen inte var till
räknelig—många grundläggande bitar i verklighetsuppfattningen tycks ju ha brustit å det grövsta.

138 SOU 1996:185 del I, s 505.
139 Strömmerstedt, s 129. 
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kan begå en gärning uppsåtligen....’140 I samma mål formuleras också uppsåtskravet som ett krav på 

att gärningsmannen varit i tillräckligt hög grad medveten om handlandet.141 Riksåklagaren uttalade 

att följderna skulle bli allvarliga om ‚personer med särpräglad personlighet och explosivt tempera

ment ansågs i affektladdade situationer kunna ouppsåtligen begå svåra våldsbrott.’142 

rödebyfallet och uppsåtets nedre gräns. Ett fall som kan illustrera problematiken kring ett 

tämligen avancerat agerande, som detta till trots bedömdes vara i sådan grad omedvetet att den till

talade först friades från brott—dödande samt misshandel—i tingsrätten, men senare fälldes till an

svar i hovrätten, som ansåg handlandet tillräckligt medvetet.143 TRs och HovRs domar visar åtskill

iga av de svårigheter som uppkommer i bedömningen av ett skeende där gärningsmannen lidit av 

allvarliga psykiska problem och nedsatt medvetande vid gärningstidpunkten. 

En rättspsykiatrisk utredning bedömde—precis som Socialstyrelsens rättsliga råd i sitt yttrande

—att den tilltalade vid gärningstillfället befunnit sig i ett sådant tillstånd, som kan beskrivas som en 

allvarlig psykisk störning.144  Med rättspsykiatrikernas uttalanden om den tilltalades tillstånd som 

grund, slöt sig TR:n till att uppsåt inte styrkts, då sinnestillståndet vid gärningen varit sådant att det 

inte kunnat visas att den tilltalade varit  i tillräcklig grad medveten  om vad han gjorde; därutöver 

konstaterade TR att den tilltalade ‚närmast helt saknat förmåga att medvetet överväga sitt hand

lande och inse konsekvenserna av detta.’145 Åtalet gällde uppsåtligt handlande,146 därför erfordrades 

minst  medvetenhet  om de risker handlandet  medförde  eller  likgiltighet  inför  riskernas existens; 

dock, menade rätten, hade inget framkommit som visat på att den tilltalades attityd uppfyllde dessa 

140 NJA 1968 s 500. Fenomenent beskrivs av Strahl: ‚[h]an ser rött, men han ser,’ citerad av Jarborg (2001), s [...](Problemet med 
att se men se rött är att den röda nyansen kan vara så intransparent att den är för seendet ogenomtränglig...)

141 Dock kunde inte visas att den tilltalade haft uppsåt att döda; däremot att han haft uppsåt till misshandel, enär han, då vapnet 
avlossades på nära avstånd, minst haft avsikt att skada. Affekttillståndet beaktades när straffet fastställdes (NJA 1968 s 500).

142 NJA 1968 s 500. RÅ påpekade också att det, att affekten hindrade den tilltalade från att medvetet överväga riskerna med sitt 
agerande, inte borde betyda att han i juridisk mening saknade insikt om dem. Försvarsadvokaten försökte peka på att den till
talade varit mer eller mindre predeterminerad till den olycksaliga skottlossningen (som följde då de beskjutna hade väsnats 
utanför dennes fönster), vilken utgjorde, menade han, ‚ett resultat av medicinska, konstitutionella och miljöfaktorer, när den 
hyperordentlige G skjuter 2 för honom helt okända människor i magen.’ (Vilket påminner mig om Silberskys insats under rätte
gången om Englamordet år 2008: han försökte—med misslyckad poetisk hängivelse—förpassa mördarens skuld till högre in
stans, nämligen gud.)

143 Domarna i Rödebymålet; de omskrivna händelserna i Rödeby, Blekinge, hösten 2007. (Blekinge tingsrätt B208207 och Hov
rätten över Skåne och Blekinge B140008.)

144 TRdomen B208207 s 84. Det var såväl tillståndets art och grad som ledde fram till slutsatsen. RPUn konstaterade att den till
talades tillstånd kunde jämställas med ett psykotiskt tillstånd, med en nedsättning av medvetande och tankemässiga funktioner 
så ‚omfattande att han inte bara sakna[de] förmåga att värdera sitt eget handlande, utan han förmå[dde] inte heller ta in och 
medvetet bearbeta det som ske[dde] runt omkring honom’  (s 61).  I rätten uttalade den undersökningsansvarige att panik
reaktionen gärningsmannen drabbats av, och som utlöst det psykosliknande tillståndet, medförde bristande verklighetskontakt, 
en låg grad av medvetenhet samt en oförmåga att resonera och styra sitt handlande (s 67) och att överväga situationen ratio
nellt (s 68). Socialstyelsens expert yttrade att gärningsmannen befunnits ha varit ‚psykosnära’, att han inte kunnat kontrollera 
sitt handlande samt att han betedde sig på ett för sin personlighet främmande sätt (s 63). I övrigt, menade socialstyrelsens exp
ert, var  gärningsmannen  inte ‚medveten på ett vanligt sätt’ (s 70) utan befann sig ‚i gränsland[et] mellan omedvetet och med
vetet’ (s 71), att han inte kunde tänka rationellt, inte förstod  vad han gjorde, och inte kunde inse konsekvenserna av sitt hand
lande (s 72). Försvarets inkallade psykologvittne menade att ett dylikt paniktillstånd kan medföra ett närmast automatiserat 
handlande, irrationellt och utan tanke på följderna; stressen skulle medföra att de kognitiva funktionerna faller bort (s 77), 
verklighetsuppfattningen och värderingen påverkas (s 78). I grunden fanns dock en psykologisk och psykiatrisk problematik 
som bidrog till att det akuta skedets utveckling. HovR konstaterade att den tilltalade vid gärningstillfället―dock ej längre vid 
domstillfället―led av en allvarlig psykisk störning som förhindrade att han dömdes till fängelse (B140008, s 16). Däremot 
kom HovR, som vi ska se, till andra slutsatser när det gäller skulden, även om den baserade sin bedömning i huvudsak på syn
punkterna i de utlåtanden som redogjorts för ovan.

145 B208207, s 86.
146 Uppsåtliga, olagliga gärningar riktade mot två personer, varav endast den ene avlidit av skadorna. Vad gäller TR:s dom uppe

håller jag mig främst vid dödandet.
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krav.147 Den medvetandebrist, som beskrivs i expertutlåtandena och i synnerhet i de passager som 

domstolen ser ut att lägga vikt vid, ger bilden av en mer genomgripande funktionsnedsättning än 

den som träffas av fängelseförbudsstadgandets allvarliga psykiska störning; det vill säga, en så all

varlig medvetandebrist att skuldrekvisitet inte uppfylls.148 TR:n konstaterade dock, att 

‚[ä]ven psykiskt sjuka kan begå uppsåtliga brott, om deras själsförmögenheter är tillräckliga för att uppsåts
rekvisitet ska anses vara uppfyllt. Det kan dock vara svårare att bedöma uppsåtsfrågan i ett sådant fall än annars. 
... I princip ska emellertid kravet på uppsåt uppfattas på samma sätt beträffande denna kategori med lagöver
trädare, kan gärningsmannen med hänsyn till den psykiska avvikelsen inte anses ha handlat med uppsåt, ska inte 
heller något uppsåtligt brott anses begånget.’149

Det resonemang TR:n för är intressant därför att det rör sig om ansvarets yttre gräns, och skulle 

potentiellt också kunnat realisera frågeställningar kring gärningsrekvisitet.150 Trots de brister som 

rätten ansåg att den tilltalade uppvisade,151 uppfyllde agerandet kraven för  handling, i motsats till 

ett automatiserat förlopp. Agerandet var inte heller totalt omedvetet avseende det faktiska genom

förandet,152 däremot brast medvetenheten om handlingens innebörd och potentiella följder. Det var 

således  en  fråga om den handlandes  psykologiska  tillstånd,  dennes   insikt  och  förståelse,  som  i 

grunden har rört vederbörandes unika psykologiska konstitution och förutsättningar. Inte vem som 

helst som utsatts för lika yttre omständigheter hade kunnat göra trovärdigt att han inte förstod vilka 

handlandets konsekvenser kunde bli, men beträffande denna specifika individ ansågs att  han  inte 

kunde—borde kunnat—förstå, därför att han helt enkelt inte var nog medveten. Möjligen är resone

mangen i rättspsykiatrernas uttalanden värda reflexion—då TR:n huvudsakligen tycks godta dem—

147 B208207, s 86.
148 TR:n valde att inte ta en ‚bekvämare’ väg, i e, att döma till ansvar med rättspsykiatrisk vård som påföljd. TR:ns domare, Pia 

Johansson, sa till Dagens Nyheter, att som domare kan man ‚... göra det lätt för sig och komma fram till att ett brott är be
gånget och man dömer till sluten psykiatrisk vård.’ (Dagens Nyheter, fredag 9 maj 2008.) De rättspsykiatriska bedömningar som 
domstolen fäst vikt vid tycks vara: att den åtalade begått handlingen i ett tillstånd av nedsatt kognitiv funktion, som var så ‚om
fattande att han ... saknade förmåga att värdera sitt eget handlande’ och gjorde honom oförmögen att ‚ta in och medvetet bear
beta det som skedde runt honom,’ att han drabbats av svår panik ‚med förlust av tankebearbetning och impulskontroll,’ att hans 
avskärmning från verkligheten berövade honom förmåga att pröva och hantera verkligheten, samt att han inte förstod vad han 
gjorde och inte heller kunde välja mellan alternativa handlingssätt. Sammanfattningsvis ansåg TR:n att den tilltalade brast i 
medvetande,   kontrollförmåga,   verklighetsanknytning   och   värdering,   rationalitet   och   i   förmågan   att   överväga   handlings
alternativ. (B208207, s 85f.) (Se också ovan, not 144.) Man kan nog med fog påstå att det här handlade om en person som vid 
detta tillfälle var otillräknelig—t o m så till den grad att det var tveksamt om han var medveten nog för uppsåt eller alls för 
mögen att forma uppsåt.

149 B208207, s 84.
150 Angående detta skriver Asworth (Ashworth, s 100f) att vissa extrema yttre orsaker som leder till att en individ förlorar kon

trollen, och agerar i ett tillstånd liknande automatism, kan anses innebära att gärningsrekvisiten inte uppfylls. Vanliga stress
moment och livsbesvikelser kan inte räknas hit, däremot extrema händelser, som exempel nämns att själv ha blivit utsatt för en 
brottslig gärning och drabbats av en tillfällig sinnesförvirring (e g, posttraumatiskt stressyndrom) som följd. Om en person, 
som befinner sig i ett sådant tillstånd av bristande gärningskontroll, utför en  handling—mer korrekt: en kroppsrörelse, dock 
framgår av sammanhanget som Ashworth refererar att rörelsen i fråga kan uppfattas som en handling, främst i jämförelse med, 
e g, epileptiska konvulsioner—bör den inte ses som en sådan; i e, ingen lagstridig handling har utförts. En domstol konsta
terade, enligt Ashworth, att en våldtäkt torde vara ‚a sufficient external cause to place the case within the doctrine of automat
ism rather than insanity’ (ibid). Det skulle alltså vara principiellt—åtminstone teoretiskt—möjligt att motivera att psykiska följ
der av extraordinära skeenden i sällsynta fall kan innebära att en individs agerande inte uppfyller det objektiva handlingsrek
visitet. I Rödebyfallet kanske man snarare kan anse att det var fråga om en psykiskt skör individ som utsattes för ett svårt, ytt
re stressmoment. Dock är det tveksamt om det går att hänföra det efterföljande händelseförloppet till de externa stressfaktor
erna—de brottsliga handlingarna som den tilltalade utsatts för—och någon renodlad fråga om handlingsdoktrin är det knapp
ast. Hypotetiskt sett skulle man kanske kunna säga att graden av kontroll samt huruvida kontrollbristen är extern eller intern 
(och hur kausaliteten ser ut), kunde bli avgörande. På ett vis kan man ju konstatera att några av automatismens kännetecken 
stämmer in på fallet: en brist på genuint ‚upphovsmannaskap’ till gärningen (och en brist i kopplingen mellan sinne och bete
ende (Ashworth, s 96) och ett okaraktäristiskt (personlighetsfrämmande, se not 144) beteende (ibid, s 100). 

151 Se noterna 148 och 150.
152 Medvetenhet är dock inget tecken på att ett skeende faktiskt är en handling.
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nämligen det att man ansåg att den tilltalade ‚omedvetet ladda[de] geväret och avlossa[de] skott’,153 

vilket samma psykiater i utredningens utlåtande beskrivit som ett ‚reflexskeende’,154 samtidigt som 

agerandet skett på  en ‚närmast  omedveten  nivå,’155  och dessutom tycks det kunna beskrivas som 

‚automatiskt utan medvetna överväganden.’156

TRdomens tolkning av medvetandet och dess relation till handlingen framstår för mig som del

vis oklar, likaså hur medvetenheten om de situationsrelaterade omständigheterna i övrigt manifest

erade sig; slutsatsen framstår däremot tydligare: den ‚medvetenhet [som krävs] för att vilja döda’157 

förelåg inte, eftersom gärningsmannen inte var medveten  nog  för att hysa en sådan  kvalificerad 

mental inställning till handlingens effekt. I förstone låter det märkligt att ett beteende som kan be

skrivas i termerna av reflex och automatiserat endast är närmast omedvetet eller omedvetet avseende 

konsekvensen men inte helt omedvetet i övrigt. Dock måste åtskillnad göras mellan vetskap om de 

aspekter av handlandet som den handlande så att säga direkt upplever—och om vilka denne kan 

vara hjälpligt medveten (i meningen att veta vad som sker)—och  den samtidiga omedvetenheten 

om andra, mer avancerade aspekter av skeendet, vilka inte är omedelbart tillgängliga för den hand

landes medvetande och perception. Svårförståeligt är att något så komplicerat som vapenhantering 

och skottlossning  skett  närmast  omedvetet  eller  automatiserat,   samtidigt   som dessa beteendens 

uppenbara konsekvenserna inte uppfattats; beskrivningen tycks i vissa, begränsade delar motsäga 

möjligheten att handlandet på någon punkt var medvetet.

Det anmärkningsvärda är kanske ändå att en sådan handlingssekvens—beskriven som närmast 

omedveten  av  såväl  TR  som psykiatrer—i  HovR befanns  uppfylla   såväl   gärnings   som ansvars

rekvisiten; domstolen fann då att handlandet varit uppsåtligt. Enligt HovR hade den tilltalades ager

ande  ‚det  medvetna handlandets  yttre kännetecken’,  eftersom det  bestod av en sekvens  relativt 

avancerade beteenden.158 Den tilltalade hade under de skeenden, som var föremål för prövning, ‚i 

sådan grad varit medveten om vad han gjort’  att  medvetandegraden  inte  talade emot  uppsåt.159 

Rättspsykiaternas synpunkter—att  den  tilltalade,   till   följd  av personliga och  situationsrelaterade 

omständigheter, varit oförmögen att tänka rationellt och att överväga alternativa handlingssätt—

accepterades i huvudsak av domstolen, som dock ansåg att uppsåt på dessa grunder inte var ute

slutet, i synnerhet inte med tanke på att den tilltalades agerande sätt och vis var en adekvat respons 

på yttre hot som förekommit, en respons med syfte att avvärja fara.160 De psykologiska faktorer som 

153 B208207, s 85.
154 B208207, s 67.
155 B208207, s 68.
156 B208207, s 68. (Kurs tillagd.)
157 B208207, s 69. (Kurs tillagd.)
158 B140008, s 9.
159 B140008, s 11.
160 B140008, s 10.

24



fick betydelse för uppsåts eller medvetandebedömningen var den tilltalades psykiska särart161 samt 

den yttre situation denne—givet sina psykologiska förutsättningar—var dåligt rustad att hantera.162 

HovR konstaterade att  den tilltalade  inte  haft  direkt  uppsåt  till  någon av händelseförloppets 

gärningar och att där inte fanns anledning att ifrågasätta dennes påstående att han inte haft avsikt 

att orsaka effekten (att döda).163 Frågan blev då, om han varit medveten nog att inse risken med 

handlandet samt om han vid gärningstidpunkten varit likgiltig inför riskens förverkligande.164 Dom

stolen slöt sig till att han, med sin erfarenhet av jakt och av sitt vapen samt med beaktande av det 

korta avstånd på vilket vapnet avfyrades, måste ha ‚varit praktiskt taget säker ... på att det skulle 

leda till [offrets] död’; därigenom hade han indirekt uppsåt till effektens förverkligande.165  I fråga 

om det andra offret, som inte avled, menade HovR att indirekt uppsåt till dödande inte gick att fast

slå, däremot ansågs den tilltalade ha förhållit sig likgiltig inför risken, trots att han måste ha insett 

att den existerade.166  Sålunda: samtidigt som den tilltalade var oförmögen att välja mellan olika 

alternativ eller att tänka rationellt,167  skulle han ha varit kapabel att inse, med tillräcklig grad av 

medvetenhet, de potentiella följderna av sitt agerande och förhålla sig på ett på särskilt sätt, det vill 

säga likgiltigt, till dem.168 Domstolen tar även den tilltalades upprörda sinnestillstånd—vars grund 

ju står att finna i både dennes psykiska konstitution och i den panik eller stressreaktion som gen

ererats av det yttre händelesförloppet—till intäkt för att han faktiskt var likgiltig när han avlossade 

skotten.169 Möjligen ett underligt resonemang: psykisk skörhet skulle således göra förekomst av lik

giltighetsuppsåt mer sannolik. Innebär det att ju mindre en individ är kapabel att förstå samman

hang och nå insikt om sin inställning och sina föreställningar, desto sannolikare är det att denne är 

likgiltig inför effekten? I Rödebyfallet är det därutöver tydligt att den tilltalade självmant avbröt 

händelseförloppet när han kommit till sans; domstolen konstaterar: ‚Något ytterligare skott avloss

ades inte mot [offret] trots att detta hade varit fullt möjligt.’170 Detta faktum tycks närmast föran

leda domstolen att se tecken på att den tilltalade varit tillräckligt medveten också innan, eftersom 

han ju själv valde att upphöra, men slutsatsen hade lika väl kunnat vara att den tilltalade upphörde 

just därför att hans sinnestillstånd först vid den tidpunkten möjliggjorde detta.

161 Hans generella och ‚omfattande psykiska problem’ och funktionshinder samt de specifika psykiska problem han vid gärningstill
fället led av (depression och en maladaptiv stressreaktion) beskrivs i domen (B140008, på s 8f).

162 Detta beskrivs mer ingående under bedömningen av det putativa nödvärnet; likväl är det tydligt att trakasserierna den tilltal
ades familj utsatts för kunde antas vara svåra att bemäktiga för en person med en sådan sjukdomsbild (B140008, s 14). Detta 
samtidigt som domstolen konstaterar att den tilltalade på ett plan agerat adekvat för att avvärja hoten (s 10). Det intressanta 
är att det inte enbart handlar om den enskilde individens oförmåga att hantera situationen, utan om en situation som även en 
‚normalt’  utrustad person kunnat tolka som farlig; det är således inte  endast  de personliga egenskaperna som leder till det 
olyckliga händelseförloppet. En som upplever akut livsfara torde ofta reagera ‚närmast’ omedvetet och reflexmässigt—utan att 
fundera över ickeomedelbara konsekvenser—för att avvärja faran. 

163 B140008, s 11f.
164 B140008, s 11.
165 B140008, s 11. 
166 B140008, s 11f.
167 B140008, s 10.
168 B140008, s 11f. Det är intressant att notera fallet från 1968, där vapnet också avfyrades på nära håll, men där HD konsta

terade att gärningsmannen bara kunde beslås med uppsåt till misshandel. Se not 141.
169 B140008, s 12.
170 B140008, s 12.
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ursäkter—tillfällig sinnesförvirring. Kan skuld påvisas, kan den handlande ändå frias från an

svar, om en erkänd ursäkt föreligger; det vill säga, om någon personlig faktor, som endast den be

rörde får tillgodoräkna sig, är för handen.171  Det kan vara fråga om excess, putativ nöd, putativt 

nödvärn, putativt samtycke, villfarelse, tillfällig sinnesförvirring172 samt—dock inte aktuellt i svensk 

rätt—agentens psykiska sjukdom. Putativformerna och villfarelse är inte  ‚egentliga’ ursäkter, utan 

helt enkelt faktorer gör att uppsåt elimineras; medan excess och tillfällig sinnesförvirring är ursäkter 

som befriar den handlande från personligt ansvar. Den äldre tillräknelighetens plats var som ursäkt; 

en gärning tillräknades en person som hade ansvarsförmåga, var tillräknelig,173 även om ett slags 

‚skuld’ till gärningen i och för sig förelåg (i någon bemärkelse en ‚skuldlös’ skuld). 

Något av det tänkandet finns möjligen ännu i BrB:s stadgande om tillfällig sinnesförvirring, vars 

potential att ansvarsbefria utläses motsatsvis av BrB 1:2 2 st, däri antyds att en tillfällig, ickesjälv

förvållad sinnesförvirring kan ursäkta en lagstridig gärning. Om denna undantagsregel var avsedd 

eller inte har ifrågasatts;174  tolkningen har däremot visst stöd i uttalanden vid brottsbalkens inför

ande.175 Huruvida den godtagits av rättspraxis är mer oklart.176 En statlig utredning drog slutsatsen 

att en särskild regel för ansvarsfrihet vid tillfällig sinnesförvirring inte borde vara nödvändig och att 

hanteringen av ansvarsfrågan genom uppsåtsrekvisitet är tillfredställande.177 Därutöver är tveksamt 

att tillfälligt sinnesförvirrade skulle bedömas annorlunda än de mer permanent psykiskt sjuka som 

inte åtnjuter sådan ansvarsbefrielse.178 Denna åtskillnad kan tyckas godtycklig och märklig.179 

putativ nöd och nödvärn som negativa skuldrekvisit.  Bristande verklighetsuppfattning—till 

exempel genom hallucinationer eller vanföreställningar—eller sänkt medvetandegrad kan föra med 

sig missuppfattningar om faktiska omständigheter och förhållanden, och därmed skapa en felaktig 

föreställning om att situationen medger nöd eller nödvärnsrätt. Villfarelse om relevanta fakta ute

sluter skuld, om den handlande i gärningsögonblicket (felaktigt) tror att en rättfärdigandegrund är 

för handen.180  I dylika fall ska han frias från ansvar,  om  hans handlande  hade  varit tillåtet, hade 

171 Till skillnad från objektiva rättfärdigandegrunder, vilka renderar gärningen lagenlig. De subjektiva ansvarsfrihetsgrunderna be
friar agenten från ansvar—på personliga grunder—från en gärning som objektiv ännu betraktas som lagstridig.

172 BrB 24 kap och BrB 1:2 e c (Jareborg (2001), s 360).
173 Jareborg (2001), s 359.
174 En del har påpekat att motsatstolkningen inte alls var avsedd, se, e g, SOU 1996:185 del II, s 315. Se också NJA 2001 s 899, 

där JustR Håstad var skiljaktig beträffande motiveringen till domslutet. Håstad menar att förarbetsuttalanden—i vilka en mot
satstolkning av BrB 1:2 2 st antyds som en möjlighet—bygger på en missuppfattning av uppsåtsrekvisitet. I dessa förekom upp
fattningen att en tillfällig sinnesförvirring per definition utesluter uppsåt, något som, menar Håstad, är inkorrekt för så vitt att 
ett sådant tillfälligt tillstånd inte måste medföra ett så pass bristande medvetande att det skulle utesluta uppsåt. Håstad menar 
också att uttalandena inte kan läggas till grund för en motsatstolkning av den i frågavarande paragrafen, enär det skulle inne
bära att det existerar en ansvarsfrihetsgrund som strider mot  grundtanken  i BrB: att flytta tillräkneligheten från ansvars till 
påföljdsmomentet. (NJA 2001 s 899.) Se även hundfallet (RH 1995:150; redovisat nedan), där tillfällig sinnesförvirring inte 
ansågs fria från ansvar.

175 Jareborg (2001), s 359f.
176 Jareborg (2001), s 360.
177 En synpunkt som refereras av Straffansvarsutredningen, se SOU 1996:185 del II, s 315.
178 SOU 1996:185 del II, s 316.
179 En tänkbar anledning är att ordningen har praktisk betydelse. Då förvirringstillstånd av övergående natur oftast inte täcks av 

fängelseförbudet, vore det möjligen orätt att döma den tillfälligt drabbade till ansvar och fängelsepåföljd (den varaktigt galne 
undgår ändå inte inlåsning; å andra sidan: den som var allvarligt psyksjuk vid brottets begående, men inte vid domstillfället, 
skulle ändå inte dömas till fängelse). Samtidigt är det lättare att se regeln om tillfällig sinnesförvirring som ett ‚komplement’ till 
en tillräknelighetsreglering, med tanke på att den senare i större utsträckning berör en generell och djupgående oförmåga att 
bära ansvar, medan den senare är en tillfällig oförmåga till kontroll, ofta beroende av situationella förutsättningar.

180 Jareborg (2001), s 341.
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verkligheten faktiskt—objektivt—varit beskaffad så som han föreställt sig den, och därtill, om hans 

handlande inte gått utöver vad nöd eller nödvärnsrätten skulle medgivit honom.181 Feinberg ger ett 

exempel på  detta: en tilltalad ursäktas uppsåtligt dödande  (i  ‚självförsvar’)  av en  ‚underrättelse

agent’, om hans subjektiva föreställning—en paranoid vanföreställning sprungen ur mentalsjukdom

—är att han förföljs och hotas av agenten; i motsats härtill ursäktas inte den som, på grund av en 

likaledes patologisk vanföreställning, dödar sin hustru för att hon blivit gråhårig, då syfte i det fallet 

är av sådan art att det inte berättigar till nödvärn (gråhårighet är inte en giltig nödvärnsgrund, vare 

sig den subjektiva föreställningen om håret i fråga är korrekt eller inkorrekt i sak).182 

‚självförsvar’ mot myndighetsutövning. En HovR dömde en psykiskt sjuk man till ansvar för 

försök att dräpa en polisman i en putativ nödvärnssituation.183 I fallet godtogs inte den tilltalades in

vändning att rätt förelåg att gå i försvar försvara mot en tjänstgörande polis, ens om polismannen 

subjektivt upplevs som ‚ett hot.’ En tilltalads personliga förståelse av sakomständigheterna är inte 

utan betydelse, men blotta vetskapen om polisens tjänsteroll ansågs utesluta nödvärnsinvändning 

baserad på den felaktiga föreställningen att polisen gått till angrepp mot den tilltalade.184 Mot polis

ens maktutövning finns således ingen rätt till självförsvar, än om man lider av allvarliga vanföre

ställningar. Intressant är att utgångspunkten inte tycks vara gärningsmannens faktiska uppfattning, 

vilken var uppenbart störd och färgad av sjukdomsbilden, utan resonemanget gäller i stället vad en 

individ borde tro om polisen i en dylik situation, den tilltalade bedöms utifrån ett slags ‚normalitets

mall’. Man kan spekulera i om det vore någon skillnad, hade den tilltalade saknat insikt om ‚an

griparnas’ yrkesroller.185 Väsentligt är att vederbörande inte missuppfattade polisernas roll—han var 

fullt medveten om att de var myndighetsutövande poliser—även om han på ett annat plan hyste 

grava missuppfattningar om poliser och polisers agerande. Hade bakgrunden till situationen faktiskt 

varit så, som han föreställde sig den, hade han likväl inte ägt nödvärnsrätt, så länge han förstod att 

poliserna var poliser. Om han däremot föreställt sig, att han var på väg att angripas av rymdvarelser 

med sikte på att röva bort honom i ett flygande tefat, hade situationen tett sig annorlunda, och den 

181 SOU 1996:185 del I, s 504, samt BrB 24 :1 och 24:4; handlingen får under omständigheterna inte vara uppenbart oförsvarlig re
spektive oförsvarlig. Se även Jareborg (2001), s 342.

182 Feinberg, s 276. (I exempelfallet med den mördade, gråhåriga hustrun kan det förstås handla om en missuppfattning av vad 
lagen säger om nödvärnsrätten—men okunskap om lagen ursäktar ju normalt inte.)

183 Hovrätten för västra Sverige B289/98.
184 Gärningsmannen tycks ha uppfattat polismännens ingripande som ett brottsligt angrepp mot honom själv, då deras avsikt var 

att omhänderta honom för att han skulle underställas (tvångs)vård.
185 TRdomen i ärendet, Sunne Tingsrätt B18/98, visar på en annan bedömning; den tilltalade friades där helt från anklagelserna. 

TR:n menade att den tilltalade—utifrån  sin  (subjektiva) verklighetsuppfattning—var utsatt för allvarliga  ‚brottsliga’  angrepp 
och att han därför subjektivt sett hade nödvärnsrätt, trots att ingen nödvärnssituation objektivt förelåg och han dessutom kände 
till polisernas yrken och ärende. Man konstaterade således, till skillnad från HovR, att det väsentliga är vad den tilltalade trodde
—i detta fall präglat av sjukdom—inte vad som vore berättigat att tro. (Intressant är att den tilltalade inte hade några betyd
ande vanföreställningar om vad som faktiskt och konkret ägde rum, hans vanföreställningar var av annan natur.) TR:n menade 
dock att nödvärnshandlingen var uppenbart oförsvarlig. Därpå prövade rätten s k (putativ) nödvärnsexcess (excess, BrB 24:6) 
och drog slutsatsen att den tilltalade, i den situationen och med det händelseförloppet,  svårligen kunnat besinna sig. Därför 
skulle han vara fri från ansvar. I övrigt ger målet ett gott exempel på att psykiskt sjuka gärningsmän kan handla med utpräglat 
uppsåt, samtidigt som motiven för beteendet är alldeles galna eller ovidkommande—e g, det framgår att den tilltalade led av 
religiösa vanföreställningar och att han menade att katekesen, snarare än juridisk lag, gav honom tillåtelse att agera i själv
försvar—även att döda—i en sådan situation. Den behandling han befarade att han skulle utsättas för till följd av omhänder
tagande för vård skulle nämligen, enligt honom, innebära att han inte kunde knäböja och be på rätt sätt.
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hade möjligen—kanske troligen—motiverat en putativ nödvärnsinvändning, emedan ett dylikt pred

ikament skulle berättiga en nödvärnshandling  om  de inbillade omständigheterna—sin fantastiska 

natur till trots—objektivt sett vore för handen.186

Ansvar vid tillfällig sinnesförvirring och putativ nöd prövades också i ett annat hovrättsfall,187 

där en tilltalad (i första hand) menade sig inte ha handlat uppsåtligt och (i andra hand) att han, för

utsatt att han befanns ha haft uppsåt, hade handlat i nöd. Vederbörande var inte allvarligt psykiskt 

sjuk, led däremot enligt utsago av ett slags psykisk störning: hundfobi, manifesterad i akut panik. 

När mannen i fråga blev föremål för polisingripande—händelsevis av en hundpatrull—gjorde han 

våldsamt motstånd. HovR kategoriserade det psykiska tillståndet som en  tillfällig sinnesförvirring, 

men menade att gällande rätt inte medger undantag från ansvar, när gärningen är begåtts med upp

såt i juridisk mening. Det konstaterades att gärningsmannen var medveten om vad han gjorde (det 

vill säga, motstånd mot polismännen). Fobin var under dessa omständigheter inget som påverkade 

uppsåtet till handlingen som var riktad mot polisen. Den tilltalades nödinvändning avfärdades gan

ska bryskt: ‚det måste också ha stått klart för den tilltalade att hundarna inte utgjorde någon fara 

för honom ....’ Objektivt förelåg nämligen ingen nödsituation, eftersom hundarna var inlåsta i sina 

burar, och en ‚normal’ person skulle på de premisserna dra slutsatsen att hundarna inte kunde ut

göra en reell fara.188 Vad som ‚måste stå klart’ för en panikslagen fobiker är troligen inte lika själv

klart; sannolikhetsbedömning av riskläget är ju ofta just det som havererar.189 Av målet kan kanske 

utläsas, för det första, att för tillfälliga tillstånd av sinnesförvirring gäller det allmänna uppsåtsrek

visitet, och för det andra, att en tilltalad, som i och för sig har en korrekt uppfattning om situations

förutsättningarna, inte kan åberopa putativ nöd inför en företeelse som är av den art att den, om 

faran än vore verklig, inte hade givit nödrätt.

ursäkten excess och psykisk kapacitet.  Excesstadgandet190  aktualiseras när en objektiv rätt

färdigandegrund (nödvärn eller nöd) föreligger i grunden, men där den agerande i reaktionsstyrka 

överskridit det tillåtna, det vill säga då handlingen med hänsyn till omständigheterna varit (uppen

bart) oförsvarlig191 men goda skäl ändå finns att ursäkta vederbörande därför att han svårligen kun

nat besinna sig. Gärningsmannens individuella egenskaper och andra personliga faktorer—exempel

vis nervositet, lättskrämdhet, rädsla, panikkänsla, häftigt humör—kan  beaktas vid excessbedömn

186 Hade han trott att poliserna var falska poliser, hade situationen genast varit annorlunda. Då hade den kanske varit analog med 
de feinbergska agenterna, nämnda ovan (till not 182). Vad som är berättigat att tro om falska poliser och ondsinta agenter är 
kanske en perifer fråga...

187 RH 1995:150.
188 Frågan är dock vad det har för betydelse. Även om hundarna hade varit delaktiga i ingripandet och därmed befunnit sig utanför 

sina burar, kan det knappast komma på fråga att en som blir föremål för myndighetsingripandet har rätt att försvara sig mot 
hundarna. Det vore ju som att medge att det finns en rätt att tillgripa nödvärn eller handla i nöd när en polisman använder ett 
vapen eller vilket annat hjälpmedel som helst i tjänsteutövningen; e g, att besvara eller förekomma skottlossning från polisen. 
En ‚eldstrid’ torde ju dessutom objektivt sett vara farligare än ett hundbett. 

189 Något många hundägare, som träffat på makalöst irrationella hundfobiker, kan vittna om. Frågan är om HovR hade resonerat 
annorlunda om faran—fobiobjektet—hade varit en harmlös orm eller spindel, i e, ett djur som, oavsett dess faktiskt farlighet i 
den konkreta situationen, mer allmänt accepteras som farligt eller skrämmande. 

190 Brottsbalken 24:6.
191 I fråga om nöd oförsvarlig; i fråga om nödvärn uppenbart oförsvarlig.
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ingen, likaså förlorad självbehärskning.192 Dessutom kan excessregeln tilllämpas analogt på putativ

excess, exempelvis när någon, på grund av villfarelse kring eller missuppfattning av de faktiska om

ständigheterna, tror sig vara i en nödvärnssituation och agerar kraftigare eller med mer våld än som 

hade varit tillåtet om nödvärnssituationen objektivt existerat. Det är förvisso en inbillad—putativ—

nödvärnssituation, men subjektiv upplevelse och personliga egenskaper är relevanta faktorer för ett 

eventuellt ursäktande.193 Kraften i handlingen är, från den handlandes perspektiv, beroende av hur 

denne uppfattar allvaret i situationen han tror sig stå inför, oavsett om faran är faktisk eller inbillad. 

Förmågan att hantera belägenheten har betydelse för om agenten förtjänar en ursäkt.

I Rödebymålet togs putativexcessfrågan upp i HovR. Det stod tämligen klart att en nödvärns

situation i  och för  sig förelåg under händelseförloppet,194  däremot uppfattade den tilltalade—på 

grund av bland annat tidigare händelser och sina individuella förutsättningar—omständigheterna 

som mer hotfulla än de objektivt var, och putativbedömningen sker utifrån subjektiv verklighets

föreställning.195  I botten fanns således en äkta, berättigad nödvärnshandling, men i tilllägg, så att 

säga, även en putativ nödvärnssituation, där den tilltalades reaktion avsåg såväl den riktiga faran 

som det missuppfattade allvaret i denna fara. I förhållande till situationen och händelseförloppet, så 

som det objektivt såg ut, hade den tilltalade reagerat alltför kraftigt. Han övervärderade faran och 

allvaret och använde dessutom försvarsmedel och metoder som—konstaterade rätten—är oaccep

tabla under i stort sett de flesta tänkbara förhållanden; hans handlande var därför uppenbart oför

svarligt, och hade varit så även om hans föreställning om situationen varit riktig.196 Hänsyn togs till 

individuella faktorer, som besinningsförmåga och psykiskt tillstånd.197 Samtidigt la HovR vikt vid att 

faran ‚[o]bjektivt sett’ borde198 ha ‚tett sig mindre omedelbar’, och tycks utgå från ett resonemang 

om det  objektivt  akuta i händelsen, snarare än den individuella upplevelsen.199  Även om skulden 

inte helt eliminerades, borde ovanstående faktorer, menade HovR, tillgodoräknas den tilltalade på 

så sätt att ‚den grad av skuld som han ådragit sig är avsevärt mycket mindre än om hans handlande 

inte skett i nödvärn.’200

särbehandling på påföljdsnivån
fängelseförbud. Huvudtanken i svensk rätt, sedan BrBs införande, är att en psykiskt sjuk till

talad döms till ansvar såsom vore han frisk, och att det psykiska tillståndet hanteras som en verk

ställighetsfråga; fängelsepåföljd kan inte ådömas, utan domstolen måste välja annan påföljd eller 

192 Jareborg (2001), s 361.
193 Jareborg (2001), s 362. Se även not 187.
194 B140008, s 13f.
195 B140008, s 14.
196 B140008, s 14.
197 B140008, s 15.
198 Med viss tvekan. Domstolen säger inte att något ‚borde’ ha varit si eller så, däremot ‚spekuleras’ utifrån vad som objektivt sett 

ägt rum och vad den tilltalade, givet omständigheterna, hade mandat till. (B140008, s 15.)
199 B140008, s 15.
200 B140008, s 15. Den tilltalades psykiska tillstånd och den yttre situationen (vilken berättigade nödvärn) påverkade straffvärdet 

mildrande (BrB 29:3); fängelse hade dock varit den enda möjliga påföljden i ett mål som detta (ibid, s 15f). Eftersom den till
talade var allvarligt psykiskt störd vid brottstillfället—dock ej längre vid domstillfället—och därför inte fick dömas till fängelse, 
förklarade HovR:n att han skulle vara fri från påföljd (ibid, s 16, s 19).
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överlämnande till rättspsykiatrisk vård.201 Fängelseförbud gäller den som begått en gärning under 

påverkan av  allvarlig psykisk störning.202  Ursprungligen var tanken med BrB att särbehandlingen 

skulle gälla en relativt bred grupp gärningsmän, som hade uttalade psykiatriska vårdbehov—de psy

kiskt sjuka och de med psykiskt sjuka jämställda lagöverträdarna—men genom en reform år 1992 

inskränktes gruppen och fängelsepåföljd blev möjlig för samtliga lagbrytare utom dem som inryms i 

en snävare grupp, de allvarligt psykiskt störda,203  för vilka  fängelseförbudet ännu gäller, dock med 

ytterligare begränsningar tillkomna på senare tid.204 Övriga döms som vanligt, trots att frånvaro av 

allvarlig psykisk störning i realiteten inte innebär någon anmärkningsvärd grad av mental sundhet. 

Fängelseförbudet omfattar dock ännu fall där ansvarsfrihet på grund av otillräknelighet—en ännu 

snävare definition—inte hade varit aktuellt.205 

särbehandling. Särbehandlingen av psyksjuka förpassades med BrB från ansvarsprövningen till 

påföljdsstadiet, där behandlingsstrategi syftade till att överföra varje individ—frisk som sjuk—till 

lämplig institution eller behandling: vård av psykiskt sjuka och reformering eller rehabilitering av 

‚sunda’ lagbrytare (även de friskas kriminalitet sågs som uttryck för behandlingsbara patologiska till

stånd).206 Då behandlingideologins inflytande successivt minskat, till förmån för mer traditionella 

idéer om påföljd som straff, är ansvarsförmågans betydelse för ansvarigheten åter desto mer aktuell. 

Nuvarande ordning kan kritiseras för det orimliga i  att döma en allvarligt psykiskt sjuk person till 

ansvar—en person som är uppenbart galen eller saknar förankring i verkligheten—när fängelse inte 

får utdömas som påföljd och när de andra potentiella påföljderna på ett eller annat sätt antingen är 

otillräckliga eller helt enkelt inte har i straffprocessen att göra (att dömas till vård som påföljd är en 

något egenartad ordning). Förutom fängelseförbudet kan noteras BrB 29:3 p 2, vars blotta existens 

är något av ett erkännande att handlingar företagen av psykiskt sjuka—eller andra svaga personer

—är mindre klandervärda, även om ansvaret som sådant är opåverkat.207 

201 Eller—om inget påföljdsalternativ är tillämpligt—avstår från att döma till någon påföljd, för att i stället förklara den, för den 
olagliga handlingen ansvarige, fri från påföljd. Se, e g, not 200 ovan.

202 BrB 30:6. Att notera är alltså att en gärningsman som begått brott under inflytande av allvarlig psyisk sjukdom utan vidare kan 
dömas till andra påföljder än fängelse, i princip oavsett hur sjuk vederbörande varit vid gärningstillfället så länge uppsåt (oakt
samhet) förekommit eller, vid brott med strikt ansvar, endast på  grund av upphovsmannaskap till gärningen.

203 Allvarlig psykisk störning ska, enligt förarbetena, tolkas utifrån ett helhetsperspektiv, medgivande att alla slags psykiska störn
ingar och sjukdomar kan beaktas. Tillståndets emanens är oviktig; dess bakgrund kan återfinnas i såväl biologiska eller medi
cinska som i psykologiska och sociala faktorer. (SOU 1996:185 del I, s 497f.) Tillståndets art och grad sammanvägs och avgör 
hurpass allvarligt det antas vara; i e, typ av tillstånd samt grad av påverkan. (ibid, s 499 samt SOU 2002:3, s 146.) En psykos, e  
g, antas vara allvarligare till art än en neuros, medan den senare ibland kan vara allvarligare till graden än den förra. Allvarliga 
psykiska störningar är, e g, psykotiska tillstånd (med störd realitetsvärdering, vanföreställningar etc) och svåra depressioner 
och personlighetsstörningar. (SOU 2002:3, s 145.)

204 SOU 1996:185 del I, s 496. Notera dock not 3, beträffande de senaste förändringarna.
205 SOU 1996:185 del I, s 524. Notera dock not 3, beträffande de senaste förändringarna.
206 Strafflagsberedningen som utarbetade förslaget till BrB hade koncentrerat sig på preventionstanken och vårdbehovet, och från

gått vedergällningsperspektivet; man skulle inte längre straffa, i vedertagen mening (även begreppet straff ersattes av påföljd), 
utan behandla den kriminelle på lämpligast sätt, därför fanns inte, ansågs det, behov av ansvarsfrihet för psykiskt sjuka. Även 
om behandlingsideologin inte fick genomslag på alla plan, så godtogs förslaget att slopa ansvarsfriheten av riksdagen 1962. 
(Se, e g, SOU 1996:185, s 278ff.)

207 De faktorer som 29:3 berör skiljer sig från fängelseförbudet i 30:6; förmildrande för straffvärdet är främst  situationsbundna 
faktorer som gör beteendet förståeligt  under omständigheterna, i e, handlandet är  normalt  i den situation den handlande be
finner sig. Fängelseförbudet, å andra sidan, berör generella, men personspecifika egenskaper; det är personen, och inte på nå
got vis situationen, som är ‚onormal på ett djupgående och relativt permanent sätt.’ (Lernestedt, s 340.) Men att psykiska till
stånd även kan inverka på straffvärdet, är inte konstigt. Straffvärdet ska utgöra en ‚funktion av gärningens skadlighet eller far
lighet och den brottsliges skuld sådan den kommit till uttryck i gärningen.’ (Jareborg o Zila (2001), s 103.) Den psykiskt sjuke 
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utredningarna 
År 2002 föreslog Psykansvarskommittén att tillräknelighet skulle återinföras som ansvarsrekvisit. 

Trots de reformer som straffrätten genomgått under 1900talet, har den äldre synen på ansvarighet 

aldrig helt utraderats; i stället framstår frigörelsen från den traditionella synen på tillräknelighet—

och andra för rätten essentiella koncept—som halvhjärtad.208 Jareborg påpekar att  ‚det ansvarsbe

grepp, som har ansvarsförmåga som ett kriterium’, aldrig har upphört att ‚[prägla] svensk straffrätt, 

trots att ansvarsförmåga utgått som brottskriterium.’209 Psykansvarskommittén fastställde att skuld

principen har som konsekvens att det är oetiskt att tillskriva ansvar för gärning begången under in

flytande av otillräknelighet, i tillstånd av nedsatt förmåga till verklighetsbedömning eller handlings

kontroll.210  För att tillgodose hänsynen till skuldprincipen, bör ansvarsförmåga återigen göras till 

formellt ansvarskriterium, menade man.211 Av etiska skäl bör ansvarsledet tillmätas avsevärt större 

betydelse i rättsskipningen, jämfört med vad som i dag är fallet, ansåg kommittén, som också på

pekade att principerna om skuld och ansvar är rättsstatliga grundkrav vilka hålls för mer eller min

dre självklara i andra, med Sverige likvärdiga, rättssystem.212  Vanligtvis—dock inte alltid—är det 

bland ursäkterna som psykisk störning räknas in i de rättsordningar som har en konstruktion med 

ansvarsbefrielse för otillräkneliga. Fördelen med en sådan reglering är att uppsåtsbedömningens 

komplexiteter i någon mån undviks i fråga om gärningsmän som saknar ansvarsförmåga; reglerna 

utgör en genväg runt de praktiska svårigheter dessa avgöranden innebär.213 

Den tillräknelighetsklausul Psykansvarskommittén föreslog löd:

‚En gärning skall inte medföra ansvar för den som till följd av en allvarlig psykisk störning [eller] en tillfällig 
sinnesförvirring ... har saknat förmåga att inse gärningens innebörd eller anpassa sitt handlande efter en sådan 
insikt.’214

Den lydelsen hade föregåtts av ett förslag från Straffansvarsutredningen—som också förordade 

ansvarsförmåga  som brottsförutsättning—med lite annorlunda utformning:

‚Begås en gärning under påverkan av en allvarlig psykisk störning eller en tillfällig sinnesförvirring utgör gärn
ingen inte brott, om gärningsmannen inte själv vållat tillståndet och han till följd av detta har saknat omdömes
förmåga eller förmåga att kontrollera sitt handlande.’215

vars tillstånd inte är—till art och grad—så allvarligt att fängelseförbudet träder in, kan således i vissa fall få ‚tillgodoräkna’ sig 
detta såsom förmildrande omständighet, e g, om denne befunnit sig i en pressad situation, som med hänsyn till vederbörandes 
förutsättningar varit svår att hantera. Samhället ‚värderar’ då beteendet som mindre allvarligt än det annars skulle varit (Lerne
stedt, 340).

208 Synpunkten är Straffansvarsutredningens,  en statlig utredning som föregick Psykansvarskommittén (SOU 1996:185 del II, s 
293). Ansvarsförmågans spår i rättstänkandet syns i, e g, en nu 20 år gammal proposition, i vilken uttryckligen anges att en till
talads ansvarighet ska bedömas utifrån förmågan att följa lagen och att i bedömningen ska vederbörandes psykiska tillstånd vid 
gärningstillfället beaktas (SOU 1996:185 del I, s 491). 

209 Jareborg (1969), s 342f. Exempel på detta är BrB 1:2 e c (om ansvarsfrihet vid tillfällig sinnesförvirring). Därutöver finns den 
regel som medger strafflindring för den som vid gärningstillfället lider av en psykisk störning; enligt Jareborg ett tecken på att 
lagstiftningen beaktar att den som saknar full ansvarsförmåga inte förtjänar fullt straff (ibid). Straffansvarsutredningen tog 
också fasta på detta fenomen som exempel på den ofullständiga frigörelsen från de klassiska ansvarighetsidéerna: den lagbryt
are som är galen nog att sakna ansvarsförmåga straffas—förvisso med vård, men vård betraktas ju som en med fängelsepåföljd 
likvärdig påföljd, som kan vara nog så hård för individen—medan den milt tokige med nedsatt, om än inte obefintlig, ansvars
förmåga får tillgodoräkna sig sitt psykiska tillstånd som förmildrande omständighet vid påföljdsbestämningen (SOU 1996:185 
del I, s 524).

210 SOU 2002:3, s 225.
211 SOU 2002:3, s 223.
212 SOU 2002:3, s 19, s 230. Se också vidare nedan.
213 Jareborg (2001), s 359.
214 SOU 2002:3, s 37.
215 Citat ur Jareborg (2001), s 361, se även SOU 1996:185 del I, s 463. 
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Inget av förslagen har fått konkret genomslag, däremot tillsattes under 2008 en ny utredning om 

de allvarligt psykiskt sjukas straffansvar.216

De bägge förslagens tillräknelighetskriterium berörs även på annan plats i uppsatsen, men några 

allmänna synpunkter kan noteras. Bägge föreskriver kausalsamband mellan psykiskt bristtillstånd 

och lagstridig handling.217 Straffansvarsutredningen föreslår omdömesförmåga alternativt kontroll

förmåga som kärnkriterium; Psykansvarskommittén insiktsförmåga alternativt förmåga att anpassa 

handlandet. Till skillnad från uppsåtets insiktskrav, som åsyftar de specifika gärningsrekvisiten, ska 

Psykansvarskommitténs insiktskriterium tolkas i vid bemärkelse.218 De irrationella bevekelsegrunder 

och bisarra motiv som kan känneteckna den psykiskt sjukes tankevärld är—som redan nämnts—

sällan av den karaktär att de utesluter uppsåt; ändå kan det vara uppenbart att den sjuke inte är 

förmögen att bära ansvar som den ordinäre lagbrytaren.219  Vanföreställningar kan skänka brottet 

mening och ytterst motivera gärningen—de kan verka förstärkande på uppsåtet—och trots att de är 

befängda, förhindrar de inte automatiskt att den drabbade har en någorlunda korrekt uppfattning 

om andra aspekter av skeendet och de faktiska förutsättningarna. Kruxet med uppsåtet är dock, att 

förstår en person vad han gör, är det mindre relevant varför han gör det han gör; om han grundar 

sitt agerande på vanföreställningar eller på rationella överväganden är i princip egalt för uppsåts

bedömningen, då den sker på samma sätt vare sig personen är mentalt frisk eller sjuk.220 Otillräkne

lighetsrekvisitet skulle dock lösa just detta problem.

Tanken bakom Psykansvarskommitténs förslag är att en grupp som idag döms till ansvar—om 

än inte till fängelsepåföljd—skulle komma att ansvarsbefrias; samtidigt skulle vissa kategorier av 

lagbrytare, som hört till kategorin som omfattas av fängelseförbudet, hållas ansvariga och dömas till 

påföljd i vanlig ordning, då de personerna inte skulle ses som otillräkneliga, enär otillräknelighets

definitionen är mer inskränkt än ‚allvarlig psykisk störning’.221 Tillräknelighetsrekvisitet är således 

restriktivare, dess omfång snävare och otillräknelighetens effekter mer preciserade. Totalt sett skulle 

ett mindre antal tilltalade falla under otillräknelighetsdefinitionen—jämfört med fängelseförbudet—

men dessa vore helt fria från ansvar för begången gärning, och deras fortsatta öde skulle hanteras 

av andra instanser än straffsystemet.222 

216 Se not 3
217 E g, i Psykansvarskommitténs förslag krävs att sinnestillståndet och gärningen är kausalt relaterade; gärningen måste ha före

tagits till följd av det mentala tillståndet (som i sin tur har sitt ursprung i den psykiska störningen). Därmed erfordras något ut
över en korrelation i tid och rum. (SOU 2002:3, s 367.)

218 SOU 2002:3, s 369. I e, det handlar om individens förmåga till insikt och förståelse på ett mer generellt plan. Kommittén exem
plifierar detta med häleribrottet; rekvisitet  frånhänt annan genom brott måste täckas av den tilltalade, som befattat sig med 
häleriobjektet. För uppsåtsprövningen är det då ovidkommande om vederbörande tror sig veta att objektet i fråga blivit stulet 
av marsianer (som rest till Tellus för att genomföra denna stöldraid!) och han har fått deras uppdrag att ta hand det; hans upp
såt täcker uppenbart befattning med stöldgods. Däremot kan en sådant en dylik vanföreställning vara relevant för tillräkne
lighetsprövningen (ibid). Se vidare under andra avsnitt i uppsatsen.

219 Se e g SOU 1996:185 del I, s 530.
220 Se e g SOU 1996:185 del I, s 530.
221 SOU 2002:3, s 216. Notera dock att förändringar beträffande fängelseförbudet redan har genomförts, se särskilt not 3.
222 SOU 2002:3, s 20 o 216. Att det endast är det individuella ansvaret som påverkas torde ha avgörande betydelse för, e g, med

verkansansvar, eftersom det alltjämt i grunden finns en rättstridig gärning, som övriga kontrahenter kan ha förhållit sig till på 
sätt som föranleder att de bör hållas ansvariga. Liksom straffrättsvillfarelse och excess torde endast den enskilde individen få 
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FRIHET OCH ANSVAR

moraliskt ansvar—straffrättsligt ansvar
‚If  Eichmann believed that everything he did was his patriotic duty,  he did not  intentionally  do anything 

wrong, though we may judge that what he did intentionally was wrong.’223

Förbindelsen mellan straffrätten och moralfilosofin är intrikat. Framför allt är det närmast ogör

ligt att frigöra och isolera ansvarsläran från den moralfilosofiska föreställningen om ansvaret.224 En 

fundamental   idé  är—eller har varit—att  ansvar  förutsätter skuld;  ibland även moralisk skuld.225 

Detta handlar inte om att ett brott måste utgöra en moralisk förbrytelse; däremot att ansvaret så

som begrepp och såsom det traditionellt uppfattats—det vill säga, idén om att vara ansvarig—inte 

äger en från moralfilosofin fristående mening. Ansvarstillskrivandet som företeelse kräver någon 

form av föreställning kring ansvarighetens essens och dess förutsättningar, och i detta inbegrips en 

rad filosofiska—närmast metafysiska—koncept, däribland: fritt handlande, klander och skuld. Det 

är begrepp som på intet sätt är entydiga eller strikt juridiska. Det subjektiva brottsrekvisitets bak

grund finns ju i ett slags värderande av den psykiska inställning som den ansvarige företett. 

Moralfilosofiska värderingar har länge givit ansvarigheten mening, även om det teoretiskt sett 

vore möjligt att skilja moral och rätt från varandra. Feinberg menar att vi egentligen har att göra 

med två  väsensskilda fenomen: det ena, den juridiska ansvarigheten,  tillgodoser samhällets och 

rättsskipningens praktiska behov och beror av politiska syften och materiella mål; det andra, den 

moraliska ansvarigheten, är en teoretiskfilosofisk konstruktion, fristående från de pragmatiska hän

synen.226 Dessa fenomen har olika syften, betydelser och funktioner; det förra handlar om att hålla 

ansvarig (eller att tillskriva ansvar), det senare om att vara ansvarig.227 

Skuldkravet,  såsom ansvarighetens grund,  är  den moraliska principens konkreta tillämpning; 

skuldkravet utgör den etiska  förutsättningen  för ansvarstillskrivande, men har inget att göra med 

den straffbelagda gärningens eventuella moraliska kvalitet.228 Frågan om ansvarighetens moraliska 

tillgodoräkna sig sin otillräknelighet såsom ursäkt.
223 Mackie, s 204.
224 Jareborg (1992),  s 62.
225 Hart, s 35. De moralfilosofiska värderingarna korresponderar dock givetvis emellanåt inte med de juridiska, trots att de förra 

utgjort ett fundament för de senare. 
226 Feinberg, s 26f.
227 Feinberg, s 26f. Där den moraliska ansvarigheten teoretiskt sett är slutgiltig, ickegodtycklig samt oberoende av den materiella 

verklighetens förutsättningar, mål, syften och de politiska övervägandena den är ett slags intern, medvetandets samvets― dom
stol är det jurid― iska ansvarsbegreppet ständigt utsatt för det praktiska livets villkor, det påverkas av omgivningen och mani
festeras i den yttre verkligheten, och det är inte minst beroende av att dess gränser dras på ett sätt som gör an― ― svaret till
lämpbart i konkreta fall. Med en viss precision kan man ange gränserna för ansvar och ickeansvar, fel och rätt, skuld och icke
skuld, men de i juridisk mening exakta indelningarna korresponderar inte nödvändigtvis med vad som skulle betraktas som 
moralisk ansvarighet; och när på förhand uppställda regelverk, om än så detaljerade, tillämpas på verklighetens diffusa fall 
finns alltid risken att resultaten ur moraliskt hänseende blir godtyckliga och nyckfulla. Problemet med det moraliska ansvars
begreppet är ju dock att dess innebörd inte går att fastställa på något tillförlitligt sätt; dess konkreta tillämpning blir därför 
oundvikligen godtyckligt och nyckfullt. Att hålla juridiskt ansvarig är kanske det närmaste man kan kom― ― ma en etisk godtag
bar straffilosofi; att fixera det moraliska ansvaret är däremot en ickejuridisk fråga. (Se, e g, Feinberg, s 31ff.)

228 Hart, s 38. I e, handlandet som betecknas som lagstridigt (och ger upphov till skuld) måste inte strida mot en moralisk värd
ering; däremot måste ansvarshållandet ske under iakttagande av straffrättsetiska principer. Mot detta kan man argumentera att 
rätten löper risk att uppfattas som orättfärdig, om kriminaliseringen av specifika handlingar alltför långt fjärmar sig gängs upp
fattning om vad som är moraliskt rätt eller fel; det går att hävda att i samhällsmedborgarnas ögon bör definitionerna av olag
ligt och omoraliskt någorlunda sammanfalla, för att inte rättssystemets moraliska legitimitet ska urholkas (Hart, s 38f; Mackie, 
s 210f). Medborgarna måste uppfatta bestraffningen, såsom samhällsinstitution, som rättvis (Mackie, s 210). Hart menar dock 
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fundament är således skild från uppfattningen—bland människor i allmänhet och hos den individ

uelle gärningsmannen i synnerhet—om vad som är moraliskt eller omoraliskt. Likaså är skuldprin

cipen en moralisk princip, som inte har att göra med moraluppfattningar kring specifika handlings

typer.229  Ansvarighetens inneboende moraliska värderingar handlar därför om de etiska föreställ

ningar som rättfärdigar och reglerar ett system där individer underkastas tvångs och maktmedel; 

de berör däremot inte de moraliska kvaliteterna av de handlingar som kriminaliseras och för vilka 

straff i de enskilda fallen påförs. Hart kritiserar perspektivförväxlingen kring den moraliska skulden; 

det förmodas att moralisk skuld refererar till  gärningens moraliska egenskaper, när det i stället är 

fråga om en övergripande etisk princip: att endast den som förmår handla annorlunda—den som 

handlar frivilligt—kan hållas moraliskt och därmed rättsligt ansvarig.230 Det är möjligt att också be

trakta moralfrågan ur en annan synvinkel: i det att ansvarigheten, och framför allt skulden, har att 

göra med den agerandes moraliska inställning—eller förhållande—till sitt handlande.231 Den moral

iska grunden för rättvis bestraffning av den enskilde är likväl, att denne frivilligt företagit en lag

stridig gärning, och inte att denne frivilligt brutit mot moraliska normer och attityder.232 (Detta är 

särskilt relevant då individer som lider av exempelvis vanföreställningar emellanåt är benägna att se 

sitt lagstridiga beteende som moraliskt berättigat, trots medvetenhet om dess lagstridighet.)

I rättsordningar, där ansvarsbefriande galenskap har en kognitiv definition, föreskrivs emellanåt 

att den ansvarige ska ha haft förmågan att förstå att handlingen han företar sig är felaktig. (Detta 

kan liknas vid Psykansvarskommitténs formulering av tillräknelighetskriterium, vilket innehåller ut

trycket ‚att inse gärningens innebörd’, som dock är jämförelsevis brett till sin natur.233) Strikta vet

skapskriterier kan tolkas på två sätt: nämligen som förståelse avseende lagens eller moralens men

ing.234 Vetskapskriterier av liknande art, liksom andra tillräknelighetskriterier, bygger på föreställ

ningar om moralisk ansvarighet—om det onda (omoraliska) sinnelaget, om ett omoraliskt förhåll

ningssätt till det egna handlandet—som återspeglar allmänna moraliska värderingar.235 Andra vet

skapskriterier, som det av Psykansvarskommittén föreslagna, är på så sätt bredare än juridisk och 

att överensstämmelsen mellan det moraliskt klandervärda och det som medför juridiskt ansvar inte behöver vara fullständig 
(Hart, s 174). Mackie skriver att det juridiska ansvarsbegreppet influeras av det moraliska, men att det förra inte är fullt av
hängigt det senare, ej heller tvärtom (Mackie, s 215). Det o/moraliska är dock inte en immanent kvalitet i handlingen eller 
handlingstypen, utan moralstridig kvalitet ‚genereras’  i och med att ett beteende kriminaliseras (i e, s k mala prohibitagärn
ingar kan betraktas som omoraliska handlingar); vad som är omoraliskt, liksom vad som är olagligt, är sålunda normativa frå
gor (Mackie, s 210; se även vidare nedan). Det utesluter ändå inte att en del beteenden är moraliskt klandervärda utan att vara 
lagstridiga; moraliskt skuldbeläggande har en funktion utanför rättssystemet och moraliska värderingar existerar utanför och 
fristående från detta (Hart, s 174). 

229 Hart, s 38.
230 Hart, s 36ff. Hart menar att moraliskt ansvar misstas för något annat än det är. Han påpekar att moraliskt ansvar för en lag

stridig gärning är fullt möjligt även när lagbrottet i fråga är en moraliskt ‚neutral’ handling (i e, inte en mala in seförbrytelse); 
det väsentliga är att handlingen företagits frivilligt. Det förhindrar inte att många lagbrott också är brott mot allmänna, moral
iska värderingar (ibid). Se även not 228.

231 Kan också beskrivas som att skulden är ett mått på individens attityd inför de moraliska förväntningar som ställs på människor 
i ett samhälle (Morse (1999), s 149).

232 Hart, s 57. 
233 Om Psykansvarskommitténs (SOU 2002:3) förslag, se ovan.
234 Somliga har hävdat att felaktighet borde tolkas som moralisk felaktighet, och ej endast i meningen lagstridighet (Schopp, s 43; 

‚Royal Comission on Capital Punishment Report’, s 416). En sådan tolkning är dock inte oproblematisk, se vidare nedan. 
235 Fingarette, s 37.
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moralisk ‚vetskap’, även om de har en sådan komponent i sig också; de handlar inte bara om vet

skap utan om förståelsen av gärningen och dess sammanhang.

Beröm och klander är moraliska värderingar som hör nära samman med tillskrivande av individ

uellt ansvar; vissa subjektiva och objektiva omständigheter har traditionellt ansetts utesluta att den 

handlande klandras.236 Handlingsskäl blir objekt för moraliskt värderande, och skulden är, i andras 

ögon, betingad av den handlandes förutsättningar och bevekelsegrunder.237 Men samtidigt kan häv

das att den moraliska ansvarigheten är oanvändbar och irrationell; att dess exakthet bara är en illu

sion.238 De juridiska reglerna kräver däremot lämpliga, pragmatiska definitioner, av samhället be

slutade normer, men kan åtminstone på detta vis erhålla giltiga formuleringar. För det rättsliga an

svaret kan så regler uppställas och principer formuleras, vilka är allmänt accepterade och ur etiskt 

perspektiv godtagbara (enligt de etiska normer samhällsgemenskapen väljer att omfatta).239

straffrättsetik
De grundläggande principerna240 uttrycker elementära värderingar om straffrättens och  ansvars

hållandets  beskaffning.  Ansvarighet   som  förutsättning   för  bestraffning  kan   sägas  ‚återspegla  en 

fundamental moralisk princip’ vars essens utrycks i konformitetsprincipen.241  Tillräknelighetsklau

suler och andra regler, som undantar allvarligt psykiskt sjuka från straffansvar, har ofta betraktats 

som oundgängliga för en rättfärdig konception av den juridiska ansvarigheten; de har uppfattats 

som garanter för en rättvis straffrättsskipning, där ansvarshållande endast är möjligt, om den som 

hålls ansvarig äger en förmåga som uppfyller vissa grundläggande kriterier avseende mentala och 

fysiska förutsättningar, såsom till exempel ett minimum av förstånd och självständighet.242 Bestraff

ande kräver, för sin rättfärdighet, att den enskilde kunnat göra valet mellan att utföra den handling, 

för vilken en viss påföljd föreskrivits, och att avstå därifrån.243 Företas handlingen frivilligt, kan den 

handlande sägas ha moralisk skuld till den, vilket ansetts vara fundamentalt för ett rättvist ansvars

tillskrivande.244 När individen underställs statens ingripanden och maktmedel, måste de principer 

upprätthållas, vilka är avsedda att säkerställa att statens behandling av den enskilde är rättvis och 

rimlig.245 Bestraffning av den, som inte förmått rätta sig efter lagen, är—skriver Jareborg—en inhu

man och obarmhärtig ordning, och de eventuella vinster som ett sådant förfarande ger, kan inte 

uppväga att individens rättssäkerhet offras, något som blir en oundviklig följd då principen om det 

personliga ansvaret urholkas.246 

236 Mackie, s 204.
237 Jareborg (1992), s 241.
238 Feinberg, s 36. Den kan inte formuleras eller definieras, konkret och objektivt, och om den existerar, måste det vara som en 

teoretisk konstruktion, vars innehåll undflyr beskrivning. Det är som att anta, att det existerar en naturrätt. (Se även not 227.)
239 Feinberg, s 36. (Se även not 227.)
240 Konformitets och skuldprinciperna.
241 I e, den som inte kan hjälpa vad han gör, ska inte heller straffas. Hart, s 174. 
242 Ashworth, s 202.
243 SOU 1996:185 del II, s 492. Se även ovan, not 246.
244 Hart, s 38.
245 Ashworth, s 202.
246 Jareborg (2001), s 59. Se Jareborgs kritik mot att konformitetsprincipen inte upprätthålls ovan. Strafflagsberedningen menade 

att de grundläggande principerna måste upprätthållas, eftersom staten medvetet tillfogar den enskilde ett lidande, när den ut
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Förfaranden där den straffas, som inte uppfattas ha skuld eller vara klandervärd, kan ge upphov 

till ett slags disharmoni mellan å ena sidan straffrättssystemet och å andra sidan den allmänna rätts

känslan.247 En brittisk utredning uttryckte det så här:

‚A just and adequate doctrine of criminal responsibility cannot be founded on legal principles alone. Respons
ibility is a moral question; and there is no issue on which it is more important that the criminal law should be in 
close accord with the moral standards of the community.’248

Så länge straffrätten innehåller ett moment av klander och används som ett sätt att ‚vedergälla’ 

och uttrycka avståndstagande till ett felaktigt handlande, är det ganska okomplicerat att motivera 

att bara den som har skuld bör hållas ansvarig.249 Vedergällningstanken tyngs å andra sidan ned av 

‚onödig’  metafysik,  av beroende  av  diffusa konstruktioner  kring  moralisk   förtjänst   samt  av den 

tunna kopplingen mellan reparation och retribution.250 Är bestraffningens ändamål i stället att reha

bilitera lagbrytaren, får det personliga ansvaret underordnad betydelse, då ansvarsprincipen inte in

tar samma plats i ett straffsystem utan retributiva inslag.251 Det är då å andra sidan svårare att rätt

vist straffa, då moralisk förtjänst inte tas i beaktande.252 Genom en retributiv straffsyn kan dessutom 

eventuella ursäktsgrunder motiveras med rättvise och förtjänstargument.253

Otillräknelighet såsom ansvarsbefriare är en sådan principiell moralisk fråga, vars svar beror av 

de etiska värderingar som kan anföras också i fråga om ansvarighet. Eftersom den psykiskt sjuke 

inte har skuld till sin galenskap, har traditionen accepterat att dennes ansvar för sina gärningar är 

mindre än det annars skulle varit, åtminstone så vitt sjukdomen och gärningen har ett samband; 

den galne kan betraktas som ett offer för eller som oförskyllt drabbad av sjukdomen, och därför 

utan moralisk skuld till sitt predikament.254 På många håll föreskrivs, utöver att skulden är en förut

sättning för ansvar, undantag från straffansvar för dem som lider av allvarliga psykiska sjukdomar 

och som inte uppfyller grundläggande krav på ansvarsförmåga.255 Morse skriver att etiska skäl med

för att den irrationelle gärningsmannen bör ursäktas, då denne saknar en för ansvaret oundgänglig 

förmåga.256  Denne är inte en moraliskt ansvarig agent och förtjänar därför inte klander.257  Morse 

menar också att denna brist medför att eventuellt skuldbeläggande är orättfärdigt och ineffektivt.258 

Jareborg, som menar att den galne i egentlig mening inte kan klandras, framhåller att krav på skuld 

dömer och verkställer straffet (se not 243).
247 Mackie, s 210f. Se även ovan not 228. Straffandet måste uppfattas som en rättvis institution av medborgarna; däri inbegripet 

synen på gärningstyper och förtjänst, samt synen på hur olika typer av gärningsmän bör behandlas (se e g Mackie, s 210).
248 Royal Commission on Capital Punishment, s 411.
249 Hart, s 176f.
250 I det att straffet ses som ett slags återgäldande av en moralisk skuld—men där varken skulden eller återgäldandet kan sägas ha 

självständig existens (också återgäldandet blir genom straffet symboliskt) och än mindre korrelera med varandra. (Se, e g, 
Harris, s 60.

251 Hart, s 177.
252 Harris, s 60.
253 Harris, s 60.
254 Se e g Radden, s 7ff. Det är emellertid inte av nödvändighet som det ena följer av det andra; att ett tillstånd är skuldlöst, ger 

inte i sig självt vid handen att de handlingar som resulterar därav alltid bör ursäktas. Handlingarna kan, e g, vara möjliga att 
avstå, trots att tillståndet, som givit upphov till strävan att utföra beteendet i fråga, är skuldlöst. Därför krävs ytterligare kvali
fikationer i ursäktsdefinitionen (Radden, s 8f).

255 Hart, s 173f. Se vidare nedan.
256 Morse (1999), s 164.
257 Morse (1999), s 155. Detta gäller i ett rättsystem som baseras på moralisk förtjänst (ibid). 
258 Morse (1999), s 152.
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och på moralisk ansvarighet har en begränsande—men inte en konstituerande—funktion för straff

ansvaret.259  En utredning konstaterade att straffansvar  ‚i botten alltid [torde] förutsätta moraliskt 

ansvar, medan det omvända förhållandet inte gäller.’260  Jareborg skriver att det formella avskaff

andet av ansvarsförmåga (tillräknelighet) som brottsförutsättning var ett förhastat—och obefogat, 

får  man  förmoda—avståndstagande till   idén om människans moraliska ansvarighet,  ett  begrepp 

som rätten inte kan klara sig utan.261 Om den moraliska skulden är egal, är den psykiskt sjuke hand

lande i lika grad som den friske ansvarig för sina handlingar, och de åtgärder som vidtas mot veder

börande kommer att handla om dessa åtgärders ändamålsenlighet, inte om den ansvariges förtjänst.

argument kring galenskap och ursäktande
Som delvis berörts ovan262 talar ett antal etiska skäl för att vissa personer eller vissa handlingar 

bör ursäktas. Huruvida detta gäller den psykiskt sjuke och dennes handlingar i annan utsträckning 

än friska personer och deras handlingar, råder det dock delade meningar om. Diskursen om ansvar

igheten har snarare fördunklats (än upplysts) av en rad filosofiska föreställningar, i synnerhet meta

fysiska sådana.263 Argumenten för och emot att ursäkta den sjukes eller den oförnuftiges gärningar 

är många. Några kommer att beröras nedan. Beträffande bestraffningens eventuella samhällsnytta 

är det en fråga som främst hör hemma annorstädes, inte i diskussionen om ansvarsbegreppet.264

Det har bland annat sagts att den sjuke eller oförnuftige präglas av en särskiljande moralisk 

karaktär som rätten måste förhålla sig till; en karaktär som skiljer denne från de psykiskt normal

fungerande gärningsmän, som agerar av oaktsamhet, i missförstånd eller till och med av illvilja.265 

Att den ofria individen inte har en skuld att sona, är ett vanligt argument.266  Det handlar då snarast 

om att betrakta individen som skuldfri, bortsett från specifika omständigheter kring den enskilda 

259 Jareborg (1992), s 235f.
260 Psykansvarskommitténs utredning, i vilken även föreslogs ett återinförande av tillräknelighetskravet (SOU 2002:3, s 231).
261 SOU 1996:185 del II, s 293.
262 Se avsnittet om straffrättsetik.
263 Se, e g, Hart, s 173. Exempelvis determinationsfrågan. Inget antagande om determinism, indeterminism eller fri vilja kan vara 

till någon nytta så vitt gäller att skilja dem vi inte vill hålla ansvariga, e g, psykiskt sjuka, från de vi vill hålla ansvariga. Meta
fysisk frihet kan inte vara ett ansvarskriterium, och determinationen inte en företeelse som selektivt gäller vissa människor, 
men inte andra. Som Mackie påpekar: endast strävan efter föreställningen om absolut ansvar och ultimat frihet är oförenliga 
med en strikt determinerad verklighet—men sådana koncept är inte heller förenliga med en ickedeterminerad (eller en delvis 
determinerad) värld (Mackie, s 225f). Vidare nedan.

264 Harris, s 53. Ur ett utilitaristiskt perspektiv kan bestraffningen av psykiskt sjuka—här i meningen ansvarsoförmögna—eller någ
on annan samhällsgrupp moraliskt berättigats om dess effekt är gynnsam för samhället (Lernestedt, s 349). Visserligen är be
straffningen ett ont, men kan vara ett nödvändigt ont där det är befogat i den mån ett annat värre ont motverkas (Harris, s 53). 
Man måste således ställa bestraffningens förtjänster mot dess kostnader, och där väga in vilka konsekvenser straffhotet har för 
befolkningen och dem som ännu inte har begått en sådan handling som den som påförs straff (Hart, s 42). Bentham menade 
att effektiv avskräckning åstadkommer upprätthållande av allmänn laglydnad—straffrättens primära mål—och att också straff
rättsliga ursäkter kan motiveras utifrån en grundprincip om nytta (Lernestedt, s 349). Undantag från straffansvar för grupper 
av lagbrytare, e g, sinnessjuka, kan rättfärdigas om bestraffning under givna omständigheter inte har någon generell effekt på 
laglydigheten i stort i samhället (ibid); detta kan gälla, e g, de svårt psykiskt sjuka, så som en tämligen speciell och avgränsad 
grupp (Hart, s 41). Ett straffhot som inte är till nytta när det kommer till att påverka människors handlande—i e, förhindra att 
brott begås—saknar existensberättigande. Detta är principfrågor som avgörs på en allmän nivå; i det enskilda fallet, när det 
handlar om att fälla eller ursäkta någon för en viss handling, har frågor om rättvisa, moral och, för den delen, om nyttan med 
straffet (och om förmågan att kunna handla annorlunda) ingen plats, utan konsekvensen för lagbrytaren blir såsom de förutbe
stämda kriterierna anger (se, e g, Lernestedt, s 349). En invändning mot nyttoresonemang är att ansvarighetens mening är en 
annan än bara samlad samhällsnytta; exempelvis att rättvisans betydelse är mer framträdande, än huruvida människors bete
enden faktiskt påverkas, och att moraliskt klander ännu är en del av straffrätten (Dworkin, s 9).

265 Se, e g, Morse (1999), s 164.
266 SOU 1996:185 del I, s 515.
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gärningen (som nämnts, kan denne handla både frivilligt och uppsåtligen). Att hålla ansvarig—och i 

synnerhet att bestraffa—den som begått en gärning under inflytande av sjukdom är inte endast en 

bestraffning av gärningen utan också av sjukdomen, som den drabbade inte rår för.267 

Psykansvarskommittén menade att det är etiskt oförsvarbart att döma en psykiskt sjuk gärnings

man—vars verklighetsuppfattning är förvanskad eller vars beteende är starkt tvångsmässigt—till an

svar.268 Kommittén framhöll även att det kan vara orimligt att hålla den ansvarig, som är psykotisk 

eller ‚helt saknar förankring i verkligheten,’ även när omständigheterna annars är sådana att denne 

med fog kan påstås ha haft uppsåt att utföra gärningen.269 Detta korresponderar med argument som 

det att det är orimligt att skuldbelägga den som är sjuk och inhumant att straffa den sjuke lika som 

den friske.270 Därutöver att det är orättfärdigt och meningslöst att fördöma eller hålla den ansvarig 

som inte kunnat undvika en viss handling, därför att denne inte visste bättre—och inte kunde ha 

vetat bättre—eftersom denne inte hade tillfälle eller möjlighet att utnyttja den förnuftsförmåga som 

är tillgänglig för människan i alllmänhet.271 Otillräkneligheten är till sin natur sådan att den otill

räknelige—den psykiskt sjuke—befinner sig i ett mentalt tillstånd där straffhot kan förmodas sakna 

relevant inverkan på beslutsfattande och beteende.272 Straffsystemets ändamål uppnås inte genom 

att de otillräkneliga hålls ansvariga.273 Dworkin skriver om ett slags empirisk ansvarighet: om att be

trakta endast de individer som personligt ansvariga, vars handlande hade kunnat påverkas genom 

hotet om klander eller straff.274

Till de etiska skälen för ansvarsbefriande hör därtill bland annat att rätten bör, som Nehrman ut

trycker det, visa ‚ett skäligt medlidande med dem, som av mänsklig svaghet fela’.275 Och av samma 

anledning—att ansvarigheten bör vara relativ till den onda vilja den handlande hyser—förtjänar 

också de sinnessjuka medlidande framför bestraffning, eftersom de inte, till skillnad från andra kat

egorier av lagbrytare, inte handlat med ond vilja; deras handlande är inte av berått mod och inte 

fullkomligt uppsåtligt.276 Att hålla de otillräkneliga ansvariga leder till att straffrätten uppfattas som 

orättvis och irrelevant,277 och skulle strida mot ‚the moral feelings of the community.’278 

Å andra sidan är allmänhetens moralföreställningar kanske inte de lämpligaste av etiska mått

stockar: om allmänhetens önskemål fick råda vore, menar Darrow, behandlingen av psykiskt sjuka 

267 Se, e g, ‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 411.
268 SOU 2002:3, s 19.
269 SOU 2002:3, s 16; s 217.
270 ‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 410.
271 Se, e g, ‚Model Penal Code,’ s 423.
272 SOU 1996:185 del I, s 492. Straffhotet saknar således i dessa fall helt eller delvis sin förebyggande funktion. Därutöver kan an

tas att ansvarsfriskrivande, då det gäller en liten och ‚speciell’ grupp av lagbrytare, inte har en avgörande inverkan på den all
männa lagefterlevnaden. (Ibid.)

273 Redan Nehrman företrädde denna åsikt; bestraffning av den som saknar förnuft skulle motverka straffsystemets ändamål, förta 
instrumentets effektivitet. Nehrman, s 92. Se dock även ovan, not 264.

274 Dworkin, s 8. I e, individen har ansvarsförmåga om han kunde ha handlat annorlunda och hotet om ett straff hade kunnat ha 
en påverkande eller reglerande funktion för hans handlande (ibid).

275 Dess individer bör straffas mildare. Nehrman, 94f.
276 Nehrman, s 95.
277 Det ansåg, e g, strafflagsberedningen, som påpekade att straffåtgärder riktade mot personer med uppenbar oförmåga att lyda 

lagen är kontraproduktiva. SOU 1942:59, s 69.
278 ‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 412.
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förövare ännu mer oetisk. Han skriver exempelvis att ‚... public opinion is always crude, uninformed 

and heartless’ och att ‚[t]he borderline [mellan galen och frisk] is impossible to find, and in many 

cases so difficult to classify that there is often doubt as to where the given patient belongs. In the 

times when the crowd is either mad with the mob psychology of hatred, people are often impatient 

of insanity and do not care whether the accused was sane or not at the time of the commission of 

the act.’279 Strafflagsberedningen menade att straffrihetens område måste vara tydligt definierat och 

ha en avgränsning som överensstämmer med allmänhetens uppfattning om vad otillräknelighet är 

och bör vara.280 

Andra har menat att det är tveksamt om någon skillnad alls föreligger mellan den sjuke brotts

lingen och den friske, och att det, om det finns skillnader (i exempelvis förnuft), ändå är lämpligare 

att hålla alla lagbrytare lika ansvariga, om än inte alla bestraffas lika.281 Wootton har föreslagit att 

ansvarsbegreppet helt avskaffas till förmån för ett system med strikt ansvarighet.282 Där skulle straff

rätten i stället fokusera på preventiva åtgärder och ha behandling och rehabilitering som huvud

sakligt ändamål—helt enkelt, att se kriminella handlingar som patologiska symptom att åtgärda och 

motverka—i stället för att uppehålla sig vid diffusa fenomen som skuld och ansvar.283 Tanken på att 

avskaffa ansvarigheten—i dess traditionella mening—har just motiverats av, bland annat, att be

greppet uppfattats som innehållslöst och som omöjligt att definera objektivt och att undersöka em

piriskt. Enligt Wootton är begreppet helt enkelt onödigt därför att det ändå är omöjligt att bedöma 

en annan människas ansvarsförmåga och det är omöjligt att veta om en person kunde ha handlat  

annorlunda.284  Och vi saknar metoder för att upprätta  ‚a clear line between the wicked and the 

weakminded’.285  Andra  ansåg  att   inga  avgörande   skillnader  mellan   friska  och   sjuka   lagbrytare 

finns; de har alla hamnat i en situation de—beroende på omständigheter de själva inte rår över—

inte förmått undvika.286 Att avskaffa det moraliska ansvaret, är att erkänna att ingen rår för sitt arv 

och sin uppväxtmiljö, och har den gynnsamma bieffekten att ta udden av den moraliserande hög

färdighet som bestraffningen kommit att representera.287

279 Darrow, kap XIX o XXVI.
280 SOU 1942:59, s 69. Det är troligen en anledning att förbehålla ansvarsfriheten de egentliga mentalsjukdomarna (i strikt men

ing, e g, psykoser) till uteslutande av personlighetsstörningarna (e g, psykopati eller antisocial personlighetsstörning).
281 MacNiven, s 410.
282 Se vidare nedan.
283 Wootton, s 58 o 77ff. Se även Hart, s 178. Samhället ska genom straffet skydda sig från brottslingen, oavsett orsakerna bakom 

dennes handlande, och samhället bör göra det utan att beteckna lagbrytaren som moraliskt eller personligt ansvarig (Hospers, s 
121). Jämför även med 1900talets positivism samt de idéer som låg bakom BrB. 

284 Wootton, s 67. Om en specifik individ kunde ha handlat annorlunda är dock en annan frågeställning än den principiella, d v s 
om konformitetsprincipen och om att hålla eller inte hålla dem som inte kan handla annorlunda ansvariga. 

285 Wootton, s 73. Och, skriver hon: ‚... I was led ... to the conclusion ... that any attempt to distinguish between wickedness and 
mental abnormality was doomed to failure; and that the only solution for the future was to allow the concept of responsibility 
to „wither away” ...’ (ibid, s 66).

286 Dworkin, s 1, där Darrows åsikter citeras.
287 Hospers, s 126f. Hospers beskriver ansvarshållandet som en metod att högfärdigt ‚smickra vår egen känsla av moralisk överläg

senhet’ (ibid, s 121). Eller, som Dagerman beskriver det i novellen ‚Processen’, där han låter novellkaraktären säga att det enda 
förmildrande för människosläktet är att alla individers brottsliga impulers inte inträffar samtidigt, och därmed möjliggör ‚att 
den som så önskar kan sväva i den villfarelsen att omoral endast är förbehållen ett priviligierat fåtal.’
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I motsats till den klassiska synen på skuld som konstituerande för ansvaret—och därmed som 

straffets grund (straffet som retribution och processen som ett sätt att retrospektivt skapa rättvisa 

genom det symboliska återgäldandet av den uppkomna skulden)—menar den som vill avskaffa an

svaret att straffrätten bör vara framåtblickande och nyttoinriktad och bör främja rehabilitering och 

prevention. En tilltalads sinnelag (skuld) bör ges betydelse vid bestämmande av påföljd, men inte 

vid ansvarstillskrivandet.288  Dennes psykiska konstitution är visserligen inte ovidkommande, men 

bör beaktas först efter att upphovsmannaskap till gärningen fastställts och då det är dags att besluta 

om vilken individuellt anpassad behandling den dömde har att undergå.289 Ett inte fullt så extremt 

exempel på straffansvarets omdaning i denna riktning—om än ej dess totala upphävande—är den 

brottsbalk som infördes 1962, då tillräknelighet utgick som ansvarskriterium i svensk straffrätt.290 

En problematisk aspekt med ett straffsytem som huvudsakligen inriktas på prevention och att 

bota och förändra människor som begår lagbrott, är att det inte behandlar individerna som myndiga 

(i överförd mening), ansvarskapabla individer och att det devalverar betydelsen av en grundlägg

ande egenskap, som människor allmänt kan antas äga, nämligen förmågan att välja sitt handlande, 

bära ansvar och så  vidare.291  Hart, som kritiserat Wootton, med flera, påpekar att ansvarigheten 

under alla omständigheter har sin givna plats i rätten—som en moralisk värdering, vars giltighet 

inte faller därför att retributionstänkandet elimineras—då ansvarigheten representerar skyddsvärda 

intressen som kvarstår även om bestraffningens syfte inriktas mot samhällsskydd och prevention.292 

Såsom rättslig princip har ansvarigheten berättigande och ett självständigt värde även om moraliskt 

klander inte längre utgör en bärande straffrättslig komponent.293  Ett straffsystem som offrar det 

personliga ansvaret till förmån för strikt ansvarighet (det vill säga, en ansvarighet av den typ som 

Wootton förespråkar eller som Kinberg beskrev som ‚social ansvarighet,’ ett slags fastställande av 

upphovsmannaskap till handlingen) offrar, enligt Hart, individen och individens anspråk på rättvisa 

för samhällets och kollektivets skull.294

Hart framhåller vikten av att rättsystemet har respekt för individen och för dess status som välj

ande varelse—som subjekt—och menar att därför måste grundläggande ansvarsprinciperna värnas 

och därför behöver straffrätten också sina ansvarsfrihets och ursäktandegrunder.295 Att låta bli att 

hålla människor ansvariga kan visserligen på ytan te sig som en typ av godhet eller som om det 

288 Se, e g, Lernestedt, s 334; Wootton, s 58ff.
289 Wootton, s 77.
290 Se, e g, SOU 1996:185 del II, s 166 o 278ff. Redan i 1734års lag innehöll ett stadgande i vilket ansvarsfrihet för sinnessjuka 

kunde intolkas (ibid, s 267). I efterkommande lagregleringar förekom olika skrivningar, och ansvarsfriheten tolkades också oli
ka över tiden, i synnerhet vad gäller vilka kriterier eller tillstånd som skulle leda till straffrihet (ibid, s 267ff).

291 Se, e g, Kleinig, s 103.
292 Hart, s 180. Hart framför dock att, trots att det finns goda anledningar att ersätta straffsystemets traditionella syn med sociala 

och preventiva åtgärder, så har både förespråkare och kritiker av en sådan ordning fel (ibid, s 52). Argument för att bygga an
svaret (och ursäktandet) på en föreställning om skuld kan bara gälla för ansvarigheten som sådan; de kan, e g, inte användas 
för att försvara det moraliska ansvaret—och straffet som retribution—från behandlingsideologi och andra idéer som rör mom
ent vilka inte har med ansvarstillskrivandet att göra (ibid, s 53). 

293 Hart, s 183ff.
294 Hart, s 52.
295 Hart, s 49.

40



gjordes av omtanke, men är i själva verket ett tecken på bristande respekt för människan och ett ut

tryck för ett slags ‚godhetens tyranni’.296 Eftersom straffsystemet används som medel för reglering av 

medborgarnas handlande och av samhällslivet, måste systemet även garantera individens frihet och 

möjlighet att, inom lagens ramar, utöva sin makt att välja; därav följer att individen också måste be

frias från sitt personliga ansvar, när hon inte kunnat välja.297 Ansvarshållandet är därför betingat av 

dels den lagstridiga handlingen och dels det personliga ansvaret, där ursäkterna utgör ett skydd för 

individen.298  Det handlar, menar Hart, inte om att fokusera på brottets ondske eller syndfullhet, 

utan om att säkerställa allmänna och goda värden som rättvisa och frihet.299 Inte heller determinis

men anser han utgöra ett hinder härvidlag.300 Straffrättssystemet tillhandahåller regler301 som hjäl

per individen att förutse konsekvenserna av sitt handlande, och överlåter valet av handlingssätt—

oavsett om detta val är fritt eller determinerat—åt den handlande själv.302 Ett välavvägt ansvarsbe

grepp tar således i beaktande medborgarens rätt till frihet och skydd mot frihetsinskränkningar gen

om att tillhandahålla förutsebarhet och—när omständigheterna gör detta nödvändigt—möjlighet till 

ansvarsbefrielse. Ett sådant ansvarsbegrepp torde alltid impliciera ett subjekt som äger vissa grund

läggande förmågor, till exempel att kunna handla annorlunda, förutse konsekvenser, ta relevant in

formation i beaktande på ett adekvat sätt och göra någorlunda medvetna val.303

klassisk och ‚modern’ straffilosofi
Klassisk och ‚modern’ (sentida)304 straffilosofi skiljer sig i synen på ansvarigheten. Där den mod

erna filosofin är inriktad på gärningen, är den senare inriktad på gärningsmannen; där den förra ser 

straffet som ett slags återgäldande av moralisk skuld (som legitimerar straffet), är syftet för den 

senare att straffet ska utgöra behandling och vara ett medel för samhällsförsvar och förebyggande 

av brott; den förra anser att straffets stränghet måste korrelera med den onda vilja som gärnings

mannen manifesterat genom sitt handlande, den senare att påföljdsvalet beror av gärningsmannens 

farlighet och behov av behandling; den förra håller viljans frihet som ett postulat, och den senare, 

med sin föregivet objektiva hållning, försanthåller en deterministisk världsbild och förlitar sig till 

vetenskapliga förklaringar hellre än moralfilosofiska eller religiösa föreställningar.305 

296 Se Kleinig, s 103.
297 Hart, s 48f. Enligt Hart ska ansvarsbegreppet säkerställa individens möjligheter att förutse och planera inför framtiden, och det 

är rent av nödvändigt för att ge människor tillfälle och möjlighet att utöva sin frihet och styra sitt agerande inom definerade 
ramar, något som en strikt ansvarighet inte kan tillhandahålla (ibid, s 181).

298 Hart, s 52.
299 Hart, s 181.
300 Hart, s 28f. Samhället behöver kunna ursäkta vissa handlingar och ansvarsbefria vissa typer av gärningsmän, menar han, då 

dessa institutioner är avgörande för straffrättens legitimitet (ibid).
301 Lagreglernas funktion är att styra beteendet, men är naturligvis bara en av alla de förutsättningar som kan tänkas påverka den 

handlande (Hart, s 44).
302 Hart, s 48. 
303 Se även ovan, under avsnittet om rättens föreställning om människan.
304 Det bör noteras att det som här benämns ‚modern’ straffilosofi är det moderna i förhållande till klassicismen. Modern strafffilo

sofi är, sedd ur dagens perspektiv, närmast omodern, och det är snarast de klassiska idealen som pånyttfötts. Termen ‚modern’ 
är hämtad ur Kroeber, s 258. Se även not 305.

305 Sammanfattningen till stor del hämtad från Kroeber, s 258.
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Inom den moderna straffrättsfilosofin och inom positivismen har förespråkats social ansvarighet 

i stället för klassiska moralisk ansvarighet. Den sociala ansvarigheten innebär att varje medborgare 

är ansvarig inför samhället för sitt handlande, såsom fysisk upphovsman, oavsett sinnelag och andra 

inre faktorer;306  ansvarshållandet blir en fråga om att skydda kollektivet mot destruktiva element 

och inte en fråga om individens frihet eller inställningar  vid gärningstillfället.307  För den positiva 

skolan var brottslighet ett socialt problem, inte ett moralfilosofiskt, och skulle angripas som sådant; 

rättsystemets primära mål skulle vara att motverka och förebygga brott, men inte att moraliskt för

döma, varför individens tillräknelighet—och dennes galenskap—endast är relevant på det verkställ

ande nivån när påföljd och behandlingsåtgärd beslutas.308 I ansvarstillskrivande är däremot ansvars

förmåga ovidkommande—även konformitetsprincipens  ideal  saknar vikt—och det enda som bör 

krävas för att hålla någon socialt ansvarig är det fysiska utförandet eller orsakandet av gärningen.309 

Positivisterna blickade hellre framåt än bakåt; de ville reformera och vårda i stället för att bestraffa 

eller vedergälla. Straffrättens syfte och funktion skulle inte vara att dribbla med begrepp som sub

jektiv skuld och moraliskt ansvar, utan att säkerställa att samhället blev—eller förblev—en välfung

erande enhet genom att motverka eller eliminera dess destruktiva element på ett eller annat sätt.

ond vilja
Den klassiska straffrättsfilosofins idévärld kan härledas till antiken. Aristoteles framhöll dygdens 

betydelse; den är, menade han, avgörande för bedömning av personlig skuld, och handlingens men

tala element, den onda viljan, säger mer om den handlandes dygd än gärningens faktiska effekter 

och dess yttre attribut gör.310 En orätt utförd efter medvetet val och med vilje, tyder på den hand

landes ondskefulla och orättfärdiga själsegenskaper; medan en felaktig handling, som företas utan 

att föregås av ett sådant val, inte bör leda till sådana slutsatser om den handlandes karaktär.311 Inte 

ens vetskap och frivillighet är i sig tillräckliga tecken på en handlandes inneboende syndfullhet eller 

orättfärdighet, i Aristoteles ögon, avgörande är i stället det moment av väljande som föregår en 

handling.312 Detta är en ytterlighetsform av idén om den omoraliska (brottsliga) viljans betydelse för 

moraliskt (straffrättsligt) fördömande. I samma stund som agentens inre värld—hans psyke—prio

riteras, tillerkänns det faktiska handlandet och dess materiella konsekvenser i yttervärlden under

ordnad betydelse. Det onda sinnet, som är desto svårare att observera, blir överordnat. Men för den 

306 SOU 1996:185 del II, s 265.
307 Deterministen och positivisten Ferris idéer, starkt influerade av föregångaren Lombroso, hade stort inflytande på svensk straff

teori och straffrättsreformer som genomfördes på 1900talet (SOU 1996:185 del II, s 265f).  
308 SOU 1996:185 del I, s 522. Exempel på strävan att likställa straff och behandling är BrBs terminologi; begreppet straff ersattes 

av påföljd, och såväl fängelsestraff som överlämnande till särskild vård benämns påföljder (Lernestedt, s 337). Sinnestillståndet 
vid gärningen är relevant vid påföljdsbestämningen så till vida att subjektiva faktorer beaktas då de antas inverka på individens 
återanpassning i samhället och vara avgörande för behandlingsbehovet; detta har naturligtvis inte med ansvarighet och skuld 
att göra (se, e g, ibid, s 336). Se vidare även nedan, om Woottons idéer om ansvarighet. Även positivisten och rättspsykiatern 
Kinberg förespråkade att social ansvarighet baserat på orsakande, inte på skuld och tillräknelighet, och det oberoende av den 
ansvariges mentala tillstånd (Nordenfelt, s 44). För Kinberg existerar inga mentala sjukdomstillstånd så allvarliga att social an
svarighet för en orsakad gärning inte kan tillskrivas; inte heller något tillstånd som berättigar ursäktande (Lernestedt, s 337).

309 Se, e g, SOU 1996:185 del I, s 522. 
310 Aristoteles, s 21 o 25.
311 Aristoteles, s 25.
312 Aristoteles, s 25.
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som ser karaktärens dygdighet eller syndfullhet som det som bör bedömas, är observation av hand

lingens yttre manifestationer ett magert studiematerial.313 I praktisk mening är detta dock det enda 

tillgängliga bedömingsunderlaget, också för sinnelagsetikern.

En ren sinnelagsetisk straffrättsfilosofi är i tillämpad rätt opraktisk, framhåller Jareborg, medan 

en handlings eller konsekvensetisk utgångspunkt av naturen är mer funktionell då den koncent

reras på handlingens skadeverkningar och det som gärningsmannen därutöver manifesterar i den 

objektivt iakttagbara gärningen, samtidigt som den undviker försök att fastställa hur sinnelaget som 

drivit handlandet är beskaffat.314  I det här sammanhanget ger handlingsetiken dock inga svar på 

om, hur eller varför psykiskt sjuka gärningsmän skiljer sig från friska, och inte heller ges några in

dikationer på vilka konsekvenser galenskapen har för ansvarigheten, eftersom det snarare är sinne

laget—inte det materiella handlandet—som skiljer den tillräknelige från den otillräknelige.315

Men mellan antiken och upplysningstidens klassiska straffrätt finns den kristna kyrkans—främst 

katolicismens—inflytande över rätten. Först med kristendomen övergick straffets funktion som gott

görelse av materiell skada till att fylla en funktion som återgäldande av en moralisk skuld.316 Den 

kristna straffrättsetik, som dominerade samhället fram till (minst) 1500talet, framhöll—i motsats 

till förkristen rättsskipning—den subjektiva, moraliska skuldens betydelse för ansvarigheten framför 

reparationen av den konkreta skada som brottet givit upphov till.317 Kristen morallära såg inte heller 

gärningen endast som manifestation av ond och brottslig vilja, utan även som en olydnadshandling 

mot gud och mot denne guds världsliga ställföreträdare.318 

Det kyrkliga tolkningsföreträdet medförde en rättsskipning som i huvudsak styrdes av religiösa 

och andliga föreställningar.319 Och utöver att vara en moralisk förbrytelse mot guden, antogs brottet 

vara resultatet av onda andars och demoners influenser på individen.320 I motsats till vad man möj

ligen kunde tro, absolverade inte detta individen från sitt ansvar. I stället var föreställningen att in

dividen tagits i besittning av onda andar—som bemäktigat sig personen och dennes handlingar—

därför att den demonbesatte genom dålig moral eller svagt sinne givit andarna utrymme och gjort 

sig mottaglig för deras influenser.321  I  äldre rättsfilosofi fanns sålunda influenser av religösa och 

spirituella föreställningar som ger en antydan om mänsklig ofrihet, även om individen själv beskylls 

för sin situation: onda, översinnliga makters verksamhet kunde förklara brottsliga och annars icke

önskvärda handlingar, den handlande, underkastad dessa influenser,  är ofri då  handlingen före

313 Aristoteles menade att, om man undersöker den handlandes val mellan att utföra en handling och att underlåta detta, erhålles 
en mer sanningstrogen bild av dennes karaktär och dygd, än som kan erhållas genom observation av gärningen som sådan 
(Aristoteles, s 21).

314 Jareborg (1992), s 120.
315 Jareborg (1992), s 120. Egentligen är varken sinnelags eller handlingsetik särskilt meningsfulla i sammanhanget; också ett en 

som opererar under vanföreställningar, kan förete ett ont sinnelag, i den mening Aristoteles anger.
316 Lernestedt, s 324.
317 Lernestedt, s 324 o Hopkins Burke, s 3.
318 Jareborg (1992), s 188.
319 Hopkins Burke, s 2f.
320 Hopkins Burke, s 2f.
321 Hopkins Burke, s 2f. 
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tas.322 Det går att föreställa sig hur dylika förklaringsmodeller kunde komma till användning beträff

ande psykiskt sjuka, deras symptom och handlingar. De andligt baserade moraldoktrinerna i inne

bar i praktiken inte någon särskilt ursäktande eller human hållning gentemot lagbrytare, varken de 

friska eller de sjuka. Först under 1500talet började kyrkans makt i frågor om brott och straff suc

cessivt att minska i och med att samhället sekulariserades, blev allt mindre auktoritärt och allt mer 

misstroende mot kyrka och aristokrati, samt anammade ideal som förnuft och vetenskaplighet.323

Mackie skriver att doktrinen om en fri vilja främst kan knytas till teologiska föreställningar;324 

detta till trots har åtskilliga kyrkliga tänkare varit närmast kompatibilister, det vill säga, anslutit sig 

till en relativt svag definition av fri vilja.325 Nietzsche menar också att doktrinen om den fria viljan 

var ett teologernas påfund för att narra på mänskligheten ansvarighet på kristendomens premisser; 

genom att tillskriva människor fri vilja, tilldelade religiösa företrädare sig själva makten över skuld

beläggande och dömande och gjorde människorna till teologins undersåtar:326  ‚People are thought 

of as „free” so that they could be judged and punished—so that they could become guilty ...’327

Men viljans betydelse för straffansvaret härstammar alltså redan från antik filosofi; den romer

ska rätten var en höggradig viljestraffrätt, där uppsåt till brott gavs mer tyngd än fullbordande och 

konsekvenser.328  Viljan  konstituerar   skuld—och   ger  upphov   till  moralisk   ansvarighet—men den 

sinnessjuke saknar i sitt handlande den viljestyrning som krävs för att det ska gå att tala om skuld, 

menade man, och därför ansågs i den romerska rätten att sjuka lagbrytares gärningar inte skulle be

straffas på samma sätt som friskas.329 Viljefrihet och viljestyrning antogs de sinnessjuka sakna, och 

därmed saknades grunden för ansvar.330 

Mot den viljestraffrättsliga romanska traditionen kan ställas äldre germansk rätt, som under lång 

tid huvudsakligen var effekt och gärningsinriktad.331 I tysk rätt, till exempel, dröjde det till 1600

talet innan ansvarigheten kom att få en mer viljefokuserad inriktning av aristoteliansk modell; då 

bland annat genom den tyske rättsvetenskapsmannen Pufendorffs otillräknelighetsbegrepp, inspir

erat av samtidiga moralfilosofi men med ursprung ytterst i antikens etik och medeltida kanonisk 

skolastik.332 Inom den romanska traditionen behölls antikens viljefokuserade inriktning genom upp

lysningstiden; den klassiska straffrättsteorin bekräftade fokus på den lagbrytande personens inställ

322 Hopkins Burke, s 2.
323 Hopkins Burke, s 2f.
324 Se också ovan.
325 Mackie, s 222f. Ang kompatibilismen: det ena utesluter inte det andra—trots att doktrinen om den fria viljan i indeterministisk 

mening har teologiskt fundament, kan enskilda teologer förstås ha befunnit sig mer åt det kompatibilistiska hållet, e g, ha men
at att människan åtminstone har handlingsfrihet. Bland de kompatibilistiska teologerna märks, e g, Augustinus som hävdade 
att även om människans val är mer eller mindre determinerade, är handlingarna likväl valda, och deras moraliska kvaliteter 
förtas inte (ibid). 

326 Nietzsche, s 31f. Straffets syfte, skrev Nietzsche, var bestraffningen; teologins motiv dess egen vilja att att finna människor skyl
diga. Kristendomen är ‚... the metaphysics of the hangman...’ (ibid).

327 Nietzsche, s 31f.
328 Jareborg (1992), s 188. Sinnelagsetiken innebär att det är den viljan, sinnelaget, som ger upphov till skulden, inte handlingen. 

I fråga om de psykiskt sjuka finns förstås handlingen där, men inte det skyldiga sinnelaget.
329 SOU 1996:185 del II, s 261.
330 SOU 1996:185 del II, s 260.
331 Jareborg (1992), s 188.
332 SOU 1996:185 del II, s 264.
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ning till sin handling framför denna gärnings faktiska effekter.333 Den äldre svenska rätten utgör ett 

exempel på viljestraffrätt, i det att den som var  från vettet—de avvita—inte kunde straffas för så 

kallade viljaverk (det vill säga, uppsåtliga brott).334 De avvita brottslingarna särbehandlades redan i 

landskapslagarna, eftersom de antogs sakna fri vilja.335 Också den straffrätt som Nehrman beskrev 

på 1700talet är en typisk viljestraffrätt, med fundament i sinnelagsetiken.336

frivillighet och väljande
Det aristotelianska ansvarsbegreppet har sin utgångspunkt i den frivilliga handlingens moraliska 

implikationer. Den juridiska ansvarigheten—i dess symbios med moralisk ansvarighet—och särskilt 

de straffrättsliga ansvarsfrihetsgrunderna och ursäkterna är än i denna dag överensstämmande med 

de grundprinciper som formulerades under antiken; detta gäller åtminstone i de rättsordningar som 

i högre grad än Sverige hållit fast vid en klassisk syn på skuld och ansvarighet.337 

I straffandet och i ansvarshållandet är det nödvändigt att beakta om en gärning utförts frivilligt, 

menade Aristoteles, eftersom endast frivilliga handlingar kan bli föremål för klander eller beröm.338 

En ofrivillig handling, som inte föranleder ansvar, har däremot företagits antingen under tvång—

den orsakande faktorn finns inte hos den agerande själv—eller i okunskap.339 Den frivilliga hand

lingen har en intern orsak, det vill säga, dess ursprung är den handlande själv, och denne är därtill 

medveten om övriga omständigheter kring handlandet samt har makt över sin del av skeendet.340 Är 

en handling ofrivillig,   förorsakar dess utförande den handlande ånger, medan en handling som 

visserligen är ickefrivillig men inte följs av ånger inte kan betecknas som strikt ofrivillig.341 

En distinktion Aristoteles gjorde var mellan frivilliga handlingar och fritt valda handlingar. Djur 

och barn handlar frivilligt—i det att handlingsorsaken är intern—men de handlar utan att göra val, 

menar han,342 eftersom valet per definition innebär att flera handlingsalternativ stått till buds och 

att den handlande kunnat överväga dessa genom att använda sitt förnuft och tänkande.343 Samma 

sak torde gälla åtminstone somliga av de galna, eftersom antika tänkare tycks jämställa deras själs

förmögenheter med ‚oförnuftiga’ barns och djurs. Galenskap är säkert i en del fall inkompatibel med 

väljande som föregås av förnuft och rationellt tänkande; klander och ansvarstillskrivande är svår

333 Se SOU 1996:185 del II, s 515.
334 De avvita kunde endast ådömas straff för vådaverk, i e, ouppsåtligt eller oaktsamt, brott (se SOU 1996:185 del II, s 267).
335 SOU 1996:185 del II, s 267.
336 Nehrman skriver, e g, att domaren ska döma efter den tilltalades mening med och uppsåt till gärningen, inte efter gärningens 

konsekvenser (Nehrman, s 94f).
337 Se, e g, Feinberg, s 275.
338 Aristoteles, s 19.
339 Aristoteles, s 19. När den orsakande faktorn är någonting annat eller någon annan utanför den individ som utför akten, är in

dividen inte bidragande till händelseförloppet, och således inte moraliskt ansvarig för det (ibid). Herrlin beskriver Aristoteles 
idé om den orsakande faktorn—the moving principle—som ett slags själskraft; den tillräkneliges handlande måste ha sin orsak i 
dennes själ, innebärande att handlingen måste härstamma ur den handlandes begärsförmåga och den måste vara beroende av 
denne för att komma till stånd (Herrlin, s 1f).

340 Aristoteles, s 20, s 25.
341 Aristoteles, s 20.
342 Jag menar att man kan invända mot det. Liksom mot mycket annat, men i synnerhet detta.
343 Aristoteles, s 21. Aristoteles påpekar att handlingens mentala bakgrund skiljer den rättfärdige individen från det rättfärdiga 

handlandet: ‚... a man is just when he acts justly by choice; but he acts justly if he merely acts voluntarily.’ För att människan 
ska vara rättfärdig, inte bara hennes handlande, krävs således något utöver att handlandet varit frivilligt; det krävs att hon han
dlat rättfärdigt efter att ha valt att utföra handlandet i fråga (ibid, s 26).
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tänkbart om väljande, enligt Aristoteles definition, antas vara förutsättning för ansvaret. Den åtskill

nad Aristoteles gör är ändå tveksam på ett generellt plan; åtskilliga mänskliga handlingar, företagna 

av i övrigt förnuftsstyrda subjekt, kan man lätt betrakta som frivilliga utan att de för den sakens 

skull är medvetet valda.344 Dessa subjekt håller vi vanligtvis ansvariga, eftersom de har generell för

måga att göra förnuftsstyrda val.345

förnuft och upplysning
När tillvaron under 1600talet och framåt började utforskas och beskrivas vetenskapligt och de 

religiösa föreställningarnas inflytande minskade, inträffade också samhällsförändringar som berörde 

rättsskipningen; humanism, rationalism och sekularism gavs i och med upplysningsfilosofin större 

utrymme.346  Även straffrätten och synen på  straffets mening och funktion förändrades, även om 

primitiva föreställningar om brott och straff blev kvar under en relativt lång tid; den straffrättsliga 

‚medeltiden’, menar Jareborg, varade in på det sena 1700talet.347 Herrlin beskriver redan 1904 hur 

en primitiv straffrätt drabbade sinnessjuka förbrytare hårt också under upplysningstiden; människor 

som bort frias på grund av sinnessjukdom utsattes för barbariska straff, och Herrlin skyller kristen

domen för att ‚med sin djeflatro gifvit stöd åt mycken vidskepelse ...’ och därigenom medverkat till 

den inhumana straffrätten.348 Han påpekar att ‚[ä]fven om man principiellt erkände [sinnessjukas] 

oansvarighet,  voro dock gränserna  för  begreppet  vansinne   tilltagna efter  en ytterst   trång mått

stock ...’349  Omänskliga strafformer och missförhållanden i sinnessjukvården upphörde inte fastän 

upplysningstiden var över;350 den verklighet som sinnessjuka—och i synnerhet de sinnessjuka brotts

lingarna—levde i var ändå relativt fjärran från de förnämliga ideal och principer som jurister och 

rättsfilosofer resonerade kring (däribland upplysningens humanistiska ideal).

Upplysningsfilosofin och den klassiska skolan förde ändå med sig reviderade strafflagar i många 

länder i Europa under 17 och 1800talen.351 Den klassiska skolans viljeteori skiljer sig markant från 

de tidigare religiösa föreställningarna om fri vilja, vars utgångspunkt fanns i de teologiska resone

mangen. Det är först med upplysningen människan ses som en rationell varelse med en fri vilja som 

utövas efter förnuftsmässiga överväganden, i stället för som tidigare en varelse vars onda eller goda 

344 Se Aristoteles definition av frivillighet ovan. Han talar exempelvis om att okunskap kan rendera en handling ofrivillig.
345 Å andra sidan kan man väl med fog säga att vetenskapen gjort framsteg sedan Aristoteles; vi vet idag mycket mer om hur bete

enden initialiseras, och tror exempelvis inte att vanliga handlingar alltid föregås av aktivt väljande även om vi också äger för
mågan att göra aktiva val. Aristoteles påpekar därutöver att det bland de ofrivilliga handlingarna återfinns sådana som är 
ursäktliga och sådana som inte är det—ovetskap kan vara ursäktligt, däremot inte handlande i sådan ‚lidelse [drift] som varken 
är naturlig eller nödvändig’ (Aristoteles, s 26; min övers).

346 Se, e g, Hopkins Burke, s 3. Inte bara naturen kom att beskrivas och förklaras utifrån lagbundenheter och observerbara möns
ter, utan även samhällsvetenskaperna genomgick från 1700talet och framåt en motsvarande reformprocess mot det rationella 
och logiska (ibid). De teologiska förklaringarna var inte längre nog (ibid, s 22). 

347 Primitiva uppfattningar som, e g, den att brottet är en olydnadshandling mot överheten. Ty att kyrkans maktställning rubbades, 
gav endast av världsliga härskare möjligheten att överta kyrkans position; med oinskränkt maktutövning och brutal repression 
och bestraffning som följd. (Jareborg (1992), s 98f.) 

348 Herrlin, s 20.
349 Herrlin, s 20.
350 Herrlin, s 21. 
351 E g, i Frankrike under 1790talet och andra länder i kontinentala Europa under 1800talet (se SOU 1996:185 del I, s 514f). 

Bland upplysningstidens ideal återfinns också strävan mot en humanare rättskipning och mot legalitet, proportionalitet och 
likhet inför lagen (ibid, s 515).
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vilja definieras delvis utifrån lydnadsförhållanden gentemot (världsliga och översinnliga) auktori

teter.352 För den klassiska skolan är beteenden rationella och målinriktade, och valet mellan att begå 

brott och att avstå sågs som en förnuftsstyrd verksamhet där fördelar vägs mot nackdelar och indiv

iden därpå i fri vilja väljer sitt görande.353 Det innebär sålunda att straffet utgör ett återgäldande av 

en skuld, uppkommen när agenten utövar sin fria vilja i valet att utföra en rättstridig handling.354 

Förnuft, som exempelvis i förmågan att föreställa sig ett handlandes konsekvenser och innebörd, är 

här av fundamental betydelse för personligt ansvar.355 I förnuftsförmågan ingår, ansågs det, kapaci

teten att viljemässigt kontrollera och reglera handlandet i enlighet med förnuftet; det vill säga, att 

den fria, förnuftsstyrda viljan måste kunna få praktiskt genomslag i beteendet.356

Den svenska straffrätten under 1700talet kan tolkas som om den medgav frihet från ansvar för 

otillräkneliga lagbrytare. Ett stadgande i 1734års lag föranledde Nehrman att göra tolkningen att 

sinnessjuka—de avvita—inte kunde tillräknas de handlingar de begått.357  Nehrman betraktar fri

heten som avgörande för förmågan att bära juridiskt ansvar och ser förnuftet som en förutsättning 

för denna frihet.358 Det måste hållas för sant, menade Nehrman, att människor under normala om

ständigheter har fri vilja, eftersom ett förnekande av densamma skulle få allvarliga konsekvenser.359 

Domar från 1700talet visar dock att det var relativt ovanligt att en individ gick helt fri från ansvar 

på grund av sinnessjukdom.360

1800talets svenska straffrätt influerades av strömningarna i Europa, bland annat den klassiska 

skolans  föreställning om viljan;  tillräknelighetsbegreppet  formaliserades,  fick en mer explicit  ut

formning i strafflagen än tidigare.361 I någon mån tycks tillräknelighetsbegreppet ha pendlat mellan 

en mer klassisk—kontinental—viljeinriktad definition och en annan typ av mer kognitivt inriktad 

definition närmare anglosaxiskt stuk.362 1864års strafflag betonade exempelvis den kognitiva för

mågans betydelse för förståndet, vilket skilde den från utländska—särskilt kontinentala—strafflagar 

352 Se, e g, Hopkins Burke, s 8ff och SOU 1996:185 del I, s 515ff. Den teologiska viljekonceptionen utgår från det motsatta, på ett  
vis: den fria viljan är given av gud, och handlar i praktiken om lydnad vs olydnad, inte något sprunget ur människans eget för
nuft och tänkande, vilket är en mer modernt synsätt.

353 Hopkins Burke, s 28. Företrädare för den klassiska skolan var, i a, Beccaria och Bentham; den förras betydelse för straffrätten 
har varit betydande, den senare menade att det finns individuella skillnader i förmågan att rationellt välja (ibid). Se även av
snittet ovan om rättens föreställning om människan och den klassiska skolan.

354 Se SOU 1996:185 del I, s 515. En sådan förnuftsstyrd aktör är också mottaglig, antog man, för straffrättens signaler, och an
vänder vetskap om kriminalisering och straffhot som handlingsdirigerande argument i sitt rationella väljande; dennes beteende 
influeras av de i samhället existerande förväntningarna och reaktionerna på olämpliga handlingar (Hopkins Burke, s 8).

355 Hopkins Burke, s 25.
356 Hopkins Burke, s 25.
357 Nehrman, s 92; se även SOU 1996:185 del II, s 267. Otillräkneliga var, enligt Nehrman, både de som aldrig haft vett och de 

som blivit galna, i e, utvecklingsstörda och psykiskt sjuka (Nehrman, s 91). Omognad, oförmåga eller oförstånd innebär ofrihet 
som utesluter tillräknande och straffbarhet.

358 Nehrman, s 16. Viljan behöver förnuftets ‚vägledning och styrsel’ för att individen ska ha förmåga följa lagens ord (ibid, s 91).
359 Nehrman, s 16. Människor kunde då inte hållas ansvariga eftersom de blott vore underkastade den kausala nödvändigheten, 

menar Nehrman (ibid). Denna argumentation återkommer förstås hos flera tänkare, och går att invända mot, se vidare nedan.
360 SOU 1996:185 del II, s 268. Däremot var det vanligare att sjukdom räknades som en förmildrande omständighet, föranledande 

mildare straff än annars vore fallet (ibid).
361 SOU 1996:185 del II, s 268; SOU 2002:3, s 166. Jmf ovan om Nehrman och tolkning av tidigare stadganden om avvitas straff

ansvar.
362 Se vidare nedan ang volitionella och kognitiva kriterier på ett allmänt plan.
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där betydelsen av fri viljeutövning betonades.363  I grund och botten är kanske inte skillnaderna så 

stora, för som Nehrman påpekade, betraktades ändå förståndet som oundgängligt för den fri viljan.

den sociologiska skolan och positivismen
I och med den moderna vetenskapens landvinningar, och kanske främst psykiatrins framväxt, 

sattes den rådande moralfilosofin allt mer i fråga, och idén om människans fria vilja och moraliska 

skuld kom att te sig som vetenskapligt ohållbara eller annars tveksamma.364 De metafysiska före

ställningarnas sposition övertogs av radikalt deterministiska idéer om medfödda egenskaper och 

personligheten som biologiskt obarmhärtiga konsekvenser;365 inflytandet från religion och andlighet 

avtog än mer, detsamma gällde för delar av den klassiska filosofin, och deras funktion fylldes av 

den moderna vetenskapens förklaringar till människan beteenden och av hennes plats i naturen. 

Även rätten behövde, ansågs det, influeras av naturvetenskapliga metoder: endast det observerbara 

och det som kan beskrivas vetenskapligt, borde tillmätas objektiv betydelse, en tanke som rycker 

undan basen för straffrättslig tilllämpning av sådant filosofiskt tankegods som för den klassicistiska 

rättsfilosofin framstått som självklart.366 I vetenskaplig anda borde modern rättsvetenskap ägna sig 

åt en värderingsfri teoribildning och kasta vedergällningsidéer, moralfilosofi och annat ‚tankegods 

med metafysiska förtecken’ på historiens skräphög.367 Psykiatrin gavs större inflytande över frågor 

kring brottslighetens hantering i samhället; ett inflytande som, särskilt kring sekelskiftet och början 

av 1900talet, medförde att traditionella ansvars och tillräknelighetsbegrepp ifrågasattes.368  Men 

trots att deterministiska förklaringsmodeller  i allmänhet ökade sitt genomslag, eliminerades inte 

klassicismens inflytande på rättstänkandet, vilket än idag märks av bland annat i doktrinerna om 

skuld, ansvar och uppsåt.369 

Positivisterna   betraktade   klassicismens   ansvarsbegrepp   och   sådana   teoretiska   konstruktioner 

som tillräkneligheten som metafysiska  ‚såpbubblor’,  som verklighetsfrämmande fiktioner.370  Lom

broso, en av positivismens förgrundsgestalter, företrädde en starkt deterministisk lära, som kom att 

inspirera många av de då populära idéerna om hur samhället idealt borde fungera. Han formule

rade hypotesen att vissa människotyper—identifierbara redan genom yttre, fysiska kännetecken—är 

förutbestämda till liv i kriminalitet, de är födda förbrytare och väljer inte att bli det; därav är brotts

lighet en del av människans medfödda konstitution, en biologisk ödesbestämning, och inte resultat 

av fri viljeutövning.371 Brottslingens disposition, hans degenererade fysiska och psykiska drag, repre

senterar—tyckte Lombroso—mänsklighetens tidigare evolutionära stadier; brottslingen är ett slags 

363 SOU 1996:185 del II, s 269; SOU 1996:185 del I, s 516; SOU 2002:3, s 166. 1864års lagparagraf stadgar straffrihet för den 
som av sjukdom har berövats ‚förståndets bruk’ (SOU 1942:59, s 27).

364 Se, e g, redogörelsen i SOU 1996:185 del I, s 515.
365 Se, e g, redogörelsen i SOU 1996:185 del I, s 515.
366 Att det är synnerligen svårt att observera den fria viljan, skulden eller själen säger väl sig självt. Se e g Hopkins Burke, s 10.
367 Se e g SOU 1996:185 del I, s 522.
368 SOU 1996:185 del I, s 515; ibid del II, s 264.
369 Hopkins Burke, s 32.
370 Såpbubbleliknelsen tillskrivs Kinberg. Se även SOU 1996:185 del II, s 292.
371 Se för en redogörelse ang detta, SOU 1996:185 del I, s 516.
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atavistisk människotyp.372 Till en början begränsade sig Lombroso till biologiskdeterminstiska mod

eller, men modifierade med tiden teorierna så att de kom att omfatta såväl klimatologiska som soci

ala faktorers inverkan på karaktären.373 Perspektivet renderar konformitetsprincipen poänglös; den 

‚friske’ brottslingen kan inte handla annorlunda i högre utsträckning än den otillräknelige—de må 

bägge ha orsakat ett visst skeende, men är i fråga om frivillighet utlämnade åt sin respektive(med

födda) disposition.

Positivismens inflytande på rätten föregicks av den sociologiska skolans. Den sociologiska skolan 

var mindre radikal, och förespråkade inte ett totalt avståndstagande till begrepp som tillräknelighet; 

försökte däremot utforma ett empiriskt tillräknelighetsbegrepp kring antagandet att den, som nor

malt reagerar på och låter sig påverkas av olika yttre incitament och förutsättningar, också är mot

taglig för straffhotets motivbildning, och därav kan betecknas som empiriskt tillräknelig och hållas 

ansvarig.374  Den   sociologiska   skolan  var  ursprunget   till   idén att   tillräknelighetsbegreppet  borde 

defineras medicinskpsykiatriskt; att den som medicinskt sett var sjuk, vore utan ansvar.375 

För positivisterna Kinberg och Hägerström fanns bara en sorts rättsliga koncept som var berättig

ade: de som kan erhålla sin definition utifrån observerbara fenomen.376 Hägerström ansåg att meta

fysiken skadar rättsvetenskapen och att moral och rättsregler inte kan existera eller äga mening som 

abstrakta begrepp; de måste reflektera något i  den faktiska verkligheten, och de kan spegla till 

exempel psykologiska realiteter, men inte ha något slags egen, inre metafysisk mening.377 Begrepp 

som bygger på efterhandskonstruktioner kring att ha ‚kunnat handla annorlunda’ och liknande, gav 

Hägerström inte mycket för, då de kräver ett metafysiskt antagande, nämligen att verklig handlings

frihet existerar.378  Kinberg förkastade den klassiska avgränsningen mellan den ansvarige och den 

ickeansvarige, enär den enligt honom förutsätter en metafysisk men inte materiell frihetsskillnad.379 

Liksom deterministen Ferri, såg Hägerström och Kinberg den  fria viljan  som en fiktion, på vilken 

ansvarigheten inte kan ha sin grund.380 

Positivisterna förnekade således många av den klassiska skolans värderingar. I stället för fri vilje

utövning och förmåga att göra val baserade på rationella överväganden, ansågs människans bete

ende predeterminerat av faktorer hon inte rår på och brottsligt handlande troddes uppstå utan att 

individen är förmögen till självständig kontroll och styrning.381 En naturvetenskaplig syn på mänsk

ligt beteende och en värderingsfri rättsvetenskap föredrogs, ett perspektiv befriat från metafysiska 

372 Hopkins Burke, s 54. Lombroso hypotetiserade dock att det finns olika typer av brottslingar, varför den kriminella dispositionen 
kan vara mer eller mindre medfödd; han placerade, e g, de sinnessjuka brottslingarna i en separat kategori (ibid, s 54f).

373 SOU 1996:185 del II, s 265 o Hopkins Burke, s 54.
374 SOU 1996:185 del II, s 266. Den sociologiska skolan, med företrädare som von Liszt, influerade svenska reformer främst under 

första delen av 1900talet (ibid). 
375 SOU 1996:185 del II, s 266. I stället för en normativ, juridisk definition, i e, sinnessjukdom i medicinsk mening skulle utgöra  

kriterium för ansvarsfrihet, snarare än tillräknelighet i juridisk/filosofisk mening. Se vidare nedan.
376 Nordenfelt, s 42.
377 Harris, 103f. 
378 Nordenfelt, s 46.
379 Nordenfelt, s 47.
380 SOU 1996:185 del II, s 265.
381 Hopkins Burke, s 51.
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antaganden och abstraktioner utan vetenskaplig grund.382 Eventuell själslig och subjektiv skuld blev 

ointressant i jämförelse med observerbara fenomen. Det gick dock aldrig så långt att också uppsåts

begreppet utraderades, på det sätt som skedde med tillräkneligheten (i Sverige). Men utvecklingen 

inom psykiatrin, dess determinism och dess definitioner, förstärkte behovet av en rent juridisk otill

räknelighetsdefinition; och i en del tillräknelighetsdefinitioner  stod de rättsfilosofiska aspekterna 

ännu i fokus, medan sinnessjukdom i medicinsk mening ansågs irrelevant.383 Positivismen var inte 

allenarådande eller oomtvistad. 

mentalsjukdom som kriterium och modern neuromytologi
‚Utilitarianism and science between them would transform the government of responsible human beings into 

the manipulation of things.’384

Positivismen skulle i förlängningen kunnat leda till ett ett avskaffande av den traditionella an

svarigheten, i likhet med bland andra Woottons idéer, och att skillnaden mellan olika påföljder be

stäms av vård och rehabiliteringsbehov. En annan tanke är att bygga själva ansvarskriteriet på rent 

medicinsk grund. Förekomst av mentalsjukdom har oftast antagits inte vara ett i sig självt tillräckligt 

kriterium för ansvarsfrihet, särskilt då sjukdomen inte per automatik har något samband med den 

brottsliga handlingen.385  Ett annat argument är att otillräknelighetsbegreppet helst bör fjärma sig 

från—inte närma sig—ett ‚medikaliserat’ tänkande.386 Radden konstaterar att den medicinskpsyki

atriska sjukdomsdefinitionen är otillräcklig för de juridiska och etiska ändamålen.387 Diagnosen kan 

användas för att förklara hur ett visst sinnestillstånd uppstått, men den medicinska orsaken bör ald

rig vara kriteriet i sig.388 Detta stämmer också med andras uppfattning att mentalssjukdomen är ett 

otillräckligt otillräknelighetskriterium; för ansvarsbefriande krävs något utöver en sjukdom—ett till

stånd eller en bristande ansvarsförmåga i vidare mening.389  Ingen av dem förespråkar således att 

ansvarsfrihetskriteriet definieras genom psykisk sjukdom allena. 

Vissa rättsordningar har dock ett rent medicinsktpsykiatriskt tillräknelighetskriterium.390 Tidig

are i Sverige har förslagits införande en sådan tillräknelighetsdefinition; bland annat ville Thyrén i 

början av 1900talet formulera otillräknelighet som ett rent psykologiskt kriterium.391 En straffrätts

kommission byggde vidare på Thyréns idé, och presenterade ett förslag till nytt tillräknelighetsbe

grepp: ett biologisktpsykiatriskt sådant.392  En annan kommission, där bland andra deterministen 

382 Jareborg menar att när positivisterna tog avstånd från metafysiken, gjorde de det med dåliga metafysiska argument och själv
motsägelse (Jareborg (1992), s 24).

383 SOU 1996:185 del II, s 264.
384 Hart, s 158.
385 Feinberg, s 273.
386 Radden, s 153.
387 Radden, s 12.
388 Morse (1999), s 159.
389 Feinberg, s 273 o 277.
390 E g, Norge; se SOU 1996:185 del II, s 297.
391 Se SOU 1996:185 del II, s 272.
392 Se SOU 1996:185 del II, s 272; SOU 1942:59, s 28. Den här Strafflagskommissionen ville t o m ersätta det juridiska begreppet 

avvita med sinnessjukdom. Den gärning som ‚begås av sinnessjuk [...], vare fri från straff’. Lydelsen fortsätter dock att säga att 
detsamma ska gälla den som oförskyllt befinner sig i ett sådant sinnestillstånd att han antingen saknade vetskap eller ‚förmåga 
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Kinberg ingick, utarbetade på 30talet ett straffrihetsförslag inspirerat av Thyrén och byggt på rent 

medicinska kriterier.393 I USA har förekommit så kallade product tests, som ansvarsbefriar den, vars 

gärning är resultatet av mentalsjukdom; ett medicinskt kriterium där själva sjukdomen är relevant, 

inte dess symptom.394  Sådana tillräknelighetsprov (etablerade genom rättsfall  i amerikanska del

stater) har mött kritik395 och slutligen kommit att förkastas.396 

Moderna varianter av tanken på att själva patologin ensam bör räcka för att ursäkta (alternativt 

vara nog för att en tilltalad på något sätt ska särbehandlas) förekommer. I nutid, när Psykansvars

kommittén lägger ett förslag om att återinföra tillräkneligheten i svensk rätt, kan också en annan 

inriktning skönjas på olika håll. Den är i och för sig inte ny; den ärver en hel del från 1900talets 

positivism. Nya vetenskapliga rön befaras—återigen!—laga så att ansvarigheten blir obsolet. Kanske 

Kinberg, Darrow, Wootton och andra prominenter verkligen var före sin tid? Och Psykansvarskom

mittén, med sitt antikverade förslag, med sitt klängande otidsenligt tankegods med metafysiska för

tecken,397 farit i en tidskapsel till 1700talet? 

I ett par tidningsartiklar skriver Raymond Tallis om en utveckling han finner orovande: ett ny

fött intresse för neurovetenskap och en växande ‚neuromytologi’.398 En disciplin inriktad mot neuro

juridik tycks grundlagd.399 Det existerar en strävan att förlägga skulden och ansvaret på  hjärnan  i 

stället för på  människan, som om hjärnan med dess funktioner vore något slags från individen fri

stående  ‚entitet’ eller  ‚subjekt’. Argumentet att människan inte är fri, inte tillräknelig och därmed 

inte ansvarig vinner popularitet, varnar Tallis.400 Redan positivismen ville införa vetenskaplighet i 

juridiken och förändra synen på människan i enlighet med den då moderna vetenskapen. Senare 

att handla efter sin vilja.’ De senare alternativkriterierna lutar mer åt klassiska principer. Sinnessjukdom, däremot, skulle tolkas 
som en patologisk hjärnprocess orsakande rubbningar i själslivet och som kan hänföras till någon av de i psykiatrisk vetenskap 
beskrivna formerna av sinnessjukdom. (Se SOU 1996:185 del II, s 272.)

393 Se SOU 1996:185 del II, s 274f. Den som vid gärningens företagande var sinnessjuk, skulle vara straffri enligt förslaget. Detta 
innebär för övrigt en viss skillnad från andra förslag, i och med att endast ett temporalt samband mellan sjukdom och gärning 
krävs. Jmf kausala men likväl medicinska samband mellan sjukdom och gärning, not 394 nedan. Ännu en utredning, Strafflags
beredningen, kom (år 1942) fram till att det rätta vore att införa ett medicinskt tillräknelighetskriterium—avgränsat till sinnes
sjukdom i egentlig mening, exkluderande personlighetsstörningar (ibid).

394 Schopp, s 28. Product tests och liknande formuleringar bygger såledse på att sjukdomen utgör ursäkten (ibid, se även, e g, Rad
den, s 155). Sådana test liknar de förslag som lades av bl a Thyrén och Strafflagsberedningen. De skulle ju också innebära en 
ansvarsbefrielse för gärning begången som resultat av en mentalsjukdom, definerad utifrån medicinska sjukdomskriterier. Så
dana kriterier kan kritiseras på samma vis som amerikanska product tests, e g, Durhamregeln (för kritik se not 395 och Rad
den, s 135).

395 Kritik har framförst av såväl jurister som beteendevetare och läkare. Ursäktandet av en gärningen därför att den är resultat av 
ett psykiskt abnormaltillstånd—en sjukdom eller annat tillstånd—kommer alltför lätt att bli beroende av cirkulärargument. En s 
k productregel fokuserar på kausalsambandet mellan tillstånd och gärning, och nedprioriterar tillståndet som sådant och den 
funktionsnivå som den tilltalade haft.

396 Radden, s 155ff.
397 Se not 367.
398 Tallis, The Times, 24/10 2007. 
399 Se Tallis; även Erickson, s 2 (not 400). En sökning i akademiska databaser på exempelvis neurovetenskap och brott eller straff 

ger som resultat mängder av artiklar publicerade de senaste åren. 
400 En nyss publicerad artikel av Erickson, ‚Blaming the Brain’, följer i huvudsak samma spår, men ser en outtalad ambition hos 

neurojuridiken att helt utplåna den klassiska straffrätten (Erickson, s 5, s 20). Erickson manar med rätta till skepticism (s 3),  
men med något konspiratorinsteoretiska övertoner. ‚Neurolaw seeks not just to inform the law, but also to impose its supre
macy in crafting policy’ (s 12). Dessutom sägs om neurojuridikens påstått grumliga syften: ‚First, it severs the measurement of 
punishment from ordinary intuitions of justice and fairness; second it conveys construction of crime policy from a legal frame
work to one engineered by science’ (s 25).
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argumenterade Darrow för att rätten ignorerat den materiella verkligheten och inbillat sig att män

skligt beteende och handlande befinner sig vid sidan av denna.401 

Men tanken att hålla hjärnan, eller dess ‚opersonliga’ processer, ansvarig bygger i sig självt på en 

motsägelse; på något outgrundligt vis antas att personen inte är sin hjärna, eller åtminstone inte an

svarig för sin hjärna, för att hon inte är dess herre. Ett grundläggande antagande är ju faktiskt, att 

den mänskliga individen och dess hjärna är   identiska, en och densamma: en enhet.  Människan 

karaktäriseras inte av kroppssjälslig dualism och människohjärnan är inte någon fristående enhet 

som fungerar som övervakare eller auktoritet. Och, som Tallis påpekar, om man ställer hjärnan in

för rätta istället för individen—gärningsmannen—uppstår ännu ett problem: hjärnan orsakar bete

endet, men det finns ingen anledning stanna därvid, för även hjärnan är ju helt och hållet en del av 

naturen, en del av en orsakskedja som sträcker sig evinnerligt långt tillbaka. Många andra har givet

vis tidigare påpekat det absurda i tanken på en ultimat ansvarighet; Mackie skriver att det är en an

svarighet ‚...which is transferred backwards along causal chains, and which would therefore escape 

to infinity if we accepted a strict causal determinism.’402 Invändningen är densamma som mot meta

fysisk ansvarighet.

Tallis manar403 till skepticism och försiktighet med sådana försök att avveckla det personliga, jur

idiska ansvaret, eftersom ansvarigheten inte är en fråga som kan eller bör överlämnas till veten

skapen.404 Uttnyttjandet av neurovetenskapliga förklaringar i syfte att ursäkta handlingar i allmän

het—och olagliga gärningar i synnerhet—riskar bryta ned den viktiga distinktionen mellan auto

matism och verkliga handlingar.405 Ny kunskap inom olika vetenskapliga områden kan visserligen 

innebära att  avvikelser  och abnormaliteter definieras  och identifieras,  men konstaterande av en 

konstitutionell avvikelse bör inte i sig allena utgöra ett kriterium för ansvarsbefrielse.406 Inte heller i 

bedömningen av en individuell agents uppsåt har de naturliga orsaksförklaringarna till vederbör

andes handlande någon roll att spela; sådana betingelser är i allmänhet juridiskt ovidkommande, 

även om de medfört att agenten inte  kunde handla annorlunda.407 Tallis menar, såsom Morse, att 

det är människor som begår brott, inte hjärnor isolerade från personer (naturligtvis), och att veten

skapen inte kommer kunna förklara eller definera gränsen mellan ansvar och ickeansvar.

Steven Pinker delar i stort sett dessa synpunkter, och menar att det finns en obefogad rädsla—en 

mytbild kring—att vetenskap urholkar ansvarigheten.408 Då ansvar traditionellt antagits förutsätta 

fri vilja, tycks det som utforskandet av biologiska orsaker till mänskligt beteende ruckar på detta 

401 E g, Darrow, kap 3.
402 Mackie, s 225. Nu kan man ju i och för sig tänka sig att man accepterar en strikt determinism utan att basera det juridiska an

svaret på den sortens idéer.
403 Tallis, The Times, 24/10 2007.
404 Neurovetenskap kan däremot ha en plats vid utredandet av ansvar för ofrivilliga handlingar som är följder av genuina och all

varliga abnormala tillstånd, som epileptiska anfall et c, skriver Tallis. 
405 Tallis i The Times. Erickson skriver att människan som agent avvecklas med en sådan syn på ansvarigheten (Erickson, s 21).
406 Lernestedt, s 344.
407 Strömmerstedt, s 202.
408 Pinker, s 175.
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fundament, och placerar allt fler människor bland dem som inte kan klandras; i värsta fall skulle 

vetenskapen genom sina förklaringar visa att ingen kan ha skuld, och därmed att ingen kan vara an

svarig.409  Pinker menar dock att sådana invändningar  är   irrelevanta; en förklaring,  är  ingen ur

säkt.410  Morse skriver att innan vetenskapliga framsteg visat att människor inte är medvetna var

elser, som agerar med avsikt och mening, kan vetenskap inte vara ett argument för övervägandet av 

ett juridiskt paradigmskifte: först om sådana genomgripande framsteg sker, blir determinismen oför

enlig med juridikens traditionella ansvarsbegrepp.411  Pinker konstaterar att ‚... the threat remains 

that biological explanations will be used to exonerate wrongdoers’, och fortsätter att fråga: ‚Is this 

the bright future promised by the sciences of human nature—it wasn’t me, it was my amygdala? 

Darwin made me do it? The genes ate my homework?’412 Det är åtminstone inte en samhällsroll han 

ser att neurovetenskapen bör ha; den bör förklara, men lämna moraliska och juridiska—det vill 

säga, normativa—aspekter utanför sitt området. Tallis skriver: ‚We must temper mercy with scepti

cism if we are not going to allow our image of humanity to be effaced in a tidal wave of deter

minism. „I did it” may sometimes be hard to admit. But it is far more human than saying „my brain 

made me do it.”’413

Vetenskapens sjukdomsbegrepp och definitioner har andra syften än de juridiska begreppen; 

därutöver  är  disciplinernas  mening och existensberättigande vitt  skilda.  Men redan  i  det   tidiga 

1900talet började den psykiatriska vetenskapen influera rättsvetenskapen; och hade en roll, som i 

modern tid alltmer övertagits av (eller sammanblandas med) neurovetenskapen. Det har beskrivits 

hur människan—såväl den friske som den sjuke—fungerar och vilka processer i hjärnan som för

knippas med den ena eller den andra yttre manifestationen, bland annat asociala beteenden. Många 

är de mekanismer, processer och områden i hjärnan som är implicerade i människans benägenhet—

naturligtvis är det alltid bara fråga om statistisk benägenhet, inte om predetermination—att företa 

sig handlingar som strider mot moral eller mot lagstiftning.414 Den relevanta frågan är kanske hur 

409 Pinker, s 175f.
410 Pinker, s 175f.
411 Morse (2007), s 215.
412 Pinker, s 176. 
413 Tallis, The Times.
414 För att nämna några exempel: kopplingarna mellan frontallobernas vardera halvor och det limbiska systemet utgör ett slags 

undertryckande funktion som förhindrar andra processer att gå igång, i al sådana mekanismer som skulle generera ett destru
ktivt beteende (Pinker, s 44). Undersökningar av dömda mördare och personer med ett våldsamt beteendemönster har visat, e 
g, att de har en mindre aktiv frontallobsbark (prefrontal cortex) än normalfungerande försökspersoner; frontalloben är också 
den delen av hjärnan som styr beslutsfattande och som undertrycker impulser (ibid). Av betydelse kan också mängden grå sub
stans (grey matter) i vissa delar av hjärnan vara, då den har betydelse för kognitiva funktioner (ibid). Ytterligare exempel på 
funktioner som undersökts under senare år är förhållandet mellan asocialt beteende och risktagandets och oräddhetens genet
iska och biologiska fundament samt de medfödda fundamenten i oförmåga att tänka sig in i andras, e g, brottsoffrets eller sam
hällets, perspektiv, et c. Pinker skriver också att ‚the evidence is overwhelming that every aspect of our mental lives depends 
entirely on physiological events in the tissues of the brain’ (ibid, s 41). Med ett sådant synsätt blir reflektion över determin
ismens betydelse för ansvarigheten överflödig; den kan helt enkelt inte ha någon. Samtidigt som man diskuterar, exempelvis, 
den eventuella ‚genen för våldsbenägenhet’ (i e, genetiskt förutsättningar för ett beteende), måste man, menar Pinker, också 
fokusera lika mycket på de biologiska faktorer som inhiberar mänsklig våldsbenägenhet (ibid, s 183). Sålunda kan man ju lika 
gärna påstå att allt handlar mer om just de inhiberande faktorerna: exempelvis i fråga om impulser, där en ‚normal’ person har 
en förmåga till självbehärskning som den ‚abnormale’ saknar, än om driften (hypotetiskt sett) faktiskt är lika kraftig för bägge.
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och om vetenskapen—såväl naturvetenskapen som samhällsvetenskapen—bör påverka förståelsen 

av ansvarsbegreppet. 

Förmågan till verkligt viljestyrt—medvetet—handlande har också varit föremål för utforskning. 

Det mänskliga medvetandet tycks huvudsakligen fylla ett slags övervakande funktion, utan att var

ken initiera eller modifiera de handlingar som vi uppfattar som frivilliga, eftersom impulsen att ut

föra beteendet äger rum innan vi är medvetna om densamma.415 Dylika vetenskapliga rön betyder 

förstås ganska lite för vad ansvarighet egentligen är, men det kan antas att impulsgärningar i vissa 

fall kan vara mindre uppståtliga—i mindre grad medvetet initierade och företagna—än man tidig

are anat. Detsamma gäller väl i princip många andra typer av handlingar som inte har impulshand

lingens vanliga kännetecken. Hur det subjektiva rekvisitets medvetandekrav tolkas mot bakgrund av 

detta är oklart. Medvetandets roll i beteendet är kanske överlag mindre betydelsefull än ansvarsbe

greppet vanligen förutsätter. Medvetandekravet kan därför tyckas tveksamt (till och med innehålls

löst), i   ljuset av sådan kunskap. Men trots allt är uppsåtets medvetandekrav sådant att det inte 

borde vara hotat; det juridiken avser med medvetande är något annat än det vetenskapen avser. Så 

även om det vetenskapligt kan sägas att vissa stadier av handlandet inte är medvetna,416 eller att 

handlingar egentligen inte orsakas genom en medveten process ledande fram till slutmålet,417 är det 

också klart att juridikens medvetandekoncept i grunden är ickeempiriskt och inte måste omkull

kastas av empiriska fakta.418 

Allmänt kan sägas, att Hart accepterar att ny kunskap om människans psyke kan förändra vår 

syn på de förmågor och egenskaper som behövs för tillräkneligheten; andra menar grundläggande 

juridiska doktriner om ansvar och skuld inte berörs av ny kunskap, men att ny kunskap kan förän

dra synen på psykologiska tvångstillstånd och förmågan till självkontroll.419 Så vore alltså volition

ella tillräknelighetskriterier mer utsatta för förändringstryck än de kognitiva kriterierna, vilket even

tuellt  medför  att  forskning om störningar inom vissa specifika neurovetenskapliga områden kan 

komma att få åtminstone någon betydelse för synen på ansvaret och på vilka typer av störningar 

som har effekter som påverkar ansvarsförmågan.

415 Se Pocket, s 292. Libets (et al) försök på 1980talet visade att nervaktiviteterna som föregår utförandet av en mänsklig hand
ling, i form av en enkel rörelse, redan påbörjats innan vi har fattat det medvetna beslutet att utföra denna rörelse, detta trots 
att vi uppfattar det medvetna beslutet som det som inleder handlingen; det medvetna beslutet är alltså inte, trots den sub
jektiva upplevelsen, det som ‚orsakar’ handlingen (Pocket, s 286f). Daniel Dennett har dock kritiserat de slutsatser som dragits 
av Libets försök (Dennett i, e g, Freedom Evolves). Wegner konstruerar en modell som visar att tanken som föregår en frivillig 
handling och den faktiska handlingen är två separata processer, men att vi felaktigt sluter oss till att det är vår tanke—och det 
vi upplever som våra avsikter—som har orsakat handlingen (Pocket, s 287, s 290). Senare har forskning visat, enligt Jaenne
rod, att kontrollen över frivilliga handlingar är omedveten, och att vi kan påbörja, utföra och t o m slutföra handlingar innan 
vårt medvetande uppfattar detta (Pocket, s 290). Medvetandet tjänar däremot till att skapa en kontinuitet i vår subjektiva upp
levelse av de handlingar som utförs automatiskt (Pocket, s 291).

416 E g, det handlingsinledande stadiet.
417 Pocket, s 292.
418 De delar av beteendet som av vetenskapen konstateras vara ickemedvetna, utgör inte nödvändigtvis en del av den juridiska de

finitionen av medvetenhet. Åtminstone om man håller sig undan sådana definitioner som kräver en själslig viljeakt som orsakar 
en fysisk rörelse, och liknande äldre tankekonstruktioner.

419 Hart, s 32; Pocket, s 292.
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Men vetenskapliga orsaksförklaringar besvarar dock i allmänhet inte frågan om vilka gärnings

män som bör ursäktas och vilka som bör hållas ansvariga. Som redan har påpekats, styrs inte den 

första gruppen av biologiska lagar och den andra av något slags, som Pinker uttrycker det, ‚mysteri

ous notlaws of free will.’420 Däri finns ingen skillnad, friska och psykiskt sjuka gärningsmän är i lika 

utsträckning beroende av genetik och miljö. Relevansen av vetenskapliga förklaringar, vad gäller 

enskilda handlingar eller brott, är tveksam. Den fria viljans eventuella existens oaktat, på det norm

ativa planet är ett synsätt som det här tämligen ofruktsamt: ‚No one is responsible for simply being 

there, for being made in such and such way, for existing under such conditions, in such surround

ings. ... No one is the result of his own intention, his own will, his own purpose....’421

frihet, orsakande och ansvar
Positivisterna ville befria juridiken från det metafysiska tankegodset och från den människosyn 

som hade ditintills präglat straffrättsteorin; en syn på människan som fri i sinne och handling. Av

skaffande av tillräknelighetsbegrepp och ursäkter för sinnessjuka brottslingar var konsekvenser av 

den positivistiska filosofin. Men så har det traditionella ansvarsbegreppet och till och med tillräkne

ligheten kommit att få något av en renässens.422 Å ena sidan har kausalsamband utforskats och be

skrivits ingående och detaljerat av vetenskapen, exempelvis i fråga om mänsklig biologi och genetik, 

en utveckling som, enligt positivisterna, borde gjort rent hus med koncept som ansvar och skuld; å 

andra sidan finns anledning att betvivla att naturkausalitet, eller för den delen filosofisk determin

ism, någonsin har haft med det rättsliga ansvarsbegreppet att skaffa. Trots detta, och samtidigt som 

begreppet ansvarsförmåga reinkarneras i den svenska rätten, finns andra krafter som söker införa 

nya biologiskdeterministiska perspektiv i straffrätten, exempelvis genom det som benämnts ‚neuro

law’.423  Vare sig de faktorer som influerar människan är biologiska, genetiska, psykologiska eller 

sociala—eller av någon annan sort—är de samtliga kanske av sekundär betydelse för den juridiska 

ansvarsdefinitionen. Ur vetenskaplig synvinkel är begreppen skuld och ansvar odefinierbara, och fri

heten—en implicit förutsättning vid tillämpning av dessa idéer—en chimär; men ur rättsligt per

spektiv  kan chimären ändå vara funktionell och nyttig. Om den ens är det.424 Jareborg skriver att 

‚filosofien är oumbärlig för straffrätten’ men att det samtidigt är så att man inte inom juridiken inte 

måste besvara frågan om tillvaron är determinerad eller frågan om verklig, fri vilja existerar.425

Man kan tycka att metafysiska frågeställningar liksom naturvetenskapliga blir märkliga i en juri

disk kontext. Naturvetenskapen är ju empirisk, dess mening att söka orsakssamband och förklaring

ar, till exempel till den sortens sjukdomstillstånd som ‚alstrar’ otillräknelighet, men i rättsfilosofisk 

420 Pinker, s 180.
421 Snitsigt formulerat av Nietzsche, men ett synsätt som haft företrädare bland i a jurister och politiker (Nietzsche, s 32). 
422 Se de statliga utredningarna, e g, SOU 2002:3 s 19, där det påpekas att ansvarighetens betydelse åter borde betonas.
423 Se vidare ovan.
424 Morse hävdar, e g, att metafysiska föreställningar som den om viljans frihet inte kan vara klargörande för och i  rättsliga frågor; 

oavsett vad den fria viljans innehåll är, är den ovidkommande för de juridiska begreppen (Morse (2007), s 220).
425 Jareborg (1992), s 206f.
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mening vore det inkonsekvent att anse vissa personer och tillstånd underkastade naturlagar, medan 

andra inte vore det. Likadant som den sjukes beteende kan förklaras kausalt, kan förstås den friskes 

det. Den determinism426 rättsvetenskapen tidvis oroat sig för—och tidvis med öppna armar välkom

nat—är givetvis inte relativ; determinismen är lika giltig för normala som abnormala beteenden, 

alla psykiska och fysiska processer lyder under samma filosofisklogiska nödvändighet och kausa

litet, och den friske är lika underkastad de biologiska och övriga naturliga processerna som den 

sjuke. Vissa människor eller beteenden kan ju inte vara underlydande kausallagar, medan andra på 

outgrundligt mystiskt vis undslipper detta deterministiska öde! Om de människor som anses sjuka 

eller avvikande från normen hålls ickeansvariga, därför att deras handlande skulle vara mer deter

minerat, så är motiveringen antingen tom på meningsinnehåll eller inkonsekvent. För att fullfölja 

den tanken kan man lika gott hävda, att den sjukes problem är att hans beteende inte  ‚låter sig’ 

determineras av de yttre premisser dessa lagbundenheter utgör. Det är i så fall snarare en ‚brist’ på 

relevant determination vi har att göra med, än med en ‚överdos’ determination.427 Ursäktandets för

klaring måste återfinnas på annat håll än i determinationen, om den ska vara meningsfull.428 Eller, 

som Morse uttrycker det,

‚... holding people responsible and our practices of blame and punishment are perhaps morally suspect, but 
determinism or universal causation cannot be an excusing condition in a world with responsibility. ... Respons
ibility is not inversely proportional to the strength of causation.’429

Kompromisslös determinism leder till att varje straffrättsligt ursäktande och ansvarsfriskrivande, 

oavsett hur rimlig eller lämpligt, blir  ‚.... absurdt, meningslöst, irrationellt, eller orättfärdigt, eller 

oetiskt, eller kanske allt detta.’430 Den strikta deterministen måste, menar Hart, förkasta tanken på 

traditionellt  ursäktande,  då  åtskillnad  i  deterministisk  mening   inte  kan göras  mellan sjuka och 

friska. Hart menar dock att straffrätten av humanitär nödvändighet måste medge ursäktande och 

426 Determinismens innebörd är, enklast uttryckt, att varje händelse och skeende föregås av tillräckliga betingelser; och givet dessa 
betingelser, kommer det efterföljande förloppet ofrånkomligen ske på ett visst sätt (Lübcke, s 100). I e, varje skeende preced
eras av tillräckliga förutsättningar vilka bestämmer den följande utvecklingen (Mackie, s 216). En effekt eller ett skeende kan 
då defineras som en funktion av de i systemet ingående strukturer och faktorer som är för handen (Dworkin, s 3). Determinis
mens grundantaganden är den universella orsakslagbundenheten och föreställningen om (teoretisk) förutsebarhet. Filosofiskt 
sett ett slags logiskt systembygge; vetenskapligt sett en oundgänglig förutsättning för att kunna förstå naturliga orsakssam
band, att kunna förutse skeenden och kunna härleda det skedda till förutvarande händelser och betingelser (Lübcke, s 110). 
Det som inträffar i nuet kan till fullo teoretiskt sett härledas till förutsättningar i det förflutan; det som sker i fram― ― tiden, är 
en funktion av det som är och det som redan varit. Kruxet för den metafysiskt förvirrade är att placera in den gäckande fria 
viljan och den självständiga och ansvarskapabla människan i denna ekvation! Hart menar att deterministen måste göra två an
taganden; för det första, att mänskligt handlande är underkastat samma sorts lagbundenhet som andra naturliga fenomen och 
förlopp, och för det andra, att denna kausalitet renderar skillnaden mellan de ursäktade och ickeursäktade handlingarna irrel
evant—detta så länge determinismen förstås i sin kompromisslösa variant, inkompatibilismen (Hart, s 28f). 

427 En viktig aspekt vad gäller straffhotet—åtminstone avseende  normalfungerande  subjekt—är att det, om dess verkan alls ska 
vara normbildande, också måste ha en determinativ funktion såsom handlingsskäl för människor. Detta kräver att hotet i fråga 
realiseras beträffande de gärningsmän för vilka det uppenbart inte har fungerat, i e, för dem som, redan begått olagliga hand
lingar. Kriminalisering och bestraffning förutsätter determination; det vill säga, de förutsätter att människors agerande och atti
tyder påverkas genom det hot som lagen utgör. 

428 Motivet att ursäkta kan naturligtvis vara något helt annat än frihet, eller bristen därpå, och då uppstår inte dessa problem. Men 
om vi antar att friheten är den relevanta faktorn, inställer sig frågan varför den ‚vanlige’ förbrytaren ska klandras för sin gärn
ing, men inte den sjuke. Den förres beteende är i metafysisk mening lika ofritt som den senares. En annan aspekt av denna pro
blematik är att om man ser till de faktorer som är brottsgenererande, är många av dessa mer precis lika avgörande—om inte 
mer så—som psykisk sjukdom. Sociala faktorer, som fattigdom, kan i högre utsträckning ses inverka på brottsbenägenheten—
statistiskt sett—än vad mentalsjukdomar gör (se e g Morse (1999), s 161).

429 Morse (1999), s 154.
430 Hart, s 29 (min övers). Se ovan not 426.
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hans lösning är kompatibilismen i stället för den hårda determinismen. Darrow—som anslöt sig till 

den strika determinismen—såg tvärtemot negativa sidor av det traditionella ansvarshållandet, sär

skilt i vedergällningstanken, där han fann ett slags kollektivets grymhet gentemot individen; han 

skrev att ‚... omvärlden till fullo måste förstå att brottet bara är en del av beteendet; att varje hand

ling, brottslig eller inte, följer på en orsak; att, givet lika förutsättningar, kommer lika resultat för 

alltid att följa; ... varje handling har en tillräcklig orsak, för vilken individen inte på något vis är an

svarig... .’431

Det straffrättsliga determinationsproblemet är således på intet sätt begränsat till frågan om psyk

isk sjukdom, i alla fall inte så länge determinism tolkas på gängse sätt. Determinismen medför att 

ingen borde straffas om bestraffning rättfärdigas på traditionella grunder, såsom ett återgäldande 

av moralisk skuld uppkommen i utövandet av en fri men ond vilja. En eventuell vilja betingas av 

föregående premisser och är således inte ‚fri’ i egentlig mening.432 Den straffrättsliga grundtesen, att 

den som hålls ansvarig måste ha haft möjlighet och tillfälle att handla annorlunda, är inkompatibel 

med sväl strikt determinism som fullständig metafysisk frihet. Däremot finns goda skäl till att den 

frihet,  som i  juridisk mening krävs,  varken måste underbyggas av filosofiska eller vetenskapliga 

argument. De förklaringsmodeller som används inom andra discipliner, till exempel vetenskapliga 

förklaringar till  mänskligt beteende,  kan bidra med bakgrundsfakta till  en juridisk ansvarighets

modell utan att för den skull styra den. Naturalistiska förklaringar till det fysiska och psykiska var

andet, till processer och beteenden, är inte oviktiga; i första hand kan de belysa grunderna till eller 

besvara frågeställningar om vad som är sjukt och vad som är friskt, vad som är värt och ursäkta och 

vad som inte är det, vilka alla är oundvikliga för föreställningen om ansvarighet. Därutöver bör not

eras, att determination inte är en fråga om naturvetenskap i konflikt med straffrätt. De determin

erande faktorerna som man har att beakta, om några alls ska beaktas, kan vara sociala, kulturella 

eller miljörelaterade, lika väl som de kan vara biologiska eller genetiska. En biologisk orsak är inte 

431 Darrow, kap 3 (min övers). Darrow menade att juridiken ignorerat den materiella verklighetens lagar, och trott att mänskliga 
beteenden och handlingar kan behandlas som stode de utanför eller fria från denna verklighet (ibid). Angående Darrows stånd
punkt om humanitet i straffrätten, se även Jareborg som påpekar att determinism också kan föra med sig en ‚mänskligare be
handling’ av de brottsliga (Jareborg (1992), s 207).

432 Hur en sådan egentligt fri vilja skulle te sig är något mystiskt. En fri, i meningen ickeorsakad, vilja måste vara lika omöj lig att 
hålla som grund för ansvar. Om man exempelvis ponerar att det existerar en själ, som står fri från den materiella världens 
orsakssamband—en orsakare som inte själv är orsakad—, är det naturligtvis orimligt att hålla denna ansvarig, den är ju helt 
skild från påverkan från de världsliga lagarna och moralen eller från omgivningens reaktioner. Inget straffhot kan då någonsin 
vara meningsfullt. Problemet är lika betydande, som om man utgår från att en vetenskaplig eller filosofisk determinism för
hindrar juridisk ansvarighet. Kan man hålla någon ansvarig för dennes opåverkbara själs ingripanden i sinnevärlden? Kausal
iteten verkar ju, så att säga, endast åt ena hållet i det fallet—från det immateriella till det materiella—och själen kan inte ta in
tryck av determinerande faktorer i yttervärlden, för då skulle genast den själens frihet, som antagits, måsta upphävas (se, e g, 
Pinker, s 177). Å andra sidan, föreställer man sig en indeterminism där alla skeenden är rent slumpmässiga och inget binds till 
något annat via kausalitet—och där ingen själ installeras som immateriell upphovsman—då är det tämligen ointressant om in
dividen är fri eller inte: han är ändå ett offer för slumpmässigheten, och kan inte hållas ansvarig för de skeenden hans person 
råkar befinna sig i. (För övrigt, att tänka sig lagar och bestraffning i en sådan värld är i sig absurdt.) Sannolikt skulle vi betr
akta en individ, vars beteende är totalt oförutsebart och så obegripligt i fråga om orsaker och verkan, som ickeansvarig, som 
icke varande ‚a moral agent’; utan snarast: ‚[w]e look at upon him rather as a lunatic.’ (Ayer, s 663.) Schopenhauer skrev att 
om den fria viljan var ett verkligt faktum, skulle varje skeende och handling vara ett ‚oförklarligt under—en verkan utan orsak.’ 
(Schopenhauer cit i Lernestedt, s 328.)
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mer orsakande  än en annan typ av orsak. En orsak är givetvis en orsak, oavsett dess natur, och 

kausalitet ett logisk relation mellan orsak och verkan.433

Diskussioner om determinism och ansvar tenderar ibland att drabbas av vissa felslut. Det första, 

är att deskriptiv diskurs förväxlas med den normativ, det vill säga, att man förväxlar ett beskrivande 

perspektiv med ett värderande, eller det som är med det som borde vara.434 Det andra, ett generellt 

problem, är att korrelation förväxlas med kausation. Det tredje, är att förekomst av orsaker, det vill 

säga kausationen, förväxlas med tvång och nödvändighet.435 Ayer menar att det från början är fel 

att kontrastera frihet och orsakande och att frihetens motpol inte är kausation som sådan, i stället är 

433 Det framgår redan av begreppen i sig. (Se även not 426 ovan.) Inom den sociologiska skolan som byggde vidare på positivis
mens doktriner, utvecklades hypoteser om hur sociala faktorer ‚bestämmer’ mänskligt beteende och handlingsrepertoar (Hop
kins Burke, s 9). Enligt sådana tänkesätt, ses det som fullt möjligt att en individs sociala levnadsomständigheter och erfaren
heter inverkar så att individen drivs till ett lagstridigt handlingsmönster, en viss gärning eller ett levnadssätt som tenderar att 
hamna i konflikt med lagen, och att effekterna på individnivå blir närapå lika ofrånkomliga som om individen vore genetiskt 
disponerad därtill. Intressant är att i en mångsidigare förklaringsmodell kompletterar skilda orsaksförklaringar varandra. Än 
om mycket tyder på att specifika seder, moralregler och andra föreställningar—vilka influerar det mänskliga beteendet—är 
kulturellt betingade och inlärda, är de grundläggande mekanismer, som ligger bakom utvecklandet av dessa normer och mön
ster, universella och nedärvda (se, e g, Pinker, s 39).

434 Ett beskrivande eller förklarande perspektiv kan givetvis inte automatiskt antas ha någon normativ verkan, då normativitetens 
‚syfte’ är att påverka, e g, att skapa förutsättningar för samhällets fortbestånd och dirigera människors beteende i en viss önsk
värd riktning. Straffrätten kan inte reda ut vetenskapliga orsakslagar eller tillämpa och anpassa mänskliga lagar på så sätt att 
de överensstämmer med, e g, neurovetenskaplig kunskap om psyke och beteende. I och för sig kan utomrättslig kunskap ha be
tydelse på det rättsliga planet, e g, i tillämpning av tillräknelighetsregler, eftersom medicinsk och psykologisk vetenskap kan ge 
bakgrundsinformation om den tilltalades psyke, men denna information tolkas då i den rättsliga regelns kontext. Dessutom kan 
vetenskapen på ett principiellt plan förändra hur samhället ser på brott och straff; i e, kunskap om orsakerna bakom psykiska 
tillstånd och mänskligt beteenden kan bidra till nya föreställningar om vad som bör innefattas i, e g, tillräkneligheten, och där
med blir ickerättsliga perspektiv relvanta för synen på det etiska i ansvarshållande och bestraffning. Huruvida någon ‚förtjänar’ 
att bestraffas är ju i mångt och mycket en moralisk som juridisk fråga, så länge rättssystemet bärs upp av den klassiska straff 
rättens principer. Även i normgivningen kan kunskap om vetenskapliga förklaringar vara av värde och tjäna som underlag för 
överväganden som måste göras; e g, om nyttan och rimligheten—allmänt sett—med att hålla vissa grupper av lagbrytare straff
ansvariga. Huruvida människor kan rå för sitt agerande, när detta är en följd av ett visst psykiskt eller fysiskt sjukdomstillstånd, 
är svårare att bedöma, både generellt och i det specifika fallet, utan kunskap och information om dettta tillstånds effekter. Juri
diken är således beroende av expertis från andra områden—inom vilka andra metoder och principer tillämpas jämfört med in
om normgivning och rättsskipning—då dessa discipliner förklarar och beskriver de verkliga mekanismer, processer och beteen
den som straffrätten oundvikligen måste hantera, om än på sitt sätt. Det betyder naturligtvis inte att rätten är bunden till andra 
discipliners förståelse eller tolkning av juridiska begrepp. Naturvetenskapliga lagar säger inget om giltigheten av vare sig jurid
iska eller filosofiska begrepp; av lagbundenheter i naturen—i människans beteende och psyke—följer inte att människor inte 
kan tillskrivas ansvar för sina handlingar. Det är lika meningslöst att förkasta ansvarigheten p g a plattityder som att allting har 
en orsak—givetvis har allting det, så till vida vi inte accepterar att något kan uppstå ur intet—som det är meningslöst att ens 
överväga begrepp som ansvarighet i en värld som inte fungerar kausalt, med orsaker och verkningar, för en sådan värld skulle 
fungera godtyckligt och oförutsägbart, och fundamentet för ansvar och straff som determinerande, handlingspåverkande förut
sättningar skulle alldeles försvinna.

435 Jareborg tycks, e g, mena att determinismens idé är att alla val (och alla beteenden och skeenden) är förutbestämda (Jareborg 
(1969), s 314ff) och att därför konsekvensen blir att människan inte aktivt kan göra något, utan att allt  sker med oss, såsom 
vore vi passiva objekt, offer för rent mekaniska processer (ibid). En sådan världsbild, menar han, leder till att människan inte 
kan äga en kapacitet för rationalitet eller en till att värdera vad som är sant och falskt; den leder till något som är tomt och 
meningslöst (ibid, s 136). Determinismens människosyn är naiv och innebär att mänskliga handlingar endast kan förklaras 
genom sina materiella orsaker, till följd av detta reducerar determinismen människan till en maskin (ibid, s 136). För min egen 
del tycker jag att Jareborgs resonemang haltar lite grand. Det kan förstås stämma att en determinism in extremis vore opraktisk 
och meningslös—i synnerhet tillämpad i juridiken—men jag tror därutöver att resonemanget i Jareborgs bok (1969, s 134ff) är 
en missuppfattning av determinismen och dess konsekvenser. Jag tror inte att hans fatalistiska tolkning är representativ för 
naturvetare eller filosofer som ser människan och naturen som delar i ett system av kausala samband. Jag har svårt att se var
för Jareborg antar att determinister menar att människan är ofri eller inkapabel till ansvarighet. Att, e g, moral, empati, socia
litet är produkter av människans evolutionära historia, gör ju inte någon skillnad därvidlag. Sådana egenskaper är ju i lika hög 
grad determinerade, som mänsklig ondska är det. Jareborg skriver (ibid, s 134f) att den deterministiska uppfattningen är att 
allting är orsakat, och att allting beror på något annat—och han påpekar att sådana konstateranden är innehållslösa. Det må 
vara sant, för juridiken är determinism—om inte innehållslös så—oanvändbar. Han invänder (ibid, s 135) att det är svårt att se 
vad naturvetenskapliga orsakslagar eller statistik har med ansvarighet att göra—vilket är en rimlig slutsats, och han påpekar, 
mycket riktigt, att determinism är ovidkommande, och inget har att säga om mänskliga handlingars kvalitet (ibid, s 136; denna 
ståndpunkt upprepas i Jareborg (1992), s 107)—och begynner därefter att dividera om kvantfysiken och dess implikationer. 
Man kan ju fråga sig varför kvantfysiker—som ju till skillnad från jurister, humanister och, än värre, pseudovetenskapare med 
förkärlek för kvantteori, ändå kan antas  förstå  densamma—skulle göra anspråk på att definiera den rättsliga ansvarigheten 
eller, för den delen, på att få bestämma hur, e g, neurovetenskapliga eller psykologiska upptäcker bör tolkas i förhållande till 
det juridiska ansvarsbegreppet, ens när dessa upptäcker är relvanta för ansvaret (kvantfysik torde aldrig vara direkt relevant, på 
någon punkt, däremot...) samtidigt som de ger stöd för en deterministisk människosyn. Glada amatörer brukar gilla att an
vända kvantfysik för att underbygga sina resonemang om den fria viljans påstådda existens. Det är förstås meningslöst, efter
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dess motpol tvång och andra begränsningar.436 Det är onekligen så att en handling kan ha sin orsak 

i tvång, men alla handlingar är orsakade—determinerade—även om de inte är framtvingade.437 Alla 

val som inte är rent slumpmässiga, är ju per definition orsakade av något; därför är det absurdt att 

mena  att  kausation  eller  determination   förhindrar  ansvarighet  eller  ens   frihet.  Därutöver   finns 

andra problem med koncept som fri vilja och fritt handlande, på grund av deras inherenta defin

itions och tolkningssvårigheter, och deras straffrättsliga relevans är tveksam. Samtidigt har idéer 

om frihet betydelse—om inte annat, indirekt—för konformitetsprincipen;438 och föreställningar om 

den fria viljan—kanske i synnerhet  avsaknaden  av densamma—har inverkat på straffrätten under 

lång tid.439 En del filosofer har resonerat kring den mänskliga upplevelsen av att vara fri—vare sig 

det handlar om att äga en fri vilja eller vara förmögen till fritt handlande—och tagit den till intäkt 

för att friheten har reell existens.440 Den upplevelsen korresponderar i och för sig väl med—i synner

het rättslig—begreppsbildning och språkbruk, där mänskligt beteende och mänskliga handlingar till

skrivs mening, avsikter, innehåll och syften, medan händelser förklaras och beskrivs med hänvisning 

till orsaker, ofta av mekanisk och determinerande art.441 En handling och en händelse är två skilda 

företeelser, endast den förra möjlig att göra till föremål för skuldbeläggande.442

orsakande och ofrihet
‚I look at my past life as at a field lit up by the sun when it breaks through the clouds, and I note with meta

physical astonishment how my most deliberate acts, my clearest ideas and my most logical intentions were after 
all no more than congenital drunkenness, inherent madness and huge ignorance. I didn't even act anything out. I 
was the role that got acted. At most, I was the actor's motions.’443

Att förväxla den ansvarighetsbegreppets frihet med orsakande är således fatalt, och resultatet 

ofta märkligt: genom missuppfattningen av kausalitet och determination skapas  ‚fantasibild[en] av 

en olycklig följd som förgäves söker undkomma en övermäktig orsaks grepp.’444 Satsen ‚att kunna 

som de, för det första, allt som oftast missförstår kvantfysiken och, för det andra, inte ens behöver den! Att determinismen är ir
relevant för det mänskliga handlandet—eftersom människan ändå är hänvisad till att göra val och ta ställning, att hysa viljor, 
avsikter och uppsåt och att försöka kontrollera tillvaron—är detta till trots en rimlig slutsats (som kunde dragits utan kvant
fysiska utsvävningar).

436 Ayer, s 664.
437 Ayer, s 664.
438 Och där inbegripet skuldprincipen; vissa miniminivåer av kontrollförmåga och frihet i handlandet ses ofta som essentiella för 

skulden, i synnerhet på ett moraliskt plan. Så länge som skulden är en förutsättning för ansvarighet, är det svårt att helt negli
gera frihetens betydelse.

439 E g, den klassiska rättsfilosofins stora inflytande över lagstiftning och idéerna kring ansvarighet, rättvisa et c, där den fria viljan 
är en grundsten (se e g Hopkins Burke, s 28).

440 Förnuftsmässigt är dock detta ett meningslöst argument, för om vi baserade kunskap om det existerande på vad människor 
upplever som existerande... skulle vi befinna oss i en ganska problematisk situation med skenande sanningsrelativism. Subjektiv 
upplevelse av frihet kan naturligtvis inte bevisa denna frihets objektiva existens, lika lite som människans bristande kunskap 
om handlingsorsaker kan användas som bevis för att inga orsaker finns; däremot finns inget som säger att en känsla av frihet 
inte skulle kunna existera i en genomgående determinerad verklighet (se e g Ayer, s 662). Frihetspplevelsen bevisar inte annat 
än att människan är medveten om att hon tänker och gör val; det kan visserligen ses som tecken på ett slags  frivillighet, där
emot inte på ickeorsakad frihet (Mackie, s 219). Upplevelsen och föreställningen om att vi hade kunnat handla annorlunda, är 
subjektiva antaganden, inte observerbara fakta (ibid, s 218). Jareborg spekulerar i att känslan av frihet kunde vara resultat av 
‚århundraden av indoktrinering’ och att den hur som helst inte ‚bevisar existensen av en kategorisk frihet’ (Jareborg (1992), s 
230).

441 Se ovan om handlingar och frivillighet.
442 SOU 1996:185 del II, s 268. En handling kräver något av den handlande, i fråga om förnuft, kontroll och vilja (ibid). 
443 Pessoa, The Book of Disquiet, s 39.
444 Ayer, s 666. När det istället, skriver Ayer, handlar endast om något mer odramatiskt: att skeenden hänger ihop i ett tidsrums

ligt sammanhang.  ‚Allt därutöver är endast en metafor. Och det är på grund av metaforen, och inte på grund av ett faktum, 
som vi kommer att tänka oss kausalitet och frihet som antiteser’ (ibid; min övers).

59



handla annorlunda’ ger intryck av att som minimikrav ha fri vilja eller förmåga till fritt handlande. 

Men handlingar och skeenden är ju samtidigt delar av de kausalsamband verkligheten består av, 

och fenomenet kausalitet kan inte ha en ursäktande verkan och ickekausalitet—om något sådant, 

som en händelse utan föregående orsaker,  kunde påvisas—kan inte konstituera rättsligt ansvar. 

Föreställningen, att ansvaret har med gärningsmannens eventuellt fria vilja att göra, kallar Morse 

ett fundamentalt rättsfilosofiskt misstag.445 Liksom ansvarsbegreppet inte kan knytas till en fri viljas 

existens, kan det inte heller göras med straffrättens ursäktsformer.446 Morse argumenterar därför för 

att ansvaret inte behöver den fria viljan, och för att straffrättsligt ursäktande inte förutsätter från

varo av fri vilja.447 Detsamma gör många andra, exempelvis Jareborg.448

Orsakandet i sig kan alltså inte ursäkta, oavsett orsakens natur; i en deterministisk värld är, som 

redan påpekats, alla mänskliga handlingar till fullo och av nödvändighet orsakade, därav kan inte 

orsakande äga någon moralisk eller juridisk relevans ens där det är möjligt att utreda de kausala 

sambanden.449 Orsakerna bakom och förklaringarna till en individs agerande kan vara åtskilliga och 

med varandra samverkande, och psykisk sjukdom en bland andra sådana orsaker, och frågan är om 

människan är oundvikligen driven till ett visst handlande, på ett sådant sätt att verklig möjlighet att 

göra eller vilja göra annorlunda måste uteslutas. Men liksom orsakande i sig självt inte utesluter fri

het, är ett beteendes förklaring inget giltigt indicium på en handlings undviklighet.450 

Inte ens en i grunden är deterministisk hållning måste automatiskt förutsätta att människan i 

den konkreta situationen saknar genuina valmöjligheter eller äkta frihet. Men kausalitet är inte lik

tydigt med förutbestämdning;  även om förutsättningarna att förutsäga  kommande skeenden för

bättras med kunskap om lagbundenheter. Även här repriseras ett vanligt misstag: förklaring för

växlas med ursäktande. Efterhandstolkning av ett handlingsförlopp eller beteende förväxlas med ab

solut  determinism  såsom  i   förutbestämning,  determinism  förvandlas   till   fatalism.  Perspektivför

växling är relativt vanlig, kanske särskilt i debatten kring brott och straff; det förklarande perspek

tivet—rekonstruktionen av ett  handlingsförlopp utifrån  fakta om handlingen och kunskaper om 

medicinska, biologiska och psykologiska processer—uppfattas som retrospektivt ursäktande, som ett 

naivt och cyniskt förkastande av människors personliga ansvar, och prospektivt nihilistiskt. 

Morse menar idéer och koncept som fri vilja och fritt väljande saknar egentligt meningsinnehåll

—motsvarande ordens ‚filosofiska’ innebörd—när de nyttjas i den rättsliga kontexten; i stället an

vänds dessa begrepp som platshållare för ett begreppslöst koncept som ändå måste på något sätt ut

tryckas verbalt, det vill säga, de används som ersättningsbegrepp för den rättsligt relevanta ansvar

445 Morse kallar det ett ‚grundläggande psykolegalt missförstånd’ (Morse (2007), s 203 o 216). 
446 Morse (2007), s 203.
447 Morse (2007), s 204. Ursäktandet—i förekommande fall den ansvarsbefriande psykiska sjukdomen—är inte beroende av deter

minismens särskilda effektfullhet i det enskilda fallet (ibid, s 214).
448 Se ovan, e g, not 435, samt även vid not 425.
449 Morse (2007), s 216.
450 Vad som betraktas som oundvikligt är dock en fråga där allmänt språkbruk och filosofisk diskurs troligtvis skiljer sig åt (se e g 

Hospers, s 118).
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igheten och därtill hörande ursäktandepraxis.451 Hart skriver att ansvarsbegreppets fria vilja snarast 

är en negativ definition: om inga ursäktande omständigheter är för handen, presumeras individen—

här återkommer den juridiska människosynen—ha handlat med rättsligt relevant fri vilja och att 

hon kunde ha handlat annorlunda om hon så valt; därmed är hon ansvarig.452 Hart framhåller också 

att valets betydelse är oberoende av den fria viljans faktiska existens och determinismens eventuella 

riktighet.453 Rättens ‚vilja’ är således inte en i metafysisk mening fri vilja, och det som krävs för an

svarighet är inte viljefrihet; i stället åsyftas med begreppet en minsta funktionsnivå avseende fler

talet egenskaper, däribland ålder, intelligens, rationalitetsförmåga, förståelse av sociala värderingar, 

och inte minst psykisk ‚normalitet.’454 

En missuppfattning, som redan nämnts i förbigående, är att just biologiska eller genetiska för

klaringar antas urholka ansvaret på ett annat sätt än andra faktorer, till exempel social miljö; den 

har viss likheter med missuppfattningen att kausala förklaringar urholkar ansvaret på ett sätt som 

en ickeorsakad vilja eller existensen av en handlingsdirigerande själ inte antas göra.455 Steven Pin

ker skriver att någonting har gått fel, och att detta i grunden har att göra med

‚... a confusion of explanation with exculpation. Contrary to what is implied by critics of biological and environ
mental theories of the causes of behavior, to explain behavior is not to exonerate the behavior. ... [I]f we ever 
hold people responsible for their behavior it will be in spite of any causal explanation we feel is warranted, whe
ther it invokes genes, brains, evolution, media images ....’456

Relevant för ansvaret är alltså inte  att  ett handlande föregås av tillräckliga orsaker, utan  hur 

dessa orsaker ser ut och vad som kännetecknar dem och deras roll i handlingsprocessen, eftersom 

vissa typer av orsaksfaktorer kan antas rendera ett agerande ‚ofritt’—syftande på ursäktsvärt—på ett 

särskilt vis, vilket är väsenskilt från att likställa kausation med tvång och egentlig ofrihet.457 Kausa

tion ursäktar inte den galne—om ursäkter alls tillämpas i fråga om galenskapen—men det individu

ella, mentala tillståndet vid gärningstillfället kan ha ansvarsbefriande eller ursäktande verkan.458

kompatibilism
Många har ägnat sig åt att på olika vis försöka förena en determinism med idéer om frihet och 

ansvarighet. De som nöjer sig med handlingsfrihet—i stället för viljefrihet—har viss möjlighet att 

lyckas. Handlingsfrihet är ett mindre kvalificerat krav än viljefrihet. Mjuk determinism (kompat

ibilism) låter sig förena med såväl moraliskt som juridiskt ansvar, eftersom handlingsfrihet är till

451 Morse (1999), s 154. Det är en fri vilja som inte har mycket att göra med en metafysisk fri vilja; den straffrättsliga fria viljans 
roll är snarare som ett ‚sammanfattande omdöme om en person i en situation där inga ursäktande omständigheter föreligger,’ 
som Lernestedt uttrycker det (Lernestedt, s 347).

452 Hart, s 28f. I denna konception blir den fria vilja som rätten laborerar med bara ett uttryck, som inte har så mycket—om något 
alls—att göra med den metafysiska fria viljan. Den senare är, i sammanhanget, ovidkommande. 

453 Hart, s 48. Väljandet som handling är möjligt—till och med oundgängligt—oavsett om det är determinerat eller ej; det måste 
ske med eller utan en fri vilja (ibid).

454 Lernestedt, s 347.
455 Pinker, s 185. Pinker menar att sådana idéer bygger på att man felaktigt lägger vikt vid aspekter som egentligen inte är rele

vanta för ansvarigheten; vid frågor som inte måste besvaras för rättens ansvarsbegrepp (ibid).
456 Pinker, s 179.
457 Se, e g, Ayer, s 665.
458 Morse (1999), s 161.
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räcklig för att konstituera ansvar. Begrepp som frihet och ansvar tolkas helt enkelt så att de blir för

enliga med determinsm. Kompatibilism kan också innebära ett konstaterande av att ingen motsäg

else finns mellan en tillvaro som är determinerad och människan som (huvudsakligen) fri agent; 

enda stötestenen vore om fri uttyddes som ickeorsakad.459 Kompatibilisten ser inte att determinis

men hindrar varken ansvarighet eller tillräcklig frihet.460 En svag frihetsdefinition,461 som kompati

bilistens, innebär att också barn och djur kan anses ha handlingsfrihet,462 något som torde innebära 

att otillräknelighet inte utesluter frihet. 

Kompatibilismen är en filosofisk doktrin, vars validitet på sätt och vis är oantastlig för veten

skaplig kausalitet; den kan behålla ett intakt ansvarsbegrepp, även om verkligheten vetenskapligt 

kan beskrivas och dess skeenden förutses i varje detalj.463 Kompatibilisten bortser från handlingens 

bakomliggande led, dess yttersta orsaker, och menar att för ansvar räcker handlingsfrihet, innebär

ande att individen ska ha förmått handla efter sin vilja eller sina motiv, oavsett hur dessa i sin tur 

uppstått och oavsett om viljan självt kan betraktas som fri.464 För kompatibilisten uppstår ansvaret 

då handlingen är en kausal följd av agentens vilja, val eller önskning; orsaksbundenhet förhindrar 

varken individen att handla fritt eller ansvarsbegreppets meningsfullhet, snarare är kausalitet här en 

förutsättning för ansvar.465 Dworkins empiriska frihetsbegrepp är sådant att friheten är en handlings

frihet—en social frihet och en självständighet—att handla enligt individuell önskan och vilja.466 För 

individen måste alternativa handlingsvägar stå öppna, och denne måste äga praktisk möjlighet att 

välja ett beteende framför ett annat.467 Mackie påpekar att även vad beträffar hårda valsituationer—

där agenten i och för sig handlar uppsåtligen, men står inför valet mellan två  onda alternativ—

måste begränsningarna agenten handlar under tillerkännas moralisk vikt; denne väljer visserligen, 

men under sådana förutsättningar som bör påverka ansvarigheten.468 Paralleller kan här dras till hur 

otillräkneligheten begränsar möjligheten att göra val.

459 Edwards, s 106. Svårigheterna med en sådan tolkning är uppenbara.
460 Edwards, s 106. Många moderna tänkare är kompatibilister, enligt Pocket (Pocket, s 282).
461 Kompatibilistens frihetsdefinition är oftast av just en relativt svag variant (Pocket, s 282). Hume menade att ett fritt handlande 

kännetecknas av en frihet att handla i enlighet med den egna viljan; handlingen måste, för att vara fri, tillkommit som ett re
sultat av agentens egna val (Lernestedt, s 329). Människan som Schopenhauer beskriver henne har handlingsfrihet: ‚A man can 
surely do what he wills to do, but he cannot determine what he wills.’ (Schopenhauer cit av Edwards, s 109.) Den fria hand
lingen—den moraliskt relevanta handlingen—har sin orsak i den handlandes motiv och egna påverkan genom beslut; för hand
lingsfrihet är determinism därmed snarare en förutsättning än ett hinder, i den mening att den  behöver den deterministiska 
mekanism som förbinder orsak—tanke och vilja—med verkan, det vill säga handlingen (Lernestedt, s 329). 

462 Lernestedt, s 330.
463 Pocket, s 292. Hypotetiskt är det förvisso möjligt att alla de psykologiska, biologiska eller andra processer och mekanismer bak

om, e g, asocialt beteende blir utforskade och kända, och att det, givet den fullständiga kunskapen om dessa, kan erhållas en 
helhetsbild  över   alla  över   beteendet   inverkande  kausalförhållanden.  Denna   vetenskapens  potential   för   kompletta   orsaks
förklaringar avfärdas av vissa som fantasi och betraktas som osannolikgt (Mackie, s 217). Framtidens vetenskapliga framsteg 
kan dock i högre grad komma att försvåra tanken på determinism som förenlig med fritt handlande, och än mer med fri vilja, 
och orsaksfaktorer som idag är okända kan visa sig vara av stor betydelse. Med en kompatibilistisk syn, där den fria viljans exi
stens inte antas vara nödvändig för ansvarsbegreppet, blir inte förutsättningarna för ansvarigheten lika omkullrunkeliga, som 
hade de varit beroende av den deskriptiva vetenskapens rön, snarare än av normativa överväganden och beslut.

464 Se, e g, Pocket, s 292; Mackie, s 216. För en inkompatibilist ter sig förstås det resonemanget kortsynt, därför att den i och för 
sig fria handlingens ursprung i något annat negligeras—en frivillig handling ger upphov till frågan vad som orsakade denna i 
sin tur, och man riskerar hamna i en oändlig regress, om man inte, som kompatibilisten, sätter stopp vid en bestämd punkt. 

465 Se, e g, Edwards, s 106.
466 Dworkin, s 9. Hur viljan i sin tur uppkommit ser Dworkin som irrelevant för en empirisk frihet, likaså gäller eventuella före

gående orsaksfaktorer (ibid).
467 Dworkin, s 6.
468 Mackie, s 205.
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En kompatibilistisk finess är den teoretiska möjligheten till en differentierad skala, med grader 

av frihet och ansvarighet, där yttre och inre förutsättningar kan påverka var någon stans på skalan 

ett handlande kan placeras;469  därmed konstrueras också,   i och med att frihetsbegreppet relativ

iseras, möjligheten att tala om den psykiskt sjukes handlande som mindre fritt. Eftersom en kompat

ibilistisk ansvarsdefinition förlägger det relevanta viljemomentet till ledet mellan orsak—vare sig 

den är psykologisk, social eller biologisk—och materiellt handlande, och ej fortsätter till orsaker 

bortom detta led, får endast individens inställning i det detta första led betydelse. Men det innebär 

också att en agents mentala konstitution i de flesta ‚normala’ fall frånkänns särskild vikt; det nor

mala psyket torde i vanliga fall leva upp till denna bild av människan som aktivt subjekt som förmår 

hantera, kontrollera och styra sitt agerande genom sin viljeutövning—även om hon inte kan styra 

viljan självt.

För ansvarstillskrivandet är det således inte viktigt att handlandet har orsaker. Vissa specifika 

typer av orsaker kan dock vara intressanta, i den mån de begränsar, hindrar eller annars påverkar 

handlingsfriheten. Skillnaden mellan fri och ofri ligger då inte i orsakandet per se, utan i orsakens 

karaktär och natur.470 Sjukdomstillstånd och psykiska störningar kan diskuteras och utvärderas uti

från dessa premisser och såsom orsaker eller bidragande orsaker. Den galnes handlingsorsaker och 

andra förutsättningar kan kringskära friheten i sådan grad eller på annat sätt vara så beaktansvärda 

att de bör medföra ansvarsbefrielse. Kompatibilismens kritiker menar dock allmänt att kompatib

ilismen är kortsiktig,471 vilket kompatibilisten förnekar.472

En kompatibilistisk modell är att definera frihet såsom frihet från, eller frånvaro av, tvång att ut

föra eller underlåta en gärning.473 Då måste förstås frågan ställas: hur ska tvång definieras? Det är 

naturligtvis också ett koncept som måste förklaras eller definieras—vissa aspekter har redan berörts 

i samband med brottsbegreppet—men den förklaringen är kanske enklare än frågan om metafysisk 

frihet. Tvång kan här innebära såväl yttre tvång som inre tvång; ett inre tvång, vars ursprung finns i 

någon form av ‚galenskap,’ kan rendera en handling ofri, i meningen företagen under tvång.474 Det 

inre tvånget minskar handlingsfriheten, men är inte absolut på det yttre tvångets vis. 

Ayer, bland andra, argumenterar för att tvång—inte orsakande—är frihetens verkliga motsats, 

och konstaterar att kausalitet inte tillför något till frågan om handlande och relevant tvångsmässig 

ofrihet.475 Frihet som frånvaro av tvång skulle kunna utgöra (del av) ansvarsdefinitionen.476 Också 

469 Lübcke, s 174.
470 Edwards, s 106.
471 Att beteckna människan som fri enligt den empiriska modell som Dworkin framhållit (se not 466 samt ovan) är otillräckligt för 

att ansvarshållandet, enligt kritikern, eftersom det är omöjligt att ta hänsyn till alla de omständigheter som påverkar en män
niskas val.

472 Mackie, s 221. Kompatibilisten menar istället att dess motståndare sammanblandar determinism med fatalism och orsakande 
med tvång, samt att denne felaktigt uppfattar determinismen som människan och det mänskliga handlandet som rent mekan
iska skeenden (ibid). 

473 Lübcke, s 174; Pocket, s 282. Det kan också handla om andra handlingsbegränsande—positivt definerade—faktorer.
474 Pocket, s 284.
475 Ayer, s 666.
476 Ayer, s 664f. Ayer menar att en normativ standard för friheten kan sättas och tillämpas, och att den för ansvarigheten relevanta  

friheten inte är en metafysisk konstant. 
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andra har påpekat att en juridisk definition som sätter frånvaro av yttre eller inre tvång i fokus är en 

pragmatisk lösning som kan möjliggöra fortsatt rättsfilosofisk existens av begrepp som fri vilja.477 

Man kan helt enkelt postulera att det  ‚normala’  handlandet kännetecknas av frihet—negativt av

gränsad—och utifrån detta formulera regler för ansvarshållande och ursäktande. 

Det kompatibilistiska frihetskriteriet är således snävt och förenklat, men utan metafysisk ballast 

ändå mer pragmatiskt än dess konkurrenter. Det behövs också, för exempelvis ett tillräknelighets

begrepp, tilläggsregler och definitioner som omfattar ‚rätt’ grupper av personer som antas förtjäna 

ursäktande.478  Sjukdomen  kan ha effekter, orsaka symptom som bristande verklighetsanknytning, 

vanföreställningar och så vidare, och dessa följdverkningar kan medföra att den sjuke förtjänar att 

ursäktas sitt handlande; men med graden av determination eller styrkan i orsakandet (patologiskt 

tillstånd till symptom eller beteende) har detta intet att göra.479 Den psykiskt sjuke kan på grund av 

sjukdomstillståndet ha en mental förmåga som är inskränkt eller begränsad i det att rationellt tänk

ande och handlande förhindras. Defineras rättslig fria viljan utifrån förmåga till förnuftsmässiga val, 

är den sjukes vilja inte ‚fri’.480

inkompatibilism
Hård determinism, ett slags inkompatibilism,481  ska endast kort beröras här. Den hårde deter

ministen bestrider att människan kunde vara klandervärd eller ha ansvarsförmåga, och betraktar 

talet om den fria viljan som en illusion.482 Ansvaret är en chimär; det kan inte förklaras. Ett exempel 

på denna hållning är Hägerström, som menade att ‚[i]ngenting är mer ologiskt än idén om viljans 

frihet.’483 Fri vilja är för inkompatibilisten oförenlig med determinism; då en hård determinist håller 

determinismen för reell, kan fri vilja inte existera.484 Att, som kompatibilisten, ersätta viljefrihet med 

handlingsfrihet är för den hårda determinismen uteslutet, då detta leder i oändlig regress; kompati

bilism ses som ett desperat försök att undkomma determismens konsekvenser.485  Människan kan 

inte bära det yttersta ansvaret för sitt beteende, eftersom beteendet är determinerat, menar deter

ministen.486 Då alla fysiska tillstånd och skeenden följer naturlagar—det mänskliga psyket en del i 

477 Pocket, s 292. Pocket anser att rätten ändå behöver den fria viljan (ibid).
478 Lernestedt, s 330.
479 Mackie, s 219f.
480 Se vidare om förnuftskriterier längre fram.
481 Även en indeterminist kan vara inkompatibilist (se vidare, e g, Morse (2007), s 213).
482 Lübcke, s 174. 
483 Hägerström citerad av Jareborg (1969), s 133.
484 Pocket, s 282.
485 Genom att fly undan dessa konsekvenser underlåter den mjuke deterministen att beakta att önskningar, viljor och t o m karakt

ären har sina yttersta orsaker och förklaringar i en medfödd konstitution och i sådana tidiga miljöfaktorer som individen inte 
har kontroll över (se, e g, Edwards, 109). Inte ens sin karaktär är människan upphov eller skapare till, åtminstone inte i ultimat 
mening (ibid, s 113). Verkligheten som helhet är determinerad, och frihet kan inte existera, eftersom varje incitament till hand
ling ingår i en orsakskedja där föregående materiella betingelser bestämmer utgången; något utrymme för medvetandets eller 
jagets—vad nu detta jag antas vara—orsakande finns inte i ekvationen (Pocket, s 282). Handlingen är enbart resultet av nerv
skeenden—och dessa i sin tur, nödvändiga och tillräckliga betingelser för nya nervskeenden—och där, i denna process, finns 
inget fritt medvetande—ickedeterminerat och isolerat från den fysiska verkligheten—som kan bryta in, styra eller ändra för
loppet (ibid, s 282).

486 Inte ens sin karaktär kan hon vara genuint ansvarig för (se ovan); och det brottsliga beteendet är ett utflöde av denna opåverk
bara karaktär, den brottslige liknar endast en ‚slingrande mask på en fiskares krok’ (Hospers, s 120; min övers).
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dessa fysiska tillstånd, de mentala processerna del av de lagbundna skeendena, det mänskliga bete

endet ett resultat av dessa tillstånd och processer—måste beteende och handlingar vara determin

erade i full utsträckning.487 Inkompatibilisten måste inte ens definera ansvarighet, då äkta ansvar i 

metafysisk mening inte kan existera; inte heller anses det vara möjligt att avgöra om någon kunde 

handlat annorlunda än han faktiskt gjorde.488 

Strikt determinism river sålunda upp den ‚verkliga’ ansvarighetens fundament.489 Visserligen kan 

inkompatibilisten skapa ett ansvarighetsbegrepp som är koherent och platsar i ett regelsystem (se 

exempelvis social ansvarighet), men i slutänden handlar det om en ‚ytlig’ ansvarighet, en ansvarig

het utan idén om den fria viljan.490 Juridisk ansvarighet, såsom en renodlat normativ fråga, kan in

kompatibilisten acceptera, men ‚genuin’ ansvarighet är, liksom moralisk ansvarighet, utesluten.491 

Det kan te sig som att kompatibilisten tillerkänner psykiska drivkrafter och väljandet större betyd

else än inkompatibilisten gör, men hård determinism är i sig självt inget förnekande av att prefer

enser, behov och begär styr mänskligt beteende.492 Inkompatibilismen säger egentligen bara att det 

är godtyckligt och otillräckligt att ‚stanna upp’ vid dessa omedelbara handlingsorsaker.493 Enligt in

kompatibilismen är också  upplevelsen av att vara ett subjekt—ett  jag,  som kan bryta kausalkedjan 

och avstyra eller omdirigera ett skeendeförlopp—en illusion, såsom upplevelsen av en fri vilja är en 

illusion, uppkommen ur precederande betingelser utanför jagets kontrollsfär.494

Skillnaden i kompatibilismens och inkompatibilismens betraktelsesätt är därför inte i första hand 

att de tillmäter psyket, viljan eller karaktären olika betydelser, utan att de har olika syn på ultimat 

orsakande och dess innebörd för det traditionella ansvarsbegreppet samt på  förhållandet mellan 

psyke, handling och ansvarighet. Detta eftersom den erforderliga friheten, en genuin frihet att han

dla annorlunda och vilja annorlunda, i inkompatibilistens ögon renderas omöjlig av determinismen, 

och eftersom människan inte har ett ickeorsakat metafysiskt jag med slutgiltig makt över viljan och 

karaktären. För kompatibilisten räcker det med mindre: att människan kan påverka sitt beteende, 

genom sin partiella förmåga att forma sin vilja och karaktär, renderar beteendet fritt i tillräcklig ut

sträckning för ansvarighet. I egentlig mening är det kanske inte frihet—och än mindre viljefrihet—

men i länken mellan psyke och handling finner kompatibilismen ändå ett slags frihet som är använd

bar och meningsfull för ansvarsbegreppet. I absolut mening är inte dessa val genuint fria, men det 

kan åtminstone fastställas om de är fria från fysiska begränsningar, tvång och andra definierbara in

487 Mackie, s 217. Se om determinism tidigare i uppsatsen, framför allt invändningen att determinism inte innebär ofrihet, utan 
endast betecknar en logisk relation.

488 Morse (2007), s 213.
489 Mackie, s 203. 
490 Se, e g, Morse (2007), s 213f.
491 Inkompatibilisten kan förstås mena att determinismen inom, e g, vetenskapen inte påverkar normativa begrepp om ansvarig

heten, vare sig dessa är juridiska eller moraliska. Det är ju också rimligt att göra åtskillnad mellan vad som är av naturen givet 
och vad som är eller borde vara i form av mänskligt skapade normer och regler.

492 Denne frågar sig, som redan påpekats, varifrån dessa kommer, inte att de i sin tur påverkar det fortsatta skeendet. Se, e g, Ed
wards, s 108.

493 Edwards, s 107f.
494 Pocket, s 282. Se också Mackie (s 222) som tillbakavisar kritiken om att kompatibilistens lösning skulle vara kortsynt i sitt kau

salt begränsande perspektiv.
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skränkningar.495 Någon klassisk frihet är det inte, men å andra sidan inte heller en frihet som kräver 

att man håller något slags dualism såsom postulat. I någon mån är skillnaderna mellan inkompati

bilisten och kompatibilisten kanske främst terminologiska—det handlar om hur man definierar fri

het och hur friheten ställs i förhållande till ansvarsbegreppet.

indeterminism
Indeterminism tycks vara den mest överflödiga idén i straffrättsliga sammanhang.496  Eftersom 

postulat om viljefrihet haft viss rättslig popularitet, finns det anledning att kort beröra inriktningen. 

Indeterminismen förnekar att tillvaron följer deterministiska principer. För indeterminismen finns 

ingen kausalbunden nödvändighet.497 Det vill säga, den olagliga handlingen är fri, inte determin

erad av förutvarande betingelser. Indeterminismen måste bakom en mänsklig tanke eller handling 

anta existensen av en genuin orsakare som inte självt är orsakad. Fundamentet i verklig frihet är att 

något i människopsyket—ett metafysiskt jag, en ‚ghost in the machine’—är alldeles oberoende och 

opåverkbar av föregående orsaksfaktorer. Viljans ursprung och dess styrning finns bara inom den 

själv, och den är fri från alla andra influenser.498 Somliga indeterminister menar att en fri handling 

måste emanera ur subjektets medvetande och föregås av ett viljekommando eller en viljeimpuls som 

utan att själv bestämmas av några fysiska determinanter—inte heller av fysiska processer i hjärnan

—ger upphov till kroppsrörelsen i fråga.499 Det vill säga, en orsakare utan orsak. Agentens ‚själ’ or

sakar beteenden i full frihet, utan att som orsakare ha en egen orsak.500 Indeterminismen talar inte 

om upplevelse av frihet, utan om en verklig frihet, vars förutsättning är existensen av ‚något’, som är 

skilt från den materiella verkligheten—och ändå kan påverka skeendena i den. Förutsättningen är 

alltså någon typ av dualism. Det mänskliga medvetandet måste vara en entitet som till sitt väsen är 

isolerat från den fysiska personen och dess biologiska och sociala kontext; en sådan position är svår

förenlig med en vetenskaplig människosyn.501

Det ligger något paradoxalt  i det långvariga inflytandet från indeterminismen, även efter att 

vetenskapen beskrivit och förklarat allt fler av verklighetens skeenden och lagbundenheter. Att man 

fortsatte att hysa tilltro till viljans frihet—på ett filosofiskt plan—berodde kanske delvis på att män

niskans själsförmågor lokaliserades utanför den materiella sfären, utanför den fysiska tillvaro där 

naturlagar och kausalitet råder. Människans förnuft—som möjliggör upptäckt av och resonemang 

495 Se, e g, Mackie, s 222.
496 I tysk straffrätt, e g, har funnits inslag av indeterminism, enl Jareborg (1969), s 133. 1800talets tyska rättsteoretiker var ofta 

indeterminister och utgick ifrån mänsklig viljefrihet såsom ett postulat, enligt Herrlin (Herrling, s 46ff). Viljefrihet var ound
gängligt för skuld och ansvar (ibid, s 50). Den tyska strafflag som gällde kring förra sekelskiftet kunde dock, menade Herrlin, 
också tolkas som om den uppställde ett krav på handlingsfrihet, snarare än viljefrihet (ibid, s 46 o 49). Indeterministiskt inspi
rerat tankegods finns också, mer generellt, i antaganden som att ansvarigheten kräver en fri vilja, enligt Morse ((2007), s 212), 
som anser att indeterminismen faller på sin bristande vetenskapliga och filosofiska trovärdighet.

497 Att tala om orsak och verkan i en värld som inte fungerar enligt principer om orsak och verkan är förstås aningen missvisande.
498 Den logiska förutsättningen för att den ska kunna vara fri. Se, e g, Lübcke, s 174.
499 Se, e g, Pocket, s 282.
500 Morse (2007), s 212.
501 Pocket, s 282. Enligt denna hypotes skulle vilja och medvetande vara ickefysiska—immateriella—fenomen som ändå har kapa

citeten att ingripa i den fysiska världen, trots att den själsliga och den fysiska organismen måste vara fullkomligt väsensskilda 
vad gäller egenskaper (ibid).
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kring alternativa handlingssätt—och den fria viljan antogs kunna orsaka faktiska skeenden utan att 

ha egen orsak. Samtidigt var kunskapen om naturliga orsakssamband oundgänglig för den förnufts

styrda människan, den utgjorde underlag för beslutsfattande efter rationella överväganden. Dualism 

är kanske priset för att rädda den världs och människobild som tillåter en fri vilja, utan att behöva 

avstå den verklighetsförståelse som vetenskapen ger. 

Kroppssjälslig dualism—att sinnet eller själen och kroppen är två separata entiteter med väsens

skilda egenskaper502—gör ‚funktionella’ begrepp av klander och skuld, vars innebörd endast är hän

förbara till det själsliga i människan.503 Juridikens handlingsdoktrin exemplifierar en dualism: hand

lingen tänks bestå av två moment (det psykiska och det fysiska).504 Sedan kan man fråga hur rättvist 

det är att hålla den fysiska personen ansvarig för vad dess fria själ orsakar; själen kan ju i denna sin 

fullständiga frihet försätta den fysiska personen i allehanda prekära situationer. Då kausaliteten är 

en enkelriktad relation—från det immateriella till det immateriella (reciprok påverkan skulle per 

definition upphäva själens frihet)—‚vem’ kan egentligen rätteligen kan ställas till ansvar?505 

Indeterminism utan en ‚själ’ som orsakare vore juridiskt sett ännu mer oanvändbart. Den måste 

innebära att alla skeenden är slumpmässiga och att  inga handlingar har en upphovsman med an

svarsförmåga; i sådana fall är individens frihet oviktig, denne är inget annat än ett offer för slump

mässigheter.506  Sådan indeterminism förpassar—precis som hård determinism—människor till  en 

roll som passiva ‚receptorer.’ En individ vars beteende är så oförutsägbart, så obegripligt i fråga om 

orsak och verkan, skulle—med beaktande av vad som sagts om juridikens människosyn—inte upp

fattas som ‚en moralisk agent. Vi skulle betrakta denne som en galning.’507  Eller, enligt Schopen

hauer, om den fria viljan vore den verkligt faktum, vore varje handling ett ‚oförklarligt under—en 

verkan utan orsak.’508

Snarare än en förutsättning för ansvar, är indeterminismen ett filosofiskt hinder. Med dess hjälp 

kan vi inte skilja dem vi håller ansvariga från dem vi önskar ursäkta.509 Dessutom motsägs den av 

502 Enligt dualism ses människan som bestående av två sidor eller aspekter. Dessa två delar har diametralt motsatta egenskaper; 
den ena, kroppen, materiell, bunden, fysisk och underkastade naturlagarna; den andra, själen eller sinnet, immateriell, fri och 
oberoende av fysiska determinanter. Descartes skilde fysiska händelser från mänskliga handlingar; de förra, förutbestämda av 
redan existerande premisser och orsakslagar, de senare är utslag av mänskliga viljeyttringar, och föregågna av själsliga val, vil
ka har sin orsak endast i sig självt (se, e g, Lernestedt, s 327; även Pinker, s 8, som i korthet redogör för Descartes dualism). Bi
berg, en 1800tals klassicist, gjorde en liknande uppdelning; han menade att det som skilde den utan förstånd från den med 
förstånd, är att den förre inte kan handla eller utföra en handling—vilket skulle kräva en fri vilja—utan endast orsaka en händ
else (SOU 1996:185 del II, s 268). En modern dualist, Ryle, förklarar att alla människor, undantaget ‚idioter och spädbarn’, har 
både kropp och själ, vilka är helt separata aspekter av människoexistensen—den ena orsaksbunden, den andra odeterminerad
—och ändå, under människans levnadstid (!), ofrånkomligt bundna vid varandra (Pinker, s 9). Med ett sådant resonemang är 
det tänkbart att ansvarsbefrielsen av de psykiskt sjuka kan motiveras av att dessa inte i tillräcklig grad har de själsliga förmågor 
som ger människan herravälde över sitt fysiska varande.

503 På detta vis räddas åtminstone naturvetenskapen från att ingå kompromisslösningar med metafysiska förtecken. 
504 Jareborg (1969), s 69. Se även ovan under avsnittet om brottsbegreppets handlingsmoment.
505 Se, e g, Pinker, s 177. Själen kan ju, e g, inte vara både helt fri och samtidigt reagera på den faktiska verklighetens förutsätt

ningar—såsom avskräckning och straffhot och annat ogillande—när den egentligen ‚vill’ bryta mot lagen.
506 Ayer, s 663.
507 Ayer, s 663 (cit min övers).
508 Se not 432. 
509 Det är av förklarliga skäl omöjligt att skilja otillräknelig från tillräknelig sålunda, vilket gäller på såväl på individnivå som på 

gruppnivå. Problemet är detsamma som för determinismen; några skillnader på grundval av psykisk status kan helt enkelt inte 
finnas när det handlar om determination som sådan. 
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tillgänglig kunskap och rationellt tänkande—det finns helt enkelt inget stöd för tesen om odeter

minerat skeende som verkligt existerande fenomen.

det metafysiska jaget och människans karaktär
Den rättsfilosofiska diskursen ägnas således emellanåt åt frågor om karaktär och personlighet, 

ickemateriella jag och andra diffusa konstruktioner. När man talar om att individen inte ‚kan han

dla annorlunda’, därför att hans karaktär, hans behov och hans begär existerar utanför den sfär han 

själv kan kontrollera, utgår man de facto från en dualistisk åskådning; å ena sidan, det ‚äkta’ jaget, 

en passiv åskådare som inte kan ingripa i skeendet men som ändå representerar individens person

lighet, och, å andra sidan, det yttre jaget, som agerar ute i verkligheten, men som inte kan ställas 

till svars ‚på riktigt’.510 Frågan är om den inre besserwissern, det mentala spöke, som inte har någon 

roll att spela i personens reella tillvaro, är en mer ‚genuin’ sida av personligheten än de osympatiska 

inslag det yttre jaget manifesterar.511 Frågan är också om det ens är meningsfullt att postulera det 

metafysiska jagets existens, om det samtidigt måste antas vara handlingsförlamat.512 

Däremot kan det kanske ibland ha en funktion att metaforiskt tala om ett ‚äkta jag’ och ett ‚sjukt 

jag’, exempelvis beträffande personer som handlat i ett tillstånd av otillräknelighet. Under sådana 

omständigheter, som exempel kan nämnas psykotiska skov, är ju handlingarna och även de tanke

processer som agenten ‚drabbas’ av i någon mån ickerepresentativa för den individens friska fung

erande, karaktär och normala handlingsmönster. Det patologiska är inte en integrerad del av den 

friska personligheten.513 Men också i dessa fall, uppstår gränsdragningssvårigheter. Det dualistiska 

synsättet är dessutom på många sätt verklighetsfrämmande. Rättens människosyn, i jämförelse med 

hur människor värderar och bedömer det egna och andras handlande och beteende, är troligen mer 

dualistisk. Intutivt ses människan som enhet—en individ i ordets rätta bemärkelse—men också som 

en varelse vars inre vilja—mentala inriktning eller till och med uppsåt—någorlunda antas överens

stämma med de yttringar som manifesteras i och kan uttydas av beteendet. Men rätten, i sina meta

fysiska krumbukter, är mer komplicerad.514

510 Se, e g, Mackie, s 223. Se även ovan, not 502. Det är för övrigt tämligen absurdt att tänka sig att det vore omöjligt att hålla nå
gon ansvarig, p g a att detta skulle vara att offra det ‚äkta’ jaget för vad det materiella jaget ställt till med. 

511 Det är som om de drifter och impulser som leder individen mot ett handlande, som vid närmare analys till och med kan strida  
mot individens egna intressen, inte vore en del av det riktiga jaget eller inte en egentlig del av individens person; själva ordet 
individ blir missvisande.  Tanken på ett ‚äkta’ jag fungerar inte bättre med indeterminismen, då det innebär att jaget väljer i 
enlighet med sina motiv, samtidigt som jagets motiv saknar kausal koppling till skeenden i verkligheten, och således, teoretiskt 
sett, kan ge impulser som strider mot det egna intresset, enkom därför att ingen input avseende ändrade förhållanden i ytter
världen kan påverka ett ickekauserat sinne. (Ang det senare, se e g Mackie, s 224.) 

512 Mackie menar att det för inkompatibilisten definitivt är obefogat (Mackie, s 223).
513 Här kan noteras att Mackie fokuserar på uppsåtskriteriet och specifikt kravet på medvetenhet. För att rendera ansvar på rätt

visa premisser måste ett handlande ha utförts av en medveten individ och det måste därutöver ‚tillhöra’ agenten. Det senare 
följer väl logiskt på det förra; en individ vars medvetande är nedsatt befinner sig inte fullt i ‚sig själv’. (Mackie, s 209.)

514 Detta underliga resonemang kommer sig av antagandet att det funnes något i människan—ett sinne eller någon okänd och 
ickeobserverbar entitet—som är fritt (och därför utgör den ickeorsakade fria viljan) och som befinner sig överordnat eller vid 
sidan av naturen. Samtidigt existerar dess världsliga behållare under rent materiella premisser och fungerar ungefär som en 
maskin. Detta är en suspekt tanke, och även om utgångspunkten är att juridiken kan skapa sina egna begrepp, moraliska eller 
metafysiska sådana, oavhängiga av vetenskaplig hållbarhet, är det ändå tveksamt om hypoteser av närmast över eller paranor
mal karaktär bör tillämpas. Dit hör exempelvis idén om en immateriell själs existens. Sådana antaganden är varken nödvändiga 
eller tillräckliga för att förklara eller rättfärdiga ansvars, tillräknelighets eller andra rättsliga begrepp. Det är möjligen något 
paradoxalt att rättsfilosofin, med sina dualistiska faiblesser, inte är mer positiv till neuromytologiskt tänkande; i någon mån 
passar ett sådant tänkande rätt bra in på redan existerande juridiska konstruktioner (e g, avseende uppdelningen mellan psyke 
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Kompatibilismen kan, som också tidigare påpekats, beskyllas för kortsiktighet i underlåtelsen att 

beakta medelbara handlingsorsaker. En lösningsmodell är att ta steget bortom handlandets direkta 

orsaker—önskningar, motiv och viljor—och se dessa som karaktärsutflöden. Karaktären kan näm

ligen utgöra ett objekt för moralisk bedömning, eftersom individen antas kunna påverka och för

ändra sin karaktär genom gradvisa modifikationer i önskvärd riktning.515 Via karaktären möjliggörs 

moralisk   bedömning   med   vidare   omfång   än   bedömningen   av   enskilda   gärningar;   karaktärsbe

dömningen avser personen eller personligheten som är den enskilda viljeimpulsens och gärningens 

upphov.516 Ansvarighet uppstår om individen kunnat påverka sin karaktär.517  Såväl moraliskt som 

juridiskt  vore  rättfärdigt  att  hålla  den enskilde ansvarig   för  det  beteende som dennes  karaktär 

‚medverkat’ till.518 Mot detta kan en inkompatibilist ha vissa befogade invändningar.519

Men man kan fråga sig varför ett ickekaraktärstypiskt agerande placeras, så att säga, utanför 

området för det personliga ansvaret. Finns där ett äkta, metafysiskt jag, som är karaktärstypiskt, 

men inte förmår påverka den sammansatta personligheten och dess externa beteende? Handlar in

dividen förutsägbart—det vill säga, i enlighet med sin karaktär—betyder karaktärsargumentet sna

rast att determination förutsätts för att ansvarighet ska inträda, för ett oförutsägbart beteende torde 

per definition vara ickekaraktärstypiskt.520 Karaktärstypiskhet måste innebära att handlandet ingår i 

ett koherent system, där sammanhang och kausalrelationer bildar personlighetens stomme.

Personlighets och karaktärsresonemang kan användas för att motivera ansvarsbefrielse av till 

exempel otillräkneliga. Begås en handling som följd av ett sjukligt tillstånd, kan den ses som mindre 

representativ för den sjukes egentliga personlighet, det vill säga, dennes friska personlighet; den är 

då ett slags sjukdomens verk—tillhörande sjukdomen—och inte en individens handling. Föreställ

ningen om en ‚äkta’ karaktär eller en genuin personlighet är inte oproblematisk, och det är tveksamt 

om den är nyttigare än andra dualistiska föreställningar521 eller idén om en passiv själ eller ett meta

fysiskt jag som inte kan påverka den yttre personlighetens förehavanden. Om den verkliga person

ligheten ‚undertrycks’  till förmån för ett ickerepresentativt handlande, varför betraktas det icke

karaktäristiska som mindre viktigt för personligheten? Och varför skulle ett mindre karaktärstypiskt 

agerande per definition vara i mindre grad konstituerande för ansvaret?522 Det är svårt att se varför 

och fysisk kropp). 
515 Edwards, s 107. 
516 Edwards, s 107.
517 Denna är således som huvudregel potentiellt påverkansbar; individen kan genom kontinuerliga, gradvisa och viljestyrda modi

fieringar förändra sina bevekelsegrunder, sin inställning och övriga psykologiska faktorer som inverkar på beteendet.
518 Edwards, s 107.
519 Inkompatibilisten kan invända, e g, att karaktären—givet att tillvaron är determinerad—lika lite som enskilda handlingar är 

upp till individen själv, och att moraliskt ansvar inte kan berättigas eftersom något yttersta ansvar för karaktären inte kan visas, 
utan att resonemanget leder till oändlig regress, där orsaken till en individs (dåliga) karaktär alltid har en annan orsak bakom 
sig et c (Edwards, s 113). 

520 Ayer, s 664.
521 Dualism avseende kropp—själ eller brain—mind, exempelvis.
522 Se, e g, Jareborgs resonemang om oemotståndliga impulser, not 664; om okontrollerat handlande ses ur ett vidare personlig

hetsperspektiv—vilket han menar är nödvändigt för att avgöra dess kontrollerbarhet—är innebörden att det okontrollerade är 
karaktäristiskt snarare än okaraktäristiskt. 
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en ond handling har en annan kvalitet om den är icketypisk för personen som utför den, än den 

hade om den vore typisk.523

Argumentet om en förändringsbar karaktär biter inte på inkompatibilisten, som ser detta som 

lika innehållslöst som frihetsbegreppet. För inkompatibilisten är tanken, att viljebestämningen kan 

påverkas av människan själv—eller av något slags metafysisk entitet, en ickekauserad orsakare—

genom gradvisa och växelvisa modifieringar och justeringar av karaktär och vilja, även den utan be

tydelse, eftersom dylika förändringar i yttersta mening ändå är predeterminerade och redan best

ämda av förutvarande betingelser, av de tidigare existerande karaktärsegenskaperna.524

ansvarighet—en normativ fråga, inte en empirisk
Psykologins och medicinens syften är, till skillnad från straffrättens, att förstå och förklara män

skliga mekanismer och processer samt att behandla sjukdomar och tillstånd; att  moraliskt värdera 

det  mänskliga  beteendet  hör  däremot   till   det   rättsliga   systemet,   och   inte   till   de  andra  discip

linerna.525 Där naturvetenskaperna är empiriska, eller beskrivande, är juridiken normativ; den sen

are kan dra nytta av de empiriska vetenskaperna, men måste inte vara bunden av dem. Det är där

för nödvändigt att skilja på vad psykisk sjukdom innebär ur ett medicinskt perspektiv och vilken be

tydelse omentala kapaciteter ges i straffrättsliga ansvarsbedömningen. Psykisk sjukdom medicinskt 

sett måste alltså  åtskiljas från frågan om vad som bör konstituera juridiska ansvaret.526  Helt kan 

kanske frågorna inte separeras, och helt kommer man inte i från att beröra det juridiska ansvars

begreppets förhållande till moralisk ansvarighet samt relationen mellan ändamålshänsyn och etiska 

hänsyn. Moralisk ansvarighet är—hur den än ses och defineras—inget som uteslutande berör juri

diken, utan är snarast skilt från rättens praktiska ändamål.527 Å andra sidan kan både filosofisk och 

vetenskaplig  determinism avfärdas som irrelevanta för ansvarsbegreppet; det samma gäller tanken 

på ansvarighet som exakt och oföränderlig idékonstruktion i närmast naturrättslig mening. Är ut

gångspunkten att inget existerar som är ansvarighet, måste ansvarsbegreppet väljas, övervägas, dis

uteras och kritiseras—och, inte minst, ändras utifrån förtjänst och de behov samhället har. 

Den kompatibilistiska synen på ansvarigheten är att den är en normativ konstruktion, oberoende 

av en yttersta, metafysisk ansvarighet och dess ontologi. Ansvarighetens definition och innehåll ses 

som samhällsfrågor att besluta om utifrån gällande moraliska, juridiska och politiska idéer, upp

fattningar och andra överväganden.528 Möjligen är ansvarigheten varken en juridisk eller medicinsk 

fråga i första hand, utan en etisk fråga med nära koppling till såväl juridiken som till medicinska 

och psykiatriska överväganden.529 Enligt Mackie är det en sak att många frågor kring handlandet, 

523 Det kan ju, i ett bredare perspektiv, vara intressant att reflektera över återfallsförbrytelser i det här sammanhanget. Men det är 
ovidkommande för detta specifika resonemang.

524 Mackie, s 222; Edwards, s 107.
525 Lernestedt, s 338.
526 Lernestedt, s 326.
527 Se, e g, Feinberg, s 30.
528 Se, e g, Morse (2007), s 214; även Pocket, s 292.
529 ‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 412.
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såsom frivillighet och medvetenhet, är vetenskapligt utforskningsbara, men en annan sak huruvida 

en viss typ av handling bör föranleda ansvarighet—det är en juridisk och/eller moralisk fråga.530 

De ursäkter vi väljer att tillämpa, antas vanligen inte ha med ‚metafysisk’ sanning att göra, utan 

med pragmatiska överväganden och med föreställningar om vilka egenskaper och förutsättningar 

som skiljer de otillräkneliga från de tillräkneliga, och de galna från dem som förmår reglera sitt be

teende i svar på straffhot eller andra påverkansfaktorer.531  Tillgängliga vetenskapliga förklaringar 

kan utgöra kunskapsbas för principiella ställningstaganden i juridiska frågor,532  även om ansvars

begreppet generellt är fristående och oberoende från exempelvis vetenskapliga förklaringsmodeller. 

Olikt de vetenskapliga förklaringarnas (om än inte den vetenskapliga metodens) ständiga föränder

lighet, kan vägledande, allmänt accepterade och ur etiskt perspektiv godtagbara principer—som till

godoser  behovet  av  varaktighet  och   förutsägbarhet—formuleras  och  defineras   för  den   juridiska 

ansvarigheten.533 Det handlar inte bara om sökandet efter en abstrakt idé, utan delvis också om att 

ansvarsdefinitionen behöver  bredare acceptans  i  en utomjuridisk kontext;  det  har att  göra med 

människors föreställningar om vad rätt och rättvisa är.534

I konkret avseende kan det visserligen behöva konstateras om en mental avvikelse förelegat och 

påverkat en specifik gärningsmans agerande, men om vederbörande också ska dömas till ansvar är 

en fråga utanför den medicinska kompetensen.535 Vanligtvis innehåller en tillräknelighetsklausul nå

got moment som kräver fastställande av om tillståndet har sin uppkomst i en psykisk sjukdom eller 

störning. Då krävs naturligtvis en psykiatrisk diagnos, eller liknande avseende momentet, men av

görandets juridiska del—ansvarsfrågan—är alltjämt en rättslig och inte en medicinsk fråga, det vill 

säga, den tilltalades psykiska tillstånds eventuella juridiska relevans, är en juridisk frågeställning. 

Den juridiska ansvarsdefinitionen kräver ett normativt avgörande: om hur,  när och under vilka 

förutsättningar mentalsjukdom ursäktar, samt om den ursäktar i sig självt eller kombinerat med an

dra villkor; det är ett juridiskt och etiskt avgörande, som inbegriper även andra discipliner, och som 

bland annat beror av rättsteoripreferens.536 Morse, som anser att förnuftsbristen kännetecknar ur

säktande otillräknelighet, menar att den normativa gränsdragningen måste vara föremål för sociala, 

530 Mackie, s 208.
531 Pinker, s 183. Pinker skriver också att samhället och rättsväsendet behöver ett ansvarsbegrepp som fyller sitt praktiska syfte, 

och för detta ändamål är de metafysiska spörsmålen ovidkommande (Pinker, s 180).
532 E g, kan beteendevetenskaplig eller medicinsk kunskap klargöra om ett tillstånd eller en sjukdom har sådana konsekvenser att 

de kan antas att, på ett juridiskt relevant sätt, nedsätta en gärningsmans ansvarsförmåga, dennes insikter och generella kapa
citet att följa lagen. Se även not 419. Men, e g, Strahl avfärdade tanken på att psykologisk kunskap kunde ge anvisningar om 
sådana faktorer som är relevanta för uppsåtets tolkning, därför, menade han, har framsteg inom psykologiska eller psykiatriska 
discipliner ringa betydelse och uppsåtet främst bör förstås på ett sådant sätt att det gagnar straffrättens ändamål (Strömmer
stedt, s 34f). 

533 Se, e g, Feinberg, s 61.
534 Kanske är allmänhetens acceptans av en ansvarsdefinition ett tecken på att definitionen överensstämmer med allmänt omfatt

ade moralföreställningar, och det är otvivelaktigt enklare att utröna huruvida en befolkning uppfattar en viss regel (och hur 
den i förhåller sig till människors privata moral), än det är att observera och identifiera en abstrakt—och ändå objektivt giltig—
moralisk princip. Dessa värderingar kan vara sociala eller biologiska till sitt urspring, de kan till och med vara tämligen god
tyckliga, och ändå vara nödvändiga att räkna med.

535 Radden, s 158.
536 Morse (1999), s 150.
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politiska och juridiska överväganden, och att avgörandet inte kan lämnas till naturvetenskaperna.537 

Straffrätten tycks förutsätta en agent i besittning av en minimumförmåga, vilken är en definitions

fråga, där definitionen är en angivelse om vad som är mänskligt rimligt att kräva i normalfallet.538 

Det ansluter till Feinberg, som menar frågan har två avskilda delar; den första—vad som utgör 

psykisk sjukdom respektive normalitet—är en fråga för medicinen och vetenskapen att besvara; den 

andra—när, hur och på vilka kriterier psykisk sjukdom kan accepteras som ursäkt—är en normativ 

fråga, som handlar om att välja förhållningssätt och som kan bli föremål för diskussion och argum

entation, såsom andra samhällsfrågor, i motsats till deskriptiv och empirisk vetenskap.539  Kleinig 

skriver att ansvarsförmågan och ansvarets gränser måste definieras utifrån normativa övervägan

den.540  Hart påpekar att ett naturvetenskapligt förhållningssätt i samhällsfrågor skapar en olöslig 

konflikt, då principen om ansvarighet—i konformitetsprincipens mening: att ha möjlighet och för

måga att handla annorlunda—kommer i konflikt med lojalitet till vetenskapens metod och ideal, 

något som vetenskapligt sett är ohållbart.541 Fingarette formulerade sin regel om ansvarsbefrielse så

som en rent juridisk definition.542

Ett dilemma är förstås att rättspsykiatrisk expertis har att ge utlåtanden om tilltalades mentala 

status. Även om experterna inte har till uppgift att bedöma om de straffrättsliga rekvisiten är upp

fyllda, så måste domstolen tolka utsagorna i förhållande till tillräknelighets och uppsåtsrekvisitens 

utformning. Om de frågeställningar som är aktuella för juristerna skiljer sig alltför radikalt från hur 

den medicinska vetenskapen uppfattar människans konstitution och funktion, blir tillämpningen i 

praktiken komplicerad. Kanske är detta särskilt påtagligt vad gäller äldre regler, som M’Naghten

regeln, men är i någon mån relevant också i modernare sammanhang. MacNiven skriver till exem

pel att ‚[t]he mind upon whose capacity to know wrong a medical man is asked to express an opi

nion is not a real mind, but an artifact, an ingenious invention of the judges who made the rules.’543 

Om en tekniker kallas in för att vittna om hur en bil fungerar, får denne problem att ge ett utlåt

ande om, skriver MacNiven, ‚the motor car with which the law is concerned is one which runs on 

rails and is yet able to move from one side of the street to the other, and one whose behavior is in 

no wise affected when its steering mechanism is out of action!’544

537 Morse (2007), s 206.
538 Morse (1999), s 152. Se även, e g, Ayer, s 664f.
539 Feinberg, s 273.
540 Kleinig, s 97.
541 Hart, s 179.  Ett vetenskapligt synsätt innebär också att man måste ifrågasätta bedömningsmetoderna som används; det som 

finns inuti någons sinne kan inte bli föremål för observation eller utvärderas efter rationella kriterier (ibid).
542 Fingarette, s 206. Sakkunnigutlåtanden (från, e g, psykiatrisk och psykologisk expertis) har, enligt Fingarette, en uppgift så till

vida att de tillgodoser behovet av information om den åtalade, däremot har de inte att avgöra om en individ är ansvarig eller 
inte eller hur definitionen av ansvarighet utformas (ibid).

543 MacNiven, s 407.
544 MacNiven, s 408. Kritiken är inte ovanlig, och beskrivs mer skönlitterärt av Brian Masters:  ‚Doctors say we are how we are 

made; lawyers say we are what we do. It is an existential debate, incapable of resolution, which is why lawyers and psychiat
rists, speaking different languages, always collide in a court of law. ... It is germane to the ... passionate argument, as to whe
ther Dahmer was sane (in control) or insane (controlled) at the time of the murders, and it is no wonder that the legal inter
pretation of insanity has gone through so many hoops in its desire to pin the criminal to his acts an deprive him of excuses.’ 
(Masters, s 206.)
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GALENSKAP OCH ANSVARSFÖRMÅGA

ansvarighetens mening
Ansvarighetens essens återkommer i hela uppsatsen, men några allmänna reflexioner kan göras 

som inledning. I frånvaron av ansvarighet eller ansvarsförmåga finner man galenskapens ursäkt

ande eller ansvarsbefriande karaktär; en beskrivning som gäller det generella planet, oavsett hur de 

faktiska reglerna kommer till uttryck i lagstiftning och rättsskipning. I svensk rätt existerar förvisso 

ingen formell tillräknelighetsregel. Man kan ändå fråga sig, om inte något som egentligen är ett 

slags tillräknelighetsresonemang under visssa omständigheter ändå förekommer. I ett ovan berört 

rättsfall, om den psykotiske man som, i tron att han var Messias, färdades mot trafikriktningen, kan 

man ana något sådant.545 Det handlar, på den mest fundamentala nivån, om att personen i fråga 

saknar själva den grundförmåga som krävs för att ett rättsligt relevant uppsåt ens ska kunna dis

kuteras, detta oberoende av dennes faktiska medvetande om sitt konkreta handlande. Galenskapen 

aktualiserar frågor om ansvarighetens yttersta innebörd, på grund av dess potential att negera det 

personliga ansvaret—och detta gäller ansvarighetens principiella potential och natur, inte dess lok

ala, temporala eller individuella uttryck. Men det är främst undantaget—från rättens grundantag

ande om människan som en ansvarsbärande varelse—som måste definieras och motiveras. I utforsk

andet av ansvarighetens mening och innehåll—såväl i juridiskt som i filosofiskt eller konceptuellt 

perspektiv—kan inte ämnesområdets mångfacetterade karaktär förbigås, inte heller dess olika lager 

av abstraktion, vilka ofta är oundvikliga. 

Att  bära ansvar eller att  ha ansvarsförmåga kan svårligen definieras utifrån eller såsom en en

skild mental akt eller egenskap. Den elementära idén om en mänsklig ansvarsförmåga—som de fle

sta medborgare såväl kan uppfylla som ställa sig bakom—har åtminstone normativt sett bäring, det 

vill säga, ansvarigheten kan göras till en definitionsfråga, fastän hänsyn samtidigt måste tas till att 

ansvarigheten inte kan defineras så att den strider mot  ‚vanlig’ mänsklig natur, eftersom ansvars

hållande i sådana fall skulle renderas meningslöst. Den fundamentala ansvarsförmåga, som de flesta 

människor för det mesta är i besittning av, fallerar dock emellanåt; antingen för individen på ett 

mer genomgripande och varaktigt sätt eller tillfälligtvis i ett visst beteende utan att personligheten, 

som helhet, berörs. Alla människor är inte—i alla situationer—lika kapabla att bära ansvar för sina 

handlingar eller tankar på ett meningsfullt sätt. Det är åtminstone hypotesen.

Därför måste ansvarigheten bestå  av något,  som ibland—i större eller mindre utsträckning—

fattas  den som straffrätten i förekommande fall ursäktar eller befriar från ansvar, exempelvis den 

galne eller den otillräknelige, där sådana ansvarskriterier existerar explicit eller implicit.   Hur och 

när detta sker—om det alls sker—kräver sin förklaring. Man kunde påstå att ansvarsförmågan är 

545 Se not 136 ovan. Också Rödebyfallet kan ses som om det befunne sig vid denna gräns, där det egentligen handlar mer om en 
mycket rudimentär förmåga än om konkret uppsåt (se ovan). Snarare än att handla om avsaknad av uppsåt, handlar det om att  
sakna de fundamentala förutsättningarna för uppsåt.
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svårdefinierbar, då den så uppenbart inte går att direkt observera.546 Samtidigt finns redan i brotts

begreppet självt en dikotomi, som bygger på en abstrakt idékonstruktion som kanske även kan app

liceras på det för otillräkneligheten karaktäristiska. Det handlar om förhållandet mellan inre upp

levelse och mental föreställningsvärld å ena sidan och, å andra sidan, det yttre, det externt riktade 

beteendet med dess reella konsekvenser. I brottsbegreppet görs ju denna uppdelning av brottet; hur 

korrekt denna konstruktion återspeglar vad den brottsliga handlingen faktiskt är—om detta ens är 

meningsfullt att tala om—är kanske här en bisak. Uppdelningen på gärning och ansvar—eller för

enklat, på handling och inställning—reflekterar denna rättsliga, om än inte verkliga, realitet. Rätten 

bortser de facto  inte från inre ‚realiteter’ som föregår eller sammanfaller med en olaglig handling, 

inte ens när det helt saknas vederhäftiga metoder för att utvärdera dessa subjektiva förhållanden. 

Också inom handlingsbegreppet laborereras med den fysiska versus den metafysiska dimensionen, 

så att säga, däri att handlingens mycket elementära mentala element, vid sidan av den rent fysiska 

rörelsen, är en nödvändig beståndsdel i gärningen. Mellan dessa närmast konträra aspekter av ett 

beteende, av ett skeende eller av ett brott, finns därtill själva den förbindelse eller länk, vars exist

ens närmast måste postuleras (förutsatt att den rättsliga dualismen anses viktig att upprätthålla), 

mellan psyke och kroppsrörelse, mellan uppsåt och gärning, och så vidare. Utan en sådan förbind

else faller begreppsbildningen samman.  

Och tillräkneligheten eller ansvarsförmågan antas just vara något utöver den vanliga subjektiva 

täckningen av den objektiva gärning som är för handen, varför man eventuellt kan mena att också 

ansvarigheten är något ‚större’ än de positiva och negativa ansvarsrekvisiten, men detta konkreti

seras då först i tillräknelighetskravet. Eftersom tillräkneligheten är en förmåga, måste den vara nå

got utöver en mer specifik eller isolerad faktor, som ett särskilt tankeinnehåll eller typ av agerande. 

Tillräknelighet förutsätter på ett sätt någonting som till sin natur är en kapacitet, en aktiv mental 

komponent som, sedd ur individperspektiv, ger makt över—och möjlighet att modifiera—tanke och 

beteende; den kanske kan beskrivas som förmåga till mental bearbetning snarare än som ett inne

håll eller resultat av en process. Det har föreslagits att tillräknelighet är en fråga om kontinuitet och 

sammanhang i personlighet och till karaktärsegenskaper,547 men på ett vis handlar det kanske mer 

om förmågan att kontrollera och modifiera personligheten, om kapaciteten att förändra karaktären 

på ett sådant sätt att valet att följa lagen görs möjligt; således inte en fråga om personlighetens 

beståndsdelar vid ett givet tillfälle, utan snarare om en allmän men samtidigt fundamental kapacitet 

till förändring och framför allt om förmågan till förnuftsmässig styrning och omdaning. 

Många har sett individuellt förnuft och kapacitet för rationellt handlande som väsentliga bygg

stenar för både ansvarsförmåga och ansvarsbegrepp. Förnuft och rationalitet skulle därmed utgöra 

ett fundament och ett minimikriterium för ansvarigheten. Frågan om vad detta förnuft innebär åter

546 Se positivismen men också, e g, Wootton, ovan.
547 Se vidare nedan.
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kommer framöver, och rent praktiskt har den förnuftsidé, som återfinns i tillräknelighetskriterier av 

olika slag, haft ett flertal formuleringar. En del kriterier har varit fokuserade på förmåga avseende 

tankeprocessen (kognition) och andra på kontroll eller viljeutövning (volition). De förra ett slags 

intellektuell rationalitet, de senare ett slags praktiskt förnuft som gör det möjligt att avstå ett hand

lande. (Volitionella kriterier brukar dock inte på samma sätt som de kognitiva räknas till förnufts

kriterier, men det är möjligt att betrakta dem på det viset.) Förnuftet kan sägas ha en teoretisk sida 

och en praktisk sida; förnuftet kräver dem båda. En ensidig teoretisk förnuftsförmåga samman med 

en oförmåga att tillämpa och nyttja förnuftet i handling, hindrar individen från att kunna handla 

annorlunda, eftersom denne måste kunna skapa sitt handlande och styra sitt beteende, för att verk

ligen kunna betraktas som förnuftig i realiteten. Samtidigt kräver det förnuftiga beteendet en viss 

teoretisk, analytisk förmåga. 

I någon mån handlar det om att sinne eller psyke måste ha anknytning till verkligheten; att 

mentalt förmå resonera kring den, bearbeta den och reagera adekvat på yttre händelser. Individens 

inre verklighetsbild måste någorlunda överensstämma med den materiella verkligheten, och om för

hållandet mellan föreställning och verklighet är förnuftsbaserat, kan individen modifiera sitt tänk

ande och sitt handlande i enlighet med sin verklighetsförståelse; motsatsen härtill är exempelvis 

förnufts och verklighetsimmuna vanföreställningar. I samband med olagliga handlingar motiverade 

av vanföreställningar finns ju inte denna förnuftsmässiga koppling till den yttre verkligheten, åtmin

stone inte i alla avseenden; den galne kan inte förhålla sig rationellt till det reella. Den ansvarsför

mögne måste vara kapabel att hantera verkligheten på det intellektuella eller kognitiva planet, han 

måste vara emotionellt  kapabel, hans perception vara någorlunda störningsfri och han måste ha 

viljekraft och kontrollförmåga. Skilda själsförmögenheter kan kanske sägas samverka och bidra till 

att individens psyke anknyter till den materiella verkligheten. För det första sker detta genom tänk

andet, i den kognitiva och intellektuella förmågan, i vetskapen, och i förmågan att teoretiskt skilja 

det rätta från det felaktiga; här kan man också eventuellt tala om ett slags sinnets frihet och reflek

tera över hur stor den friheten behöver vara för att moralisk ansvarighet ska kunna sägas inträda. 

För det andra sker detta genom den viljemässiga kontrollen över beteendet, i den mentala makten 

över agerandet, och i förmågan till behärskning; ett slags frihet i handlandet och en frihet att välja 

ett handlingsalternativ framför ett annat (en viljans frihet över handlingen snarare än en viljans fri

het). Och för det tredje involveras det känslomässiga förhållningssättet och den moraliska intui

tionen; genom ett emotionellt förnuft och en närmast intuitiv förståelse av till exempel ‚allmänna’ 

mänskliga värderingar. 

skuldrekvisitet och ansvarsförmågan
Det har också ibland hävdats att det subjektiva brottsrekvisitet avgränsar ansvaret på ett rele

vant sätt även vad gäller otillräkneliga lagbrytare och att särskilda former för ansvarsbefrielse (som 
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insanity defences och otillräknelighetsklausuler) är överflödiga.548 Ansvarsbefrielse skulle med detta 

synsätt vara oberoende den tilltalades psykiska sjukdomsbild, och ske, såsom i andra fall är gängse, 

då  de positiva skuldrekvisiten inte uppfylls, eller när något negativt skuldrekvisit är för handen. 

Lagstadgade insanity defences har också ibland betraktats som en särskild tillämpningar av uppsåts

rekvisiten och av allmänna ansvarsfrihetsgrunder (som tvång och okunskap, vilka negerar uppsåt), i 

stället för som en egen, väsensskild kategoriursäkt.549 Det har till och med påståtts att särreglering 

är onödig därför att galenskap—i dess straffansvarsmässigt relevanta form—per definition negerar, 

inte enbart mens rea, utan faktiskt också det psykiska momentet i actus reus.550 Äldre svenska straff

rättsteoretiker förfäktade idén att den sinnessjukes förnuftsbrist medför oförmåga till täckning av 

det för brottet föreskrivna skuldrekvisitet.551

Inte ens i rättssystem med en formell otillräknelighetsgrund är det alltid en självklarhet var i 

brottsbegreppet denna har sin konceptuella hemvist: som en särskild ursäkt eller som en special

tillämpning av skuldkravet.552 Det förra alternativet har fördelen att för de allra svåraste fallen, där 

de tilltalade är allvarligt sjuka, undviks skuldprövningen, medan dessa ansvarsavgränsningar har sin 

fulla giltighet i övrigt.553 En sådan galenskapstillämpning bygger på att gruppen (psykiskt sjuka) an

tas förtjäna särskild straffrättslig hänsyn; ursäktandets grund är  status, tillhörighet en grupp, och 

helt separat från den vanliga skulddoktrinen.554  Den tilltalade hålls utom ansvar på grund av sin 

status som tillhörig en viss kategori; inte för att denne inte uppfyller brottsrekvisiten.555

Genom tillämpning av skuldrekvisitet, skulle hanteringen av den psykiskt sjuke brottslingen vara 

fullt tillfredsställande. Sjukdom skulle inte tillmätas större betydelse än andra ofördelaktiga om

ständigheter, vilka kan inverka negativt på individens förmågor; åtminstone inte så länge varken 

rättvise eller moraliska skäl talar för att den psykiska sjukdomens särställning bör erkännas.556 En 

särskild ansvarsfrihetsgrund för ‚galna’ kan i stället betraktas som etiskt otillfredställande: den bort

548 McSherry, s 591. Denna ordning har föreslagits inom flera rättsystem (ibid, s 592). Därutöver gäller den i praktiken i Sverige, 
där en psykiskt sjuk eller otillräknelig alltjämt hålls ansvarig om det subjektiva rekvisitet—och övriga brottsrekvisit—täcks, oav
sett grad av galenskap. I en del amerikanska delstater har också galenskap avskaffats såsom särskild ursäkt, och är då endast 
relevant i den mån frivilligheten eller de subjektiva rekvisiten påverkas (ibid). Ett exempel erbjuds i idén att muskelkontroll och 
vetskap om den  företagna  handlingen  är   tillräckliga   förmågor   för  att  konstituera   ansvarighet,   i   e,  handlingskontroll  och 
medvetande mer eller mindre (Hart, s 32, redogör för detta).

549 Schopp, s 3, 22f. Galenskapen skulle i sådant fall endast utgöra ett slags tillämpning—en närmare definition av—de allmänna 
subjektiva ursäktsgrunderna (ibid).  M’Naghtenregeln var  förvisso  just  avsedd som en guide vid tillämpningen av ansvars
rekvisiten på galna lagbrytare, därav dess skrivning om ‚vetskap’ o s v.

550 Jareborg citerar Glanville Williams uppfattning om psykisk sjukas ansvar (Jareborg (1969), s 341). Jareborg påpekar dock att 
synpunkten, att galenskapen utesluter uppsåt, är äldre, och att det inte finns någon anledning att anta att psykiskt sjuka inte 
kan handla uppsåtligen, men att vissa sjukdomar, eller stadier av sjukdomar, troligen gör uppsåt uteslutet (ibid).

551 E g, Carlén och Richard. Den förre menade att otillräkneligheten per definition innebär att det subjektiva rekvisitet inte upp
fylls. SOU 1996:185 del II,s 269; Jareborg (1969), s 17. Även historiskt har galenskapen ansetts kunna utesluta uppsåt; något 
som inte nödvändigtvis lett till friande från ansvar, däremot till att den galne inte kunnat dömas för brottets uppsåtliga variant 
utan enbart för oaktsamhet (i de fall oaktsamhet varit kriminaliserad för handlingstypen i fråga), vilket i sin tur medfört ett 
lindrigare straff (se, e g, SOU 1996:185 del II, s 267).

552 Schopp, s 3; s 27.
553 McSherry, s 597. Ett sådant förfarande innebär dock, om det tillämpas enligt McSherrys beskrivning, att den sjuke som faktiskt 

saknar uppsåt inte kommer att frias från ansvar på den grunden, utan på den särskilda grunden galenskap. Denne behandlas 
till följd av detta precis som den allvarligt psykiskt sjuke som handlar med uppsåt.

554 Schopp, s 3; s 22f.
555 Se ovan, not 554.
556 Morris, N, s 53; s 57; s 59ff.
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ser från att friskt och sjukt är ett kontinuum, och skapar en skarp artificiell avgränsning mellan an

svarig och den ickeansvarig, där ett visst slags faktorer (mentala) tillmäts betydelse alltmedan fakt

orer av annan art undervärderas, även om de senare är precis lika avgörande för beteendet.557 

Detta angreppssätt kan kritiseras: handlande som i och för sig anses värt att ursäkta på grund av 

galenskap måste inte samtidigt brista i täckning av skuldrekvisiten. Dessutom överges den långa 

traditionen av ansvarsbefrielse, som inte motiveras av  ‚galnas’  bristande uppsåt utan på brister i 

andra förmågor.558 Ursäktandet av otillräkneliga har till sin grund ett slags oförmåga—till förnufts

baserade resonemang och viljeutövning—som i sin kärna är väsenskild från bristande uppsåt.559 En 

sådan ordning medför sannolikt även att psykiskt sjuka i större utsträckning hålls ansvariga för sitt 

handlande, trots att de saknar dessa egenskaper som traditionellt ansetts bära idén om ansvarsför

måga; det gäller bland annat dem som handlar med ett tydligt uppsåt, men ett uppsåt sprunget ur 

vanföreställningar.560 Ett beteende kan vara såväl uppsåtligt som effektivt, i fråga om att förverkliga 

agentens val och vilja, fastän det samtidigt helt beror av irrationella överväganden.561  Tilllämpning 

av brottsrekvisitsmodellen på psykiskt sjuka lagöverträdare kan därför kritiseras som otillräcklig i 

fråga om dess funktionen som ansvarsavgränsare, eftersom den dåligt speglar den verkliga inverkan 

psykisk sjukdom har på individens förmågor; en inverkan som gäller den generell ansvarsförmågan, 

till skillnad från den mer preciserade uppfyllelsen av mens rea.562 

De allmänt giltiga skuldnegerande faktorer som kunde vara aktuella beträffande psykiskt sjukas 

ansvar, och därmed göra särreglering obehövlig, är exempelvis principerna om tvång och okunskap 

eller misstag. Feinberg menade att någon skillnad inte föreligger mellan psykisk sjukdom som ur

säkt och straffsystemets övriga ansvarsbefriande omständigheter, och att de verkningar galenskapen 

har bör kunna inordnas under dessa andra ursäkter. Galenskap bör därför inte finnas som fristående 

ansvarsfrihetsgrund, då den som sådan skulle grundas på och härledas till samma principer som 

andra ursäkter, vilka kan tillämpas likadant på alla typer av gärningsmän.563 I dessa ursäkter hittas 

spår av sådana tankegångar som också karaktäriserar galenskapens ursäktande kvaliteter. Feinberg 

föredrar ett sådant system där mentalsjukdom i sig inte är avgörande, utan i stället individens kon

kreta (o)förmåga—oavsett tillståndets grund—att lyda lagen.564 Mentalsjukdomen tillerkänns inte 

557 Morris, N., s 64.
558 E g, förmågan till rationellt handlande. Den nämnda kritiken framförs bl a i McSherry, s 592. Traditionen i fråga kan väl i och 

för sig redan anses bruten vad gäller de svenska förhållanden, därför kan invändningen möjligen tyckas oviktig. Principiellt 
gäller den ju dock. Jareborg har kritiserat brytandet av den traditionen och avståndstagandet till ansvarsprincipen (se ovan).

559 McSherry, s 592.
560 McSherry, s 592.
561 Morse (1999), s 154.
562 Morse (1999), s 163. Tilläggas kan även att en sådan ordning—där uppsåtet utgör den enda avgränsningen av de psykiskt sju

kas ansvar och eventuella ursäktande—kan befaras ha orättfärdiga och orättvisa konsekvenser (ibid, s 161). En del anglosax
iska jurister har också menat att när galenskapen kommit att få betydelse vid frivillighets och uppsåtsprövningen har rättsläget 
blivit förvirrat och onödigt komplicerat jämfört med vad som hade varit fallet om fenomenet enbart hade hanterats som sär
skild ursäkt (McSherry, s 583). Det senare förenklar, eftersom svårutredda förhållanden då kan lämnas därhän; den galne, som 
ändå uppenbart saknar ansvarsförmåga, måste inte bedömas enligt den måttstock som gäller övriga förbrytare exempelvis i frå
ga om subjektiv inställning.

563 Feinberg, s 272.
564 Feinberg, s 274.
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någon mer avgörande betydelse än andra källor till ursäktande, men kan vara relevant att hänvisa 

till när den berövar någon en viss specifik förmåga.565 Sedvanliga regler om tvång skulle exempelvis 

räcka för ansvarsbefrielse av den som handlar under inre tvång; ovetskap skulle negera skulden då 

en sjuk person agerar under vanföreställningar och utan erforderlig kunskap om verkligheten.566 

Angreppssättet är emellertid inte oproblematiskt. När en psykiskt sjuk agent begår ett  genuint 

misstag, som ett misstag om äganderätt till ett objekt, saknas anledning att vidare fundera över 

galenskap som eventuell ursäkt för stöld; den felande personen har helt enkelt inte uppsåt, och upp

fyller därför inte ett av stöldbrottets rekvisit.567 Det är irrelevant om detta beror på sjukdomen eller 

om där finns någon annan orsak. Vore galenskapen snarlik misstag eller bristande vetskap, räckte 

uppsåtsreglerna till, men i verkligheten är galenskapens natur inte sådan.568 Den galnes vanföreställ

ningar, exempelvis, är fjärran från misstag eller okunskap om fakta, menar Fingarette,569 som skri

ver att det kännetecknande för den galnes oförmåga är en mer djupgående kapacitetsbrist.570 

Vanligare är kanske att galenskapsfrågan aktualiseras beträffande en tilltalad som vet vad han 

gör och känner de faktiska omständigheterna kring gärningen, han har ibland någon insikt om risk

erna och vet att agerandet objektivt inte kan berättigas; ändå genomför han handlingen.571 Det finns 

alltså en avgörande skillnad mellan en agent som misslyckas eller underlåter att utnyttja en förmåga 

han har och en handlande som till följd av exempelvis vanföreställningar saknar en fundamental 

förmåga till rationalitet.572 Dessutom är den sjuke utan skuld till bristerna i sin förmåga, medan den 

som misstar sig eller underlåter att använda sin förmåga kan sägas ha skuld därtill.573

Fingarette, som i likhet med åtskilliga andra sätter tillståndet av oförnuft i centrum för ansvarig

heten, menar också att den galne förlorat en denna grundläggande men västentliga förmåga, och 

att egenskaper, som motiverar galenskapen som ursäkt, ses just i kontrast till andra felaktiga upp

fattningar574  som, när de fungerar som som ursäkter,  förutsätter  att den handlande, om han ska 

anses alls ska kunna begå ett misstag, måste ha precis den förnuftsförmåga den galne saknar.575 De 

565 Feinberg, s 272 o 275. Feinberg talar om compulsion och ignorance, i e, samma kategorier Aristoteles använde (ibid, s 274).
566 Feinberg, s 275. Inre tvång kan förklara och ursäkta, e g, handlande som orsakats av fobier, neuroser, ‚hysteri’ etc (ibid).
567 Fingarette, s 42. Se även ovan om avsnittet om ansvar, under brottsbegreppet.
568 Fingarette, s 26.
569 Fingarette, s 25.
570 Fingarette, s 36ff.
571 Fingarette, s 29.
572 Morse (1999), s 152. Den som misstar sig saknar, e g, inte egentligen förmågan att utvärdera handlandet eller avstyra det. Han 

vet helt enkelt inte om de omständigheter som annars hade föranlett en kursändring eller omvärdering. (Sedan kan naturligtvis 
påpekas att han likväl kan vara skyldig till oaktsamhet i sammanhanget.) Den som begår olagliga handlingar till följd av psyk
otiska vanföreställningar kan däremot inte antas förmå resonera förnuftigt kring ifrågavarande agerande, övriga relevanta om
ständigheter eller sina egna bevekelsegrunder.

573 Morse (1999), s 152.
574 Vanliga, uppsåtsnegerande sådana.
575 Fingarette, s 25. Fingarette motsätter sig också den tanke, som återfinns bl a i resonemang kring M’Naghtenreglerna, att den 

galne ska bedömas så som om hans (felaktiga) föreställningar hade varit riktiga. Att skära upp en limpa är lagligt, därför är en 
godtagbar ursäkt att hävda att man tror sig skära bröd när man i själva verket knivmördar en människa. Det har uttryckts som 
att den galne, för att ursäktas, måste visa ‚show method in his madness’, han måste vara ‚reasonable in his unreason, sane in his 
insanity’ (ibid s 33).  En paradoxal ordning, vars konsekvenser är större orätt än rätt, kan man argumentera; den förbigår 
väsentliga aspekter i det som gör galenskapen ‚speciell.’
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vanföreställningar eller andra icke med verkligheten överensstämmande idéer,576  som den galne 

hyser, är därutöver ofta av sådan art att de varken är godtagbara som misstag eller kan anses moral

iskt berättigade.577 Dennes handlingar hör också ofta till en kategori som universellt erkänns som 

både olagliga och omoraliska, där ‚misstag’ i det närmaste är uteslutna, och som även utan krimi

nalisering vore att beteckna som omoraliska.578 Att handlingar som är resultatet av sådana vanföre

ställningar ändå ursäktas, kan inte härledas till vare sig den handlandes moraliska incitament eller 

till dennes felaktiga tro i sig.579 Vanliga ursäktsgrunder är otillräckliga för att förklara eller motivera 

ansvarsfriskrivande i dessa fall, menar Fingarette.580

om att ha och inte ha ansvarsförmåga
Även när ett handlande är såväl frivilligt som medvetet, och dessutom uppsåtligt, tycks alltså 

fullt ansvarstillskrivande ibland olämpligt, orätt eller meningslöst.581 Det dilemma som uppstår är 

hur det praktiskt är möjligt att skilja de friska och ansvariga från de galna och ursäktansvärda, från 

dem som, olikt de flesta andra människor, inte anses fullt ansvarsförmögna. En tillkommande fråga 

är huruvida galenskapen skiljer sig från andra individuella egenskaper och förutsättningar. 

En komplikation är att gränsen mellan frisk och sjuk inte är svartvit; att galenskapen skulle ren

dera beteenden helt ofrivilliga alternativt ouppsåtliga eller att den nedsätter ansvarsförmågan till 

fullo, är inte en realistisk eller särskilt välgrundad föreställning. Och att det funnas en naturlig gräns 

mellan tillräkneliga och otillräkneliga eller en absolut skiljelinje mellan det normala och det onor

mala, kan också betvivlas.582  Inte heller är de psykiskt sjukas handlande mekaniska processer och 

individerna i fråga är inte oförmögna att i allmänhet precis som de flesta andra människor—som för 

den delen inte alltid agerar övertänkt och förnuftigt—forma avsikter, hysa önskningar och föreställ

ningar och handla i enlighet med dessa.583 Är tillräkneligheten en gradfråga, ett kontinuum—snar

are än en antingenellerfråga—där alla sorters beteenden och sinnelag kan inordnas, och där den 

sjukes handlande inte med nödvändighet är mer ouppsåtligt, ofrivilligt eller omedvetet än andras, 

uppstår problem om ansvarigheten bedöms utifrån de allmänna brottsrekvisiten allena.584  En för 

galenskapen separat ursäkt med en ändamålsanpassad definition gör att detta kan undvikas.585

Ansvarsförmåga kan definieras och uppfattas på ett flertal sätt. Först några allmänna reflexioner. 

Det första, som redan har noterats, är skillnaden mellan att äga en viss förmåga och att utöva denna 

576 Det kan vara fråga om hela system av föreställningar kring verkligheten, handlandet och dess berättigande, et c, vilka utgör 
grunden till, och motivet för, att handlandet alls kommer på fråga.

577 Fingarette, s 33.
578 Fingarette, s 42.
579 Fingarette, s 33.
580 Fingarette, s 42.
581 Mackie, s 212f. 
582 SOU 1996:185 del II, s 292. Vilket redan, e g, Strahl gjorde; han avvisade tanken på att det fanns en sådan gräns, som skulle 

möjliggöra en hållbar kategorisering i ansvariga och ickeansvariga (ibid).
583 Morse (2007), s 205.
584 McSherry, s 283; s 597. Psykisk sjukdom negerar ju inte alltid dessa rekvisit, därför uppkommer problem med ansvarsbefrielse 

av psykiskt sjuka i en ordning där endast gärnings och skuldrekvisiten utgör avgränsare av ansvaret. Vissa kommer då att frias, 
andra inte, på ett sätt som en del uppfattat som ledande till orättvisa resultat i praktiken. (Ibid.)

585 McSherry, s 283; s 597.
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förmåga. Det är vanligt att det förra är avgörande för eventuellt ansvarshållande eller ursäktande, 

medan det senare är irrelevant, samt att tillräknelighet oftast betraktas som en generell förmåga; 

därmed är underlåtelse—eller ett misslyckande—att vid ett givet tillfälle utöva förmågan, som man 

ändå besitter, inte en juridiskt relevant ursäkt.586 Goda argument talar för detta. En individ som har 

förmågan att göra eller avstå något visst kan också bära ansvaret för sitt beslut; han kan ju använda 

förmågan, problemet är att han väljer att inte göra det eller gör det i otillräcklig omfattning.587 Att 

strunta i att beakta faktorer som är väsentliga för ens handlande fastän man förmår beakta dem, är 

ett beteende som inte bör ursäkta; detsamma gäller, menar nog de flesta, beteenden som härrör ur 

vanliga mänskliga svagheter som ‚ondska, upproriskhet, tanklöshet eller dumhet.’588

En annan viktigt principiell fråga avser sambandet mellan otillräkneligheten—eller det mentala 

tillståndet—och den otillåtna gärningen, och hur det måste se ut för att meritera ursäktande; det 

vill säga, om ett kausalt samband krävs eller om ett temporalt samband är nog. En annan intresse

konflikt finns i frågan tillräknelighetskriteriet—och dylika kriterier—bör formuleras och tolkas som 

ett psykiatrisktmedicinskt kriterium eller som ett filosofisktjuridiskt. Det senare tycks vara det van

liga, men också det förra förekommer.589 Ofta förekommande kriterium, vad beträffar otillräknelig

heten, är hur individens tillstånd manifesterat sig—dess kännetecken och dess effekter på individ

ens förmågor—vid gärningstillfället; däremot anses ofta tillståndets uppkomst och ursprung, dess 

bakomliggande orsaker, vara av underordnad betydelse.590 Det blir också tydligt att det finns vissa 

poänger med juridiska ansvars och tillräknelighetsbegrepp som befinner sig vid sidan av eller utan

för de medicinska och vetenskapliga definitionerna av sjukdom och friskhet, störning och norma

litet. Vanligt är härutöver att den ursäktsvärdes psykiska begränsningar varit av en viss art, grad 

eller styrka och att de samtidigt haft betydelse för gärningen i fråga, det vill säga, har den tilltalade 

i förhållande till det beteende som utgör gärningen uppnått en miniminivå av exempelvis förnuft?591

Den psyksjukes tillstånd vid gärningstillfället och dennes oförmåga att lyda lagen är ofrivillig och 

skuldlös, och kan därför utgöra grund för ursäktande.592 Trots att det är tillståndet som ursäktar, 

inte sjukdomen som sådan, dess ursprung eller den medicinska diagnosen, krävs ändå ofta att till

ståndet—de faktiska effekterna och symptomen—kan härledas till en psykisk sjukdom eller störning 

586 Se, e g, Morse (2007), s 206; Fingarette, s 208; s 219.
587 Se, e g, Morse (2007), s 206.
588 Fingarette, s 219. Eller, som Jareborg uttrycker det, i ett annat sammanhang, ‚det duger inte—för en s.k. normal människa—att 

försöka ursäkta sig med att man inte kan hjälpa att man är omoralisk, hänsynslös ....’ (Jareborg (1992), s 185).
589 Se vidare nedan. 
590 Enligt bl a Morse är den (juridiskt) viktiga faktorn oförmågan, inte hur eller varför detta tillstånd uppkommit (Morse (2007), s 

217). Likväl är just tillståndet ofta huvudkriterium, medan det därtill krävs att det uppkommit genom sjukdom, d v s utan att 
den handlande har skuld till dess uppkomst. 

                 Om tillståndets etiologi vore relevant borde, som nämnts ovan, flera andra—för individen avgörande—faktorer, kanske i 
synnerhet de sociala, tillmätas lika vikt som ansvarsbefrielsegrunder som otillräknelighet p g a mentalsjukdom (not 428). Bak
om varje handlande kan finnas myriader av tänkbara orsakande faktorer; att i rättsprocessen lägga vikt vid dessa och att utfor
ska dem, skulle förmodligen vara ohanterligt och dessutom onödigt.

591 Fingarette, s 199f; s 206f.
592 Se, e g, Feinberg, s 277. Då Feinberg betonar att de ursäktande omständigheterna i grunden är okunskap och misstag, lägger 

han därtill kravet på skuldlöshet i fråga om uppkomsten, för att ursäkterna ska godtas av rättssystemet (ibid, s 272).
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för att ursäktande alls ska vara aktuellt.593  Den otillräknelighetsdefinition som Fingarette formu

lerar, för att nämna ett exempel, kräver att rationalitet förelegat i förhållande till den aktuella gärn

ingen, och att ett psykiskt abnormaltillstånd måste ha orsakat irrationaliteten; det innebär minst ett 

indirekt samband mellan den psykiska sjukdomen och den ursäktade gärningen, och dylika krav 

tycks vara gängse.594 Att ett psykiskt tillstånd är skuldlöst, innebär för den skull inte att handlingar, 

som företas under inflytande därav, alltid bör ursäktas; otillräkneligheten behöver ytterligare preci

sering.595 

Jareborg menar att ofriheten måste ses i ett bredare perspektiv för att otillräknelighet ska kunna 

skiljas från tillräknelighet. Uttryck som ‚att kunna handla annorlunda’ är svårtolkade i relation till 

enskilda gärningar, betraktade som isolerade öar, eftersom det inte går att verifiera om individen i 

en konkret situation kunde välja mellan att utföra en viss handling eller låta bli.596 Men även om det 

är svårt eller rent av omöjligt att utröna om en specifik handling är ofri, kan vissa typer av personer 

betecknas som ofria i vid mening, i en bedömning där hänsyn tas till ett spektrum av förutsättningar 

i stället för till enskildheter rörande den aktuella gärningen.597 Det handlar om personer som visser

ligen handlar medvetet och avsiktligt, men som samtidigt har en personlighet eller disposition som 

berövar dem—eller förminskar—ansvarsförmågan; de lider, enligt Jareborg, av en ‚systematisk brist 

i förmågan att handla rationellt.’598 Morse föreställer sig också en ansvarsdefinition vars utgångs

punkt är en agenttyp som antas ha ansvarsförmåga; en agent som kan tillskrivas och bära (juridiskt) 

ansvar därför att denne kan resonera förnuftigt och har förmåga att styras av förnuftsmässiga reso

nemang i rättsligt relevanta sammanhang.599 

Några andra synpunkter på ansvaret kan nämnas. Enligt Kleinig är ansvarsförmåga600 en förut

sättning för tillskrivandet av ansvar, och i ansvarsförmåga ingår att ha förmåga att  handla annor

lunda.601  Likaså, skriver Feinberg, är den yttersta grunden för ursäktande att den handlande inte 

kunnat handla annorlunda, det vill säga, att denne inte förmått undvika det inträffade.602 Hart på

pekar att det enda som egentligen krävs för att motivera ansvarsbegreppets existens är just den 

grundläggande idén om att den, som inte har kapacitet eller en rättvis möjlighet att styra sitt bete

ende, inte heller bör straffas (konformitetsprincipen).603 Den föreställningen om ansvarigheten ut

gör även en rimlig grund för straffrättens ursäkter.604 Ansvar begränsas till dem med förmåga och 

593 Argumentationen berörs av Hart, s 32. Den här sortens resonemang är motsatt s k productregler, där sjukdomsdiagnosen i sig 
självt är nog som ursäktande faktor. Se även Morse (1999), s 155.

594 Fingarette, s 206f.
595 Radden, s 8f.
596 Jareborg (1969), s 145.
597 Jareborg (1969), s 146.  I gruppen ofria personer kan inräknas psykiskt sjuka och personlighetsstörda med tvångssyndrom, 

menar Jareborg, men även andra, om vilka man ibland kan säga att de inte ‚kunde handla annorlunda’ (ibid).
598 Jareborg (1969), s 145f.
599 Morse (2007), s 205. Se också ovan.
600 Han menar att den moraliska ansvarsförmågan är nödvändig för tillskrivande av ansvar, då bara moraliskt ansvar leder till  

skuld, och därmed till att straffet förtjänas (Kleinig, s 93).
601 Kleinig, s 93.
602 Feinberg, s 272.
603 Hart, s 181.
604 Hart, s 181.
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möjlighet att anpassa sitt beteende efter straffsystemets krav.605 Hart menar att denna hans doctrine 

of fair opportunity förklarar såväl ansvarsbegreppet som ger berättigande åt rättens traditionella ur

säkter och undantag från ansvar.606

Olika idéer om vilka faktorer som begränsar individens ansvarsförmåga har skapat ett flertal 

varianter av ansvarsbefriande kriterier. Tillräknelighetsläran har historiskt sett  ‚dominerats ’av två 

skilda linjer; dessa kan benämnas förnufts respektive kontrollbaserade kriterier eller, närmare be

stämt, de baseras på antingen kognition eller volition.607 Den tillräknelighetsparagraf Psykansvars

kommittén  föreslagit   talar om  ansvarsbefrielse  av  tilltalade med  ‚bristande realitetsvärdering av 

typen vanföreställningar eller konfusion ... som varit avgörande för hans förståelse av gärningen.’608 

Den ickeansvarige ska ‚inte alls [ha] kunnat bedöma sin gärning’;609 det vill säga, denne måste ha 

varit oförmögen att förstå gärningens innebörd. Vidare ska också den vara fri från ansvar, som trots 

att han i princip  ägt  sådan förståelse eller insikt ändå inte kunnat förmå anpassa sitt handlande 

efter densamma.610 Den tyska straffrätten har också två alternativkriterier, samt en formulering som 

liknar Psykansvarskommitténs förslag. Den stadgar att ‚[d]en handlar utan skuld som, till följd av en 

psykisk sjukdom ... eller annan allvarlig psykisk abnormalitet, vid tidpunkten då gärningen begicks 

inte var förmögen att inse det orätta i gärningen eller handla i enlighet med en sådan insikt.’611 Den 

amerikanska Model Penal Code är ett slags vidareutveckling av M’Naghtenregelns kognitiva lydelse; 

den kombinerar ‚förmåga att uppfatta’ (det brottsliga i handlandet) med det alternativa kriteriet 

‚förmåga ... att inrätta sitt beteende efter lagens krav’, det vill säga, i det senare fallet, en förmåga 

till viljebestämning och kontroll.612

605 För individen med kapacitet att styra handlandet ges så möjlighet till aktiva val, till att bemäktiga sig och förutsäga sin framtid,  
och så länge han gör det som är inom hans förmåga och kontroll för att följa lagen, straffas han inte (Hart, s 182).

606 Hart, s 181.
607 Kognitiva kriterier dominerade det anglosaxiska rättsområdet, medan romansk tradition lutade åt mer vilje och kontrollinrikt

ade tillräknelighetskriterier, vilka också haft stor betydelse inom den kontinentala europeiska rättsutvecklingen (se SOU 1995 
del II, s 263). Den kontinentala straffrätten skilde sig och skiljer sig således från den engelska (kognitiva, egentligen vetskaps
betonade, kriterierna), i sitt fokus på de viljemässiga kapaciteterna (förmågan att forma en fri vilja och styra och kontrollera 
beteendet genom viljeutövning). Vissa tillräknelighetsklausuler kombinerar kognitiva och volitionella kriterier (Schopp, s 28). 

608 SOU 2002:3, s 248.
609 SOU 2002:3, s 248. (Min kurs.)
610 SOU 2002:3, s 248. Det kan e g handla om en psykotisk person, som drabbas av  befallande (imperativa) hallucinationer, eller 

den som, utan att vara psykotisk, är starkt tvångsmässig i beteendet (ibid). Såväl gällande förmåga att förstå gärningen som att 
kunna rätta handlandet efter förståelsen, ska bristen bedömas i fråga om allvarligheten i både art och grad (ibid, s 249). Den 
tidigare Straffansvarsutredningen benämnde den ena typen av kriterium ett realitetsvärderingskriterium och den andra ett 
kontrollkriterium (SOU 1996:185 del I, s 532). Det förstnämnda avsåg sådana förhållanden där verklighetsuppfattningen är 
svårt begränsad, främst vid psykotiska symptom (ibid, s 534), och det senare avsåg bl a svårare personlighetsstörningar med 
impulsgenombrott eller stark tvångsmässighet (ibid, s 535). Det första kriteriet—att kunna bedöma en gärnings innebörd—kan 
jämföras med de kognitiva kriterier, som är vanliga annorstädes, i e, kriterier baserade på kognitiva funktioner, e g att reso
nera, nå insikt och förståelse (av gärning och sammanhang) et c. Det andra kriteriet kan liknas vid de vilje och kontrollkrite
rier, som baseras på förmåga till självkontroll, viljestyrning av beteende, självreglering, et c. Om utredningarna se även ovan. 
Se även not 607.

611 SOU 1996:185 del II, s 302. (Min övers. På tyska: ‚Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften 
seelischen Störung ... oder einer schwerer anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder 
nach dieser Einsicht zu handeln.’ (Ibid.)) En brittisk utredning som några årtionden tidigare utredde frågan om en komplett
ering av de otillräknelighetsregler som gällt sedan M’Naghtenfallet diskuterade den schweiziska strafflagens reglering. Kom
missionen såg positivt på lydelsen—som innebar att den som inte har förmåga att uppfatta det felaktiga i handlandet (kog
nition) eller handla i enlighet med en sådan förståelse (volition)—men konstaterade att den begreppsmässigt och i sin ordalyd
else var alltför främmande för common lawrätten, där syftet, att med tydliga och faktamässiga frågeställningar vägleda juryn i 
sitt beslutsfattande, kräver ett annat sätt att formulera sig. (‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 418.)

612 Model Penal Code stadgar att ‚[a] person is not responsible for criminal conduct if at the time of such conduct as a result of 
mental disease or defect he lacks substantial capacity either to appreciate the criminality of his conduct or to conform his con
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Mackie konstruerar ett par modeller som förklarar när eller hur ansvarigheten kan vara nedsatt 

eller obefintlig.613 Det första typfallet är det impulsiva handlandet, som inte fullt uppnår uppsåts

kraven, där agenten inte ‚medvetandegjort’ viktiga aspekter av sitt agerande.614  Den andra typen 

handlar om att en tillfällig störning kan leda till att ett agerande inte är representativt för agentens 

egentliga personlighet (‚var inte sig självt’  et cetera), att handlandet inte tycks  ‚tillhöra’ agenten; 

mentalsjukdom, menar Mackie, kan påskynda processen där den handlande slutar ‚äga’ sitt bete

ende.615 En tredje variant är att ansvarigheten påverkas av de behov eller begär som föranlett indi

viden att begå brottet och av om dessa, så att säga, tillhöriga agentens ‚centrala personlighet;’ exem

pelvis skulle omedvetna motiv eller oemotståndliga impulser lokaliseras utom och vara främmande 

för den centrala personligheten—de är ickerepresentativa för denna—och därav potentiellt befinna 

sig utanför utanför ansvarsområdet.616 De två senare typfallen föranleder nästa rubrik.

kognition—tanke och vetskap
Ett sätt att definiera ansvarsbefriande galenskap är genom kognitiva eller intellektsbaserade krit

erier, vars fokus är intellektuell kapacitet, tankeprocesser och förstånd. Ett exempel är common law

traditionens  M’Naghtenregler, ett  slags  test—en bedömningsmall—för otillräknelighet (legal insa

nity617), tillämpade med vissa undantag och modifieringar i anglosaxiska länder sedan århundra

den.618 Tillräknelighetsdefinitioner av denna typ beskrivas även som ignorancekriterier, då ursäkts

grunden ligger i eller nära okunskap eller ovetskap;619 de är kognitiva kriterier i inskränkt mening.

M’Naghtenreglerna formulerades 1843, efter en tid av straffrättskontroverser.620 De kan ses som 

en vidareutveckling eller specificering av mens reabegreppet; i centrum står vetskap och förmåga 

att skilja det rätta från det felaktiga och det goda från det onda. Befinns den tilltalade galen enligt 

kriterierna, är denne utan skuld på grund av galenskap (‚not guilty by reason of insanity’). Reglerna 

talar om vetskap; den är inte ansvarig som lider av en ‚defect of reason ... as not to know the nature 

duct to the requirements of the law.’ (‚Model Penal Code,’ 423.) Den brittiska kommissionen (se ovan not 611) ansåg också att 
det fanns ett behov av att utvidga otillräknelighetsbegreppet så att det omfattade även de volitionella aspekterna—i e, vid 
sidan av intellektuell förståelse, ett krav på förmåga att avstyra eller kontrollera beteendet även när de kognitiva kapaciteterna 
är intakta (‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 418.)

613 Mackie, s 214. Dessa modellers relevans i fråga om ursäktande av psykiskt sjuka lagöverträdare är varierande.
614 Mackie, s 214.
615 Mackie, s 214. Se också avsnittet om karaktären, där behandlas vidare tanken på att en individ kan handla på ett sätt som står i 

konflikt med vad som borde vara ‚kärnpersonlighetens’ intresse.
616 Mackie, s 214.
617 Begreppet är betydligt snävare än mental disorder (psykisk sjukdom); se, e g, Ashworth, s 204.
618 Reglerna är tänkta att hjälpa juryn i bedömingen av den tilltalades skuld.
619 Schopp, s 28. Se även not 623.
620 Frikännandet av en psykiskt sjuk tilltalad ledde fram till M’Naghtenreglerna. Denne hade begått sin gärning till följd av van

föreställningar, men hade dock varken varit ovetande om vad han gjorde eller saknat förmåga att skilja rätt från fel; därpå res
tes kravet att straffrättens ansvarskriterier måste betonade dessa förmågor (Herrlin, s 31f). Också innan M’Naghtenreglerna 
formulerades var den brittiska ansvarighetsdefinitionen huvudsakligen kognitiv. Historiskt kan sägas att i engelsk medeltids
straffrätt var ansvarigheten avhängig förmågan att skilja gott från ont (SOU 1996:185 del II, s 261). Den som var mentalsjuk 
(non compos mentis, utan makt över sitt sinne), var ursäktad sina handlingar (Radden, s 123). Sinnessjukdomen kunde utgöra 
en ansvarsbefriande ursäkt eller en förmildrande omständighet, och fram till 1700talet blev det allt vanligare att den fick be
tydelse i straffprocessen (SOU 1996:185 del II, s 514). 1723 fastställdes formellt att inte alla slags vanvettiga tilltag eller obe
gripliga handlingar kan eller bör ansvarsbefrias; ursäktas borde endast de vars förstånd och minne fullständigt berövats, de 
som inte vet vad de gör (Herrlin, s 30). Men som Blackstone skrev på 1760talet: ‚... idiots and lunatics are not chargable for 
their own acts, if committed when under these incapacities....’ (Radden, s 12). Sedan, år 1943, formulerades M’Naghtenregl
erna för att hjälpa domstolarna i bedömningarna av de galna lagbrytarna.
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and quality of the act’.621 Området för ickeansvarighet är således snävt om regeln uppfattas i sin 

omedelbara ordalydelse;  definitionen kan också   tyckas påtagligt ålderdomlig och knepig att till

lämpa.622 Viktigt att notera är att den nedsatta kognitiva förmågan måste härröra från ett bristande 

förnuft, en ‚defect of reason’, som orsakats av mentalsjukdom, ‚disease of mind’.623 En av två följder 

måste föreligga: antingen att den handlande inte förstår handlingens natur eller egenskaper, det vill 

säga att han inte förstår vad han gör, eller att han förstår vad han gör dock utan att förstå att det 

han gör är felaktigt.624 

Med ‚felaktig’ avses vanligen ‚juridiskt felaktig’. Tolkningen att vetskap handlar om det ‚moraliskt 

felaktiga’ är visserligen möjlig, men svår att applicera just då den tilltalade är galen. Den kan därför 

egentligen inte anses hållbar, även om den skulle bredda ett annars rätt snävt vetskapskriterium.625 

Ändå har vetskapskriteriet emellanåt givits just en moralinriktad tolkning.626 Då uppkommer ytter

ligare ett problem, nämligen att avgöra vilken moralisk standard som ska gälla: den tilltalades—det 

vill säga den galnes—subjektiva moraluppfattning eller den kollektiva moraluppfattningen, ett slags 

social konsensus.627 Individuell moral är inte ens under normala omständigheter överensstämmande 

med den allmänna, och när dessutom vanföreställningar inverkat på den subjektiva moralen är skill

naden ännu större.  Det senare alternativet, en objektiv moralstandard, är problematisk då redan 

vetskapen om ett handlandes juridiska felaktighet för med sig vetskap att samma handlande i all

mänhetens (oförstående) ögon är moraliskt fel, ty delade allmänheten den subjektiva uppfattningen 

om moraliskt berättigande vore handlandet inte olagligt.628 Men att tolka ‚felaktigt’ subjektivt är å 

andra sidan också   juridiskt oanvändbart eftersom man då  egentligen bara säger att en förnufts

berövad person ska ha handlat felaktigt enligt egen mening (och det är gissningsvis sällsynt).629 

Enligt den amerikanska Model Penal Code kräver tillräkneligheten ‚capacity ... to appreciate’ det 

olagliga  i  handlingssättet;  här  möter verbet  ‚appreciate’   samma tolkningssvårigheter  som verbet 

621 ‚The rules of the M’Naghten case 1843,’  s 395 (min kursiv). Regeln föreskriver att  ‚to establish a defence on the ground of 
insanity, it must be clearly proved that, at the time of committting the act, the party accused was labouring under such a defect 
of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing; or, if he did know it, that he 
did not know he was doing what was wrong’ (ibid).

622 Se not 621. Kunskapen om psykiska sjukdomar och tillstånd har dessutom också förändrats radikalt sedan 1843. Flera försök 
till förändring har gjorts att bredda otillräknelighetskriterierna, e g, en brittisk kommissions rekommendationer (‚The Royal 
Commission on Capital Punishment’) och den amerikanska ‚Model Penal Code.’

623 Se lydelsen i not 621. Inte vilken mentalsjukdom som helst, utan endast de som påverkar de kognitiva förmågorna kan komma 
på fråga; gör den dock det, är inte tillämpningen inskränkt till några specifika diagnoser eller tillstånd (Ashworth, s 204f). Vid
are om regelns lydelse kan sägas att det måste fastställas att den tilltalade led av förnuftsbrist orsakad av sinnessjukdom, en 
‚disease of mind’ (ibid). (Det senare defineras som ett tillstånd genererat av en intern faktor som påverkar hjärnfunktionen; en 
definition som lett till absurditeter som att epilepsi och hyperglykemi räknas som ‚insanity’ medan alla tillstånd som kan anses 
orsakas av externa faktorer, som hypoglykemi, klassas som ‚automatism’. (Se Ashworth, s 205f.) Begreppet ‚legal insanity’, som 
är själva ursäktsfundamentet, är ett snävare begrepp än e g ‚mental disorder’ (ibid, s 204). Den okunskap som ignorancekrit
erier avser är således en särskild typ av ovetskap med ett visst slags ursprung; den psykiskt friskes ovetskap—som ju antas vara 
övervinnerlig genom nyttjandet av den kognitiva förmåga vederbörande har—ursäktas inte (Radden, s 129).

624 Ashworth, s 206. 
625 Se, e g, Schopp, s 43.
626 I det kaliforniska Skinnerfallet menade domstolen att vetskapskriteriet innebär att den agerande måste ha förstått att handl

andet är, utöver juridiskt, moraliskt felaktigt (Schopp, s 42ff). Den tolkningen förekommer även i Australien, och i enstaka fall i 
engelskt rättsväsende, där den dock är långt ifrån gängse (Ashworth, s 206). 

627 Se, e g, Schopp, s 43f; Radden, s 127.
628 Se, e g, ‚Royal Comission on Capital Punishment Report,’ s 416. 
629 ‚Royal Comission on Capital Punishment Report,’ s 416. En idé är att felaktighet bör tolkas på ett sådant sätt att rättslig skuld 

korresponderar med moralisk klandervärdhet (Schopp, s 44). Det tycks märkligt komplicerat.
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‚know’.630 En annan kognitiv regel, den så kallade Bonnieregeln, har rekommenderats såväl av Ame

rican Psychiatric Association som av jurister; den regeln är också relativt snävt formulerad, ett rent 

vetskapskriterium.631 Regeln föreskriver att den som av galenskap (orsakad av psykisk sjukdom) inte 

har förmåga att ‚uppfatta det felaktiga i sitt beteende’ ska vara skuldfri.632 Tysk strafflag inkluderar 

förmåga till  insikt i tillräknelighetskravet.633  Svenska Psykansvarskommittén föreslog en liknande 

kognitiv lydelse, nämligen att ‚förmåga att inse gärningens innebörd’ bör vara ett av två alternativ

kriterier.634  Psykansvarskommitténs lydelse  avser bland annat  tilltalade vars verklighetsvärdering 

brister,635  något som kan beröra såväl uppfattningsförmåga och perception (förmåga att uppfatta 

verkligheten korrekt) som andra kognitiva processer (förmåga att tolka verkligheten). En sådan per

son har inte kapacitet att förstå eller resonera förnuftigt om verkligheten eller om sitt eget hand

lande. Utredningen anger förståelse av gärningens innebörd som central punkt, men ‚förståelse’ ska 

här tolkas som ett vidare koncept än vetskap enligt exempelvis M’Naghten; med förståelse menas 

förståelse av sammanhanget, av verkligheten och av det egna handlandet och dess kvaliteter.

Snäva kognitiva kriterier636 kan kritiseras för sin verklighetsfrånvändhet. Exempel som givits är 

att en galen som stryper en annan människa i tron att han pressar en citron—förhållandevis osann

olikt?637—givetvis saknar ‚vetskap’ varför han inte hållas ansvarig; medan den som är galen, men vet 

att han stryper en människa, om än i (felaktig) förvissning att han handlar på order av gud, strikt 

sett ska hållas ansvarig.638 Lagbrytare, som enligt grundläggande rättsprinciper inte borde hållas an

svariga, måste uteslutas från ursäktande.639  Den som vet att han bryter mot lagen, men tror sig 

handla på övernaturligt mandat, finner handlingen trots dess olaglighet moraliskt berättigad. En så

dan individ har formellt sett relevant vetskap. Tar tolkningen av ansvarsbefriande otillräknelighet 

inte hänsyn till omständigheter av dylik art får den i praktiken skeva effekter, enär galenskapens 

630 ‚Model Penal Code,’ s 423. Däremot handlar det här om handlingens ‚olagliga’ kvalitet och inte endast dess ‚felaktiga’; den gän
gse tolkningen av ‚felaktig’ anges således explicit (ibid, se även, e g, Schopp, s 43). Verbet ‚appreciate’ har även potential att 
tolkas bredare än ‚know’, och då inkludera känslomässiga aspekter (Schopp, s 32f). Om MPC, se vidare not 654.

631 Radden, s 159.
632 Radden, s 159 (cit min övers). The American Psychiatric Association påpekade, angående Bonnieregeln, att en ansvarsregel för 

psykiskt störda inte måste innehålla ett alternativt kontrollkriterium, då ett sådant är överflödigt; de som handlar i avsaknad av 
kontroll, skulle uppvisa brister också enligt en kognitiv standard. Då avsåg APA främst kontrollbehindrade psykotiska gärnings
män, där kognitiva brister är en del av diagnosen. Radden menar att psykiskt störda, men ickepsykotiska, förövare på det viset 
faller utanför regeln, och att den därför är för snäv. (Radden, ibid s 160.) (Se vidare om kontroll nedan.)

633 Dess ena ben talar om en förmåga att  ‚inse det orätta i gärningen’ (liksom Psykansvarskommitténs förslag och Model Penal 
Code innehåller den tyska lagen två alternativkriterier) (SOU 1996:185 del II, s 302).

634 SOU 2002:3, s 37.
635 SOU 2002:3, s 248.
636 E g, ensidiga kognitiva kriterier där vetskap avser endast handlandets olaglighet medför att ursäktande p g a otillräknelighet 

endast kan tillämpas för ett fåtal tilltalade (se, e g, Schopp, s 43), något beroende på tolkningens bokstavstrohet.
637 Fingarette citerar Fitzgerald: ‚The examples usually given of this are the case of a woman sawing off her child’s head thinking it 

is a loaf of bread, and the case of a man strangling a woman thinking he is squeezing a lemon. According to the leading author
ities on medical jurisprudence the existance of such forms of insanity is nothing but legal fiction.’ (Fingarette, s 29 not 18.)

638 Schopp, s 46; ‚Royal Commission on Capital Punishment,’ s 416. I rättsfallet nämnt i not 626 ovan var dock så fallet: den till
talade ansåg sitt handlande moraliskt rättfärdigat eftersom det skedde på uppdrag från högre makter. Det är dock inte den gän
gse tolkningen, eftersom den tilltalade hade vetskap i den bemärkelse som vanligtvis krävs för straffansvar, e g, han visste att 
handlandet var olagligt (Schopp, s 46). På ett annat plan kan man dock säga att en sådan gärningsman inte har insikt rörande 
omständigheter som är avgörande för gärningens genomförande. Ett annat problem med vetskapskriterier är deras implicita 
förutsättande av att den som vet vad han gör också har kapacitet att ändra på sitt görande—något som kan betraktas som ett 
felslut (Hart, s 131).  

639 Vilket förvisso är en ickefråga sett ur ett svenskt perspektiv; Sverige har ju inte något sådant kriterium, och även Psykansvars
kommitténs förslag är i detta avseende annorlunda, i det att någon sådan snäv tolkning inte är avsedd.
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innebörd representeras på ett orealistiskt vis. Samtidigt går det att argumentera för tolkningen att 

en psykotisk tilltalad, övertygad att hans handlingar inte är skadliga, inte bör kunna hållas ansvarig, 

då han saknar tillräcklig vetskap om handlingens egenskaper, om än inte om dess bristande laglig

het.640 Ursäkten grundas då i brister vad gäller förståelsen av konkreta fakta. Regeln, att en tilltalad 

ska dömas som om hans villfarelse vore verklighet, stämmer således in.641

Kognitiva kriterier tolkade restriktivt är i princip inte annat än specialdefinitioner eller förtydlig

anden av mens rea,  en särskild tillämpning av uppsåtsrekvisitet. Det kan ifrågasättas om den som 

saknar vetskap om handlandets kvalitet eller natur i snäv mening—det vill säga inte vet vad han gör

—och därmed uppfyller M’Naghtenregelns definition, över huvud taget kan påstås ha förmåga att 

forma uppsåt i förhållande till handlingen.642 Andra har menat att en snäv tolkning inte bör göras, 

att ursäktsgrundsgrundens innehåll inte kan inskränkas till ett slags uppsåtskriterium.

M’Naghtenkriterierna har betraktats som bristfälliga då endast snäva kognitiva aspekter står i 

centrum, på bekostnad av andra typer av psykiska funktionsbrister; de betonar en ensidigt insikt 

och vetskap eller den intellektuella kapaciteten, och utesluter andra kategorier av psykiska sjuk

domstillstånd, nämligen de som främst påverkar det praktiska förnuftet, känslolivet samt förmåga 

till beteendekontroll och viljestyrning, det vill säga, tillstånd som kännetecknas av emotionella och 

volitionella brister.643 Kognition och intellektuellt förnuft separeras och isoleras från andra mentala 

förutsättningar; betydelsen av psyket som helhet undervärderas.644 M’Naghtenkriterierna syftar ju 

endast på snävt definierad vetskap rörande specifika fakta, något som exkluderar många sjukdoms

tillstånd utom ett begränsat antal, företrädesvis sådana som innebär särskilda typer av vanföreställ

ningssymptom.645 Kritiker har påpekat att en person kan vara allvarligt påverkad av psykisk sjukdom 

i sitt handlande, utan att för den skulle vara ovetande om vad han gör på det vis som föreskrivs av 

M’Naghtenreglerna.646 En individ kan till och med ha vetskap, och därtill basal viljemässig kontroll 

över sitt beteende, men ändå vara oförmögen avstå och därmed att handla annorlunda.647

Andra har dock påpekat att kritiken förbiser styrkorna med de här typen av rekvisit; kritiken 

handlar om den snäva tolkning som reglerna har kommit att få, inte om den bredare tolkning som 

de skulle kunna få.648 Kritikernas invändningar mot snäva kognitiva kritererier är inte generaliser

640 Schopp, s 54f.
641 Jmf exemplen i not 637. Också en frisk person skulle hållas ansvarsfri, p g a bristande uppsåt, om denne trodde sig skiva bröd; 

både den friske och den sjuke ska dömas såsom om deras föreställning hade varit med verkligheten överensstämmande. Ett 
(verkligt, vore det förekommande) kommando från gud hade aldrig betraktats som ursäktande skäl till att döda, menar uppen
barligen juridiken. Den galne gärningsmannen måste således vara ‚förnuftig’ i sin galenskap.

642 Dock kommer denne enligt M’naghtenregeln ansvarsbefrias p g a galenskap, i egenskap av separat ursäktsgrund, och inte p g a 
bristande uppsåt. ‚Royal Comission on Capital Punishment,’ s 416.

643 Ashworth, s 205ff; ‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 414f. Den kommission som utredde M’Naghtenregl
erna, kom fram till att de var otillräckliga, och att det fanns ett behov av komplement till den kognitiva delen. Kommissionens 
synpunkter är intressanta av principiella skäl, inte för att de införlivats i gällande rätt; det senare har, i alla fall huvudsakligen, 
inte skett. (‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 414ff.)  Författarna till Model Penal Code hade väl möjligen 
tagit vissa intryck av detta tidigare arbete. 

644 ‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 420.
645 Schopp, s 28f.
646 ‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 414.
647 Hart, s 32.
648 Radden, s 126. En bredare tolkning som kan likna, e g, det förståelsekriterium som Psykansvarskommittén föreslog.
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bara till kognitiva kriterier i allmänhet. Tänkbart är att samma typ av kriterier kan täcka ett bredare 

område av kognitiva brister, defekter i förnuft och i de intellektuella processerna.649  Psykansvars

kommitténs föreslagna insikts och vetskapskriterium är, om än intellektsbaserat, av annan natur än 

M’Naghtenregeln.650 Genom bredare kognitiva kriterier skulle också hänsyn kunna tas till sådana 

störningar av verklighetsuppfattning och värdering, där den handlande personen har vetskap om 

gärningens kvalitet och natur—där han vet vad han gör och att det han gör bryter mot världsliga 

lagar—men likväl uppvisar andra brister i kognitiva processer och övriga psykiska förmågor. 

volition—vilja och kontroll
Vid sidan av vetskapskriterier och kognitiva kriterierna kan nämnas volitionella tillräknelighets

kriterier,651  närmare bestämt kriterier baserade på  viljestyrning och kontroll. Dessa tillåter också 

något större uttrymme för hänsyn till känslomässiga tillstånd.652 Viljekriterier kan existera antingen 

som som enda kriterium eller som alternativ eller komplementkriterium till kognitionskriterier.653 

Åtskilliga förslag har innehållit just en sådana kombinerade alternativkriterier.654 Den amerikanska 

Model Penal Codes otillräknelighetsdefinition innehöll ett sådant alternativ, vid sidan av dess kog

nitiva arm, och därför tillämpade många delstater ett vidare tillräknelighetsbegrepp än M’Naghten 

hade tillåtit.655 Psykansvarskommitténs otillräknelighetsförslag talar om förmåga att rätta beteendet 

efter förståelse och insikt; tyskt strafflag talar om att kunna rätta handlandet efter insikt.656

Viljekriterier har alltså potential att i större utsträckning, än som gäller för de intellektuella krit

erierna, ta hänsyn till de emotionella förutsättningar som kan inverka på förmågan att avstå från ett 

olagligt handlande. Främst handlar de dock om förmågan att handla—eller avstå att handla—efter 

förnuftet; förmågan att styra och kontrollera agerandet efter de förnuftsbaserade insikter som per

sonen i fråga ändå har kapacitet att göra. I grund och botten handlar det om individen som inte kan 

hjälpa det han gör, då han saknar förmåga att kontrollera sig själv eller att motstå sina impulser.657 

Det kan manifestera sig som en oförmåga att välja det rätta framför det orätta, som en oförmåga att 

avstå ett direkt behov (begå en olaglig handling) till förmån för indirekta behov (undvika straff) 

649 En bredare tolkning hör bättre hemma under avsnittet om rationalitet, se nedan.
650 Och dessutom kompletterat med en volitionell arm; träffas däremot inte på samma sätt av kritiken mot ensidiga kognitiva till

räknelighetsklausuler. Se vidare nedan.
651 Volitional clauses på engelska.
652 Kanske därför att känslomässiga störningar mer påverkar kontroll och vilja än de påverkar kognitionen.
653 Se, e g, Schopp, s 28.
654 De intressantaste förslagen är kanske just de som kan ses som moderniseringar eller utvidgningar av M’Naghtenreglerna. Mo

del Penal Code (MPC), utarbetad av American Law Institute och avsedd att stå modell för delstatslagstiftningarna, har en sådan 
klausul, som gav utrymme för ansvarsfriskrivning vid avseende, e g, oemotståndliga impulser (Schopp, s 28). (MPCs syfte är 
som verktyg vid revidering och standardisering av straffrätten i USAs delstater, www.ali.org.) En brittisk kommission föreslog 
på 60talet att M’Naghtenreglerna borde utvidgas på liknande sätt, i e, med en kognitiv och en volitionell arm (‚Royal Com
mission on Capital Punishment,’ s 416ff). Den svenska Psykansvarskommitténs förslag från år 2002 innehåller två alternativa 
kriterier: insiktsförmåga och förmåga att anpassa handlandet, varav det senare kan betraktas som ett kontrollbaserat kriterium. 

655 MPCs formulering tillämpades i många av USAs delstater fram till   tidigt 80tal då  kongressen röstade igenom en särskild 
Insanity Defense Act, genom vilken kontrolldelen övergavs (McSherry, s 585). Den avskaffades efter hård kritik. Såväl det amer
ikanska advokatsamfundet som samfundet för psychiatriker rekommenderade att kontrolldelen av otillräknelighetstestet borde 
elimineras, p g a dess tillämpningsproblematik (Morse (1999), s 156).

656 Se vidare nedan, under avsnittet om förnuft. (Ang den tyska formuleringen, se SOU 1996:185 del II, s 302).
657 ‚Royal Comission on Capital Punishment Report,’ s 416f.
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eller i att viljan på annat vis är påverkad eller att oemotståndliga impulser styr agerandet.658 Indi

viden kan samtidigt ha full insikt i och med sitt intellekt omfatta det som sker och det beteende han 

själv utför, men misslyckas att låta förståelsen inverka på det faktiska handlandet. Oförmåga till 

kontroll, om det defineras snävt såsom i oemotståndlig impuls, indikerar dock ett plötsligt, infalls

mässigt agerande, men i själva verket kännetecknas flera tillstånd av bristande viljemässig konroll 

inte alls av någon plötslighet eller stundens ingivelse till följd av akut inre konflikt.659 

Här finns åter anledning notera skillnader mellan typer av förlorad kontroll och tvångsmässig

het, och konstatera mentalt tvång är av en annan natur än det fysiska tvånget;660 det förra signifi

erar en subjektiv upplevelse, medan i det senare fallet är fullföljandet en existentiell nödvändighet. 

Inte ens ett psykotiskt tvång, till exempel upplevelsen att vara beordrad av översinnliga makter (ett 

kraftigt psykologiskt tvång), är de facto verkligt; ursäktas individen, som har denna upplevelse, för 

de handlingar som resulterar av vanföreställningen, har ursäktandet inget att göra med graden av 

tvångsmässighet, utan med andra mentala faktorer.661 Här ligger  en av de generella stötestenarna 

med kontrollbaserade kriterier: den psykotiske har inte per automatik svårigheter med den vilje

mässiga kontrollen över agerandet, utan handlar efter omständigheterna adekvat.662 

Det främsta problemet med vilje och kontrollkriterier i allmänhet, och oemotståndlig impuls

kriterier i synnerhet, är kanske svårigheten att i enskilda fall verifiera om en person inte kunnat—

haft förmågan att—kontrollera sina handlingar och sitt beteende, eller om han bara inte velat eller 

brytt sig om detsamma.663 Likaså måste klarläggas om en impuls var oemotståndlig, fastän subjektet 

ville motstå den, eller egentligen bara oemotstånden, för att vederbörande inte använde sin kapa

citet till motstånd.664 Kritiken har gällt att det i princip är helt omöjligt för en utomstående att av

göra om en annan människa, vars handlande ska bedömas, kunde eller förmådde göra annorlunda; 

och likaledes är det utsiktslöst att försöka skilja den människa som inte kunde motstå en impuls från 

den som inte ville motstå den.665 Eller, med andra ord‚ [t]he line between an irresistible impulse and 

an impulse not resisted is probably no sharper than that betwen twilight and dusk.’666 Retrospektivt 

är det ju till och med så att en handlings genomförande per se är ett tecken på att gärningsmannen 

inte kunde avstå; att vederbörande inte kontrollerade sin impuls till handling, är ett fullbordat fak

tum—vad han hade  förmått respektive inte förmått, är en filosofisk fråga.667  I jämförelse med den 

658 Radden, s 130.
659 ‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 417.
660 Se vidare ovan.
661 Radden, s 134.
662 Radden, s 134. Bristen kan alltså påsts vara djupare än kognitiva och volitionella kriterier ger vid handen.
663 ‚Royal Commission on Capital Punishment  Report,’  s 417. Kommissionen ansåg att distinktionen var möjlig att göra, men 

sannolikt i praktiken komplicerad (ibid). Se även Jareborg (1969), s 146; Wootton, s 73; Morse (1999), s 158.
664 Se not ovan, 663. Jareborg påpekar att det är omöjligt att urskilja en äkta oemotståndlig impuls eller avgöra om individen kun

nat göra annorlunda, när en enskild handling tas ur sitt sammanhang och bedöms på sina egna meriter. Man har i stället att se 
till personlighet och karaktär i ett större perspektiv, i e, utgå från vad personen i allmämnhet förmår, och kanske även vad per
soner med liknande personlighet och förmåga klarar av. (Jareborg (1969), s 146).

665 Wootton, s 74.
666 American Psychiatric Association; cit lånat av Masters, s 214.
667 MacNiven, s 409.
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kognitiva förmågan är kontrollförmågan särskilt svårbedömd; frågan betingas i större utsträckning 

av den handlandes egen uppfattning, dennes självskattning, och av allmänna idéer om mänsklig för

måga till   självkontroll  och viljemässig  styrning av beteendet,  än av objektiva observationer  och 

undersökningsmetoder.668 Kanske är problemen i dessa fall större, än de är avseende inre tillstånd 

som annars hör samman med brottet (till exempel medvetande), fastän det inte heller vad beträffar 

dessa senare mentala förutsättningar kan uppbringas några tillförlitliga metoder för utvärdering. 

Dessutom finns säkerligen luckor, såväl när det gäller kognitiva kriterier som vilje och kontroll

kriterier; en agent kan uppfylla kraven på både intellektuell och viljeförmåga, samtidigt som hans 

gärning är  ‚... motsatsen till impulsiv. Den kan vara kallt och noggrant planerad; ändå är den en 

galen människas handling.’669 Gränsdragningen handlar, för det första, om den mellan onormalt och 

normalt (där det, troligen i större utsträckning än beträffande vetskapskriterier, är fråga om ett kon

tinuum utan absoluta gränser670); för det andra, om gränsen mellan ursäktade sjuka och andra icke

ursäktade sjuka, där ‚faktiskt’ otillräkneliga hamnar på ‚fel’ sida, av definitionsmässiga skäl, trots att 

de är lika otillräkneliga som de som faller inom definitionen. Att inkludera eller exkludera är sär

skilt svårt då de använda kriterierna svårligen tillåter konkreta och objektiva observationsmetoder.

emotion och moralisk intuition
Är då, kan man fråga sig, den intellektuella förmågan och kontrollförmågan de enda, eller ens 

de viktigaste, beståndsdelarna i ett tillräknelighetsbegrepp? Förmågan till viljemässig kontroll över 

beteendet är en beståndsdel på handlingens praktiska sida, men det kunde möjligen gå att argu

mentera att, vad inre tillstånd anbelangar, det inte är endast den intellektuella förståelsen eller vet

skapen i förenklad mening, som har avgörande betydelse för den mentala verksamhet som föregår

—eller, i förekommande fall, inte föregår—gärningen, utan även den emotionella förståelsen av rel

evanta faktorer. Känslomässig förståelse och föreställningsförmåga samt intuitiv känsla för vad som 

är rätt och fel torde kanske betyda mer för beteendet än teoretisk vetskap, intakt intellektuell funk

tion och förmåga till självbehärskning.671

668 Hart, s 33, s 175. Över huvud taget är en avgörande svårighet att vissa typer av ansvars och tillräknelighetskriterier är svårare 
att hantera rättsligt än andra, e g, för att de är svårare att föra i konkret bevis (ibid, s 33).

669 ‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 417(min övers). 
670 Många personlighetsstörningar kan tyckas snarast skilja sig i fråga om grad, snarare än art, från normalfungerande; i e, kvan

titativt i stället för kvalitativt.
671 Därutöver kan påpekas att som det verkar är empati, social förmåga och förståelse, et c, genetiskt betingade mänskliga kapaci

teter, evolutionära produkter (förvisso en självklarhet kanske), varför brister i dessa förmågor i åtminstone någon mening kan 
sägas vara utom individens kontroll; individen är eventuellt lika lite att klandra för sin bristande sociala intuition, som den 
psykotiske är att klandras för sin psykos. Här märks åter att moraliskt ansvar är ett svårtillämpbart begrepp, därför att det i sig 
självt implicerar viljeutövning och ett kontrollerbart sinnelag å den ansvariges sida. Som om ‚moralisk’ förståelse är ett aktivt 
val, inte något som begåvats med utan sin egen förtjänst (eller i brist på sådan förståelse, sin egen förskyllan). Att förmågor 
som empati och känsla för rätt och fel är (mer eller mindre) medfödda egenskaper, nedärvda i människan som art, går på sätt 
och vis tvärs emot traditionell juridisk uppfattning—precis så som antagandet om en fri vilja saknar förankring i verkligheten—
som troligen är mer inspirerad av den kristna idétraditionen: människans grundtillstånd är syndfullhet, och endast genom ett 
aktivt val undkommer människan sin natur och kan bli moralisk och handla moraliskt. Om moralens och empatins rötter är bio
logiska, gäller det likaså medvetenhet om vad som krävs av människor som lever i ett sammanhang tillsamans med andra män
niskor; värderingar, vikten av att känna till vad som är rätt och fel, et c. (Om biologiska hypoteser och mänskliga känslor och 
moral, se, e g, författare och skribenter som Hauser, e g, i  Moral Minds  och Damasio, e g, i  Descartes Misstag, förutom de i 
referenslitteraturen upptagna Pinker och Vedantam.)
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För det första kan det tänkas att sådana fall förekommer, där den handlande på grund av sitt 

känslotillstånd inte är vid sina sinnens fulla bruk. Förmodligen kan dock allvarliga depressioner i 

allmänhet inordnas under kognitions och volitionskriterier,  eftersom de mer generellt  nedsätter 

den drabbades funktionsförmåga.672 För det andra finns de personlighetsstörningar, som kan känne

tecknas av känslomässig flackhet, oförmåga att förstå och följa sociala normer och som i det här 

sammanhanget är intressanta, då dessa störningar oftast inte anses nedsätta kognitiv eller kontroll

förmåga. 

Det är förmodligen vanligat att ju hemskare eller ju mer bisarrt ett brott är, desto mer ökar 

benägenheten bland människor i allmänhet att klassificera den handlande som galen, då denne för

mår utföra en handling så obegriplig och så onormal. Intuitivt antas det bisarra vara sjukligt; sam

tidigt skulle allmän rättskänsla knappast godta ansvarsbefrielse av de mest bestialiska förövarna. I 

straffrättslig mening uppstår något vanskligt i förväxlingen av  ‚what is sick with what is sicken

ing’.673 Wootton påpekar att argumentationen riskerar bli cirkulär: är vissa typer av handlingar—

fruktansvärda brott—sådana till sin natur, att de bara kan begås av den gravt obalanserade, görs 

mental instabilitet till en informell förutsättning för handlingen, brottet; likaså skulle ett ursäktande 

bli ‚automatiskt’, om man valde att ursäkta sådana handlingar, ty har vederbörande visat sig kap

abel att genomföra gärningen, är han ju per definition sjuk.674 Det abnormala kan alltså inte ensamt 

vara ett kriterium, då ett sådant kriterium antingen är cirkulärt eller annars intetsägande och då det 

ändå oundvikligen misslyckas att skilja den otillräknelige från den ‚ondskefulle’. Inte heller är brott

ets motiv—eller det faktum att ett brott saknar begripligt motiv—tillräcklig vägledning i fråga om 

ansvarsförmågan.675 

Ovan   har   diskuterats   om   vetskapskriteriet   (vetskap   om   att   handlandet   är  ‚felaktigt’)  som 

återfinns i M’Naghtenreglerna bör tolkas som vetskap om felaktighet i fråga om lag eller i fråga om 

moral. Ett dilemma är påståendet att vetskap ska tolkas som vetskap om brytande av lagens regler, 

672 Exempel är den gärningsman som till följd av ett allvarligt känslomässigt sjukdomstillstånd ser framtiden som så mörk och ut
siktslös, och föreställer sig att alltför mycket elände är att vänta, att de brott han tänker sig utföra (e g, utvidgat självmord), 
trots att han vet att de är otillåtna, ändå bleknar i jämförelse med det framtidsscenarium han tänker sig ( ‚Royal Commission on 
Capital Punishment Report,’ s 417). Handlingen är inte en impulshandling (och kontrollförmågan inte nedsatt; vederbörande 
kan invänta rätt tillfälle, planera, et c), någon brist i kognitiv funktion på samma sätt som vid en psykos föreligger inte, ändå är 
lider uppenbart individen av en djupgående störning med inverkan på förmågan att agera enligt lagens krav och enligt den eg
na vetskapen om vad som är olagligt eller felktigt. En allvarlig depression borde p g a dess grad snarare än dess art i förekom
mande fall kunna betraktas som ansvarsbefriande otillräknelighet.

673 Cit ursprungligen från Levin o Fox, Mass Murder, återges av Masters, s 209.
674 Se, e g, Wootton, s 73. Andra har påpekat att Wootton begår ett misstag när hon hävdar att dylika resonemang är cirkulära. 

Det är inte, menar Kleinig, ett cirkulärt argument att, e g, mena att asocialt beteende är den yttre manifestationen av psykopati 
(d v s definiera beteendet utifrån den bakomliggande störningen) och därefter förklara med att hänvisa till störningen. Att 
asocialt beteende är en del av störningens definition behöver inte vara ett problem. Däremot är ett sådant resonemant ofull
ständigt, om avsikten är att visa på att ansvarsförmåga saknas. För ansvarsförmågan behöver ytterligare kriterier formuleras, 
och det blir de kriterierna som blir centrala, inte det eventuellt cirkulära i en specifik diagnos. (Kleinig, s 98.)

675 Foucault om kannibalism och motivlösa vs  ‚motiverade’ brott och det abnormas betydelse för synen på en tilltalads ondska 
alternativt galenskap (straffvärdhet och ursäktansvärdhet): ‚... this poor wretched woman killed her daughter, cooked her up 
and devoured her at a time, 1817, when there was a serious famine in Alsace. So when the prosecution charged her, it was able 
to claim that she was not mad because she had killed and eaten her child for a motive that everyone accepts, that is to say, 
hunger. Had she not been hungry, had there not been a famine, and had she not been wretched, then one might wonder about 
the reasonable or unreasonable character of her action. But given that she was hungry and that hunger is a motive (certainly: 
completely valid for eating one's child!), then the question of madness need not arise. Consequently, some good advice: it is 
better to be rich if you eat your children! The case was thus defused from the psychiatric point of view.’ (Foucault, s 111.) 
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det vill säga vetskap om att det egna handlandet är enligt lagen felaktigt. Men Fingarette hör till 

dem som menar att den moraliska dimensionen inte går att undvika i det här sammanhanget, efter

som okunskap om lagens innehåll i regel inte är exkulperande.676 Den otillräknelige skulle med den 

tolkningen av kriteriet, måsta befinna sig i ett tillstånd där den normala moraliska vetskapen eller 

känslan brutit samman, där han inte längre kan skilja det som är fel från det som är rätt. Detta kan i 

och för sig kopplas till tanken att grunden för rättsligt ansvar är den moraliska ansvarigheten och 

framför allt den moraliska skulden. Samtidigt kan det inte handla om vilken moralisk ignorans som 

helst, och otvivelaktigt skapar varje tolkningsvariant nya hinder.

När rättssystemet håller den individuella psykopaten ansvarig—psykopaten som, antar vi, brister 

i den genuina förståelsen av moraliskt och personligt ansvar—är ansvarsbegreppets fundament i det 

moraliska ansvaret irrelevant; argumentet för ansvarshållande, och framför allt bestraffande, kan 

inte vara den moraliska ansvarigheten och skulden.677 Psykopaten förstår kanske inte klandrets mor

aliska kvalitet, påverkas därför inte av moraliska eller normalt känslobaserade argument och kan 

inte ändra sitt beteende därefter; av detta följer, menar Mackie, att psykopaten inte kan hållas mor

aliskt ansvarig, men detta till trots finns inga hinder för juridisk ansvarighet.678  Eller, med andra 

ord, på psykopaten kan inte det grundläggande antagandet, om att varje människa är ett moraliskt 

subjekt, appliceras; psykopaten passar inte in i rättens syn på den ansvariga människan. Ändå måste 

och kan ansvarshållande motiveras. Det skulle troligen vara ohållbart att ursäkta dem som saknar 

insikt i sociala normer och krav och en djupare förståelse av varför vissa beteenden bör avstås. En 

sådan potentiell gärningsman—i vars beteende en oförmåga att förstå  och följa värderingar och 

regler manifesteras—är kanske i extra hög utsträckning beroende av juridiska incitament att avstå, 

eftersom de moraliska incitamenten inte fungerar. Av den anledningen utesluts psykopati eller anti

social personlighetsstörning och liknande störningar ofta från straffrättsliga ursäkter av tillräknelig

hetstyp.679 Fingarette har uttryckt det som att varken ‚inrotad depravation’ eller ‚moralisk apati’ är 

faktorer som bör beaktas.680 De rationella men ‚omoraliska’ hör till dem som behöver lagens regler 

och straffrättsliga följder, just därför att de själva saknar en inre moralisk kompass.681

Men andra har menat att det ändå  är av vikt att tillräknelighetskriterier och ansvarskriterier 

också tillåter tolkning med hänsyn inte bara till dem, som är oförmögna att avstå ett visst beteende, 

utan även till dem som på grund av sin mentala konstitution är oförmögna att förstå varför de borde 

avstå.682 Det innebär att i högre utsträckning ta hänsyn till såväl kontrollförmåga som till förståelsen 

av den sociala kontexten av förväntningar på och attityder till beteenden; sammanfattningsvis, ett 

676 Fingarette, s 36.
677 Se, e g, Mackie, s 213.
678 Se Lernestedt, s 346.
679 Exempelvis i Modern Penal Code där från tillämpningsområdet sådana tillstånd utesluts vilka enbart eller till stor del manifest

eras genom antisocialt beteende eller brottslighet (‚Model Penal Code,’ s 423). Se även, e g, Schopp, s 32f.
680 Fingarette, s 39.
681 I motsats till de irrationella, de galna, som inte gagnas av straffrättsliga incitament eller hot. Fingarette, s 39.
682 ‚Royal Commission on Capital Punishment Report,’ s 418.
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mycket extensivt kontroll och viljekriterium. Problematiskt med detta synsätt är ju, som nämnts 

ovan, att psykopaten saknar emotionell förståelse av sitt beteende och dess konsekvenser för andra; 

han kan kanske avstå, men omfattar inte de djupare anledningarna till ett avstående, han saknar de 

närmast instinktiva motiv att avstå som styr den ‚normale’ agenten. Det handlar om en mer grund

läggande förmåga än den att kunna underlåta ett visst beteende i en konkret situation, om en för

måga som är mer fundamentalt mänsklig och personlighetsgenomgripande, det handlar om en mer 

komplex förmåga till insikt.

oförnuft 
En del hävdar att ansvarighet bör defineras utifrån begrepp om förnuft eller rationalitet, efter

som förnuftet utgör ansvarighetens essens, det vill säga, att förnuftskravet redan är en implicit del 

av ansvarigheten. Detta kan tolkas som att redan i ansvarsbegreppet—med dess krav på frivillighet 

och skuld—ingår att individen måste handla förnuftsmässigt och fritt från tvång, för att hållas an

svarig.683 Det är också oförnuftet i den psykiska sjukdomen som gör att den sjuke förtjänar ansvars

befrielse; förnuft eller rationalitet är, enligt detta synsätt, ett slags minimikrav, en minsta gemensam 

nämnare, i föreställningen om det straffrättsliga ansvaret.

Fingarette menar att juridiska begrepp, som frivillighet och uppsåt, endast kan användas då man 

talar om ansvar i förhållande till individer som i sitt psykiska fungerande uppnår en viss minsta nivå 

och har en förmåga att omfatta det meningsinnehåll dessa koncept och föreställningar har.684 Idén 

är att varje samhälle har en gemensam grund, där bland annat förväntningar på andra människors 

förmågor, värderingar och attityder ingår, och att det bara är när denna ‚värdegrund’ eller förståelse 

delas, som det är meningsfullt att hålla en medborgare ansvarig för ett beteende.685 Den irrationelle 

saknar förståelsen för och deltagandet i detta moraliska fundament, skriver Fingarette, och att då 

applicera  dess  värderingar  på  den  irrationelles  handlingar  är   futilt;  brottsbegreppets   subjektiva 

elementen saknar verkligt  meningsinnehåll  relaterat till  den irrationelle,  vars psykiska processer 

inte fungerar normalt och som—helt enkelt—är vansinnig.686 Vanliga rättsbegrepp mister i ett så

dant sammanhang sin betydelse och kan inte tillämpas på den irrationelles föreställningsvärld; in

sikt i den kollektiva föreställningsvärld, som de flesta människor delar, är förutsättningen för att be

greppen i fråga ska äga någon mening.687 Ett på förnuftskapacitet baserat tillräknelighetskriterium 

kan då  vara att föredra framför att beakta den psykiska sjukdomen vid tillämpningen av brotts

rekvisiten.688 I motsats till detta finns exempelvis Feinbergs åsikt att det mentala tillståndet bara är 

en godtagbar orsak till oförmåga bland andra och att särbehandling är obefogad.689 Men för Finga

683 McSherry, s 583. 
684 Fingarette, s 229. Se också ovan, avsnittet om juridikens människobegrepp.
685 Fingarette, s 231.
686 Fingarette använder ordet deranged. Fingarette, s 232.
687 Fingarette, s 229ff.
688 Se, e g, McSherry, s 598f.
689 I e, han ser ingen principiell skillnad mellan den irrationalitet den sjuke företer och, e g, vanliga misstag. Feinberg, s 274.
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rette, med flera, är särbehandlingens fundament irrationaliteten och galenskapens speciella inver

kan på förmågan att tillämpa förnuftet; otillräkneligheten kan inte heller, menar han, inskränkas till 

en fråga om enskilda ordalydelser, den måste handla om bakomliggande ‚mening’.690

Radden argumenterar för att rättfärdiga galenskapens status som ursäkt genom ett återeröv

rande av synen på galenskapen som oförnuft.691 Hennes tes är att galenskap är ett slags oförnuft och 

att oförstånd och irrationalitet är grunden för galenskapen som ursäkt.692 Till skillnad från dem som 

fokuserar på sjukdomens enskilda och konkreta konsekvenser i fråga om oförstånd,693 tycks Radden 

syfta på själva personlighetstillståndet såsom karaktäriserat av oförnuft, något som, så att säga, ger 

ett djupare perspektiv på otillräknelighetens bakomliggande problematik. Den otillräknelige som i 

sjukdomens följd misstolkar verkligheten, gör det på en annan grund än den som  bara  missupp

fattar ett sakförhållande;694 den otillräkneliges predikament är djupgående och medför att denne i 

vissa avseenden inte kan uppfatta verkligheten korrekt. Oförnuftet konstrueras här som en mer gen

eraliserad oförmåga än termer som  ‚misstag’  och  ‚felaktig tro’  skulle medge. Detta återknyter till 

Jareborgs tes om otillräkneligheten som en oförmåga genomgripande för personligheten och icke

reducerbar till vetskap, misstag, och så vidare. Morse talar om en kapacitet till att handla förnuftigt 

i förhållande kontexten.695  Den irrationelle gärningsmannen saknar denna förmåga, även då  han 

uppfyller de vanliga skuldkraven.

Fingarette har definerat ansvarsbefriande galenskap på  ett sätt han menar uppfyller såväl de 

kognitiva som de volitionella aspekter som är nödvändiga att ta hänsyn till; egentligen, menar han, 

uttrycker båda aspekterna en och samma centrala idé,  nämligen att en grav nedsättning av för

mågan att fungera och att styra beteendet i enlighet med förnuftet är ett ursäktansvärt tillstånd och 

att förnuftsförmåga är ett kriterium varigenom ansvariga kan skiljas från ickeansvariga.696 Förnufts

doktrinens syfte, enligt Fingarette, är att bevara principen att den som saknar ansvarsförmåga inte 

bör hållas ansvarig samt att anknyta till grundläggande moraliska föreställningar och juridisk ‚intu

ition.’697

Detta med att betona förnuftet är inget nytt; som redan visats, ansåg klassicisterna att förnuftet 

var  oundgängligt   för   formandet   av   en   fri   vilja,   som var   förutsättningen   för   skuld,698  och  även 

M’Naghtenreglerna talar om en defect of reason—en förnuftsbrist, eller mer precist, en brist i för

mågan att resonera förnuftigt. Förnuftet har alltså—på olika sätt—varit en fundamental del i kon

690 Fingarette, s 43.
691 Radden, s 1. Radden använder begreppen unreason och madness.
692 Radden, s 2f.
693 Såsom likvärdiga med andra misstag och felaktiga föreställningar såsom skuldnegerande, se vidare ovan.
694 Se ovan om skuldkravet som avgränsare.
695 Morse (1999), s 164.
696 Fingarette, s 39. Fingarette betonar att hans doktrin är avsedd som en definition av  ansvarsbefriande galenskap. Den som 

uppfyller kriterierna behöver inte i och för sig sakna skuld, i traditionell mening, utan kan ändå vara kvalificerad för befrielse 
från sitt ansvar. (Ibid,s 209.)

697 Fingarette, s 216f.
698 E g, Nehrman, som skrev att förnuftets ledning var nödvändig för den fria vilja som medförde ansvar.
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ceptionen av ansvarighet och tillräknelighet. Medan alla människor emellanåt kan resonera oför

nuftigt eller drabbas av irrationella tankar, måste betonas att det handlar om den generella kapacit

eten att vid behov tillämpa förnuftet. Både den friske och den galne handlar i enlighet med sin 

viljeinriktning, sina behov och sina drifter, men den irrationelle saknar förmåga att, som den till

räknelige, föra förnuftsmässiga resonemang och att undvika misstag och felaktiga föreställningar.699 

Än mer komplex är situationen, eftersom också den irrationelle kan handla med avsiktlighet och ett 

slags grund förståelse, utan att för den skull vara förmögen till djupare och verkligt rationell förstå

else.700 Dessutom är ofta den irrationelles beteende—också där det går att finna vetenskapliga för

klaringar till dess uppkomst—‚obegripligt’ utifrån allmänna värden och ‚vanligt’ förnuft.701

Man kan alltså åter reflektera över innebörden av vetskap på ett djupare plan; den genuina för

ståelsen av handlandet och dess konsekvenser samt vetskapen om förutsättningar, om situationen 

och om rena fakta. Fingarette menar ju, att diskussionerna om vetskap hamnat fel och att tillräkne

lighet innebär vetskap på en djupare och mer komplex nivå än formella tillräknelighetskriterier van

ligen antyder.702 Vetskap och insikt får, menar han, inte användas i sina allmänna betydelser.703 De 

måste i stället få sin mening från en vidare kontext, inom vilken galenskapens essentiella effekt på 

ansvarsförmågan kommer till sin rätt. Också förmågan att skilja rätt från fel (eller gott från ont), vil

ken är avgörande för vissa tillräknelighetskriterier, är en generell och fundamental förmåga att ag

era efter sådana förnuftsmässiga överväganden som normalt skulle vara vägledande; således, inte 

en fråga om ‚enkel’ vetskap.704 Den har inte ensidigt med intellektuell förmåga att att göra, för även 

med den förmågan bibehållen, kan individen förlora förståelsen för vad som är fel och den verkliga 

innebörden av att något är fel.705 Rationalitet är djupare än intellektuell förmåga och medvetande.

Sistare ställer också den traditionella synen på tillräknelighet som intellektuell förmåga mot en 

konstruktion—som han finner överlägsen—baserad på mental kapacitet i mer generell mening.706 

Denna kapacitet omfattar såväl kontroll som förståelse och bygger på en idé om att ett antal för

mågor och egenskaper är väsentliga för att hantera och styra beteenden.707 De för ansvarsförmåga 

oundgängliga faktorerna är, menar Sistare, att individen har kontroll och kan motstå att agera uti

från inre impulser samt att han har den mentala förmåga som behövs för förståelse av det egna 

beteendet och för att uppfatta och värdera det eventuellt orätta i detsamma.708 

699 Se, e g, Morse (1999), s 156.
700 Fingarette, s 221.
701 Fingarette, s 238. Dessa normer, et c, som den juridiska frågan kan sägas ha mer att göra än med, e g, medicinska sjukdoms

definitioner och förklaringar (ibid).
702 I det fallet, vetskapskriterier enl M’Naghten och MPC. Fingarette, s 30; s 229ff. Han menar att de inte återspeglar de verkliga 

orsakerna till att den galne ursäktas (ibid, s 43). Fingarette analyserar ingående tolkningssvårigheterna gällande insikts och 
vetskapskriterier och framför allt av de ganska märkliga och ologiska typexempel som ofta förekommit när den ansvarsbefri
ande galenskapen har förklarats.

703 E g, tolkat som ovetskap eller misstag beträffande handlingens moraliska eller legala kvaliteter. Fingarette, s 42.
704 Fingarette, s 38.
705 Fingarette, s 220.
706 Sistare, s 156ff.
707 Sistare, s 2; s 18f. Man kan se den som en vidareutveckling av den kognitiva modellen, vilken Sistare för övrigt definerar som 

närvaro alternativt frånvaro av vissa specificerade sinnestillstånd och dessas innebörd (e g, ovetskap) (ibid.)
708 Sistare, s 158. 
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Också den svenska tillräknelighetsformulering som föreslogs av Psykansvarskommittén relaterar 

till ansvarsförmåga i ett vidare perspektiv, och inkorporerar såväl insikts som kontrollkapacitet; det 

handlar om antingen förståelsen av och insikten i gärningen och dess relation till verkligheten i 

fråga om exempelvis konsekvenser eller om förmågan att anpassa handlandet—det vill säga, kont

rollera det—i enlighet med en sådan förståelse.709 Det kan handla om sinnestillstånd som medför en 

störd realitetsvärdering och uppfattning, till exempel vanföreställningar och perceptionsstörningar, 

eller sådana tillstånd som medför nedsatt kontroll, exempelvis imperativa hallucinationer eller all

varliga tvångssyndrom.710

Morse kännetecknar ansvarsförmågan som förnuft, bestående bland annat av förståelse av hand

lingen och dess sammanhang, då en sådan förståelse också antas vara en förutsättning för förmågan 

att reglera handlandet i enlighet med lagens krav.711 Generell förnuftskapacitet är fundamental för 

ansvarigheten; brist i denna förmåga är, enligt Morse, det lämpliga, ursäktande kriteriet.712 När den 

psykiska sjukdomens följdverkning är irrationalitetstillståndet, är ursäktande är berättigat, eftersom 

den gör lagefterlevnad svår eller omöjlig och dess bakomliggande orsak är sådan att individen inte 

har skuld till den.713 Detta kan också hänföras direkt till skuld och konformitetsprinciperna. Morse 

förespråkar bruket av ett i huvudsak kognitivt inriktat tillräknelighetskriterium, utifrån antagandet 

att ett sådant mest korrekt återspeglar verkliga skillnader i rationalitet.714 Kleinigs analys är snarlik; 

han menar att rationaliteten som sådan är förutsättningen för ansvarighet och att irrationalitetens 

orsaksförklaringar är ovidkommande.715 Rationalitet innebär att äga förmåga till förnuftsmässig för

ståelse och ett förnuftsbaserat väljande och handlande.716

Radden menar, som redan nämnts, att det irrationella tillståndet, ett bristande förnuft, utgör 

grund för ursäktande.717 Det ursäktande oförnuftet definerar hon som en ‚pervasive inability to hold 

and act upon sufficient reasons and to avoid holding inconsistent beliefs and desires.’718 Element av 

den här typen av definition återfinns såväl i kognitiva som i volitionella tillräknelighetsrekvisit.719 

Fingarettes ansvarighet förutsätter en ‚förmåga till förnuftsmässigt beteende’, frånvaro därav beteck

nas som ‚galenskap’ eller som avsaknad av verklighetsförankring.720 Fingarettes oförnuftsdoktrin är 

således, likt Raddens, bredare än ensidiga kognitiva kriterier, eftersom den innebär att förnuftsför

mågan täcker så skilda fenomen som formande av ‚föreställningar, sinneslägen, avsikter, beslut och 

709 SOU 2002:3, s 248.
710 SOU 2002:3, s 248.
711 Morse (1999), s 152.
712 Morse (2007), s 206.
713 Morse (1999), s 155.
714 Morse (2007), s 215f. Kognitiva skillnader kan verkligen konstateras finnas mellan människor och är, menar han, objektivt 

möjliga att observera och verifiera, varför en rättslig definition, av ansvarsbefriande irrationalitet, baserad på kognitiva kriterier 
är rättvis och realistisk (ibid).

715 Kleinig, s 105.
716 Kleinig, s 94.
717 Se, e g, Radden, s 159.
718 Radden, s 159.
719 Radden, s 135.
720 Fingarette, s 218.
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handlingar’ och ett brett spektrum av mentala skeenden vilka är avgörande för individens intellek

tuella förståelse och förmåga att vilje och kontrollmässigt avstå från ett visst beteende.721 

Hos den psykiskt sjuke kan många typer av kapaciteter vara begränsade; denne kan, exempelvis, 

ha en viss förmåga att föra ett rationellt resonemang kring det konkreta handladet, och ändå sakna 

nödvändig förmåga att resonera kring och utvärdera sina föreställningar.722 Det vill säga, han för

mår inte att på ett adekvat sätt resonera förnuftigt kring situationen, sin roll i den, och sin egen 

föreställningsvärld. De märkliga handlingsmotiv som kan förekomma i samband med psykisk sjuk

dom är symptom på det bristande praktiska förnuft som gör att felaktiga perceptioner och vanföre

ställningar blir omöjliga för den sjuke att hantera och värdera på ett korrekt sätt.723 Men en psyk

otisk gärningsman som handlar med bisarra motiv och utifrån vanföreställningar kan ju handla fullt 

uppsåtligt, trots att bevekelsegrunderna är föreställningar behäftade med grava felaktigheter.724 Ett 

sätt att se på otillräkneligheten är därför som brister i en process eller metod att hantera verklig

heten, det vill säga att se till hur individens motivbild uppkommit och hur dennes resonerande för

håller sig till verkligheten och den egna gärningens reella egenskaper.

Man kan således säga att det inte är så mycket att motiv eller handlingsgrunder är vansinniga 

eller obegripliga, utan varför de är det. Som påpekats är inte skillnaden mellan rationellt och irratio

nellt handlande att det förra har orsaksförklaringar det senare saknar, för en sådan definition av 

rationalitet skulle sakna allt praktiskt värde: ‚Vore rationella förklaringar ickekausala skulle kopp

lingen mellan tanke och handling vara antingen obegriplig eller alltigenom mysterisk.’725 Ansvarigt 

handlande är inte handlande med orsaker utan ett handlande som står under rationell kontroll och 

företas av en förnuftig agent. Psykansvarskommitténs förslag utgår från insikt i och förmåga att för

stå gärningen och dess omständigheter, och syftet härmed är att ta hänsyn till att en otillräknelig 

kan handla uppsåtligen och avsiktligen än fast hans tankeprocesser, som leder fram till handlandet, 

utmärks av oförnuft och bristande verklighetsförankring. 

Förmåga att handla annorlunda kan alltså kräva viss kapacitet i de mentala processer som före

går handlandet—att kunna hantera agerandet och verkligheten i en relevant kontext. Kleinig på

pekar att det innebär inte endast att äga förmåga att handla annorlunda utan även förmåga att välja  

att handla  annorlunda.726  Beträffande insikt handlar det bredare perspektivet om att ansvarsför

mågan kräver något utöver intellektuell vetskap, exempelvis att kunna ta kunskap och insikter om 

sakförhållanden i beaktande.727  Man kanske kan säga att galenskapen hindrar individen från att 

integrera den egna verklighetsbilden med hur den faktiska verkligheten ser ut.  Förhållandet till 

721 Fingarette, s 210f.
722 Se, e g, Kleinig, s 95.
723 Se, e g, Morse (1999), s 155.
724 Se, e g, Morse (1999), s 156.
725 Kleinig, s 105 (min övers).
726 Kleing, s 94.
727 För detta argument se, e g, ‚Model Penal Code,’ s 423f.
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verkligheten är inte förnuftsmässigt, och de inre föreställningarna påverkas inte på ett adekvat sätt 

av hur den yttre verkligheten ser ut. Ett ickeansvarigt handlande är oantastligt av förnuftsbaserade 

överväganden; det handlar inte om orsaksbestämning i sig, utan om hur handlingsorsakerna ser ut 

och hur relevanta förutsättningar beaktas och får handlingsdirigerande effekt, till exempel i fråga 

om att utnyttja lagens regler och moralresonemang som riktlinjer i handlandet.728

Feinberg resonerar också kring den psykiskt sjukes motiv och konstaterar att de ofta tycks obe

gripliga, att de undflyr rimliga förklaringar; de är oförnuftiga och irrationella.729 Man måste dock 

troligen tala om motivens tillkomstprocesser i stället för om deras innehåll. Som Fingarette påpekar 

kännetecknas den ansvarsrelevanta förnuftsbristen av en oförmåga att beakta—ta intryck av—och 

inkorporera förnuftiga argument och faktorer i sina resonemang, snarare än av innehållet i föreställ

ningarna eller dessa föreställningars interna position i den privata tankevärlden.730 Den irrationelle 

är bildligt talat ‚blind’ också för det uppenbara.731 Den irrationella föreställningen kan vara förklarlig 

och inomkontextuellt meningsfull, men trots det immun mot invändningar och överväganden; den 

är oangripbar och oberoende av fakta och omständigheter som—om vore den endast en felaktig tro

—kunde utmana eller falsifiera den.732 Den oförnuftiga föreställningen kan ibland tyckas ‚rationell’ i 

snävt perspektiv—det vill säga om den ses endast i relation till den inskränkta och subjektiva tanke

värld som den sjuke omfattar—och idéer och motiv kan se begripliga och kanske till och med rim

liga ut inom den kontext en privat föreställningsvärld utgör.733 Det gäller naturligtvis också att en 

gärningsman, vars handlande objektivt är ovettigt, själv kan uppfatta det som om han handlade rati

onellt (givet situationen vederbörande anser sig vara i), varför det är nödvändigt att—om förnufts

mässigt handlande utgör ett tillräknelighetskrav—kriteriet formuleras utifrån det objektiva, det vill 

säga med utgångspunkt i en allmänt giltig syn på rationalitet och förnuftigt tänkande.734

Detta innebär att även om en individs beteende genomsyras av oförnuft, kan denne vara ‚ratio

nell’ nog att forma ett uppsåt som korrelerar med exempelvis ett inre känslotillstånd och också vara 

förmögen att genomföra en relativt sammanhängande och meningsfull beteendesekvens.735 Den ulti

mata meningen med handlingen förblir dock höljd i oförnuftigt dunkel: ‚While it is possible to make 

decisions which are in every obvious sense voluntary and logical, they may be made in order to 

achieve an end which is in itself involuntary („driven”) and illogical. ... [O]ne may make sane sequ

ential moves towards an insane and inconsequential purpose. ... Hence his decision to kill is the re

sult of magical or delusional thinking, and though the decision itself might be free, the thinking is 

imprisoned in madness.’736  Också förståelsen för normers mening kan vara förlorad, när tänkande 

728 Hospers, s 119.
729 Feinberg, s 284f.
730 Fingarette, s 222.
731 Fingarette, s 222.
732 Fingarette, s 222.
733 Fingarette, s 222.
734 Se, e g, Lernestedt, s 345. 
735 Fingarette, s 230.
736 Masters skriver om seriemördaren Jeffrey Dahmer (Masters, s 205f (min kurs)).
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och känslor tappar verklighetsanknytning, och det trots att den formella vetskapen är intakt och 

handlandet annars är avsiktligt och självvalt.737

I det sammanhanget kan nämnas att allvarliga former av tvångsmässighet kan innebära att en 

individ saknar förmåga att handla i enlighet med förnuftsmässiga överväganden och därmed för

tjänar att ursäktas på grund av sitt oförnuft.738 Tvångsbeteenden kännetecknas, till skillnad från det 

psykotiskt drivna handlandet,  av diskrepens mellan kapacitet för rationella resonemang och för

måga att i verkligheten tillämpa förnuftet, det vill säga, att låta förnuftet styra också det faktiska 

handlandet.739 Den tvångsmässiges handling är inte i strikt mening ofri, men den tvångsmässige per

sonen är, till sin personlighetstyp och disposition, ofri på en generell nivå.740 Också okontrollerat 

handlande och oemotståndliga impulser kan—men måste inte—betraktas som manifestationer av 

ett slags oförnuft, vilket innebär att förnuftskriteriet ingalunda är inskränkt till det intellektuella. 

Men det har också påpekats att för ursäktande kan det inte komma att handla om styrkan i en indi

vids viljebestämning.741 Tidigare har berörts skillnaden mellan genuint—fysiskt—tvång och metafor

iskt tvång, och det är in under den senare kategorin som det psykologiska tvånget faller. Det psyko

logiska tvånget ger upphov till frivilliga handlingar, i strikt mening, inte blott kroppsrörelser. 

Men tvånget blir i förhållande till irrationaliteten, såsom ursäktsgrund, troligen otillräckligt. Det 

irrationella beteendet är inte per definition mer tvångsmässigt än det förnuftiga.742  Och, påpekar 

Feinberg, det bisarra brottsliga handlandet måste inte föregås av impulser eller bevekelsegrunder 

som är mer tvångsmässiga eller kraftfulla—det vill säga, svårare att motstå—än de som föregår det 

normala handlandet; inte heller måste sådana drifter, som allmänt betraktas som störda, vara mer 

okontrollerbara,  vara kopplade  till  något  slags   försvagat   tillstånd eller  utgöra   tecken på   galen

skap.743 De bisarra eller abnormala impulserna är alltså inte per definition mer svåremotståndliga än 

de normala; de kan vara det, men detta är inte av sig självt givet.744 Inte heller medför en patologisk 

orsak bakom ett beteende—exempelvis en psykos—av sig självt att detta i högre grad är tvångs

mässigt.745 Morse skriver att irrationella handlingsskäl inte av självklarhet är mer övertygande eller 

tvångsmässiga än de rationella, till exempel måste det inte vara svårare att låta bli att handla ut

ifrån en motivbild med grund i en psykotisk vanföreställning, än det vore att underlåta motsvarande 

handlande om samma föreställning utgjort en ‚frisk’ missuppfattning.746 Men Feinberg menar ändå 

att en del typer av drifter kan vara starkare än andra och att vissa sorters drifter under specifika om

737 Fingarette, s 210f.
738 Radden, s 133.
739 Se, e g, Jareborg (1969), s 145f.
740 Se, e g, Jareborg om resonemang kring ofria handlingar vs ofria personer, Jareborg (1969), s 145f.
741 Morse (1999), s 156.
742 Se, e g, Morse (1999), s 156.
743 Feinberg, s 282f.
744 Lernestedt, s 342.
745 Morse (1999), s 156.
746 Morse (2007), s 218.
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ständigheter är så starka att det vore oskäligt att kräva av individen att denne, i det tillståndet, ska 

mäkta med motstånd.747

Det är av vikt att likhetstecken inte sätts mellan abnormalitet och ickefrivillighet samt att det 

inte antas att en ‚sjuk’ gärning måste bero på—och ursäktas på grund utav—okontrollerbara, sjuka 

och tvingande drifter och motiv.748  För personlighetsstörningar och tvångssyndrom gäller också  i 

princip detta; om så ett tillstånds biologiska orsaksförklaring kan påvisas, renderar inte denna för

klaring beteendet ofrivilligt eller mer svåremotståndligt än vanliga mänskliga drifter.749 Även ursäk

tandet, i förekommande fall, av handlande som har sin grund i extremt starka drifter, motiverar 

Morse hellre med hänvisning till den tilltalades tillstånds inherenta irrationalitet än genom analog

ier till genuina tvångssituationer.750 Det är då inte den eventuella tvångsmässigheten som ursäktar, 

utan det tillstånd av oförnuft, i vilket den handlande inte förmår resonera på ett relevant sätt kring 

driften, situationen och gärningen.751 Det tvångsmässiga hänger samman med en allmän nedsätt

ning av  förmågan att  uppfatta  och styra  beteendet  utifrån en rationell   referensram.752  Begärets 

styrka eller dess eventuellt patologiska orsak är inte i och för sig själva juridiskt relevanta, annat än 

genom det kraftiga eller ‚sjukliga’ begärets potential att slå ut den drabbades förnuftsmässiga fung

erande—och i och med det är ursäktande berättigat på mer klassiska grunder.753 Men det går heller 

inte att komma i från att förmåga att avstå—när tvånget är metaforiskt snarare än fysiskt—till en 

inte obetydlig del korrelerar med incitamenten. Det går att argumentera för att den tvångsstyrde—

men ickepsykotiske—är beroende just av rättssystemets incitament i högre utsträckning än and

ra.754  (Problemet med resonemanget är dock svårigheten att förklara varför just den irrationelle, 

exempelvis den psykotiske, förtjänar att ursäktas, ty under vissa omständigheter ökar ju också den

nes chans till lagefterlevnad om risken att bli påkommen eller hindrad är överhängande.755)

Det som skiljer vanliga, men oförståndiga motiv från irrationella motiv har också påståtts vara 

att de senare tycks sakna förankring i agentens egenintresse och att agenten därför handlar på ett 

sätt som till synes varken gagnar honom själv eller någon annan.756 Enligt den hypotesen skulle den, 

som av ett sjukligt och irrationellt sinnestillstånd drivs till att utföra en olaglig handling, varken 

vinna något eller tjäna sitt eget samvete och sina ideal, menar Feinberg, som förmodar att en sådan 

747 Feinberg, s 283.
748 Se, e g, Feinberg, s 282f.
749 Morse (1999), s 157.
750 Morse (1999), s 158.
751 Morse (1999), s 156.
752 Morse (1999), s 159. Ibland kan det också vara så att en tillfällig men kraftig tvångsimpuls nedsätter eller slår ut förnuftiga 

överväganden gällande en specifik handling (ibid). 
753 Morse (1999), s 158.
754 Se, e g, Morse (1999), s 157. Den som är styrd av inre psykologiskt tvång skulle således ha ett behov av tillräckligt betydelse

fulla anledningar—varav en betydelsefulla sådana är kriminalisering och påföljdshot—att avstå från att fullfölja driften eller 
tvånget; om den psykologiska vinsten att förete gärningen vore mindre värd än risken för eventuella konsekvenser, skulle den 
tvångsstyrde avstå. Åtminstone i en förenklad (och kanske orealistisk) analys av vinst och förtjänst. Se också tidigare avsnitt.

755 Se resonemanget i, e g, ‚Royal Commission Report on Capital Punishment,’ s 414. Detta då ett oförnuftigt eller psykotiskt hand
lande inte utesluter varje rationellt övervägande, till exempel om det är nödvändigt för att genomföra en annars irrationellt 
motiverad brottsplan.

756 Feinberg, s 285f.
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gärning måste sakna mening och kvalitet och inte kunna ge varaktig tillfredsställelse.757 Och om in

dividen tillfälligt släcker ett begär eller uppnår en önskad effekt, kan handlingen ändå inte ses som 

ett uttryck för en genuin personlighet eller karaktär, som ett utflöde av en sammanhängande psyk

isk enhet, utan måste betraktas som en disparat, udda, okaraktäristisk impuls som motverkar den 

äkta eller egentliga personlighetens intressen.758 Med ett sådant synsätt blir, på något märkligt vis, 

det irrationella—och de irrationella mentala processerna—något som inte ses som en del av kärn

personligheten, och inte heller som något integrerat i den mänskliga naturen, utan snarare som 

något ickepersonligt, en exogen faktor, som drabbar människan.759

‚... the harder we try to recognise the complexity of reality, the greater the unreality of the whole discussion...’ 
Barbara Wootton760
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