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1 Inledning 
”Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda 
människornas tystnad.” 

Martin Luther King Jr. 

 

1.1 Problembakgrund 
Människan har en förmåga att förstå vad som menas med att något är gott eller 
bra, eller i vart fall kunna skilja detta från vad som är ont. Människor i alla 
länder, kulturer och tidsepoker har också haft egna idéer eller ideal av vad som 
är ”gott” eller ”rätt”. Trots sådan förmåga och insikt skulle de med all säkerhet 
bedöma och motivera ett visst hypotetisk handlingsalternativ olika.  
 I Sverige accepterar vi, på det stora hela, att vissa handlingar enligt lag är 
förbjudna och att överträdelser bestraffas av staten genom den rättsordning vi 
lyder under. Idén om att samhälleligt organiserade sammanslutningar av 
människor skulle kunna klara sig utan ett straffrättsligt system är och har nog 
varit lockande för de styrande, men ter sig för de flesta som en utopi utan 
möjlighet till ett förverkligande. Garantin för medborgarnas trygghet och 
intressen har istället till stor del bestått av det komplexa system av regler som 
tillhör vardagen för ett modernt straffrättsligt samhälle. Dessa består i hög grad 
av handlingsregler för t.ex. vad man får och inte får göra, för när och på vilket 
sätt överträdelser av dessa skall straffas samt regler om vem som har de 
lagstiftande, utdömande och verkställande befogenheter.  
 För den stora massan är nog straffrättssystemet och rättsordningen som 
helhet, en självklar eller i vart fall oundviklig ordning för social kontroll. Att 
denna ordning kan ses som primitiv, brutal och i många avseenden ineffektiv, 
uppfattas därför kanske av gemene man som ett udda ställningstagande av 
personer med för liten verklighetsanknytning och för mycket tid till 
förfogande.1 Den skämtsamma tonen bör åtminstone av makthavare och 
rättstillämpare, vilka har att definiera straffrättens inriktning och innehåll i 
medborgarnas ställe, uppfattas annorlunda och mana till reflektion. Det är av 
stor vikt att de etiska grundfrågor, varpå rätten så att säga vilar, inte ignoreras 
utan istället lyfts fram för diskussion och vederbörligt beaktande.  
 All lagstiftning utgör ett val mellan intressen, vilka ofta är oförenliga 
med varandra.  Det är då viktigt att lagstiftaren, vid prioritering mellan dessa 
intressen, tar sitt ansvar för dem de representerar, medborgarna, genom att 
grunderna för hur bedömningarna skall ske redovisas öppet och att 
valalternativen svara mot de etiska krav som skall gälla för en sådan process. 
Staten är till för dess medborgare och inte tvärtom. Hur valet att kriminalisera 
vissa handlingar bör rättfärdigas, tenderar att tvinga in tanken på funderingar 
kring vilka handlingar som kan vara moraliskt riktiga, dvs. den gren inom 
moralfilosofin som kallas den normativa etiken. För att sedan försöka koppla 
ihop det politiska ställningstagandet och den ”ideala” lagen, får hjälp sökas 
även inom etikens objektivt sett mer vetenskapliga gren, den s.k. deskriptiva 
etiken. Dess uppgifter är att analysera olika föreställningar om gott och ont 
samt studera uppkomsten för dessa.  

                                                
1 Se avsnitt 2.2 
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Arbetet med denna uppsats har haft sin upprinnelse i ett allmänt intresse för 
olika moraliska frågor i stort, men framförallt för hur lagstiftningsprocessen 
bör fungera och vilka grunderna för denna process bör vara. I dagens samhälle 
med krav på snabba och hårda tag mot brottsligheten, har resultatet blivit en 
omfattande användning av kriminalisering för att kväsa allehanda oönskade 
beteenden. Det är därför av yttersta vikt att öka medvetandet för och därmed 
påvisa behovet av en levande debatt kring de viktiga etiska frågeställningar 
som har betydelse för sambanden mellan rättens innersta väsen och den 
enskilde individens livsvillkor inom en rättsstat. Trots frågeställningarnas 
abstrakta och svårtillgängliga karaktär är en reflektion av dem av stor betydelse 
även för områden utanför den huvudsakliga juridiken, t.ex. för politiken, 
samhällsvetenskapen men framför allt för den vanliga medborgaren.  
   

  

1.2 Problemformulering 
Är brottet till sin natur sådant att det för ett rättfärdigande av en kriminalisering 
bör vara tillräckligt att söka grunderna därför inom ramen för den positiva 
rätten. Om så inte befinns vara fallet, vilka andra grunder bör beaktas och med 
vilka metoder kan dessa i så fall utvinnas. 
  

 

1.3 Syfte  
Avsikten med uppsatsen kan delas upp i tre skilda, men logiskt sett intimt 
sammanlänkade delar, vilka dock inte skall ses som uppställda i den ordning de 
diskuteras i texten.  
 För det första avser jag att med utgångspunkt från straffrättslig men 
framför allt normativ etisk teori, analysera vad som i den kriminaliserade 
gärningen kan anses utgöra det brottsliga: i vad består brottets natur?  
 För det andra vill jag argumentera för vilka etiska grunder eller kriterier 
som bör uppställas för avgörande av om en handling är rätt eller orätt. 
 Slutligen avser jag att integrera de diskuterade straffrättsliga och 
normativa etiska teorierna, i syfte att utgöra grund för kravet att en 
kriminalisering av en viss handling måste kunna rättfärdigas etiskt för att 
kunna resultera i en fullt ut giltig rättsregel.  
 

 

1.4 Metod 
Att arbeta med moralfilosofiska frågor har inneburit att jag tvingats söka 
riktlinjer för mitt eget tänkande, en process av att finna någon sorts metodik 
och dissektion av frågeställningen för att försöka förstå vad det är jag 
egentligen frågar efter. Känslan av att kunna tänka fritt, har en benägenhet att 
kunna vagga in författaren i en falsk trygghet. Det jag menar är att trots 
moralfrågornas prägel av att inte kunna besvaras med ett enda sant alternativ 
(utgör ofta huvudargumentet för kritiken att moralfilosofin brister i 
vetenskaplighet), så måste ändå ett argumenterande för en moralisk slutsats 
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genomsyras av en logik och rationalitet. Det är min starka övertygelse att om 
författaren av ett rättsfilosofiskt arbete saknar ett sådant förhållningssätt, finns 
det över huvudtaget ingen chans att övertyga läsaren om sina slutsatser, än 
mindre en möjlighet att uppnå vetenskaplig kvalité med sitt arbete.  
Jag valde att försöka hitta ett i grunden straffrättsligt problem som gav mig 
tillfälle att pröva om jag, å ena sidan besatt förmågan att strukturera och 
därefter ställa mina egna funderingar kring moral och etik mot etablerade 
teorier på området, å andra sidan kunde få resultatet av detta att äga bärighet 
för diskussioner kring en juridisk fråga. Valet av straffrätten som utgångspunkt 
för mitt arbete baseras på att området passar väl för att exemplifiera och prova 
moraliska frågeställningar framför allt därför att hela straffrätten är uppbyggd 
kring principer och normer, vilka baseras på mänskliga värderingar. Metoden 
att bygga upp en rättsregel kring värderande ord, förutsätter därigenom redan 
vid tillskapandet av denna att dessa ord ges en innebörd för att regeln skall bli 
meningsfull. Mot bakgrund av detta verkar straffrätten vara ett juridiskt område 
väl lämpat för en prövning av s.k. metafysiska begrepp. Att sådana grundas i 
någonting annat än vad som är fallet för den positiva rättens mer objektiva 
begrepp, uttrycker Jareborg med följande ord: 

”Det centrala i metafysisk spekulation och kunskap är att den hänför sig till 
något översinnligt, något som ligger bortom våra fem sinnens vittnesbörd.”2 

 
Min handledare frågade, vid ett flertal tillfällen, under arbetets inledningsskede 
om jag visste vad jag givit mig in på. Han betonade att ett arbete kring 
filosofiska frågor kunde jämföras med att lämna det fastland, vilket den 
traditionella juridiken utgör, för att istället tvingas trampa vatten i fullständigt 
mörker. Åtskilliga gånger har jag också allvarligt ifrågasatt om jag innehar 
förmågan tillgodogöra mig filosofins abstrakta tänkande, aldrig har dock 
fascinationen över ämnet och den ”riktiga” juridikens eviga frågeställningar 
övergivit mig.  
 Initialt gick min plan ut på att diskutera hur straffet kan rättfärdigas. 
Detta felaktiga antagande var ett resultat mer av svårigheter att fokusera 
tankarna, välja metod och egen ståndpunkt, än av en brist på uppslag och idéer.  
Svaret på nämnda fråga är enkel; straffet rättfärdigas i och med att personen 
brutit mot lagen. Längre än så går och kan knappast denna fråga besvaras. Har 
personen begått ett brott förtjänar han att straffas av den orsaken att han brutit 
mot en norm lagfäst i vederbörlig ordning. Som en nybörjare inom det 
filosofiska facket, insåg jag efter ett tag att svårigheten var att positivt kunna 
bestämma var mina sympatier låg. Det framstod som enklare och framför allt 
mer ändamålsenligt att istället avfärda de teorier eller delar av teorier som inte 
stämde överens med mina egna funderingar, för att därmed sakta ringa in det 
område inom vilket jag mentalt, mer eller mindre medvetet, befann mig.   
 Nämnda svårigheter accentuerar naturligtvis också problemet att 
framställa den abstrakta juridiken som helt objektiv. För att en 
rättsvetenskaplig författare skall komma ens i närheten av att lyckas uppfylla 
ett sådant syfte, krävs därför att argumenten har särskild spets och är 
synnerligen väl underbyggda. Den slutgiltiga trovärdigheten av ett arbete, av 
det slag du just läser, är sedan helt beroende av författarens förmåga att logiskt 
och systematiskt bygga upp sina argument, för att läsaren skall kunna följa 

                                                
2 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, s 19. Jfr avsnitt 4.4.3 och 3.2.2  
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författarens tankegång och finna dennes slutsatser som rimliga eller till och 
med riktiga.  
Slutligen har jag funnit att det krävs att författaren av ett filosofiskt arbete 
väntar med subjektiva bedömningar av de etiska frågorna, tills det att han 
uttömt möjligheterna att finna, om inte objektiva teser så åtminstone objektivt 
förankrade metoder för att knyta upp sina argument. Endast då kan författaren 
förmedla en text som av läsaren uppfattas som stringent och konsekvent. I 
bästa fall finner därmed läsaren slutsatserna trovärdiga och arbetet 
genomarbetat och seriöst. Efter denna passus hoppas jag dock att den 
intresserade, har överseende med bristerna och kan lägga ner uppsatsen med ett 
antal förut oreflekterade idéer och frågeställningar som behållning.  
 

 

1.5 Avgränsningar 
Mina reflektioner över juridisk och filosofisk doktrin på det område jag valt att 
skriva om har resulterat i slutsatsen att författare till sådana arbeten, på ett 
relativt tydligt sätt, valt att huvudsakligen inriktat sig på antingen straffrätt eller 
filosofi. De framställningar som rör straffrätten är vanligtvis av en mer 
deskriptiv karaktär och behandlar främst bl.a. hur straffrätten skall hantera 
vissa företeelser eller hur straffen skall utformas. De i mina ögon intressantare 
och viktigare frågorna som ofta inleds med varför, lämnas oftast därhän. Den 
filosofiska litteraturen rör däremot nästan enbart sådana principiella och 
abstrakta frågeställningar men dessa är av så generell karaktär att idéerna och 
teoribildningen, åtminstone för en lekman, är svåra att applicera på straffrättens 
område.  
 Utgångspunkten har varit att koppla samman det deskriptiva beskrivande, 
med det normativa önskade och applicera ett etiskt förhållningssätt till 
kriminaliseringsprocessen utan att försvinna in i det moralfilosofiska mörker 
jag ideligen stiftat bekantskap med under resans gång. Jag insåg ganska snabbt 
att för att lyckas behålla ett analyserande och kritiskt granskande 
förhållningssätt gentemot existerande teoribildning, måste ett flertal större 
avgränsningar göras. Den största avgränsningen av ämnet följde initialt av 
arbetet med att bearbeta och tillgodogöra sig tillräckligt stora delar av den 
enormt omfattande litteratur som existerar, för att därigenom bilda sig en 
uppfattning om vilka grundfrågorna inom den allmänna rättsläran är. Det 
totala antalet teorier har sedan begränsats till ett minimum av vad som krävs 
för att uppfylla uppsatsens syfte, utan att dessa framstår som lösryckta ur sitt 
sammanhang. Av samma orsak har antalet varianter av i grunden snarlika 
teoretiska uppfattningar oftast minimerats till den, vilken framstått som mest 
representativ för respektive huvudsakliga teori. Motsvarande förhållningssätt 
har även präglat urvalet av arbetets bakgrundsinformation, vilket i sin tur styrt 
vilka begrepp som bedömts relevanta att diskutera. 
 Juridiska ord och begrepp kommer, om inte annat anges, att användas i 
gängse juridisk betydelse utan någon närmare definitionsmässig utveckling. 
Emellertid följer av ämnets natur att uppsatsen behandlar och innehåller rikligt 
med närmast filosofiska begrepp, något jag valt att beakta genom att dessa 
definieras löpande i texten. I de fall kritik har riktats mot användningsområdet 
för eller innebörden av ett visst begrepp, uttrycks denna direkt i texten.   
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1.6 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till en juridiskt bevandrad läsekrets med åtminstone 
grundläggande kunskaper inom straffrätt, kombinerat med ett nyfiket och öppet 
sinne. Då texten behandlar abstrakta och svårgreppbara etiska begrepp och 
frågeställningar, ställer texten troligen något högre krav på läsarens arbetsinsats 
än vad som är normalt för ett arbete på magisternivå och läsaren förväntas 
därför inte brista i något av nämnda avseenden.  
 

 

1.7 Disposition 
Eftersom karaktären på uppsatsen är av det mer svårtillgängliga slaget och 
även om min avsikt aldrig varit att skriva för en läsare utan viss vana av 
juridisk doktrin, vill jag inleda med några korta ord angående arbetets inre 
struktur. Då syftet är att varsamt försöka leda in juristen i ett rättsteoretiskt och 
moralfilosofiskt tankesätt, ägnas de första tre kapitlen åt vad som främst är 
deskriptiv information. Inledningsvis berörs viss kulturell och biologisk 
bakgrundsinformation till vad som präglar den moraliska människan, vidare 
över till straffrättssystemets och lagstiftningsprocessens förutsättningar och 
funktioner, med avstamp i viss begreppsanalys. Därefter upprepas detta 
tillvägagångssätt, men med fokus på de etiska begreppen.  
 Då läsaren förhoppningsvis fortfarande känner sig någorlunda bekväm, är 
det dags för de mer abstrakta och vill jag påstå svårsmälta avsnitten. Detta går 
via en blandning av straffrättslig och etisk teoribildning, där jag försökt hålla 
ett kritiskt förhållningssätt till respektive områdes huvudsakliga 
teoriinriktningar, kombinerat med avsikten att ge texten en, om än inte 
lättillgänglig, så i vart fall personlig prägel. Kapitel 8 är tänkt att knyta samman 
författarens huvudsakliga argument och ståndpunkter med en viss 
vidareutveckling av analysen. Det avslutande kapitlet; slutord, skall ses som en 
kort summering eftersom analysen ligger insprängd i den löpande texten. Det är 
värt att påpeka att den valda metoden (att i delproblem fortlöpande uttrycka 
sympatier med respektive ta avstånd från argument för en viss teori) har valts 
just på grund av ämnets komplexitet, men får tyvärr till följd att kraven på 
läsaren skärps för att denne skall kunna se helhetsbilden av författarens 
ställningstaganden.  
 Uppdelningen av olika teorier eller inriktningar i etikbaserad, 
straffrättslig och rättsteoretiska teorier, är säkert inte helt riktig men fyller ett 
viktigt syfte, nämligen att underlätta läsarens katalogiserande av den uppsjö av 
olika uppfattningar som finns, även inom de olika huvudteorierna. Läsaren 
kommer att märka att de essentiella begreppsbildningarna delas och att 
tankemässiga kopplingar mellan de olika teorierna görs fortlöpande, varför jag 
är säker på att en grundläggande uppdelning av dessa underlättar det arbete 
som även läsaren måste utföra för att uppskatta uppsatsen fullt ut. 
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2 Kulturell och biologisk bakgrund  
”Allt som jag verkligen skulle vilja göra är antingen omoraliskt, olagligt eller 
fettbildande.” 

Alexander Woollcott 

 

2.1 Inledning  
Den biologiska evolutionen är en mycket långsam process, vari utvecklingen 
egentligen består i de slumpvisa mutationer som är allt biologiskt levande 
väsens materialutvecklare. Härav följer att en jämförelse av de biologiska 
skillnaderna mellan nutidens människor och de som levde på jorden för flera 
tusen år sedan, skulle vara mycket små. Skulle detta inte vara fallet, har 
arkeologin och läkarvetenskapen gruvligt missbedömt sina upptäckter. Ett 
accepterande av denna slutsats skulle, just på grund av oföränderligheten i den 
mänskliga idén (den biologiska kompositionen), kunna öppna vägen för vissa 
naturrättsliga antaganden. Det blir också lättare att genom historisk 
efterforskning på empirisk väg säkra de eventuella samband som hittas mellan 
moral och biologi, eftersom de i så fall skulle vara mer eller mindre oberoende 
av tiden.  
 Det som ändå verkar utgöra grunderna för de enorma skillnader som 
existerar mellan historiens olika folkslag, är istället troligen av kulturellt slag. 
Genom nya idéer, upptäckter och uppfinningar har umgängesvanor, 
levnadsförhållanden och föreställningar utvecklats med en avsevärt högre 
hastighet, än vad som är fallet för den biologiska utvecklingen. De mänskliga 
yttringar som påträffats och som förstås vara av moralisk karaktär kan 
tillsammans med kunskapen om den kulturella evolutionens stadier därför 
utgöra viktig vägledning för hur moralen, inom ramen för olika kulturer, växer 
och har växt fram.  
  

 

2.2 Människan 
Människan har som organism vissa grundläggande förmågor eller egenskaper, 
vilka kan skifta från individ till individ i grad men troligen inte i sort. Vad jag 
tänker på här är sådant som förmågan att väga argument mot varandra genom 
användandet av kritiskt granskande. De flesta människor som är funktionellt 
utrustade med ovanstående typ av förmågor tillsammans naturligtvis med 
möjligheten att ta del av intryck genom syn, hörsel osv. kan genom dessa 
observera eller bilda sig en uppfattning om vad som sker. Så långt i processen 
bör värderingarna kunna hållas utanför diskussionen, med undantag av att 
tanken lägger in och behöver vissa grunduttryck för sitt arbete. 
 För att förmå utrycka en moralisk slutsats om en handling, bör vissa 
grundläggande förutsättningar vara vid handen. Handlingen skall vara utförd 
av en människa med en insikt om sin egen person och med en förmåga att, efter 
beaktande av omständigheter och iakttagande av handlingsalternativens 
konsekvenser, välja att agera på visst sätt. Det vore mot bakgrund av detta 
orimligt att skuldlägga de personer som brister i dessa basala mänskliga 
egenskaper. Vissa kategorier av människor, t.ex. små barn och 
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förståndshandikappade äger i detta avseende knappast mer sådan kapacitet än 
djuren.3  
Mellan olika kulturer eller andra former av grupptillhörigheter kan de 
moraliska ställningstagandena av vad som t.ex. är gott och ont eller rätt och fel, 
skilja sig markant åt. Att en handling ses som godare inom ramen för en grupp 
människor i förhållande till en annan grupp, är något som kan undersökas och 
konstateras. En ståndpunkt är att skillnaderna mellan olika gruppers 
uppfattningar i moraliskt hänseende inte är så skilda, utan kommer av en 
förvåning och en rädsla för det avvikande och främmande, kopplad till en 
sammanhängande blindhet för det lika och bekanta.  
 

 

2.3 Utvecklingen av en moral 
Som verkligheten är beskaffad, har individen ingen reell möjlighet att välja 
vilka värderingar som skall styra hans eller hennes liv. Vad personen själv 
anser vara rätt eller fel, inverkar i praktiken inte det minsta på hur omgivningen 
reagerar på dennes handlande. Jag drabbas t.ex. inte, i anledning av förövat 
brott, av ett straff på grund av att det går emot mina egna värderingar, utan som 
ett resultat av att det går emot den gällande normen, vad andra beslutat skall 
gälla.   
 Ett samhälle utan lagar skulle nog för flertalet av dess invånare inte 
påverka deras begrepp av vad som är det moraliskt riktiga handlandet i en viss 
situation. De som skulle lida skada, i anledning därav, vore nog inte de sämst 
ställda i samhället, av den orsaken att medlidande och medmänsklighet är till 
karaktären troligen mer ett utfall av den mänskliga naturens egenskaper än 
utsprungna ur lagstiftningen. Frågan är om de som väljer att med styrka och 
tvång ta möjligheten att förkovra sig på bekostnad av dem som följer moralens 
bud, skulle lyckas med detta eller om godheten i människan, efter en viss 
invänjningsperiod skulle gå ”segrande in i solen”. Ett utilitaristiskt synsätt med 
mesta möjliga nytta för största möjliga antal, borde därför välkomna ett dylikt 
fördelande av resurserna, med en lyckomaximering som följd.  
 Det finns de som anser att det är religionens fel att mänsklighetens 
utveckling präglats av krig och osämja, vilket i och för sig inte låter konstigt 
med beaktande av att vissa delar av bibeln kan sägas påvisa en hämningslysten 
och våldsam Gud. De försök som gjorts för att rättfärdiga våldshandlingar har, 
i min mening, endast lyckats påvisa människans brister och ofullkomlighet. 
Personligen känner jag människor som i allt de gör strävar efter det moraliskt 
rätta, medan de flesta troligen anser att vissa åtminstone historiska personer, 
hör hemma betydligt längre bort mot andra ändan av skalan. Istället har jag 
betydligt lättare för att sympatisera med åsikten att de flesta vardagliga men 
förvisso även allvarligare konflikterna istället troligen har sitt ursprung i 
kampen om att behärska resurserna. En sådan åsikt är troligen inte helt rumsren 
och går dessutom långt utanför syftet med denna uppsats.  
 När vi i vardagen godtar positionen som underordnade i förhållande till 
statsmakten, så är det kanske i mångas ögon något positivt som innebär att var 
persons intressen beaktas i möjligaste mån. För någon annan kanske en del av 
det positiva är utbytt mot negativt. Den enskilde känner sig påtvingad en massa 

                                                
3 Se även avsnitt 5.2.3 
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lagar som denne inte önskar och anser att lagens mening ändå i stora drag ger 
uttryck ett handlingsmönster som människor i allmänhet följer. För en tredje 
framstår lagen som en ursäkt för att kuva medborgarna till att lyda något som 
inte längre har förankring i verkligheten utan som bygger på föråldrade 
värderingar. Vad är det då för faktorer som påverkar vår uppfattning om 
skyddsvärdheten hos de i samhällets vardag ingående värderingarna.  
Till att börja med går det inte att förringa betydelsen av hur vi påverkas av hur 
saker och ting faktiskt fungerar i vår vardag. Människan är anpassningsbar till 
sin natur och tar intryck från det vi upplever och uppfattar. Det kan beskrivas 
med allt från hur det lilla barnets härmar föräldrarnas beteende och inte vad de 
säger, till åsikten att skattebrott inte är så allvarligt, eftersom höginkomsttagare 
generellt kan skatteplanera sig ner till en låg reell beskattning, så låg att många 
menar att den borde vara brottslig.   
 Kriminaliseringsprocessen handlar egentligen inte om att bestämma vad 
som är fel och vad som är rätt. Verkligheten är som bekant nästan aldrig svart 
eller vit utan en beskrivning av densamma kräver stora penseldrag och 
färgspektrumet är inskränkt till nyanser av grått. Att låta ett skyddsobjekt äga 
företräde framför ett annat, innebär samtidigt att det senare får stryka på foten, 
något som innebär ett visst mått av lidande för den förfördelade parten. Det är 
sällan möjligt att två intressen kan maximeras vid samma tillfälle. I valet 
mellan två eller flera möjliga handlingar kan båda dessa tänkas vara mindre 
goda eller rätta och det ställer då stora krav på den som väljer.  
  
Varför lyder människor lagen och hur växer moralen fram?  
 
Med hjälp av Kohlbergs trappa, vilken består av sex nivåer, kan ledning finnas 
för hur utveckling och mognad av moralen kan gå till. Nivåerna är: 

1. Rädd för straff och obehag. Resultatet av en handling beaktas inte 
motiven eller avsikten bakom handlingen. Det är alltid rätt att lyda order. 
Ansvaret för handlingarna ligger alltid utanför en själv  

2. Avsiktligt uppsökande av sånt som ger lust, välbehag eller lyckokänslor. 
Det man kan erhålla i retur är viktigare än rädslan för straffet, med 
avseende på vad som vägleder personen att välja ett visst alternativ. 

3. Här ligger en slags basal vilja att vara till lags, avsikten bakom 
handlingen blir viktigare än vad resultatet av densamma är.  

4. Perspektivet har fördjupats till att se ett socialt sammanhang i 
demokratisk anda, man bör pliktenligt undvika det orätta och göra det 
rätta därför att så är det sagt i lag, bibeln eller annan auktoritär 
normordning. 

5. Insikten om att de egna värderingarna måste sättas i relation till andras nu 
relevanta åsikter gör att regler och normer kan situationsanpassas och 
överordnade principer framträder med effekten att individer i detta 
stadium kan ta ansvar för sina handlingar. 

6. En universell etisk princip väljs medvetet som överensstämmande med 
det egna samvetet och danar personens hela livsåskådning. Det moraliskt 
riktiga åtföljs även om lagen inte uttrycker detta. Lagens anda går före 
lagens bokstav och handlingarna utförs ofta med stor övertygelse. 
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Den enskilda människan påverkas givetvis av samhällets syn på ett visst 
förhållande, genom i sista hand lagstiftningen med tillhörande 
sanktionsmöjligheter mot överträdare. Är en handling kriminaliserad, får 
kanske det skyddsobjekt den aktuella lagen är tillsatt att beskydda, ställning 
som en rättighet hos allmänheten. Steget är då inte så långt till att den 
sedermera även uppnår status som en moralisk rättighet. Ta exempelvis frågan 
om aborter, vilket med tanke på debattens intensitet och omfattning, måste ses 
som en av de mer angelägna och ”heta” etiska frågorna mellan rätten till liv 
och kvinnans rätt till sin kropp. Två rättigheter som i frågan om abort av vissa 
anses som definitivt oförenliga. Från att den s.k. fosterfördrivningen varit något 
som var den vanligaste orsaken till att kvinnor dömdes till döden, och samtidigt 
ett mycket allvarligt moraliskt brott, så ser de flesta numera aborter som en 
kvinnlig rättighet och motståndarna beskrivs som bakåtsträvande eller kanske 
till och med som präglade av inhumanitet och kvinnoförakt. Man bör inte vilse 
bland det moderna samhällets prägel av tillgänglighet och möjligheter, 
illustrerat genom exemplet om abort, glömma bort att de etiska grundfrågor 
som den oönskat havande kvinnan för århundraden sedan tvingades brottas 
med, fortfarande är i lika hög grad aktuella och svåra. De tekniska och 
vetenskapliga landvinningarna innebär att det medicinska ingreppet och den 
tekniska delen av beslutet om abort, numera kan utföras närmast rutinmässigt 
samtidigt som risken för kvinnans liv numera är minimal. Barnens ställning 
som försörjare av sina ålderstigna föräldrar bygger på nästan historiska tiders 
förhållanden och har i det moderna samhället, med bl.a. pensionssystemet, 
ingen relevans för ett behov av många barn. På andra sidan står de som anser 
att abortens avbrytande av uppkommet liv, är detsamma som mord. Just 
tidpunkten för när ett liv skall anses tillkommit, utkristalliserar eggen på de två 
motstående ståndpunkterna om vilket av de två värdena; kvinnans 
bestämmelserätt över sin kropp eller fostrets/barnets rätt till liv, som skall 
prioriteras.  
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3 Straffrättsliga grunder 
”Jag hör många människor ropa att den skyldige skall straffas, men mycket få 
kräver att den oskyldige skall frikännas.” 

 Daniel Defoe 

 

3.1 Inledning 
Samhällsorganismen kan ses som grundad på ett konkludent val av 
medborgarna att leva och verka tillsammans under ett gemensamt, 
företrädesvis demokratiskt styre. För ett tillvaratagande av medborgarnas 
intressen, inom ramen för denna sammanslutning, har det av tradition och 
erfarenhet ansett nödvändigt att uppställa den institutionella tvångsmakt som 
straffrätten utgör. Denna är en del av den offentliga rätten och dess syfte är, i 
motsats till civilrätten, inte att lösa konflikter mellan medborgarna utan mer att 
inom strikta gränser ange reglerna för utövandet av tvångsmakten från staten 
mot medborgarna.4 Metoderna för hur denna uppgift skall skötas är ingalunda 
självklara eller otvistiga, men såvitt jag vet har undantagslöst varenda 
samhällsorganism i modern tappning hitintills ansett sig nödgade att använda 
sig av något slags straffrättslig verksamhet.  
 Straffrätten har egentligen endast ett enda syfte, nämligen att påverka 
människor till att agera på visst sätt. Vad lagstiftaren, genom tillskapandet av 
en rättsregel genererar, är i mångt och mycket en föreskrift om vad som skall 
göras respektive inte skall göras. Vanligtvis kombineras regeln med 
möjligheten eller skyldigheten för myndighet att vidta en viss åtgärd, i händelse 
av överträdelse av regeln. Bestraffningen ingår som en del i den statliga 
kontrollapparaten och är ett samhälleligt reaktionsmedel för normstridigt 
beteende. Strafflagstiftningen har dessutom en, till stora delar outredd, 
moralbildande inverkan på människor. Objekten för kriminalisering ger och är 
rättspolitiskt avsedda att ge uttryck för en sorts kollektiv moralisk måttstock.5  
Straffen är ämnade att förbehållas de mest förkastliga gärningarna och även i 
dessa fall begränsas till de fall där övriga tillgängliga reaktioner från statens 
sida, faller till korta.6 Anledningen till ett sådant ställningstagande är att straffet 
anses till sin natur vara ett svårt kränkande ingrepp för individen. 
Socialpolitiken som helhet har här ett övergripande ansvar för att på ett 
betydligt mildare sätt åstadkomma en inverkan på befolkningens sätt att bete 
sig. Det kan röra sig om så skilda åtgärder som skolväsendets roll för 
upplysning och bildning, olika typer av arbetsmarknadsåtgärder och de former 
av rättsliga vårdande åtgärder som står till buds.  
 Det är sannolikt så att användandet av kriminaliseringen som socialt 
medel för kontroll har ökat, en åsikt som uppenbarligen delas av Regeringen i 
prop. 1994/95:23, genom uttalandet att ”vad som kan betecknas som en 
straffrättslig inflation under många år varit betydande”.  
 
 

                                                
4 Leijonhufvud, Madeleine, Straffansvar, s 13 
5 Se avsnitt 2.6 och 2.7.3  
6 Denna begränsning (Den s.k. ”ultima ratio-principen”) framgår bl.a. ur prop. 1994/95:23 och 1994/95:JuU2 s. 
6-7, se avsnitt 2.6, om straffvärde. För en diskussion av principen jfr även avsnitt 7.4, om beslutsprocessen. 
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Riksdagen instämmer sedan i följande uttalande av Justitieutskottet:  

”Utskottet instämmer vidare i princip i de uttalanden som görs i propositionen 
om att kriminalisering som en metod för att söka hindra överträdelse av olika 
normer i samhället bör användas med försiktighet.”7 

 
Efter att dessa officiella ståndpunkter manifesterats har Riksdagen, dessa till 
trots, genomförts ytterligare ett antal nya kriminaliseringar av t.ex. innehav av 
pornografisk bild (barnpornografibrott, BrB 16:10 a) och genom lagen 
(1998:408) om förbud mot köp av sexuella handlingar. Det kan vara bra att ha 
detta i åtanke vid läsandet av senare delar av uppsatsen och då framför allt 
kapitel åtta, angående konflikter mellan den etiska och den positiva rätten.   
 

 

3.2 Straffrättslig historia 

Med hjälp av kunskapen om att samhället tidigt bestod av ätterna som de mest 
primära sociala enheterna, är det möjligt att till stora delar rekonstruera hur 
rättsordningen för ett sådant samhälle utvecklades och fungerade. Konflikter 
inom samhället utgjordes av tvister mellan ätter, då individen inte ägde annan 
rättssubjektivitet än den han erhöll som medlem i eller under beskydd av ätten.  
 Viljan att överleva transformerades till en slags beredskap till 
vedergällning som mellan ätterna balanserades till fred. Stammen utvecklade 
sedan en folkförsamling, vilken som en tidigt samhällig representation, ägde 
fatta viktiga beslut å gruppens vägnar. Bristen på resurser drev fram en s.k. 
försoningsrätt mellan ätterna, i vilken ett regelkomplex med fastställda 
botbelopp för specificerade skador ingick.8 Denna tidiga rättsordning 
fastställdes sedermera, efter lång tid av muntliga traditioner och utveckling, 
genom nedteckning och befästning i lagstiftning under statlig försyn. 
Ättesamhällets försoningsrätt kom sedan, för de nordiska ländernas räkning, att 
från 1000-talet, ersättas av den romerska rättens straffrätt, där dödsstraffet 
ingick som viktigaste sanktionsmedel.9  
 Den första svenska nationellt verkande strafflagstiftningen utgjordes av 
de missgärnings- och straffbalkar som var en del av 1734 års lag. Denna 
byggde fortfarande på tankar om att brottet skulle vedergällas och bestod som 
reaktionssystem i stor grad av spö-, skam- och dödsstraff. Här inkluderades bl. 
a. dödsstraff för sådant som idag inte är ens är föremål för en kriminalisering, t 
ex smädelse av Gud och tidelag med fä. Det senare var för övrigt straffbelagt in 
på 1930-talet, något som exempelvis utpressning däremot inte var.10 
Straffrätten präglades ännu fram på 1800-talet, av en synnerlig grymhet som 
främst drabbade de brott där överheten eller fursten ansågs ha blivit offer.11 
Intressant är dock att det ännu i 1734 års lag är stadgat böter för vissa allvarliga 
brott, bl.a. svår misshandel, något som avskaffades i och med 1864 års lag. 
Även i dag förekommer ju bötesstraff men då endast för mindre allvarliga brott 
och beloppet tillfaller ju inte heller offret, vilket tidigare var fallet. 

                                                
7 1994/95:JuU2 s. 6-7 
8 Strahl, Ivar, Den svenska kriminalpolitiken, s 22 
9 Anners, Erik, Brottet, straffet och polisen, s 11 ff 
10 Strahl, Ivar, Den svenska kriminalpolitiken, s 13 
11 Se nedan under avsnitt 5.4.1.1 
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Uppfinningsrikedomen, i vad gäller straffen, har sedan medeltiden tagit 
närmast avskyvärda och bisarra yttryck, varav ett av de mest raffinerade 
straffen torde ha drabbat falskmyntare, vilka kokades levande. Detta för att 
straffet skulle illustrera brottet, nedsmältningen av mynten med furstens bild 
på. För vissa allvarligare brott var även i 1734 års lag det vanligaste straffet ett 
grymt kombinationsstraff. Detta kunde bestå av stegling, d v s. att kroppens 
lemmar krossades med ett hjul, varefter kroppen delades, vilket ibland inleddes 
med att ena handen höggs av medan gärningsmannen levde, och sattes upp till 
allmän avskräckning.  
 En möjlig orsak till att straffen var så brutala och utstuderade kan ha varit 
att straffet skulle uppfylla ett tudelat syfte. Först och främst skulle straffet 
utgöra vedergällning, dvs. stå i proportion till den skada brottslingen tillfogat 
offret. Avsikten med vedergällningen var snarare att tillfoga gärningsmannen 
ett lidande som svarade mot brottet, än att offret skulle erhålla upprättelse, 
vilket däremot var kännetecknande för det tidigare botsystemet. Vid 
bestämningen av straffet fästes alltså stor vikt vid den yttre skadan och där 
brottslingen, i enlighet med bibelns: “give liv för liv, öga för öga och tand för 
tand”, skulle drabbas av motsvarande skada han genom brottet tillfogat någon 
annan. Utöver detta skulle straffet också lända ”androm till varnagel”12, dvs. 
fungera som avskräckning. Denna kombination fick till följd att de brott som 
redan tidigare bestraffats med döden, för att uppfylla även avskräckningssyftet, 
fick göras t.ex. mer utdragna i tiden och kombineras med olika tortyrliknande 
straff.  
 Kyrkan spelade vid denna tid en viktig roll som maktfaktor. Dödsstraffet 
sågs i sig inte som ett särskilt hårt straff i jämförelse med den skärseld som 
väntade på den som syndat under sin tid på jorden. Det ansågs främmande att 
tro att straffet kunde verka förbättrande på individen, utan brottet var en direkt 
synd som sonades genom Gud under kyrkans försorg.13 
 Allmänhetens avståndstagande från den eskalerande grymheten med 
bestraffningarna tillsammans med insikten i att straffen fortfarande inte 
verkade avskräckande mot nya brott, fick effekten att det i alla samhällets led 
riktades kritik mot systemet. Det stora genomslaget för de nya idéerna kom 
med italienaren Cesare Beccarias bok 1764; ”Om brott och straff”. Skriften 
formerade tankar runt en humaniserad straffrättsskipning och fick tillsammans 
med senare arbeten stort inflytande på hur man såg på straffet. Beccaria ansåg 
att straffet mist sin udd, eftersom straffets avskräckande effekt begränsades till 
en alltför kort tid. Ett fängelsestraff motsvarade därför efterfrågan på 
avskräckning, samtidigt som straffet humaniserades genom att den fängslade 
bedövades i sitt lidande. Syftet med straffet skulle enligt Beccaria bestå i att 
hindra brottslingen från att åter skada sina medmänniskor, vilka samtidigt 
skulle avskräckas från att begå liknande brott.  
 Domstolarnas befogenheter att fastställa vad som var brottsligt och 
därefter straffet för detta ändrades under 1700-talets senare del till att ersättas 
av ett mer lagstadgat förfarande. Ideologiskt ändrades också uppfattningen om 
brottsligheten från att ha baserats på vidskepelse och religiösa läror till att 
formuleras kring ett mer enhetligt brottsbegrepp. Tidiga principer för dessa 
nyare straffrättssystem, var en likhet inför lagen, förutsebarhet och en rationell 

                                                
12 Anners, Erik, Humanitet och rationalism, s 17 ff 
13 Anners, Erik, Brottet, straffet och polisen, s 24 
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avgränsning av den brottsliga gärningen.14 Lagarna skulle vara baserade på 
förnuftet och utformade så att de uppfyllde sitt syfte, vilket i enlighet med 
dåtidens s.k. upplysningsfilosofer var samhällets nytta. Det ansågs viktigt att 
upprätthålla gränsen mellan rätten och moralen, även om vissa, t.ex. Jeremy 
Bentham, i preventivt syfte diskuterade även straffets moralbildande verkan.15 

När 1864 års strafflag tillkom så fanns viljan att infoga denna som en del eller 
balk av den allmänna lagen och därför valdes namnet brottsbalken. 
Lagstiftningstekniskt verkar det finnas stora svårigheter med att arbeta fram ny 
strafflagstiftning och problemen verkar inte vara unika för de svenska 
förhållandena. Den brottsbalk från 1962, som vi för närvarande har, påbörjades 
strax innan 1910 och liknande erfarenheter kan göras från t.ex. Tysk och 
Fransk lagstiftningsprocess.  
 Utvecklingen gick sedan under 1900-talets början mot ett accepterande 
av individualpreventiva tankegångar, bestående av för det första behandling, 
för det andra individuell avskräckning samt för det tredje ett oskadliggörande 
av de farliga kriminella. Från 1930-talet fram till 1960-talet fick behandlingen 
mest framträdande roll av de tre, varmed brottslingens behov av behandling 
utgjorde grund för både ådömandet av straffet och verkställighetens 
utformning. Den nuvarande tendensen i USA är ett frenetiskt nybyggande och 
kommersialiserande av fängelserna, samt olika förslag om att återinföra 
kroppsstraffen.16 
 

 

3.3 Brottsbegreppet  

”Naturen känner inga brottslingar.” 

Okänd 
 
Möjligheten att med rättslig verkan ådöma bestraffning har funnits under lång 
tid. Kriminaliseringen i sig består i att lagstiftaren skapar en regel, som för viss 
handling eller underlåtenhet förpliktar rättsordningen att ge visst straff.17 Hela 
syftet med kriminaliseringen är alltså att förebygga att vissa handlingar företas, 
eftersom man skulle kunna säga att själva kriminaliseringen skapar brottet. 
Brottsbalken stadgar i den första paragrafen att brott är gärning, för vilken 
straff är föreskrivet. Denna definition av brott är inte fullständig, då det 
förutom detta något formella rekvisit, även fordras andra mer allmänna 
brottsförutsättningar.  
 Varje straffstadgande innehåller en brottsbeskrivning, vilken är ett slags 
katalog över de förutsättningar som måste vara för handen för att brottet skall 
anses vara begånget eller rättare sagt fullbordat, eftersom även s.k. 
osjälvständiga brottsformer (förberedelse, stämpling och försök till brott) kan 
vara straffbelagda. Domstolarna har inte befogenhet att ådöma straff för en 
handling som inte inryms under en sådan brottsbeskrivning. 
Brottsbeskrivningens krav brukar benämnas objektiva respektive subjektiva 

                                                
14 Häthén, Christian, Straffrättsvetenskap och kriminalpolitik, s 40 
15 Agge, I, Från straffrätt till kriminalvetenskap, s 15 
16 Garland, D, The Culture of High Crime Societies. Some Preconditions of Recent “Law and Order” Policies. 
The British Journal of Criminology 40/3, 347-375, 2000, s 349 f 
17 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, s 207 
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brottsrekvisit och har att göra med otillåtligheten eller lagstridigheten med en 
handling respektive de förutsättningar som ställs upp för att personligt ansvar 
skall anses föreligga.  
 Jareborg separerar brottsförutsättningarna utifrån om de är att hänföra till 
den otillåtna gärningen eller till rekvisit för personligt ansvar, en distinktion 
han hellre benämner med termerna gärnings- respektive ansvarsrekvisit än med 
den mer vanliga terminologiska uppdelningen i objektiva respektive subjektiva 
brottsrekvisit.18 Ser man till de subjektiva rekvisiten så handlar dessa om 
gärningsmannens personliga förhållande till gärningen eller med andra ord 
hans avsikt med och insikt i sin handling. De subjektiva brottsrekvisiten är i 
svensk rätt uppdelade mellan uppsåt (dolus) och oaktsamhet (culpa).  
En illustration över några exempel på brottsrekvisit för några olika brott 
framgår av figuren nedan. 
 

Brott Objektiva rekvisit Subjektiva rekvisit 
Vållande av kroppsskada, 
BrB 3 kap. 8 § 

• Åsamkande av  
• kroppsskada på 
• annan person 

• Oaktsamhet 

Stöld, BrB 8 kap. 1 § • Olovligt tagande 
av 

• annans egendom 

• Uppsåt att 
tillägna sig 
egendomen 

 
Ansvar för brott kan alltså ådömas i de fall någon gjort en enligt lag otillåten 
gärning och denna uppfyller de brottskriterier som uppställts i 
brottsbeskrivningen samt de ansvarskriterier som krävs för personligt ansvar 
för just den typen av handling.  
 Slutligen bör det nämnas att det finns tillfällen då ansvar, trots att 
brottsrekvisiten i såväl objektivt som subjektivt hänseende har uppfyllts inte 
skall utdömas. Detta kan bero på att de allmänna ansvarsfrihetsgrunderna enligt 
24 kap. BrB, är tillämpliga.19 
 

 

3.4 Straffet 

Möjligheten att kriminalisera en handling eller en underlåtenhet är, som 
tidigare nämnts, endast en av flera möjligheter att från statens sida förmå 
människor att avhålla sig från att göra en viss handling respektive att utföra en 
viss handling.  
I formuleringen rättslig bestraffning innefattas ett å statens vägnar avsiktligt 
tillfogat lidande mot en person, som en respons mot att denne utfört en otillåten 
handling. Innehållet av begreppet straff har i norsk rätt formulerats som: 

 ”Straff er et onde som staten tilføyer en lovovertreder i den hensikt at han skal 
føle det som et onde.”20  

 

                                                
18 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, s 33  
19 För en betydligt utförligare genomgång av de osjälvständiga brottsformerna samt också för straffrättsligt  
ansvar i sin helhet, se Jareborg, Nils, Straffrättens ansvarslära.  
20 Citat av Andenǽs, ur Varning för straff, s 191 
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I vårt land är det numera endast böter och fängelse som straffrättsligt får kallas 
straff.21 Övriga former av rättsverkan av brott, såsom t.ex. villkorlig dom eller 
förverkande, brukar indelas i underklasser enligt följande: 
 

                  Rättsverkan av brott 
Påföljd för brott Annan rättsverkan av brott 

Straff Annan påföljd Särskild rättsverkan Skadestånd 

 
Lagtekniskt är det inte alltid som en regel ger uttryck för hur man skall förhålla 
sig, vilket är fallet i exempelvis BrB 3:1, där endast straffbudet uttrycks 
genom: den som berövar annan livet, dömes för mord. Att man inte får döda 
antas framgå underförstått av detta straffbud. Jag har inte tänkt utveckla de 
olika lagstiftningstekniker som finns utan nöjer mig med att konstatera att 
metoden att stadga straff för viss handling eller underlåtenhet ger uttryck för 
statens beslut och därmed vilja att överträdelse av förbudet eller påbudet skall 
resultera i att gärningsmannen drabbas av ett straff.  
 Ett av de genom historien viktigaste bedömningskriterierna för vilka 
egenskaper som bör utmärka ett straff har erhållits ur den s.k. 
proportionalitetsprincipen, enligt vilken straffvärdet skall anpassas efter det 
brott gärningsmannen begått. Tecken på att principen fortfarande äger 
tillämplighet återfinns, på lagstiftningsnivå å ena sidan i bedömningen om 
kriminalisering skall ske, dvs. om det skyddsvärda intresse brottet har kränkt 
bör ges status som ett särskilt skyddsvärt intresse och å andra sidan i det 
straffvärde som tillskrivs brottet genom den straffskala som knyts till den 
kriminaliserade gärningstypen. Även på domstolsnivå får principen genomslag, 
när brottets straffvärde, i det enskilda fallet, skall fastställas enligt straffskalan. 
Det är endast i detta senare fall som en sådan bedömning påverkas av 
omständigheter specifika för det enskilda fallet. T.ex. så anses uppsåt hos 
gärningsmannen höja straffvärdet på brottet i förhållande till om 
gärningsmannen visat oaktsamhet vid gärningstillfället.  
 Det bör påpekas att olika former av ansvarsfrihet beroende på t.ex. 
rättsstridighet inte skall sammanblandas med vad jag nyss redogjort för. Med 
detta menas en undantagsregel som medför att en annars brottslig gärning är 
tillåten, t.ex. då den är utförd i nödvärn och är en lagstiftningsteknisk lösning 
att begränsa straffbudets tillämpningsområde, utan att för den skull påverka 
brottets straffvärde.  
  

 

3.5 Skyddsobjektet 

”Allt styre måste vila på de styrdas samtycke” 

John Locke 
 

Eftersom jag är av den åsikten att staten per definition är en sammanslutning 
tillkommen av och för dess medlemmar, faller det sig naturligt att anse att den 
också bör sätta dessas väl i främsta rummet. Staten har därför inget egentligt 
egenvärde, utan funktionen tillkom och upprätthålls för att främja 

                                                
21 Detta anses följa av BrB 1:3 
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medborgarnas intressen. Det är svårt att tillmäta denna institutionella funktion, 
den individualisering (hur svårt det än språktekniskt må vara att undvika) som 
kommer till uttryck genom den allmängiltiga användningen av formuleringar, 
såsom att ”staten” måste eller ”lagstiftaren” anser. Staten bör hellre ses mot 
bakgrund av den gemensamma anda den är ett bevis för.  
 De garantier medlemmarna i ett samhälle kan kräva och har rätten till är 
sådana som de gemensamt delar och vilka står i direkt relation till att 
medborgarna medverkar till statens uppbyggnad genom att åta sig vissa 
skyldigheter till gagn för kollektivet. Det kollektiv eller den gemenskap som 
staten inrymmer måste förutom dessa intressen givetvis se till statens 
fortlevnad, dock reserverat att gemenskapen består, dvs. att medborgarna sluter 
upp bakom organisationen som helhet, med de däri ingående värderingarna och 
valda rangordning mellan möjliga skyddsintressen. Finns inte en sådan 
gemenskap skall inte staten av något slags egenintresse behållas i given form, 
utan anpassas i rimlig takt och enligt rådande opinion. Något som inte är att 
förväxla med dagsaktuella nycker.  
 Skyddsobjekt är alltså sådant intresse som gemenskapen under det 
offentligas omsorg, funnit äga en bestämd kvalité av skyddsvärdhet och därför 
förtjänar beskydd genom strafflagstiftning. För att inte förväxla skyddsobjektet 
med det objekt ur vilket det skyddsvärda objektet erhålls, talade man tidigare 
om det ”rättsgoda”. Begreppet kommer från tyskans ”Rechtsgüter” och är en 
abstrakt enhet, såsom det goda med en viss handling. Detta skall skiljas från 
det objekt, ur vilket det rättsgoda, skyddsvärda objektet utvinns, vilket är 
hänförligt till det s.k. gärningsobjektet.22 Skyddsobjektet kan vara t.ex. en 
rättighet för kvinnan att bestämma över sin egen kropp, medan det senare mer 
konkreta objektet är kvinnan själv.  
 

 

3.6 Straffvärdet 
Vad som utgör det förkastliga i ett brott är definitivt ingen enkel fråga att 
besvara. Letar man efter exempel på försök att bestämma det felaktiga med en 
brottslig gärning kan en synbart uppenbar utgångspunkt naturligtvis vara 
lagtext och dess förarbeten. Till detta kan kanske begreppet straffvärde, som en 
relativt ny term i den rättsliga begreppsapparaten, vara till hjälp även om 
principerna bakom ett sådant inte är någon nyhet. Regeringen motiverar och 
uttrycker i prop. 1994/95:23 straffvärdets betydelse för om oönskat beteende 
skall stävjas medelst kriminalisering: 

”Kriminalisering som en metod för att söka hindra överträdelser av olika 
normer i samhället bör användas med försiktighet. Rättsväsendet bör inte 
belastas med sådant som har ringa eller inget straffvärde. Kriminalisering är 
heller inte det enda och inte alltid det mest effektiva medlet för att motverka 
oönskade beteenden. Det allmännas resurser för brottsbekämpning bör 
koncentreras på sådana förfaranden som kan föranleda påtaglig skada eller fara 
och som inte kan bemötas på annat sätt.” 

 
 

                                                
22 Berglund, Kerstin, Festskrift till Nils Jareborg, s 87 
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I prop. 1994/95:23, sammanfattade åklagarutredningen i sitt anförande att för 
att en kriminalisering skall framstå som befogad bör denna alltså avse följande: 
– ett beteende som kan föranleda påtaglig skada eller fara 
– alternativa sanktioner står inte till buds, skulle inte vara rationella eller 

skulle kräva oproportionerligt höga kostnader 
– straffsanktion krävs med hänsyn till gärningens allvar 
– straffsanktionen skall utgöra ett effektivt medel för att motverka det icke 

önskvärda beteendet 
– Rättsväsendet skall ha resurser att klara av den eventuellt ytterligare 
 belastning som kriminaliseringen innebär. 
 
En gärnings straffvärde är ett mått på just hur förkastlig eller klandervärd en 
handling är från straffrättslig synpunkt. Det är här viktigt att åtskilja mellan 
gärningstypens straffvärde, vilket är ett ställningstagande på lagstiftningsnivå, 
och det straffvärde som hänför sig till den konkreta handlingen på 
domstolsnivå. Det senare illustreras relativt tydligt av lagtexten, där BrB 29:1 
stadgar att vid bedömningen av straffvärdet skall särskilt beaktas den skada, 
kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller 
borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han haft.  
Med ledning av också av Fängelsekommitténs förslag till lagtext23, framgår det 
att det lämnats utrymme för beaktanden av både skade- och skuldkaraktär inom 
ramen för en bedömning av straffvärdet för en konkret gärning. Bestämmelsen 
lagfäster alltså den s.k. proportionalitetsprincipen, vilken här avser en riktlinje 
för hur straffet skall ställas i proportion till gärningens straffvärde. Ytterligare 
åtskillnad bör påpekas vad gäller gärningsmannens straffvärdighet, vilket ger 
uttryck för de subjektiva bedömningsgrunder som påverkar om och hur 
brottslingen skall ställas till svars för brottet. Här kan s.k. billighetsskäl komma 
att spela roll för en sådan bedömning, varvid olika former av undantagsregler 
för t.ex. nödvärn, laga befogenhet och ibland samtycke kan begränsa 
tillämpningsområdet för en annars straffbelagd gärning.  
 

 

3.7 Kriminaliseringens syfte 

 

3.7.1 Inledning 

Då det kan ifrågasättas huruvida vissa straff överhuvudtaget har någon 
preventionsverkan mot nya brott, såväl allmän som individuell, är det kanske 
lämpligare att se preventionen mer som ett resultat av respekt för det 
samhälliga normsystemet i sin helhet, än för kriminaliseringen av den enskilda 
handlingen. Härigenom kan man uttyda kriminaliseringens 
handlingsdirigerande effekter, vilket i sin tur tyder på att den ingår i en social 
kontrollapparat. Bentham formulerade saken som:  
 ”Att stifta en lag är att göra ont, på det att gott må komma ut av det.”24 
 

                                                
23 SOU 1986:13 s. 76 
24 Cit. Av Bentham, Jeremy, ”Of Laws in General”, efter övers. Lindahl, Lars, Rättsteoretiska klassiker, s 219 
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En påföljdsbestämning innehåller alltid en vedergällning i den meningen att det 
onda möts med ont men att tillmäta lagstiftningen del i den 
individualpreventiva effekt som kan uppnås med ett straff vore att gå för långt. 
Lagstiftaren väljer efter avvägningar att straffbelägga vissa handlingar, medan 
utformningen och tillämpningen av dessa hör hemma på de två undre nivåerna 
av straffrätten, rättstillämpningen genom domstolsväsendet och 
verkställigheten genom t.ex. kriminalvårdens försorg. 
 Det är alltså viktigt att tänka på viken nivå inom kriminaliseringen som 
åsyftas, då skälen för en viss reaktion från rättsordningens sida väsentligen 
skiljer sig åt mellan dessa nivåer. För den utdömande instansen är 
vedergällningen, det i egentligen enda skäl som kan anföras för att ådöma viss 
påföljd. Domarens uppgift består, i den mån straffrättsligt ansvar kan 
fastställas, i att för det onda (brottet) svara med det onda (straffet). På 
lagstiftningsnivå är det däremot svårare att argumentera för att vedergällning 
skull utgöra skäl för att kriminalisera en viss handling. Lyckan med ett sådant 
åtagande kan svårligen nås utan att vedergällningen ”krävs” och har sin 
förankring på en mer abstrakt nivå utanför rättsordningen. Jareborg 
exemplifierar sådana efterfrågade grunder för en kriminalisering som 
härrörande från en guds, förnuftets eller den naturliga rättens nivå, vilket i 
praktiken torde vara lika svårt som det låter.25 
 

 

3.7.2 Avskräckning  

I alla de fall lagstiftaren belagt en viss handling med straff, dvs. kriminaliserat 
densamma, har förfarandet föregåtts av mer eller mindre omfattande politiska 
och rättsliga övervägningar och ställningstaganden. Tanken bakom 
kriminaliseringens avskräckande syfte är helt enkelt att redan hotet av att 
drabbas av straffet, vid en överträdelse av regeln, skall vara tillräckligt starkt 
för att avhålla samhällsmedborgarna från den reglerade handlingen eller 
underlåtenheten.  
 Den straffbelagda gärningstypen är av sådant slag att den inte kan 
tolereras, den bör motverkas genom att vara straffbelagd. Kriminaliseringen 
kan som nämnts också ges formen av ett påbud med innebörden och 
markeringen att ett visstbeteende istället är önskat. Märk att genom att 
medvetet välja ordet motverka, för att beskriva intensiteten i det valda 
reaktionssättet, så menar jag att det avskräckande syftet får en avsevärt mildare 
innebörd än vad som hade varit fallet om exempelvis ordet undanröja hade 
valts. Som bekant innehåller den enskilda strafflagen en brottsbeskrivning, vari 
det för varje brott uppställs en rad rekvisit som måste vara uppfyllda för att 
t.ex. gärningsmannens personliga ansvar skall kunna fastställas. Också här 
finns det, i lagregeln inbyggda, ventiler för rättfärdigade eller åtminstone 
ursäktande handlingar. Härigenom vill jag påstå att det redan i 
lagstiftningsarbetet, vid uppställandet av regelns syfte och dess utformning, har 
tagits bl.a. rättsekonomiska och samhällspolitiska intressen i beaktande vid 
valet att undvika en absolut bestraffning av vissa handlingar.26  

                                                
25 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, s 138 
26 Jfr prop. 1994/95:23, s 52 ff och avsnitt 2.1 ovan 
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Strafflagstiftningen som helhet har givetvis många syften men är till stor grad 
uppbyggd för att verka handlingsstyrande. Vissa handlingar bestraffas och 
individen tillfogas då ett visst lidande. I varje given situation finns alltid en 
handlingsfrihet, en möjlighet att välja. Exempelvis kan en person som under 
pistolhot blir rånad, hur verklighetsfrämmande och orimligt alternativet än 
framstår, välja att inte tillmötesgå rånarens krav. En förutsättning för ett sådant 
resonemang är att man accepterar att människan har en egen fri vilja och ett 
förnuft, med vilket hon kan dra slutsatser, göra överväganden och egna val.27 
Risken med att inte välja det alternativ som lagen ställer upp som riktigt är att 
därmed att drabbas av repressalier från statens sida. I normalfallet torde 
människan välja det alternativ som för ögonblicket ter sig som mest lämpligt. 
Lämpligheten behöver däremot inte nödvändigtvis vara hänförlig till individens 
egen person, såsom att innebära mesta möjliga nytta eller minsta möjliga 
obehag för sig själv. Hon kan av olika skäl lika gärna välja att avstå delar av 
den personliga nytta hon kunnat erhålla genom att välja ett handlingsalternativ 
som gynnar en annan person.  
 

 

3.7.3 Moralbildning 

Trots att det traditionellt anses vara avskräckningen, att motverka förekomsten 
av vissa handlingar, som är kriminaliseringens egentliga syfte kan denna, 
förutom allmänpreventivt även ses som en sorts förmedling av de samhälliga 
värderingarna. Samhället har genom straffstadgandet därigenom tagit ställning 
mot handlingen, med en viss avsikt att därigenom tillskriva denna en socialt 
förkastlig karaktär. Härmed har kriminaliseringen förutom hot om tillfogande 
av lidande även tillfört ytterligare en dimension, nämligen utpekandet av 
förkastligheten eller klandervärdheten av handlingen som sådan, något man 
med andra ord kan kalla en moralisk dimension. Av naturliga skäl får därför 
kriminaliseringen av en viss handling en sorts repressiv och allmänt 
påverkande effekt på mänskligt beteende inom ramen för ett samhälle, utan att 
för den skull kunna tillmätas betydelse som ensamt formande av vårt beteende.  
 Det faktum att en handling är i lag förbjuden torde inte kunna ses som 
mer än en av många olika faktorer för att skapa en åsikt om huruvida den 
aktuella handlingen är moraliskt förkastlig och klandervärd eller inte. I de fall 
lagstiftaren väljer att kriminalisera en viss handling förväntas det nog att regeln 
skall lydas, vare sig den förbjuder eller påbjuder en handling. Skälen för att 
mottagaren av detta meddelande i praktiken skall lyda kan vara baserade på 
t.ex. utställarens (lagstiftarens) auktoritet, att regeln är rimlig eller att personen 
inte är villig att riskera ett eventuellt straff. Makten i samhället backas upp av 
någon form av ideologisk övertygelse, vilken har som funktion att legitimera 
maktutövningen. Längre tillbaks i tiden uppnåddes detta syfte genom makten 
som i sin tur erhölls genom fysisk styrka. Detta brukar återberättas som att 
makten satt ”i spjutstångs ände”.28 För den moderna staten har ett maktbaserat 
rättfärdigande inte samma självklara plats, utan ett sådant betraktas troligen av 
de flesta som hörande till historien eller möjligen avgörande för djurens 
livsvillkor. 

                                                
27 För en diskussion kring människans fria vilja, se avsnitt 4.2.3 
28 Elwin,Göran, Heckscher, Sten, Nelson, Alvar, Den första stenen, s 61 
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Det är det min strävan att kunna visa orimligheten i att brottet ses som 
brottsligt, enbart på grund av det faktum att det skapats en lag som säger att så 
är fallet. Något som kan illustrera min poäng om skillnaden mellan ett politiskt 
och ett komplett legitimt skäl till kriminalisering är Jareborgs påpekande att:  

”[d]et är inte ovanligt att strafflagstiftningen används i närmast pedagogiskt 
syfte, för att ‘göra en markering’ av att man ‘ser allvarligt på saken’.”29  

 
I de fall sådana syften uppställs, måste detta beklagas eftersom de, av naturliga 
skäl, inte har någon relevans för rättfärdigheten av eller som grund för 
kriminalisering. Kravet på lagstiftaren måste vara att motivera sitt beslut till 
dess att kriminaliseringen framstår som rättfärdig hos dem den är tänkt att 
tillämpas på.  
 
 

                                                
29 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, s 55 
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4 Etiska grunder 
“…att om vi antog en fullständig behärskning av logik och fakta, så skulle dessa 
element fungera så strängt tvingande för de moraliska värderingar som vi kan 
göra, att vi alla i praktiken skulle bli tvungna att acceptera samma moraliska 
värderingar”30 

 

4.1 Inledning 
Med fokus på frågeställningar kring främst kriminaliseringens rättfärdigande 
och den brottsliga handlingens natur, finner jag det lämpligt att kort ta upp 
vilka ämnesområden dessa och därmed uppsatsen växlar mellan. Den allmänna 
rättsläran hanterar de genomgående och enhetliga delar som en juridisk 
rättsdisciplin, t.ex. straffrätten, uppvisar. Den teoretiska benämningen av 
rättsläran analyserar juridikens centralbegrepp och studerar dessas betydelse 
för logiken och systematiken i de enskilda rättsreglerna, men också för 
rättsordningen som helhet.31 Det är därför naturligt att frågor rörande rättens 
natur och dess förhållande till andra sociala normsystem, såsom rättssociologi 
(grupprelaterade beteende- och attitydyttringar, beroende av sociala eller 
psykologiska mekanismer) inryms under denna teoretiska del av den allmänna 
rättsläran. Rättsfilosofi som begrepp frammanar tanken om dels ett friare 
förhållningssätt till och mindre beroende av den positiva rätten för analyser, 
dels ett i filosofin inneboende anspråk på att tränga djupare in i begreppen samt 
knyta analyser av dessa till frågor av kunskapsteoretiskt slag. Det är naturligt 
att vid en diskussion kring moral, försöka hitta beröringspunkter och 
gemensamma nämnare, vilka kan leda till att behandlade ämnesområden med 
lätthet kan utökas med sociologi, ekonomi, kriminologi eller teologi. 
Relationerna och kopplingarna mellan dessa kommer inte att diskuteras här 
utan sker fortlöpande i texten.  
 Väljer vi att betrakta hur vi använder oss av språket är det inte blott som 
det medel varmed vi kommunicerar våra åsikter och tankar mellan varandra, 
utan språket har också en omedelbar förbindelse med tankeverksamheten. Utan 
att kunna bekläda vad vi funderar på i ord, och på så vis guida oss vidare i 
tankeprocessen, skulle förståelsen av ordens innebörd allvarligt hämmas och 
därmed också hindra vårt förnuft från att klargöra tanken. Förutom att dessa 
ord, varmed analysens andemening är avsedd att förmedlas, inte alltid följer 
den betydelse som ges av normalt språkbruk, är vissa begrepp så abstrakta eller 
vittomfattande att de med nödvändighet måste definieras med yttersta precision 
och omsorg. Utan att göra så skulle uppsatsens resonemang framstå onödigt 
otydligt och vagt. Detta utgör de viktigaste skälen till varför jag med detta 
kapitel vill försöka definiera de begrepp som under den senare delen av 
uppsatsen kommer att utgöra stommen i min analys.  
 Hägerströms syn på de juridiska grundbegrepp vari bl.a. rättigheter, 
giltighet och rättsplikt ingår, var att de är hänförliga till metafysiken och därför 
inte bör bry vetenskapsmannen i sitt arbete.32 Det synes dock vara så att dessa 
begrepp inte existerar enbart av praktiska eller språkliga skäl, utan att de 
används för att illustrera ett visst avgränsat juridiskt förhållande mellan olika 

                                                
30 Hare, R M, Moraliskt tänkande, s 18 
31 Agge, Ivar: Agges huvudpunkter av den allmänna rättsläran, s 9 ff 
32 Strömberg, Tore: Rättsfilosofins historia i huvuddrag, s 66 
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parter och för att definiera innehållet i detta förhållande. Därför finner jag det 
vara av stor vikt att försöka se relationerna mellan vissa juridiska begrepp och 
hur den eventuella innehållsmässiga kopplingen kan se ut, sett utifrån det etiska 
perspektiv jag valt att låta genomsyra uppsatsen.  
 

 

4.2 Etiska grundbegrepp 
 

4.2.1 Etik och moral 

Etik i den betydelse vi normalt avser och använder ordet, kommer från två 
grekiska ord; nämligen ”ethos” som betyder sedvänja och ”ethikós”; “något 
som har mer med karaktären att göra”.33 Tillsammans skulle man kunna säga 
att de utgör ett sort regelverk över hur människan, i det större perspektivet, 
faktiskt förhåller sig till livet.  Moral är taget från latinets ”mores” och betyder 
seder, vilket alltså kan ses som pluralformen av etiken. Med moral avsågs från 
början sådana regler för människors handlande, som var allmänt accepterade 
inom ett samhälle.34 I en vidare betydelse skulle moralen även kunna beteckna 
var persons uppfattning om hur man bör handla. Som en parentes kan nämnas 
att om människors uppfattning om vad som t.ex. bör vara det rätta, avviker från 
hur de faktiskt handlar, föreligger det vad som brukar kallas för dubbelmoral.  
 Moral är alltså ett begrepp som inte kan frånkopplas den mänskliga 
naturen, men som i sin subjektiva skepnad inte är direkt fastställbar eller ens 
fullt ut påvisbar. Görs en ansträngning att strukturera upp och klargöra 
moralen, så att denna blir begriplig och överförbar till andra individer har man i 
praktiken dragit upp riktlinjerna för etiken. Nedanstående figur35 illustrerar hur 
relationerna mellan några vanligt förekommande begrepp inom moralfilosofin 
kan se ut och är tänkt att fungera som ett slags hållpunkt för den fortsatta 
diskussionen.  

metaetik 
 

etik 
 

moral 
 

 
normer                           värderingar 

│                               │ 
rätt/orätt           gott/ont 

   
 
Alla människor kan sägas besitta förmågan att göra moraliska bedömningar 
och har därför en moral utan att man för den skull behöver lägga någon som 
helst värdering på vilken slags moral det handlar om. Med alla avses att det i 

                                                
33 Koskinen, Lennart, Vad är rätt?, s 19 
34 Ekman, Rolf: Filosofins grunder, s 88 
35 Figuren är nog att betrakta som allmängiltig, men är tagen från Koskinen, Lennart, Vad är rätt?, s 24. Etik 
används ofta för att beskriva den medvetna reflektionen över moralen, medan motsvarande reflektion över etiken 
brukar betecknas metaetik.   
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människans idé finns ett ursprung, ett frö till en sådan förmåga, utan att jag för 
den skull avräknar de personer som berövats eller inte ens givits chansen eller 
är för små för att utveckla denna idé, från det mänskliga släktet. Etiken såsom 
den definieras, framställs för mig som överordnad moralen. Vad jag menar är 
att om moralen är det individuellt bestämda samlingsbegreppet för de normer 
och värderingar som styr en människas tankeprocess, inkluderande 
motivbildningen för den därpå följande handlingen, befinner sig etiken på en 
högre abstraktionsnivå. Etiken påverkar moralen genom att innehålla de mest 
centrala och grundläggande värderingarna. Den blir en lära eller ett verktyg för 
att sortera, rangordna och tydliggöra moralen, samtidigt som den har kallats en 
lära om moralen. 
  

 

4.2.2 Moralens giltighet 

Det som avses med moral är normalt samhällets accepterade regler för hur 
människor bör handla. Avsikten med en diskussion kring moral inom ramen för 
denna uppsats, är att gå ett steg längre och söka efter den moral som eventuellt 
existerar oberoende av vad människor anser och tycker. Det som utmärker 
denna moral är å ena sidan att dess existens istället grundas på generella och 
universella lagar, vilka i sin tur inte behöver komma till uttryck i den positiva 
rätten för vara giltiga. Å andra sidan skiljer sig verktygen eller metoderna för 
att finna en sådan universell moral, eftersom detta är beroende av t.ex. den 
”förnuftiga viljan” eller lagar givna av den ”naturliga rätten”.36 Kanske borde 
sådana eftersökta och allmängiltiga kriterier för rätta handlingar, benämnas 
annorlunda för att undvika sammanblandning med vad som med normalt 
språkbruk förstås med begreppet moral. Jag väljer istället att använda mig av 
”universell moral” och att särskilt påpeka och förklara vilken sorts moral jag 
avser vid varje tillfälle, eftersom en introduktion av ett nytt begrepp i mina 
ögon endast skulle komplicera texten ytterligare.  
 När man pratar om regler för handlande, så är det viktigt att beakta 
möjligheten att dessa till delar kan skifta och förändras, allteftersom 
verkligheten omkring oss förändras, utan att moralen för den skull i sin helhet 
måste ändras. Denna åsikt måste även mot bakgrund av vad jag ovan sagt, vara 
förenligt med den universella moralen, främst med tanke på att denna uttrycker 
”lagar” av mer principiell och övergripande karaktär. Kanske är det just i 
frågan om det i moralen finns något evinnerligt beständigt, som begreppen 
moral och etik är svårast att förklara. De regler som jag personligen anser vara 
de rätta och därmed vill följa, är med nödvändighet inte de jag i praktiken 
sedan väljer att faktiskt följa. Att så är fallet är snarast ett problem för den 
yrkesutövande kontrollmakten och faller utanför syftet med denna uppsats. 
Stoikernas påstående om att alla människor har samma ursprung, att varje själ 
är en emanation från ”världselden”, till vilken vi sedermera återförs genom 
döden, är ursprunget för den naturrättsliga principen om alla människors 
jämlikhet. Ur denna principiella likhet kan grunderna för värderingarna och 
därmed också moralen ses som utvecklade inte ur samhället utan i varje individ 
och från dennes plats i den ”naturliga ordningen”. Dessa grunder bör då 
rimligtvis finnas inom varje människa oberoende av vilket samhälle denne 

                                                
36 Se bl.a. avsnitt 5.4.3 och 7.2 
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lever i, eftersom varje människa är del i något större. Stoikerna anser att 
moralen grundas i dygder som är universella. En dygdig människa är därför 
någon som eftersträvar harmoni med naturen genom att sinnena behålls i 
jämvikt. Dygderna brukar också beskriva egenskaper som utgör en sorts 
medelväg.37 Stoikerna och Epikuréerna (vilka ansåg att moralen grundas i 
personlig lycka till skillnad från världsliga dygder) såg varje enskild individs 
själ som förgänglig och dödlig, vilket en av den senare gruppens företrädare 
Epikuros, uttrycktes som: 

‘döden angår mig inte. Ty där döden är är icke jag; där jag är är icke döden’.38 
 

Oavsett huruvida gemene man kan finna denna moral inom sig, är den säkert 
något skilt från åsikter och tyckande. Aristoteles definierade människan utifrån 
samhället. Detta skiljer sig därför från de tankar om en universell moral, varom 
kunskap erhålls genom förnuftet och som jag senare kommer att diskutera 
under pliktetiken.39 Här avses synpunkten att moralen inte tvunget måste 
harmonisera med statens lagar till fullo, utan istället bör vara källan till sådana 
lagar. Positiv lag är föränderlig som en spegling av det samhälle för viken den 
är tillskapad, den skulle också kunna kallas tillämpad moral just för att påvisa 
den form av tolkning den utsatts för, i syfte att passa för tid och plats. Den 
universella moralen är inte föremål för sådan förvanskning utan begränsningen 
är kunskapsorienterad och utgörs av den mänskliga organismens 
ofullkomlighet (förnuftet).  
 

 

4.2.3 Metaetik40 

Eftersom metaetiska teorier används för att ge förslag på de yttersta grunderna 
för verkligheten, känns det rimligt att i vart fall göra läsaren uppmärksam på 
vad som normalt sätt menas med detta begrepp, då tankar kring teorier på detta 
översta plan, kommer att påverka även synen på de lägre planen; etiken och 
moralen. I praktiken var metafysiken en beskrivning av de problem som 
Aristoteles behandlade i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”. 
Problemen rörde verklighetens mest fundamentala struktur och egenskaper. 
Metafysiken betecknade härmed ungefär detsamma som han själv hade kallat 
”visheten” eller ”den första filosofin”. Ur ett äldre filosofiskt språkbruk stod 
metafysiken ofta för ett försök att utifrån de mest allmänna oftast 
naturvetenskapliga teorierna konstruera ett slags allomfattande lära om 
världens allmänna beskaffenhet. Den klassiska filosofin drog inte någon klar 
gräns mellan naturfilosofi (fysik) och metafysik och trots den logiska 
positivismens hävdande av motsatsen, har det även i den moderna 
naturvetenskapen funnits utrymme för ett samspel dem emellan.  
 
 
 
 

                                                
37 Se avsnitt 4.2.7 
38 Larsen, M & Thyssen, O, Den fria tanken, s 121  
39 Se avsnitt 5.4.3 
40 Bakgrundsinformationen till avsnittet om metaetiken, är till största del baserad på Nationalencyklopedin 
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Inom metafysisk teoribildning kan en grov uppdelning göras mellan: 

– Monismen – Verkligheten kan endast bestå av en enda slags substans. 
Påståenden om flera samtidigt existerande verkligheter anses vara osanna 
och uttryck för ett önsketänkande, i syfte att förklara det oförklarliga.   

– Dualism – (Även kallad pluralism) Denna ger uttryck för åsikten att 
verkligheten kan bestå av entiteter av såväl andlig som materiell natur. 
Inom pluralismen ryms bl.a. idealismen, till vilken Platons övervärldsliga 
idélära om att det ytterst verkliga består av de eviga och oföränderliga 
idéerna, brukar räknas.  

 
När den empiriska vetenskapen runt medeltiden drabbades av en markant 
nedgång, kan detta ha bidragit till att observationens ställning som moder till 
all verifiering av sanning, inte längre var så självklar. Detta avspeglade sig på 
metafysiken, vars ursprung och grunder därmed låg öppna för kritik.  
En av dem som nappade på möjligheten att ifrågasätta den empiriska 
kontrollmetodens monopolställning, för avgörande av sanningshalten i 
vetenskaplig teori var Kant. Han ansåg att metafysiken fann sin källa i sånt som 
t.ex. intuition och uppenbarelser, snarare än i den empiriska iakttagelsen.41 En 
vetenskaplig metafysik måste nöja sig med att utforska erfarenhetens gränser 
eller principer, medan han ansåg att den spekulativa metafysiken misstolkat 
dessa som innehållsliga sanningar. 
  

 

4.2.4 Värderingar 

Hur gärna vi jurister än vill se vårt kärnämne som tillhörande de ”stora och 
seriösa” vetenskaperna, kan nog ingen förneka att de absoluta sanningarna är 
ett uttryck som svårligen förknippas med juridikens värld, speciellt då denna är 
uppbyggd kring just teorier av det slag jag valt att arbeta med i denna uppsats.  
 En av moralfilosofins främsta käpphästar är svårigheten att kontrollera 
huruvida en moralisk slutsats är korrekt eller inte. De empiriska vetenskaperna 
gör anspråk på att röra sig med absoluta sanningar, med stöd av att dessa är 
observerbara och verifierbara genom sinnesintryck.  Moralfilosofin tvingas 
däremot att som kontrollverktyg för sina utsagor snarare förlita sig till något så 
abstrakt, varierande och luftigt som känsloupplevelser. Dessa äger av förståliga 
skäl inte samma status inom den vetenskapliga världen och är, just på grund av 
känslans väsen, lätt att ifrågasätta. En åsikt av motsatt innebörd, att en moralisk 
utsaga kan jämställas med en teoretisk sådan, har därför betydande svårigheter 
att finna acceptans inom den vetenskapliga världen och sådana åsikter riskerar 
att förpassas till kategorin föreställningar. Påståendet att det överhuvudtaget 
finns något som kan sägas vara en sanning, är dock trots allt även detta en 
subjektiv värdering.  
 Oberoende av möjligheterna att objektivt fastställa den lexikaliska 
innebörden av det ord varmed man väljer att beskriva ett visst skeende, synes 
denna ändå vara ett alltför trubbigt instrument för att fastställa innehållet i de 
abstrakta värderande orden. Kan man enas om vad som skett, vad detta skall 
kallas och vad termen man beskriver detta skeende med betyder, så saknar 
ordet fortfarande ett fastställande av den värderande dimensionen.  

                                                
41 Se avsnitt 5.4.3 
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Ett exempel av det mer konstruerade slaget kan kanske bringa lite mer klarhet i 
vart jag vill komma. Tänk dig att du tittar på en skräckfilm på TV, där kameran 
har zoomat in så pass mycket att allt du ser är en kniv som begravs i vad som 
ser ut som en människokropp. Bortsett från att film är just film, vad är det som 
har hänt? Du kan se att kniven skadar en person, inget mer. Om kameran 
panorerar ut lite till, så kan du kanske se att det inte är personen själv som 
åstadkommer skadan och att offret dör. En helbild ger dig möjlighet att bedöma 
bl.a. ansiktsuttrycket på personerna. De fakta du har observerat är då som mest: 

– En person har mist livet. 
– Det var inte fråga om självmord. 
– Vapnet var en kniv. 
– Ansiktsuttryck som indikerar på sinnelaget hos offret och den andre 

personen. 
 
Övriga slutsatser måste vara resultatet av spekulationer. För att den sistnämnde 
personen skall kunna vara en gärningsman, fordras att han straffrättsligt kan 
göras ansvarig för vad som hänt. Handlingarna blir ingen gärning utan att de 
uppfyller både rekvisiten för en otillåten gärning och för det personliga 
ansvaret, vilket för t.ex. mord enligt BrB 3:1, innebär uppsåtligt berövande av 
annans liv. Utan handlingen i filmen kan inte ansvar fastställas. Detta 
förutsätter uppsåt eller oaktsamhet och frånvaro av helt ursäktande 
omständigheter såsom nödvärn. Du får sedan helhetsbilden:  

– Vad som skett är en person har oavsiktligt dött.   
– Vad detta skall kallas är i detta fall mord.  
– Vad termen man beskriver detta skeende med betyder är uppsåtligt 

tagande av annans liv. 
 

Den efterfrågade värderande dimensionen kan beskrivas som den inre reaktion 
du ”drabbas av”, när du ser filmen och skall bedöma rekvisitet uppsåt. 
Påverkande faktorer för en sådan bedömning kan vara att det var fråga om ett 
hänsynslöst och utstuderat grymt mord. 
 Lagtext innehåller normalt sett en stor mängd värderande ord, såsom t.ex. 
“otillbörlig”, “avsevärd” och “klandervärd” eller sådana ord som förutsätter en 
värdering t.ex. “skada” och “missbruk”.42 En lagregels individuella utformning 
lingvistisk såväl som systematisk är givetvis inte resultatet av ett generellt 
ändamål med lagtext i allmänhet. Ordvalet torde dock allmänt kunna sägas 
bero på en avsikt att ge lagen flexibilitet och tillämplighet på ett större antal 
situationer och handlingsvarianter än vad som varit möjligt utan sådana 
värderande ord. Detta val (vare sig det benämns rättspolitiskt eller 
lagstiftningstekniskt) får oundvikligen till följd att sådana lagregler, redan vid 
tillskapandet har en något oskarp prägel. Den bristande precisionen kan 
rimligen inte bli större i och med att regeln tillämpas, även om rättssäkerheten 
kan upprätthållas genom en konsekvent hållning till rättskällorna. En alternativ 
metod med lagar för vart enskilt fall, vore nästintill omöjlig att praktiskt förena 
med dagens komplexa samhälle och de problem som dagens redan svulstiga 
strafflagstiftning brottas med (vilka delvis är motiv för denna uppsats). 
 Det är dock uppenbart att juridiken genomsyras av värderande ord som 
för att få mening, måste tillföras en innebörd. Denna är också nästan 

                                                
42 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, s 34 
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uteslutande av den karaktären att innebörden av orden skiftar med varje enskilt 
fall och för varje plats de återfinns på, något som gör det nästintill omöjligt att 
skapa en generell betydelse av dessa ord.  

  

 

 4.2.5 Rättfärdigande 

”Samhället hade för vården av sina gemensamma intressen ursprungligen skapat 
sig egna organ genom enkel arbetsdelning. Med dessa organ, vars topp 
statsmakten bildade, hade med tiden i sina egna särintressens tjänst förvandlat 
sig från samhällets tjänare till dess herrar.” 

Friedrich Engels 
 
Rättfärdiggörelse är en historiskt viktig teologisk term för hur mänskligheten 
skall få del i frälsningen. Rättfärdig är därmed den som är utan synd, den som 
står i rätt förhållande till Gud. Luther förtydligade rättfärdighetsbegreppet 
ytterligare genom att beskriva det som ett för mänskor, genom förtjänstfylla 
gärningar ouppnåeligt tillstånd. Syndaren kan därför endast bli rättfärdig inför 
Gud ”av nåd allena; genom Kristus allena och att detta tas emot genom tron 
allena”.43 Aristoteles säger i ”Nikomachiska etiken”, att med rättfärdighet 
avses den disposition i kraft av vilken man är i stånd att göra det rätta, faktiskt 
handlar rätt samt även vill det rätta. Han knyter vidare orättfärdigheten till att 
bryta mot lagen och att inte respektera likhetens princip.  
 Den språkliga innebörden av att rättfärdiga kan utvecklas som; att genom 
argument stödja eller motivera en slutsats i tillräcklig grad. Jag förstår det som 
att argumenten och dessas logik, på något vis skall påvisa slutsatsens riktighet. 
Det är i vart fall i denna betydelse jag avser använda verbet rättfärdiga. Det 
framstår som lämpligt att se rättfärdigandet av en juridisk slutledning som 
beroende av, inom vilken nivå eller tankemässigt avgränsat område ett sådant 
rättfärdigande skall få giltighet. Det kan tänkas att den juridiska slutsatsen, 
såsom Peczenik anser, kan visas riktig: 

–  inom det rent juridiska normsystemet, dvs. inom den positiva rätten som 
sådan, med stöd i lagstiftning, etablerade rättskällor och tolkningsläror 
eller 

– utanför detta system.44 
 
Att en juridisk slutsats bekräftas som riktig inom ramen för det juridiska 
systemet är något som, visserligen i det enskilda fallet kan vara svårt att utröna, 
men som för detta får hjälp av olika metodläror och identifikationsregler som 
kommit till uttryck i lagtext och rättsvetenskap.45 Lämnar vi däremot den 
positiva rätten och istället söker rättfärdigandet i grunder bortom det fastställda 
och direkt juridiskt förankrade, förflyttar vi oss till den allmänna rättsläran, där 
metodologin mer och mer angränsar till filosofins territorium. Det är här vi 
måste söka efter de moraliska argumenten som rätt uppställda ger den juridiska 
slutsatsen sin status av att ha blivit rättfärdigad och därmed visats riktig.  

                                                
43 Nationalencyklopedin  
44 Peczenik, Alexander: Vad är rätt?, s 379 
45 Se avsnitt 4.2.5.3 
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4.2.6 Rättvisa 

Angående rättvisan, så innefattar denna redan per definition en relation mellan 
minst två objekt. Det brukar heta att ”åt lika skall ges lika”, vilket syftar på en 
likhetsprincip som inte är absolut utan tar hänsyn till grundläggande skillnader, 
såsom t.ex. mellan människor och djur. Denna formella rättviseprincip skulle 
kunna sägas uppställa det minsta kravet på en rättvis handling, såsom att de 
individer som berörs av handlingen eller beslutet skall bli behandlade på 
samma sätt. Principen uttrycker ett krav på opartiskhet och rationalitet, då den 
behandling som en individ utsätts för kan förutbestämmas med hjälp av 
objektiva regler.46  
 Den rättvisa vi genom den positiva rätten erbjuds och därmed har att rätta 
oss efter kan därför kallas formell rättvisa, vilken genom att ge uttryck för låt 
vara valda delar av den moraliska rättvisan, kan sägas motsvara åtminstone 
visst moraliskt beaktande. Detta till trots kan inte ett sådant beaktande utgöra 
grund för antagandet att den formella rättvisan täcker den moraliska. Detta 
leder oss osökt in på vad som i så fall händer om ovanstående förhållningssätt 
skall vara praxis. Det som är rättsligt fel är ju självklart ofta även i modern tid 
moraliskt felaktigt, men skillnaderna mellan begreppens innehåll och deras 
inbördes rangordning, framträder tydligt om man ställer sig frågan:  

–  Är jag moraliskt skyldig att följa lagen?  
 
Denna fråga utgör bakgrund för diskussionen under stora delar av denna 
uppsats, varför jag inte särskilt vill utpeka något speciellt avsnitt. Vid en 
diskussion om huruvida existerande lagar i sig är rättvisa, krävs en 
komplettering av den formella principen som är av ett mer innehållsmässigt 
slag. Det är vid formulerande av sådana kompletteringar som rättvisan, vid 
fördelning av tillgångar eller bördor, brukar göras beroende av moralisk 
förtjänst, förmåga, ställning, ras eller kön. Tidiga tankar speglades av att 
åtskillnad skulle göras mellan människor, då de av ”naturen” givits olika 
förutsättningar, samt att dygderna, med visdomen som den högst värderade, var 
avgörande för individernas plats inom samhällsordningen.47 
 Den gyllene medelvägen är ett uttryck som ofta nämns vid diskussioner 
kring dygder och hur man bör leva sitt liv. Denna kan knytas till rättvisan 
genom att det vid en bestämning av vad som är rättvist alltid finns minst två 
ytterligheter eller olikheter som måste beaktas för att hitta medelvägen. Nu är 
ju frågan om det vid avgörande för mänskliga interaktioner finns fog för att 
särbehandla de inblandade, alltså om människor skall värderas lika eller inte, 
vid en fördelande situation. Omständigheter som kan inverka på denna 
bedömning skulle kunna vara medfödda egenskaper, individuella behov eller 
olika former av förtjänster.  
 Oavsett huruvida man anser att de genetiska anlagen och därmed 
grundförutsättningarna för senare mentala och fysiska utvecklingar är ett 
resultat av arv, vilket jag personligen tror, eller miljö, tillhör vi alla den ras som 
går under benämningen människa. Att tala om förtjänst redan på grund av 
sådana förutsättningar som antingen är givna ”med livet” eller beroende av 
t.ex. fostran och omgivning låter sig helt enkelt inte göras, eftersom dessa inte 
kan påverkas av individen själv och inte heller har att göra med någon som 

                                                
46 Jfr med Kants kategoriska imperativ i avsnitt 4.2.5.4 men framför allt 5.4.3   
47 Ett sådant resonemang fördes av Platon i ”Politeia” (Staten) 
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helst ansträngning eller medveten förädling av vad man som person givits. 
Beaktande av förtjänst bör istället reserveras för fördelning av nyttigheter, 
vilka uppkommit genom en aktiv användning av dessa mänskliga 
grundförutsättningar. Situationen är här av det slag att den flitigare eller aktive 
på något sätt bör kompenseras eller belönas och mindre av ett genetiskt lotteri.  
 Olikheterna mellan människors genetiska uppsättningar och de talanger 
och förmågor de därav kan utveckla, ger av sig självt en sorts ojämn fördelning 
i form av möjligheter i livet, vilka ofta baseras på individens egna önskemål, 
tillvaratagna chanser och behov och kan därför i detta avseende inte kritiseras 
som ett utslag av orättvisa. Den givna följdfrågan blir då om ett maximalt 
utnyttjande av den personliga ”kapaciteten” inte kan leda till orättvisa. Styckets 
inledande påstående, skall förstås i förhållande till den egna personen eller vad 
man gör av det man har. Frågeställningen åsyftar ett vidare perspektiv på 
bedömningen av rättvisan, nämligen interaktionen mellan människor. I detta 
avseende kan naturligtvis orättvisor förekomma, förutsatt att man inte anser att 
varje person har att reda sig bäst den kan. Ett sådan åsikt förutsätter närmast att 
personen även accepterar att djurens lag oinskränkt skall gälla även för 
mänskliga förhållanden.48  
 Det är naturligtvis en helt annan sak att någon finner det orättvist att 
exempelvis vara fysiskt eller psykiskt handikappad, vid en jämförelse med de 
människor som inte är det. Vid en fördelning eller ett fastställande av sådana 
mer basala resurser eller rättigheter är situationen en annan och därför bör 
behoven tillmätas en större vikt vid rättvisebedömningen, än vad som tidigare 
åsyftades. Urvalskriterierna för en rättvis behandling måste därför vara 
annorlunda, dels på grund av att dessa förutsättningar inte kan påverkas av 
individen själv, vilket är fallet med valet av föräldrar, dels för att det finns vissa 
elementära behov som faktiskt delas av alla och därför bör kunna erhållas av 
alla. Exempel på sådana är de som återfinns mot botten av Abraham H. 
Maslows välkända behovspyramid.49  

 

 
 

 
 
 

                                                
48 Jfr avsnitt 4.2.1  
49 http://www.maslow.org/hier.htm 
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Angående de mänskliga behoven och motiveringen säger Maslow följande: 

”It is quite true that man lives by bread alone— when there is no bread. But 
what happens to man's desires when there is plenty of bread and when his belly 
is chronically filled? At once other (and higher) needs emerge and these, rather 
than physiological hungers, dominate the organism. And when these in turn are 
satisfied, again new (and still higher) needs emerge, and so on. This is what we 
mean when we say that the basic human needs are organized into a hierarchy of 
relative prepotency.”50 

 
Utifrån hur han motiverar rangordningen av de mest elementära mänskliga 
behoven, såsom beroende av uppfyllelse innan de övriga behoven kan 
tillgodoses, kan kanske paralleller dras till hur man kan se på existens och 
rangordning av rättigheter.  De som inte rör den mänskliga personen eller 
integriteten, bör därför få vika för sådana som  hotar densamma. Här menar jag 
att på samma sätt som de basala behoven måste uppfyllas före dem som är 
hänförliga till en högre nivå inom behovspyramiden; måste rättvise- och 
rättighetsbegreppet knytas till för människan essentiella grundvärden, vilka 
inte är desamma som de ”avarter” som eventuellt i ett senare led kan härledas 
från sådana grundvärden.51 För att uppnå en etiskt riktigare och rättvisare 
rättsordning borde också allas åsikt om kriterierna för en dylik bedömning, på 
något sätt ges lika relevans. Denna åsikt är kanske mer relevant för en 
diskussion av demokratibegreppet eller samhällets funktion, än för ett försök 
att definiera rättvisa.   
 

 

4.2.5 Rättigheter 

Kriminaliseringen innebär att de skyddsobjekt som staten därmed väljer att stå 
som en sorts garant för i viss mening redan på denna grund intar en ställning 
som rättigheter. En kamrat påpekade, vid en diskussion om huruvida det 
överhuvudtaget existerar rättigheter, att det måste det göra på grund av att det 
finns skyldigheter. För att undvika att hamna i ett läge där argumenten endast 
går runt i ring kan vi konstatera att dessa begrepp har en stark 
sammankoppling. Rättigheter hänger vidare, åtminstone språkligt, ihop med 
rättvisa, vilket dock inte per automatik måste innebära att en kränkt rättighet är 
detsamma som att man blivit utsatt för en orättvisa. Exempelvis då man av 
markägaren hindras att plocka bär på dennes mark. Det går att argumentera för 
att grannen inte agerar orättvist utan att han snarare underlåter sin skyldighet 
att låta dig plocka bär.52 
 Begreppet rättighet är ett av rättsteorins mest centrala och 
svårdefinierade. Problemen ses främst i hur rättigheter adderas i diskussionen 
om vad som är moraliskt riktigt och därmed rättvist, men även i själva 
definitionen, dvs. vad det innebär att ha en rättighet. De två infallsvinklarna 
avspeglar sig oundvikligen på varandra men för diskussionen framstår det ändå 
som positivt att, åtminstone i tanken, dela de två åt. Som jag tidigare nämnt 
fann Hägerström att rättigheten inte kan kopplas till något reellt förhållande 
och därför är en ”fantasifigur”. Han accepterar att det till ordet rättighet knyts 

                                                
50 Maslow, Abraham H., Motivation and personality, s 83 
51 Här avses sådant som rätten till liv, likabehandling etc. 
52 Hare, R.M, Moraliskt tänkande, s 164 
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en sorts makt men att denna, såsom äganderätten framstår vid stöld, endast är 
skenbar och kan ses som en tänkt makt.53 Diskussionen under detta avsnitt kan 
till vissa delar sägas vara applicerbara på brottet och skyddsobjektet. Här avser 
jag inte rättigheter som sådana, utan mer korrelationen mellan skyddsobjektets 
karaktärsbaserade ställning som berättigat av en rättighet och den ur brottets 
förkastlighet utsprungna skyldigheten att respektera denna rättighet.54  
 

 

4.2.5.2 Juridiska rättigheter 

Den amerikanske juristen Hohfeld, framhåller att juristens användning av 
begreppet rättighet i skälva verket syftar på fyra skilda innebörder eller 
begrepp av ”rättens minsta gemensamma nämnare”. En rättighet kan i själva 
verket ses som representant för en sida av en rättslig relation mellan minst två 
parter, i vilken de fyra olika varianterna beskriver skillnader i innehåll för den 
andra partens rättsliga ställning.55 Dessa uppdelas av Hohfeld i: 

– kravrättigheter 
– privilegier  
– kompetenser  
– immuniteter 

 
Kravrättigheter föreligger om man på motparten därav kan påföra en 
motsvarande plikt och kan som för även de tre övriga typerna av rättigheter 
gälla även underlåtelser. En frihet åtföljs däremot inte av någon plikt för 
motparten, utan kan snarare beskrivas som att plikter inte skall finnas. 
Exempelvis innebär en frihet för X att göra affärer med Y, inte någon plikt för 
Y att göra affärer, inte heller behöver X göra affärer med Y, hans frihet står 
fortfarande orubbad. Kompetenser är vidare en förmåga att ändra juridiska 
relationer, såsom att upprätta ett testamente eller sluta ett avtal, vilket för den 
andra parten innebär snarast en oförmåga att inverka på en sådan ändring. 
Slutligen så syftar immuniteten på Y: s ställning i de fall X inte äger kompetens 
att ändra dennes rättsliga position, genom att åläggas plikter eller tilldelas 
rättigheter.  
 För mitt arbete är frågeställningen kring rättigheternas korrelation med 
plikten, den största och intressantaste i detta sammanhang, även om den plikt 
det här är frågan om kan avgränsas till att gälla enbart de juridiska plikterna. 
Resonemanget tenderar dock till att bli en fråga likt den om hönan och ägget, 
där:  

1. existensen av en rättighet kan ses som ett rättfärdigande skäl till 
åläggandet av en plikt eller  

2. att rättigheten existerar endast i den utsträckning en motsvarande plikt för 
redan finns.  

 
I överensstämmelse med det första antagandet är rättigheten något, från plikten 
fristående och förstfött som man skulle kunna säga befäster en skyddsvärdhet 
av ett redan existerande intresse. Detta synsätt, stämmer väl överens med min 

                                                
53 Strömberg, Tore: Rättsfilosofins historia i huvuddrag, s 74  
54 Jfr avsnitt 4.2.5.2, sista st. om barns rättigheter 
55 Simmons, Nigel E., Juridiska principfrågor, s 136  
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och säkert andras uppfattning om hur lagstiftaren ser på dessa frågor, då lagen 
inte tilldelar rättigheter utan snarare erkänner sådana genom att genom 
lagstiftningen skydda dessa. Det är likaledes så att det förkommer att lagenligt 
skydd tillförs intressen som inte hotas av någon subjektivt uppfattad kränkning, 
utan mer är att se som uttryck för den paternalismiska statens ”klokhet”.56 
Exempel på detta skulle kunna vara våldshandlingar mot vuxna under 
samtycke eller eutanasi, där det knappast kan vara fråga om en kränkning av 
individens rättigheter. I det senare fallet är det inte orimligt att uppfatta 
situationen så att det istället är staten som, i förlängningen genom ett förbud 
och fördömande av eutanasi, är den som kränker, den ofta obotligt sjuke och 
smärttyngde, individens yttersta önskan.  
 Ett argument till svar för den ”grymma och känslokalla” statliga 
inställningen till en sådan önskan skulle kunna vara av det slag som H. L. A. 
Hart anför, gällande svårigheterna att rättfärdiga barns rättigheter. De 
rättigheter som vi anser tillkommer barn, till skillnad från fullt utvecklade 
vuxna, grundas enligt honom inte i en egentlig respekt för barnets vilja, utan 
vädjar snarare till moralen.57 Den som påstår att barn har rättigheter torde mot 
bakgrund av Harts resonemang, istället syfta på att i de fall vuxna respekterar 
barn, sker detta inte med beaktande av deras rättigheter eller deras vilja, utan 
till följd av den moraliska pliktkänsla som situationen med barnet anmodar om. 
Om rättigheter begreppsmässigt knyts till den egna viljan är därmed begreppet 
inte applicerbart på barn. Rättighetens objekt, dvs. det skyddsobjekt den är 
tillskapad för att skydda, styr mot bakgrund av det sagda inte rättigheten utifrån 
den egna personen, utan ger upphov till en moralisk plikt hos någon annan.58 
Denne reagerar i sin tur mer av egen skyldighet än utav respekt för en rättighet. 
Därmed stipulerar inte detta skyddsvärde en rättighet i vanlig mening, utan 
hänger snarare ihop med den bundenhet (plikt) som kan uppfattas av föräldrar 
och andra i vården och omsorgen om barnen. 
  

 

4.2.5.3 Moraliska rättigheter 

Vid en jämförelse mellan rättsliga och moraliska rättigheter framträder en 
distinkt skillnad. Innebörden av de förra rättigheterna kan erhållas genom 
”identifieringsregler”, en beslutsprocedur för att avgöra vad lagen säger i det 
enskilda fallet, något som däremot saknas för erhållande av moraliska 
rättigheter.59 Ett exempel är att om de som demonstrerar för kvinnors 
rättigheter förlitade sig på förekommande rättsliga rättigheter, så kunde de i sitt 
försök att påverka istället för att demonstrera välja att gå direkt till 
domstolen.60 Tillvägagångssättet att demonstrera, kan endast förmå försöka 
påverka den moraliska men knappast den rättsliga uppfattningen om sådana 
rättigheter, åtminstone inte i någon högre grad. Detta kommer sig av att de 
rättsliga rättigheterna fastställs av rättsordningen, vars forum är domstolen och 
inte torget.  

                                                
56 Jfr Jareborgs påpekande i avsnitt 3.7.3 
57 Simmons, Nigel E.: Juridiska principfrågor, s 144 
58 Jfr avsnitt 3.5, om skyddsobjekt 
59 Jfr avsnitt 7.1.2 och ”Rules of recognition” 
60 Hare, R M: Moraliskt tänkande, s 166 
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En särskilt angelägen frågeställning för diskussionen kring rättigheter generellt, 
är givetvis om den juridiska rättigheten skiljer sig ifrån den moraliska 
rättigheten. Vi kan börja med att fastslå att det de facto förhåller sig så att en 
rättsregel kan tilldela rättigheter som verkar rättvist eller orättvist, utan att 
påverka de moraliska skäl som kan finnas för att följa eller inte följa regeln. 
Detta innebär att trots medvetenheten om att tillämpningen av en viss lagregel 
får en orättvis konsekvens, kan moraliska skäl tala för att ändock tillämpa en 
sådan regel. Ett exempel på en dylik situation beskrivs av Koskinen som det 
moraliska dilemma en djupt troende man ställs inför då denne blir inkallad att 
göra militärtjänstgöring. Lagen säger att alla män i ett visst åldersspann har en 
skyldighet att försvara sitt land. Mannen har en moralisk övertygelse om att 
han inte kan döda en annan människa, grundad i normen att det är fel att döda. 
I detta fall kan den specifika lagregeln få ge vika för grundlagens skydd och 
respekt av individens trosfrihet, i så mån att han slipper bära och lära sig 
hantera vapen. Fortfarande kvarstår dock hans plikt att försvara sitt land.61  

 Det faktum att vad som är moraliskt riktigt i en viss situation kan skilja 
sig så markant åt mellan olika kulturer, är ett stöd för uppfattningen att moral 
inte är något universellt och för alla liktydigt. Trots detta är det min uppfattning 
att det finns vissa värden som människor har lättare att uppfatta som viktigare 
än andra, t.ex. rätten till liv. Skillnaderna i hur människor av två skilda 
grupptillhörigheter bedömer vikten av detta värde, torde rimligtvis vara mindre 
än vad som vore fallet vid en bedömning av exempelvis den moraliska 
felaktigheten i att stjäla.  
 Jag delar Hares uppfattning i den del att det som brukar diskuteras som 
”naturliga” rättigheter i själva fallet utgörs av moral, dvs. vad lagen borde 
uttrycka. Begreppet naturliga rättigheter torde härröra från den tiden då lag och 
moral inte skiljdes åt. För det teoretiska resonemanget innebär en sådan 
begreppsförklaring att vad rätten faktiskt uttrycker kan skiljas från den 
moraliska aspekten av vad den borde uttrycka och därmed undviker man fällan 
att försöka finna ett faktiskt innehåll i en på känslor, uppbyggd moraliskt lag. 
De rättsliga rättigheterna kan relativt enkelt erhållas ur lagen och är ur denna 
aspekt relativt säkra. Det kommer dock i senare delar av uppsatsen framgå, att 
författaren istället sympatiserar med åsikten att den moraliska lagen har ett 
faktiskt innehåll och att detta kan skilja sig från det som inryms i den positiva 
lagen, men att metoderna för att nå kunskapen om innehållet skiljer sig åt.  
 

 

4.2.5.4 Naturliga rättigheter   

Om man tänker sig att vi som människor föds in i denna värld med en viss 
uppsättning egenskaper som bortsett från att de kan skilja sig i kvalitativa 
grader (lärande, minne etc.) inte skiljer sig till sort, har vi i detta avseende lika 
förutsättningar. Detta skulle kunna ses som grund för universaliteten av 
begreppen ”människa” och ”mänskliga rättigheter”.62 Till de delar människor 
är inbördes lika, alltså utifrån vad som egentligen definierar människan, kan 
rätten till lika behandling härledas. Det rätta vore då att få behålla dessa 
egenskaper, eftersom de inte på något sätt inkräktar på någon annans 

                                                
61 Koskinen, Lennart: Vad är rätt?, s. 37 
62 Hare, R.M, Moraliskt tänkande, s 122, Jfr även avsnitt 5.2.1 
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motsvarande egenskaper. Det skulle i och för sig kunna argumenteras för att 
man inte har rätt att födas till liv, då bristen på resurser är så stor att detta, 
indirekt skulle medföra att någon annan därför svälter ihjäl. Detta resonemang 
vore dock alltför spekulativt och skulle ge upphov till en omfattande och från 
syftet avvikande diskussion som därför lämnas därhän.  
 En utgångspunkt för hur rättigheter kan ses som naturliga skulle som sagt 
kunna vara att på empiriska grunder se hur vi kommer till denna värld. Klichén 
att alla människor föds in i denna värld på lika villkor, kanske har relevans. 
Bortser man från de yttre omständigheterna, t.ex. att vissa föds in i fattigdom, 
inte får växa upp på lika villkor m.m., så är Benthams tes om att varje 
människa räknas som en, och ingen människa som mer än en logisk. För att 
återknyta till hur rättigheter kan ses som självklara är det viktigt att avgränsa 
vilka rättigheter som kan komma ifråga, därför att det är långt ifrån alla de som 
inkluderas med stöd av normalt språkbruk. Människan har en rätt till det som 
hör personen till. Med ett accepterande av ett antal grundrättigheter är 
diskussionen på samma plan som den romerska rättens skiljande av vad som är 
ens eget (”suum”), från det som tillhör andra (”suum cuique tribuere”).63 Ett 
accepterande av dessa åsikter skulle kunna förenas med ett accepterande av 
följande grundrättigheter: 

– Rätten till sitt eget liv 
– Rätten till sin kropp och däri bildade tankeyttringar 
– Rätten att behandlas och respekteras i förhållande till den likhet mellan  
 människor som uppstår med livet. 
– Rätten till handlingsfrihet, med beaktande av andras privata sfär, 

eventuellt med därtill hörande avkastning av sådana handlingar. 
 
Hare resonerar som så att rättigheter, mot bakgrund av egentligen 
likhetsprincipen och rätten till lika beaktande, är det samma som kravet på att 
moralprinciper skall vara universaliserbara. Med detta menar han; att om jag 
uttalar mig om att jag bör göra en viss sak mot en person, så måste jag också 
tycka att samma sak borde göras mot mig om jag vore exakt i den andres 
situation.64 En tanke som inte heller ligger så långt ifrån det ”kategoriska 
imperativ”, vilket Kant uppställde och kortfattat innebär att det moraliskt 
riktiga är vad som du skulle vilja blev allmän lag.65  Alltså borde sådana basala 
rättigheter inte kunna inskränkas. Detta kan dock bara gälla i någon slags 
”urstadie”, eftersom människorna därefter påverkas av så många olika faktorer 
(uppfostran, miljö etc.) att det med utgångspunkt i den vuxna individen torde 
vara nästintill omöjligt att se den ”rena” människan. Det är också svårt att se 
varför någon mot bakgrund av ovanstående resonemang och egenskaper skulle 
vara berättigad till fler eller mer omfattande rättigheter än någon annan.   
 

 

4.2.6 Normen 

Norm kommer av latinets “norma” som betyder vinkelhake, alltså ett 
snickeriverktyg, ett rättesnöre. Det används som samlingsbeteckning på olika 

                                                
63 Peczenik, s 409 
64 Hare, R.M, s 122 
65 Se avsnitt 4.4.3 
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typer av handlingsregler och värderingsgrundvalar, med den gemensamma 
nämnaren att alla normer är, i en eller annan mening, vägledande för 
handlingar. De normer som är aktuella för detta arbete kan ordnas enligt 
följande: 

– Beteendenormer – vilka antingen kan vara regler för det rätta beteendet i 
olika sammanhang eller kan vara återgivandet av vad de flesta i en given 
grupp gör. 

– Etiska normer – som traditionellt uppfattas som allmängiltiga 
handlingsregler, t.ex. bibelns gyllene regel; ”Allt vad ni vill att 
människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem”. 

 
Om flera normer verkar tillämpbara och därmed står i konflikt med varandra 
måste kanske, för att särskilja och rangordna dessa, lösning sökas utanför den 
typen av snarast pliktetiska argument man troligen hittar i sandlådan på dagis; 
”för det har min mamma sagt”, eller ”en regel är en regel är en regel”. 
Situationen kan även vara den att det inte kan hittas en norm som är tillämplig 
på det konkreta fallet eller att en tillämpning av en mindre väl anpassad norm 
leder till följder utanför vad som är acceptabelt.   
 

 

4.2.6.1 Den etiska normen 

Den språkliga användningen av begreppet norm inrymmer ett flertal typer av 
regler, med det gemensamt att de utgör yttranden över det som anses rätt eller 
tillåtet respektive orätt eller otillåtet hos en kategori av handlingar. Normen ger 
genom t.ex. regler och föreskrifter, uttryck för värderingar såsom ”livet är 
heligt”, men rättfärdigas snarare genom att de tillmäts ett värde av måttstock 
för våra handlingar. För att markera den diskrepans som kan finnas mellan 
olika normer, beroende på hur centrala värderingar de ämnar ge uttryck för, 
kan det vara på sin plats att försöka kategorisera normerna under olika nivåer. 
Koskinens försök till uppdelning av nivåer för etiska beslutsgrunder, där a 
representerar det högsta värdet, ser ut enligt följande:  

a. Principer 
b. Grundnormer 
c. Handlingsnormer  
d. Regler 

 
Uppdelningen är naturligtvis inte giltig för endast de rent etiska normerna, utan 
placeringen i detta stycke har enbart stilistiska orsaker. Förutom att 
separeringen av normerna är systematiskt, lättillgänglig och begreppsmässigt 
mycket användbar för en diskussion om det ”rätta”, kan den fungera som stöd 
för de fall man finner att flera normer är tillämpliga på samma situation. Det 
blir helt enkelt lättare att väga normerna mot varandra om man lyckas 
nivåbestämma dem först. Detta till trots så kommer den fortsatta 
framställningen att först och främst röra sig kring frågor av principiellt slag och 
den ovanstående uppdelningen av normerna är därför i första hand tänkt att 
underlätta för läsaren.  
 Vid en diskussion om vad som är rätt eller fel i en specifik situation, är 
det intressant att notera att det ofta råder en påtaglig diskrepans mellan 
människor av olika generationer. Det gamla slitna uttrycket – ”det var bättre 
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förr” – används ofta av den äldre generationen för att påskina den svunna 
tidens högre moral. Den stegrande grad av kriminalitet, missbruk och allmänt 
osunt leverne som uppfattas råda i det moderna samhället, anförs inte sällan till 
en lägre moralisk standard med därtill hörande brist på respekt för normerna. 
En del av förklaringen till åtskillnaden mellan generationernas sätt att leva och 
bete sig, handlar nog inte om den ena generationens högre moraliska status 
över den andres, utan helt enkelt om att de normer man väljer att anpassa sig 
efter ser annorlunda ut. Omvärlden förändras och så gör också människans sätt 
att se på den, vilket på ett relativt direkt sätt avspeglar sig i nutidens moraliska 
uppfattningar. Det är mot bakgrund av detta, inte konstigt att konflikter uppstår 
när man skall samsas över vilka normer som egentligen skall anses 
förhärskande och därmed tillmätas betydelsen av vägledande för det rätta 
agerandet i en viss situation. 
 Från moralen, som i mina ögon på något sätt måste utgå från den 
personliga egna övertygelsen om det rätta, skall verbet moraliserande 
avskiljas. Detta uttrycker, sett ur ett rättsligt perspektiv, mer av vad lagstiftaren 
i egenskap av storebror till folket vill förmedla i form av handlingsstyrande 
syfte med en kriminalisering. I detta avseende finner jag att det först och främst 
är den auktoritära makten och inte den inre rösten som talar.  
  

 

4.2.6.2 Den rättsliga normen 

Rättsordningen har genom rättsreglerna naturligtvis sin egen uppsättning eller 
anpassning av normer. Ibland särskiljer man normer från regler och även om 
överlappningen dem emellan är av ett naturligt slag, så är normen av bör - 
karaktär och har inte regelns direkta handlingsfokusering. Denna skillnad 
förstärks genom att regeln uttalar en bestämd konsekvens i fall av överträdelse. 
Avgörande för en regels giltighet är därmed individens insikt av 
konsekvenserna, medan giltigheten för normen aktualiseras genom att 
individen helt enkelt anammar vad normen uttrycker.  
 I det enskilda fallet kan det kanske uppstå tveksamheter om huruvida en 
rättsregel är giltig inom ramen för den rättsordning det rör sig om eller inte. 
Hart beskriver hur giltigheten av dessa följer av att en regel kan anses bindande 
för en begränsad grupp människor på två sätt, nämligen: 

1. när dessa med sina handlingar accepterar regeln som normgivande för sitt 
beteende. Gruppen skall uppfatta sig som bunden av regeln, vilken även 
utgör berättigande för deras valda handlingssätt samt utgör skäl för att 
kritisera avvikande beteende eller 

2. genom att de sekundära reglerna stipulerar att regler tillkomna i sådan 
ordning skall vara bindande.66 

 
För denna uppsats är det dock inte den direkta formen av formell giltighet, 
vilken Harts sekundära regler om en rättsregels giltighet ger uttryck för, som är 

                                                
66 Hart, H L A: The Concept of Law, s 81. Hart delar upp [rättsreglerna] i primära och sekundära, där de 
förstnämnda utgörs av sådana som tillskriver medborgarna rättigheter eller ålägger dessa skyldigheter. De 
sekundära rättsreglerna utgörs istället av sådana som utrycker hur och av vem de primära reglerna får skapas, 
ändras, göras gällande och hur de skall tolkas.  
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i fokus.67 Syftet är istället att försöka övertyga läsaren om att den fullt ut 
rättfärdigade rättsregeln kräver uppfyllande av båda dessa kriterier. Med andra 
ord att den både har tillkommit i behörig ordning och äger reellt stöd hos den 
grupp den berör Kopplar man för ett ögonblick bort huruvida auktoriteten är 
upphovsman till normen eller inte, så kan denna ses som den generaliserade 
summan av vad mänskligheten erfarit är lämpligast att göra i en särskild 
situation. Utöver de båda ovan nämnda förutsättningarna, kan sedan eventuellt 
tilläggas en tredje; uppfyllandet av den universella moralens krav. Härmed har 
diskussionen kring rättsregelns rena giltighet egentligen utökats till att avse 
även det obetingade rättfärdigandet av densamma.  Det är för uppfyllande av 
detta sistnämnda kriterium som de etiska principer som bör gälla måste sökas, 
oavsett om den aktuella handlingen redan beaktats inom den positiva rätten 
eller inte. 
 Hur som helst så framstår vissa grundnormer som mer troliga att vinna 
massans gillande t.ex. kristendomens gyllene regel: ”Allt ni vill att 
människorna skall göra mot er skall ni också göra mot dem.” Normer av detta 
slag är nog i det närmaste odiskutabla, vad gäller sitt existensberättigande som 
guider för vårt handlande, åtminstone utanför filosofins fluffiga lilla värld. 
 

 

4.2.7 Dygd och last 

“Den rättfärdighet som vi nu avser är inte en del 
av dygden utan dygden i dess helhet, 
orättfärdigheten, är inte heller en del av det onda 
utan det onda i dess helhet.” 

Aristoteles 
 
                      
 
 
 
 
Bilden föreställer Aristoteles (384-322 f.Kr.) som tillsammans med Platon å 
ena sidan och kristendomen å andra sidan, kan sägas ha grundlagt en bas av 
värderingar som utgår ifrån vissa grundläggande uppfattningar om människan.1 

Förhållandet mellan det goda och det onda, med avseende på mänskliga 
karakteristika, brukar betecknas av begreppen dygder respektive laster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
67 Jfr avsnitt 7.1.2 
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En sammanställning av dygder och laster, så som de framställs i bl.a. boken: 
”The Divine Comedy” av Dante Alighieri (1265-1321), framgår av bilden 
nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppställningen är inte i överensstämmelse med Aristoteles indelning av dygder 
och laster, utan representerar mer den uppdelning som kristendomen 
traditionellt ställer upp. Tabellen är inte heller tänkt att påvisa ett direkt 
motsatsförhållande mellan dygder och laster, utan är avsedd att exemplifiera 
och illustrera gott och ont, i skepnaden av mänskliga karaktärsdrag.  
 Aristoteles analyserade 350 f.Kr. i sin “Nikomanska Etiken” människans 
karaktär och intelligens såsom de relaterar till lyckan. Han urskiljer två för 
människan art -specifika egenskaper; Moralen och förnuftet. Moralens dygder 
härstammar från karaktären och är formade av vanor som tillkommit genom 
upprepade val. Aristoteles ansåg att den moraliska dygden alltid utgörs av ett 
medel mellan två mindre önskvärda extremer. Exempelvis skulle modet ha sin 
plats mellan fegheten och den förhastade obetänksamheten. Förnuftets dygder 
anser han inte utgöra sådana medel utan dessa är förbehållna en särskild elit 
bland människor. Fullt utvecklade intellektuella dygder kunde endast nås av 
vuxna män från överklassen. Barn, kvinnor, arbetare och de som inte var 
greker, var uteslutna.68  
 Kristendomen har genom historien haft en avsevärd inverkan på vad som 
utmärker den etiskt goda och rättrådiga människan och dennes handlingar. Som 
ett bevis på människans ofullkomlighet och klyvenhet mellan viljor, begär, 
egenskaper och drifter kan Paulus betraktelse av människan fungera som en 
tankemässig länk mellan å ena sidan dygderna och lasterna och å andra sidan 
den rena etiken: 

”Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör 
jag.” 

Rom. 7:19 
 
Denna betraktelse är klarsynt ur flera aspekter. För det första påvisas att 
människor inte alltid gör det som de vet är det riktiga, vilket kan uttryckas som 
att personen bryter mot sin egen moral för att nå vissa eftersträvade resultat. 
Intentionerna är därmed inte alltid goda. För det andra antyds att detta brott 

                                                
68 Aristoteles,  ”Nicomachean Ethics”, http://www.knuten.liu.se/~bjoch509/works/aristotle/nico_ethics.txt 11 
volumes 
 

Dygder Laster 

Kärlek, Caritas Lust, Luxuria 

Hopp, Spes Frosseri, Gula 

Tro, Fides Girighet/, Avaritia 

Måttfullhet, Temperantia Lättja, Acedia 

Rättrådighet, Iustitia Mordlystnad, Ira 

Ståndaktighet, Fortitudo Avundsjuka, Invidia 

Vishet, Sapientia Högmod, Superbia 
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skulle kunna ursäktas med att grunderna för detta antingen ligger utanför vår 
kontroll eller på ett sådant plan inom medvetandet att valet att handla på ett 
visst sätt snarast är att jämställa med en reflex. Det är exempelvis inte ovanligt 
att sexuell åtrå anförs som om det vore ett om inte acceptabelt så åtminstone 
delvis ursäktande skäl för otrohet. Den rationella delen av reflektionen är alltså 
endast en av flera möjliga vägar fram till den mänskliga beslutsprocessen. På 
samma plan men som en slags motpol kan medlidandet sägas grunda en vilja 
att hjälpa någon i nöd, utan att detta egentligen är en medvetet anmanad känsla. 
De olika egenskaperna som präglar eller kanske mer riktigt utgör en persons 
karaktär brukar beroende på om de uppfattas som positiva eller negativa 
betecknas som dygder respektive laster. I religiösa sammanhang benämns de 
senare synder.   
 Synen på människans karaktärsegenskaper och hur dessa skall värderas, 
skiljer sig alltså som synes åt, beroende på om det är exempelvis kristendomen 
eller Aristoteles, som skall ges tolkningsföreträde. Oavsett detta kan inte den 
ovanstående bilden, eller rättare sagt det bud illustrationen förmedlar, fråntas 
varken sitt idéhistoriska värde eller den inverkan på vårt nutida synsätt om vad 
utgör ett moraliskt riktigt beteende eller om vad som styr oss människor. För en 
diskussion om vad som är rätt och fel, är därför lärorna om dygder och laster 
trots sina ålderskrämpor ändå relevanta. Detta värde stärks också genom det 
faktum att de innehållsmässigt, genom historien, varit relativt beständiga samt 
enär de beskriver egenskaper som, i det stora hela, människor fortfarande 
värdesätter och intimt förknippar med moralisk godhet respektive ondska.  
 För de som vill studera en mer populär och modern framställning av 
dygder och laster, rekommenderas filmen “Seven” (1995). I denna jagar 
polisen (Brad Pitt) en massmördare, vars kriterier för att urskilja sina offer och 
sedermera tillvägagångssätt för hur dessa skall bringas om livet, baseras på de 
sju dödssynderna.  
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5 Etikbaserad teoribildning  
”karaktären hos den handlande är viktigare än själva handlingen”.69 

 

5.1 Inledning 
Som jag inledningsvis nämnt så är det inte den deskriptiva moralen, vilken kan 
erhållas empiriskt genom erfarenheter och studier av hur de moraliska reglerna 
tar sig uttryck i den avgränsade grupp som studeras, utan frågor inom den 
normativa etiken som jag vill fokusera på. Nedanstående schema är en 
förenkling av några viktiga positioner inom den normativa etiken kombinerat 
med representanter för dessa. 
 

 Handlingsetiker 
Värderingen sker 
alltid utifrån den 
enskilda handlingen. 

Regeletiker 
Handlingar skall värderas i 
förhållande till värdet hos 
de regler de är uttryck för. 

Teleologer 
Handlingar skall 
uteslutande värderas 
efter hur goda eller 
åtråvärda deras 
konsekvenser är. 

Handlingsutilitariste
r 
Bentham 

Regelutilitarister 
Mill 
Moore 

Deontologer 
Handlingar skall inte 
värderas uteslutande 
utifrån deras 
konsekvenser. 

Adam Smith 
Logstrup 

Kant 

 
 
Som en inledning och teoretisk bakgrund till denna uppsats egentliga 
huvudsyfte, vill jag passa på att skissa upp några grundförutsättningar, utan 
vilka diskussionen kring moralen till sin helhet skulle framstå som betydligt 
sämre rustad. Därefter är tanken att från allmänna filosofiska teorier och 
funderingar närma mig en mer straffrättsligt orienterad inriktning. Med de 
värdeteoretiska teorierna vill jag visa de olika grundinställningar för vilket mått 
av sanning som kan tillmätas ett värde, alltså om en utsaga om värden kan 
sägas vara sann eller falsk.  
 Det är de därpå följande teorierna om den rätta handlingen som 
egentligen utgör själva grunderna för den här uppsatsen. Det är här som de 
etiska teorierna utvecklas och motiveras, varemot vilka kriminaliseringens 
grunder, sedan bör ställas i syfte att nå det etiska rättfärdigandet av 
kriminaliseringen.  
 
 
 
 

                                                
69 Aristoteles, Den Nikomachiska etiken, s 54 
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5.2 Grundläggande åskådningar   

 

5.2.1 Människosynen  

Den moderna tidens åtminstone flaggade humana syn på människan som 
präglad av principfasthet, ärlighet och högt moraliskt stående, skulle efter en 
djupare eftertanke lika väl kunna sägas lämna en något besk eftersmak av 
egenintresse, dubbelmoral och falskhet. Moralen har ett omedelbart samband 
med människan, i det att ett moraliskt omdöme inte kan ges om beteenden som 
inte härrör från en människa. Denna distinktion får anses allmängiltig och 
härstammar säkerligen från moralbegreppets förutsättande av att människan vid 
valet mellan olika handlingssätt tar en större eller mindre hjälp av vad vi kallar 
förnuftet. En förmåga som förutsätts vara artspecifik just för människan. Detta 
skall inte förväxlas med en åsikt att förnuftet alldeles givet är en ostridig 
företeelse eller för den delen att det över huvud taget inverkar på vad som jag 
vill benämna reflektionen. För att inte gå händelserna alltför långt i förväg skall 
det sägas att de nu uppradade meningsskiljaktigheterna kommer att behandlas 
vartefter de framstår som mest angelägna att ta upp. 
 Ett av de områden inom filosofin som fått stor uppmärksamhet, är det 
som 1948 resulterade i Förenta nationernas allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna, vilka med Art. 1 i huvudtexten inleds: 

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade 
med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av 
broderskap.” 

  
Att verkligheten inte svarat upp mot denna utopi och att lidande i alla dess 
former frodats genom historien är inte någon hemlighet. Hade det inte varit så, 
så hade det därmed inte funnit något behov av att fastställa några mänskliga 
rättigheter. Sett till verkligheten, även med beaktande av demokratiprincipen, 
så skulle man därför kunna säga; så har människor handlat, sådan är seden och 
sådan är därför moralen. Att torrt konstatera detta förhållande är kanske inte 
heller rättvisande, enär historien präglats av maktens rätt. Detta förhållande 
som snarast härrör ur djurens, av naturen givna, förhållningsregler och som då 
eller där de ägde/äger relevans för mänskliga förhållanden, inte kan ses som 
accepterat av massan utan mer som tvångsmässigt påtvingat. 
 

 

5.2.2 Handlingen 

Handlingen som sådan skall, enligt straffrättens regler om ansvar, vara av 
sådant slag att personen äger kontroll över den. I vissa fall kan ansvar ådömas 
en person som saknat förmågan att kontrollera sina kroppsrörelser vid 
gärningstillfället. Avgörande kan då vara t.ex. att personen medvetet försatt sig 
i en situation där denna kontroll kan äventyras. Även enligt moralens regler, så 
bedöms handlingen utifrån den handlande och såsom i straffrättsliga 
sammanhang är de beroende av bl.a. dennes skäl, motiv, avsikter och 
önskemål. Detta är den personliga eller själsliga sidan av det mänskliga 
beteendet, till skillnad från den fysiska karaktären av handlingen, dvs. rörelsen, 
vilken för sin förklaring och förståelse kräver goda kunskaper i fysik och kemi.  
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En handling är såvitt jag förstår, till största delen ett resultat av en avsevärd 
mängd kemiska reaktioner, vilka på mycket raffinerat sätt leder till 
muskelsammandragningar och därmed rörelser. Jag vill nog påstå att många av 
kroppens receptorer, kanske inte alltid på molekylärnivå och för alla sorter, 
dock kräver en medvetenhet för att reagera i den grad och av det slag vi 
antingen behöver eller vill. Den kontrollerade handlingen vore vid ett 
förnekande av känslornas existens omöjlig. Hjärtmuskeln är ett exempel på en 
del av människokroppen som inte behöver eller står under medvetandets 
kontroll, utan styrs av det s.k. autonoma nervsystemet. Tur är väl det med tanke 
på att det annars inte hade varit så lätt att sova.  
 

 

5.2.3 Viljan 

Kant ansåg att det renaste goda är den goda viljan. Accepterar man att 
människan har en fri vilja, så ligger det nära till hands att också se viljan intimt 
sammankopplad med ett förnuft. Viljan är något som är medvetet formulerad 
och som för ett moraliskt värde, såsom genom medlidande, kräver en aktiv 
insats av den som påstår sig utfört t.ex. en moraliskt god handling.70 Aristoteles 
beskrev kopplingen mellan förnuftet och känslan med en fras som kan ses som 
en slogan för empirismen. Han menade att: 

 ”There is nothing in the intellect that was not first in the senses.” 71 
 
Kanske kan detta påstående användas som förklaring till varför den mänskliga 
naturen, med sin komplexitet och fria vilja, är närmast omöjlig att förstå. Jag 
använde mig ovan flyktigt av förnuftet som samlingsbegrepp över människans 
verktyg för sitt tankearbete, men som också är just exempel på den förmåga till 
abstrakt tänkande som människan troligen är ensam om att besitta.72 Människor 
har en (låt vara svårförklarlig) begåvning eller förmåga att ur en samling fakta, 
känslor och sinnesintryck, utvärdera och göra sig en föreställning om huruvida 
något är gott, ont, rätt eller fel. Med andra ord förmågan att utföra ett 
tankearbete som resulterar i en moralisk bedömning. Detta är en av de 
specifika egenskaper som skiljer oss från djuren, vilka snarare styrs av 
impulsivitet och sinnesretningar, än rationalitet och medvetna överväganden. 
Ett för många bekant exempel på detta återfinns hos ett av våra husdjur – 
hunden – vilka genom upprepade sinnesretningar kan tillvänjas att koppla 
samman vissa signaler med särskilda händelser, t.ex. att de får mat.  
 Naturen anses lyda under sin egen lag: “survival of the fittest”, vilken 
applicerad på den moderna människans interagerande med andra människor 
nog skulle anses som primitiv och inhuman. Detta till trots så bör det påminnas 
om att det egentligen var exakt samma spelregler som gällde för människan 
inte alltför långt tillbaks i historien. På samma gång är det svårt att låta bli att 
undra om inte djurens lag fortfarande dominerar hur vi människor hanterar 
vissa situationer, såsom kampen om kontrollen över tillgångar och resurser. 
Ingen skulle komma på tanken att anklaga djuren för att vara omoraliska, 
möjligen grymma, eftersom de inte äger människans rationella förmågor till 

                                                
70 Anderberg, Thomas: Guds moral, s. 104 
71 http://www.nyu.edu/pages/linguistics/courses/v610051/aristote.html, 2002-06-04, kl. 13.52 
72 Bergström, Matti:Den okända hjärnan s 8 ff 
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reflektion. Djuren bör i detta avseende istället kallas amoraliska, dvs. de 
präglas av en frånvaro av moral. Människor kan inte i normalfallet ursäkta sitt 
beteende med hänvisande till bristande reflektionsförmåga. Därför kan de inte 
heller komma undan det faktum att de har en moral och därmed också vad man 
brukar kalla ett moraliskt ansvar. Denna term är inte helt enkel att greppa, men 
implicerar några intressanta egenskaper i det åsyftade. T.ex. att ansvaret har en 
något annorlunda karaktär av skyldighet, alltså något som manar till 
uppfyllelse, än vad som inryms under det straffrättsliga anvarsbegreppet.  
 Mot bakgrund av det sagda innebär ett, från det moraliskt riktiga, 
avvikande beteende att vad personen gjort sig skyldig till präglas av omoral. 
Undantaget som bekräftar regeln skulle kunna ligga till grund för bedömningar 
av gärningsmannens ansvar för brott. Den s.k. konformitetsprincipen uttrycker 
att för ansvar för brott krävs förmågan att kunna rätta sig efter lagen vid 
tidpunkten för den brottsliga gärningen.73 En bristande medvetenhet som t.ex. 
hos minderåriga eller hos dem, som av viss anledning, saknar förmåga att göra 
etiska övervägningar skulle kunna utgöra en sådan brist i nämnda förmåga. Jag 
kommer att vidareutveckla resonemanget kring viljan, med en fokusering på 
den fria viljan, senare under avsnitt 5.4.3 om pliktetiken. 
 

 

5.2.5 Känslor  

Det är intressant att redan Platon, i sin beskrivning av själens beståndsdelar (i 
”Politeia”, Staten), utgår från uppfattningen att känslor är hierarkiskt 
underordnade. Dessa kopplar han samman med det mer primitiva begäret. 
Känslorna beskrivs rangordningsmässigt vara diametralt motsatta den högsta 
funktionen, vilken utgörs av förnuftet följt av viljan. Huruvida denna 
uppfattning ges eller bör ges företräde framför andra tänker jag inte gå in på 
just nu, utan detta berörs under avsnitt 5.4.   
 För att gränsen för vad som är sanning lättare skall kunna sättas 
någonstans, torde denna inom vetenskapen generellt vara förknippad med 
förmågan till förnimmelse. Det som kan observeras och sedermera verifieras 
kan lättare komma ifråga som en sanning om en verklighet. Sådana åsikter 
måste dock kunna ifrågasättas, enär varje kännande människa i och med 
känslans uppfattande bekräftat dess existens, åtminstone för sig själv. Om så 
inte vore fallet får helt plötsligt förnimmelserna ingen betydelse, utan måste ses 
som irrationella och spontana irritationsmoment i det vardagliga livets. Det 
känns nästintill tvunget att ifrågasätta om det ens vore möjligt att klara sig utan 
uppbackning av sin inre information.74  
 En känslas objektiva sida har definitivt svårigheter att undvika att 
jämställas med en den personliga uppfattningens subjektiva sida. Vad jag 
menar är att känslor per definition inbjuder till kritik på grund av sin likhet med 
en uppskattning eller en gissning. I realiteten borde dock vad jag verkligen 
tycker, inte kunna förringas i sin riktighet, då jag för denna slutsats uppbringat 
all förmåga och använt mig av alla erfarenheter som för mig som människa är 
möjligt.  Med olika typer av metoder t.ex. hypnos eller medelst användande av 
s.k. sanningsserum, kan denna uppfattning säkras och riktigheten i min 

                                                
73 Jareborg, Nils: Straffrättens ansvarslära, s 194 
74 Se även avsnitt 4.2.2, om handlingen 
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uppfattning bestämmas. Härvid borde den teoretiska satsens krav på 
verifierbarhet om inte uppfyllas så åtminstone närmas.   
 Problemen med känslor tenderar att vara mindre av existentiellt än av 
universellt, definitionsmässigt och fastställbart slag. Svårigheterna med att 
kontrollera sanningshalten av en moralisk utsaga utgör i sig inget bevis för att 
denna inte kan fastställas. Frågorna kring känslornas flyktiga karaktär, har 
därför brytt hjärnorna hos ”de lärde” sedan tidernas begynnelse eller i vart fall 
strax därefter. Jag läste en textrad under arbetet med denna uppsats som klart 
illustrerade det ogreppbara med känslan. Kontentan var att i samma ögonblick 
jag försöker att förmedla innehållet i det som jag känner inom mig är det som 
var så riktigt, självklart och tydligt det kan bli ofrånkomligen borta. 
 

  

5.3 Värdeteorier 

 

5.3.1 Inledning 

Värdeteori kallas den filosofiska analysen och tolkningen av värdeutsagor och 
spelar en viktig roll för bl.a. etiken och rättsfilosofin. Utan en värdeteori (även 
om denna är oreflekterad) med vilken man försöker förklara vad lagtexten 
åsyftar med begrepp som ”otillbörlig” eller ”avsevärd” riskerar vi snart att falla 
i godtyckets fälla. De svenska juristernas syn på frågor om rätt och moral, har 
som kollektiv ”sedan decennier på ett avgörande sätt påverkats av den endast i 
Sverige världsberömda Axel Hägerström och Uppsalaskolan”.75 Jag är benägen 
att hålla med om att det värdeteoretiska förhållningssätt Hägerström kan anses 
ha populariserat, den s.k. värdenihilismen, inte har präglat den internationella 
debatten om värden i sådan grad som många av de andra värdeteoretiska 
inriktningarna har gjort. Mot bakgrund av det citerade påståendets andemening, 
får det kanske också befaras att det kritiska sinnet hos den genomsnittlige 
svenske juristen inte sätts till användning i den grad det borde. Vad jag menar 
är, för det första att det inte alls kan tas för givet att frågor av detta slag 
diskuteras mer än ytligt, varken under studietiden eller i arbetslivet. För det 
andra finns risken att en alltför ensidig och i tiden utsträckt dominans av den 
rådande meningen medför en känsla av resignation mot densamma, samtidigt 
som det är bekvämt att nyttja det ”färdigtänkta”.  
 För att ge en större förståelse för hur den svenske juristen normalt ställer 
sig till de etiska grundfrågorna, bör åtminstone några av våra filosofiska 
tänkare och deras uppfattningar kort redovisas. 1843 tillträdde Christopher 
Jakob Boström (1797-1866), professuren i praktisk filosofi i Uppsala och 
”boströmianismen” präglade under lång tid inte bara universitetsfilosofin utan 
även den rådande ideologin om hur samhället skulle vara uppbyggt. 
Moralfilosofiskt var han delvis präglad av de motsättningar mellan värld och 
medvetande som Kant påtalat, men till skillnad från honom ansåg Boström att 
människan inte äger förmågan att se verkligheten som den egentligen är, utan 
att denna endast kan vara Guds tankar och idéer, utom räckhåll för mänsklig 
perception.  
 

                                                
75 Beyer i Rätt och moral, s 128 
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Den rena verkligheten utgörs alltså av Gud, det fullkomliga förnuftet eller det 
absoluta självmedvetandet vari idéerna till allt annat existerar.  Han uttrycker 
detta som:  

”den relativa verkligheten (fenomenet, sinnevärlden) har i detta absoluta (Gud) 
sin realgrund, i det begränsade mänskliga medvetandet sin formalgrund.”76  

 
 
Vad som för människan måste vara det moraliskt högsta, var att frigöra sig från 
den sinnliga världen. I sin filosofi om staten, framhöll Boström att samhället 
som en individ också måste representeras av en enda individ, monarken. Härav 
följer att den demokratiska folkrepresentationens syfte endast var att bistå och 
råda kungen, utan någon som helst reell inverkan på landets styre.77  
 

 

5.3.2 Värdesubjektivism 

Den värdeteori som genom värdesatser beskriver känslorna hos den som 
värderar brukar kallas för värdesubjektivism. Ett annat uttryck för denna 
inriktning ges av påståendet att ting eller handlingar i sig inte kan inrymma så 
kallande värdeegenskaper, utan att dessa alltid måste vara värden för någon. 
För att nå en högre grad av objektivitet vid uttryckande av teoretiska 
påståenden, kan dessa härledas till att empiriskt eller rationellt visas vara sanna 
eller falska. Om jag tycker att en handling (h) är rätt, skulle jag istället kunna 
säga att jag gillar (h). Att undersöka om jag verkligen gillar (h) är något som 
man empiriskt faktiskt kan göra; genom intervjuer, lögndetektorer eller tortyr. 
Denna väg att översätta etiska utsagor till utsagor om människors subjektiva 
uppfattningar brukar alltså kallas värdesubjektivism.  
   

 

5.3.3 Värdeobjektivism 

Hit här uppfattningar att värdesatser av typen ”det där är en omoralisk 
handling”, är verkliga omdömen som påstår något om verkligheten. Objektet 
för värderingen tillskrivs en sorts värdeegenskap, vilket gör det möjligt att 
bestämma att det med ovanstående exempels ord, är en omoralisk handling. 
Sanningshalten i ett sådant påstående är då, precis som för andra påståenden 
om verkligheten, helt beroende av om denna egenskap påträffas i den 
värderade företeelsen eller inte. Paralleller skulle här kunna dras till vad för 
slags egenskaper dygderna egentligen är beskrivningar av. Dygder utgör i 
själva verket en slags sammanfattning av de karaktärsdrag hos människor som 
anses vara uttryck för det goda. På samma sätt som dygderna kan speglas i en 
persons handlingar och livsföring, uppfattar den som anser att värden objektivt 
kan fastställas att de omoraliska karaktärsdragen avspeglar sig i t.ex. den 
omoraliska handlingen.  

                                                
76 Källström, Staffan, Den gode nihilisten, s 11 
77 A a s 9 ff 
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5.3.4 Värdenihilism 

Omfattningen av detta stycke kan motiveras mer av patriotiska än av 
innehållsmässiga skäl, vilka kompletteras i och med det faktum att denna 
värdeteori har varit och fortfarande får tros vara starkt influerande på juridisk 
skolning i Sverige.  
 Axel Hägerström (1868-1939) blev professor i praktisk filosofi i Uppsala 
1911 och såg filosofins huvuduppgift vara den kritiska analysen till skillnad 
från Boströms system av tankekonstruktioner. Hägerström bidrog till att bevara 
den moralkritiska inställning som tidigare svenska filosofer förespråkat och 
Uppsalaskolan brukar förknippas med kritiken av subjektivismen i 
kunskapsteorin, kritiken av metafysiken och naturligtvis professor Hägerströms 
diskussion kring innebörden av värdesatser. Om dessa säger han att tankar, 
känslor och värderingar utgör exempel på immateriella företeelser som trots att 
de har verklighetskaraktär, inte kan inrymmas i ”tingens” verklighet. Eftersom 
två jämte varandra existerande världar inte kan finnas, då denna är en och 
odelbar, måste värdesatser alltså tillhöra en ”skenvärld” och är bestämningar 
hos den fysiska organismen. Slutsatsen blir därmed att: 

”[o]m värderingen tolkas som uttryck för känslor hos den som formulerar den 
ligger det nära till hands att dra slutsatsen att värden inte kan ha en självständig 
existens; de ingår blott som element i en värdeföreställning och är sålunda 
beroende av den värderande individen.”78 

 
Härav kan kanske något av förklaringen till rättsordningens något konservativa 
hållning finnas, t.ex. vad gäller domstolarnas frånvaro av hänvisningar till, i 
realiteten beaktade, värden såsom rättigheter och rättvisa. Ser vi till främmande 
länders rättsordningar, finns där onekligen en större acceptans av att tillskriva 
värderande uttryck egenvärde, även om dessa inte heller alltid kan erhållas 
direkt ur den positiva rätten.  
 Axel Hägerström (1868-1939), baserade sina åsikter på frågeställningar 
kring hur verkligheten är beskaffad. Han ansåg att all kunskap är en kunskap 
om verkligheten och att allt som därför antas existera måste kunna placeras i 
tid och rum, dvs. objektiva bestämningar.79 Fenomen utanför tid och rum är 
enligt honom enbart föreställningar, hänförbara till metafysik80 och därmed 
något utan egna värden. Dylika åsikter brukar sammanfattas under 
beteckningen värdenihilistiska och har påverkat den svenska rättordningens 
syn på känslor och dess yttringar. Att det finns något som överhuvudtaget kan 
sägas vara en sanning är trots allt även detta en subjektiv värdering. 
 Argumentationen som bevismedel för ett påståendes absoluta sanning, 
har på givna grunder stora brister i det att den bygger på just en teoretisk grund. 
Allt torde kunna härledas från en tro på en elementär frånvaro av absoluta 
sanningar, både i vad gäller sinnevärlden och i de vardagliga handlingar som 
ingår i samhället. Med ett sådant synsätt torde allt vad människan 
överhuvudtaget kan förnimma, i samma ögonblick som detta förstås som en 
sanning, endast bestå av ett metafysiskt tillrättaläggande av en samling intryck, 

                                                
78 A a s 16 
79 Hägerström, Axel: Botanisten och Filosofen, s 59 
80 I Alf Ahlbergs bok; Filosofiskt lexikon, anges Hägerström som en av många medverkande. Metafysiken 
beskrivs här som ”den (verkliga eller problematiska) vetenskap som befattar sig med »tingens» väsen, problemen 
om verklighetens yttersta beskaffenhet, förändringarnas yttersta grunder.” Om metafysiken sägs vidare att den av 
Aristoteles kallades ”»den första filosofin»”. 
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guidade av personens intellektuella förråd eller erfarenhet. Att med denna åsikt 
hitta några sanningar alls ter sig åtminstone initialt, närmast lönlöst. 
 

 

5.3.5 Sammanfattning 

För att utveckla vad jag påbörjade redan under problembakgrunden, så kan de 
flesta människor knyta en mening med ett ord som förutsätter en värdering, 
t.ex. god eller rätt. En person kan troligen urskilja vad som är gott eller rätt och 
övertyga både sig själv och andra om påståendets riktighet. Ber man däremot 
samma person säga varför denne fann något gott eller rätt uppstår omedelbart 
problem och övertygelsen är inte heller lika lätt att överföra på andra. Till 
illustration av detta problem vill jag använda mig av Jareborgs resonemang 
kring ordet ”bra”, varmed han kritiserar flertalet av 1900-talets filosofer och 
deras teorier kring värdeord. Han säger att “[e]tt vanligt misstag är att tro att 
det finns någon ‘deskriptiv mening’ hos ‘bra’ vid sidan av en beskrivning av 
vad som gör att något är bra”. En kniv kan givetvis vara bra just eller endast på 
grund av att den är skarp. Men det går inte att säga att en skarp kniv är 
detsamma som en bra kniv. Jareborg utvecklar detta som: 

 ”Skärpan är det ‘naturalistiska’ underlaget för godheten, men det vore orimligt att 
påstå att en ‘bra kniv’ betyder detsamma som en ‘skarp kniv’.”81  

På ett individuellt plan och mot bakgrund av det sagda, så framstår kärnan av 
det rätta i något man finner vara rätt, utgöras just av de egenskaper eller 
karaktärsdrag som den värderande personen tillmäter eller förknippar med 
ordet rätt.82 För den enskilde individen bestäms nog i realiteten hans/hennes 
åsikter, principer och därmed också värderingar till viss del av den påverkan 
personen låter sig ha av andra. Grupptryck eller enbart ett accepterande och 
instämmande i rimlig argumentation, är något vi alla dagligen utsätts för, 
ibland omedvetet. Frågan är bara om de inre värderingarna kan appliceras på 
en sådan tanke eller om de rör sig på en nivå utom påverkan, liknande den jag 
kommer att diskutera under avsnittet o pliktetiken. Alltså kan de sanna 
värderingar en person har påverkas eller är det snarare frågan om ett avstående 
från vad denne känner är rätt. Mina sympatier ligger som ni säkert förstår mer i 
linje med det senare påståendet. 
 

 

5.4 Teorier om den rätta handlingen 

“...and surely it is better for the world that men should be right from wrong 
motives than that they would do wrong with the best intentions. What concerns 
society is conduct, not opinion: if only our actions are just and good, it matters 
not a straw to others whether our opinions are mistaken.”  

Sir James Frazer, Psyche's Task [1909]   

                                                
81 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, s 32 
82 Se avsnitt 5.4.3, om pliktetik för vidare resonemang 



 54 

5.4.1 Inledning 

Moraliska värderingar brukar uppdelas som tillhörande i huvudsakligen två 
olika former av etik, varvid det avgörande är det kriterium som uppställs för 
bedömningen av värderingen. Först skall konsekvensetiker eller teleologer83 
nämnas. Dessa hävdar att handlingar uteslutande skall värderas utifrån hur 
goda eller åtråvärda dess konsekvenser eller handlingsmål är och vidare att ett 
riktigt övervägande, i sig aldrig kan göra en handling god, möjligen berömvärd. 
De som inte ställer sig bakom ett sådant resonemang kallas för sinnelagsetiker 
eller deontologer84. Dessa håller vanligtvis just de överväganden som ligger till 
grund för en handling som avgörande för handlingens värdering. En 
konsekvensetik måste knytas samman med en teori om vad som är gott i sig 
själv, dvs. en värdeteori, medan en deontisk etik måste innehålla en pliktlära.  
 

 

5.4.2 Konsekvensetiken 

Det moraliska värdet av en handling bestäms ur ett konsekvensetiskt perspektiv 
alltid av dess konsekvenser, oavsett om de är goda, onda, medvetna eller 
omedvetna. Det allmänna konsekvensetiska kriterium för en rätt handling är 
då: 

En handling (h) är rätt om och endast om den får bättre konsekvenser än någon 
annan till buds stående handling. 

 
Det framgår med all tydlighet vilka bristerna med en sådan tes är. Ingenting 
sägs om vad som menas med bättre konsekvenser, inte heller för vem de skall 
vara bättre, vem som skall ansvara för bedömningen av vad som är gott, eller 
vilka fördelningskriterier som skall gälla för det goda. Konsekvensetiken har 
dock i sin mest kända form, utilitarismen85, haft ett stort inflytande på filosofin. 
Som avgörande för en fördelning av gott och ont enligt denna inriktning sägs 
att: 

En handling (h) är rätt om och endast om den medför sådana konsekvenser för 
mänskligheten i stort, som är bättre (eller mindre dåliga) än konsekvenserna av 
alla andra handlingsalternativ. 

 
Den ovanstående kritiken får anses gälla oinskränkt även för utilitarismen. 
Konsekvensetiken dragen till sin spets innebär i själva verket, vilket framgår av 
det jesuitiska uttrycket, “ändamålet helgar medlen”, att praktiskt taget vad som 
helst kan rättfärdigas om syftet är gott. I samband med diskussioner kring den 
rätta handlingen, bör den ständigt aktuella men moralfilosofiskt omdebatterade 
frågan om det yttersta värdet, ”summum bonum”, lyftas fram. Lyckas man 
finna ett sådant värde, vilket t.ex. vissa religioner anser att de gjort genom 
”frälsningen” eller ”försoningen” eller ideologiskt såsom genom det 
”kommunistiska idealsamhällets förverkligande”, innebär detta att alla andra 
värden bedöms utifrån om det bidrar till uppfyllandet av det yttersta värdet. I 
det forna sovjetiska rikets ideologi var just förverkligandet av det 
kommunistiska samhället det enda tillåtna, dvs. vad som är det rätta är redan 

                                                
83 Ordet kommer av grekiskans ”telos”, som betyder ändamål 
84 Ordet kommer av grekiskans ord för plikt;  ”deon” 
85 Efter latinets ”utilas”, som betyder nytta. 
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fastställt, vilket för sitt uppnående tilläts undertrycka alla övriga intressen. I 
detta exempel får en likställelse av det goda med det rätta, resultatet av något 
otvivelaktigt orättfärdigt. Ett annat exempel återfinns i nazi - tysklands 
ideologi, i enlighet med vilken regler om utrensning av vissa raser gjordes 
legalt under förevändning att rättsreglerna medgav ett sådant förfarande. Även 
att lagarna tillkom i vederbörlig ordning, finns det en påtaglig och rättmätig 
motvilja mot att tillmäta dessa lagar status som rättsregler. Nyttomaximering 
kan ses som en målsättning med samhällslivet i stort men kan mot bakgrund av 
det sagda rimligen inte utgöra grund för avgörande om en handling är rätt eller 
inte.  
 Bentham var av åsikten att moralen och rätten skulle skiljas åt då rätten 
är en produkt av vilja. Konsekvenserna av detta blir att den som lyckas att 
belägra maktpositionen i samhället därmed automatiskt äger bestämma vad det 
rätta är. Ett sådant synsätt knyter inte direkt någon stringens eller 
förutsägbarhet till rättsordningen, enär den vilja som åsyftas, såvitt jag kan se, 
är av en rent subjektiv natur. Tvärtom manar en sådan uppfattning till att 
medborgarna är utelämnade till de styrandes välvilja och godtycke, begränsat 
egentligen endast av den allmänna principen om nyttomaximering, vilken är 
avsedd att komma alla medborgare tillgodo. Det finns dock ingen möjlighet att 
hitta en objektiv gemensam maximal nytta för alla medborgare, enär varje 
försök till formulerandet av en sådan endast kan resultera i subjektiva 
uppfattningar. En användning av det goda, begränsat av vissa grundläggande 
okränkbara värderingar, skulle kunna minimera de tragiska effekter som kan 
följa på den typ av fanatisk övertygelse, brist på förnuftig prioritering av 
skyddsvärda intressen och moralisk okänslighet, som var en realitet i t.ex. forna 
Sovjetunionen. En princip som respekterar sådana okränkbara värderingar kan 
formuleras som att:  

”en persons eller grupps välbefinnande eller lycka får aldrig köpas på bekostnad 
av någon annans lidande”.86 

 
Innebörden torde vara att hitta ett sätt att värdera det goda eller det rätta mot 
det onda eller orätta, något som inte låter sig göras helt enkelt. Hur mäter man 
upp en viss kvantitet gott som följaktligen skall väga mer än en viss kvantitet 
ont. Hedenius och Koskinen ställer sig bakom ett sådant användande av 
konsekvensetiken, först sedan objektet för lyckan och lidandet är identiskt, 
såsom vore fallet om jag själv väljer att ta på mig ett visst lidande för att jag 
därmed tror mig på ett senare stadium finna större lycka. Ett konkret exempel 
på en sådan situation vore att utsätta sig för ett kirurgiskt ingrepp i hopp om 
bättre hälsa efteråt. De menar att en egen lyckomängd inte kan sättas i relation 
till andra människors lidande, något som inte är svårt att sympatisera med. 
Svårigheten med ett sådant resonemang är att det är delvis oförenligt med det 
moderna samhällets främst rättsliga funktioner. Hela straffrätten är ju 
uppbyggd som en teoretisk vågskål, avsedd för vägning av intressen.  
 
 

                                                
86 Cit. av Frankena, W, Ethics, s 20, efter Koskinen, L, Vad är rätt?, s 71  
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5.4.3 Pliktetiken 

”Man kallar en handlings blotta överensstämmelse med lagen, utan hänsyn till 
handlingens drivfjäder, dess legalitet (lagenlighet); medan den 
överrensstämmelse, vid vilken idén om en ur lagen uppstående plikt samtidigt 
är handlingens drivfjäder, kallas handlingens moralitet (sedlighet).” 

Immanuel Kant 
 
Pliktetiken utgår helt enkelt ifrån idén att det finns vissa handlingar som är 
rätta och därmed förpliktande till sin natur. De måste väljas. I ett 
filosofilexikon beskrivs pliktetiken som det man är rättsligt eller moraliskt 
bunden att göra i kraft av att man har en bestämd ställning eller står i ett 
bestämt förhållande till andra varanden87.  
 Den pliktetiska teorin kräver inte, nej i strikt mening bejakar den inte ens 
en handlings konsekvenser vid fastställningen av det rätta respektive det orätta. 
Nu förhåller det sig så att teorin inte kan tillämpas med kravet på en sådan grad 
av efterlevnad, eftersom de mänskliga erfarenheterna som ligger till grund för 
normen, baseras på just mänskliga karaktärsdrag, t.ex. känslor och kritiskt 
tänkande och däri ingår troligen att, om även omedvetet, bedöma framtida och 
begrunda existerande konsekvenser av en handling.  
 Immanuel Kant (1724–1804) beskrev all lagstiftning som bestående av 
två skilda moment.88  Det första steget innebär att handlingen objektivt sett 
förankras som en plikt, handlingen görs härmed nödvändig. Således bör man 
med den juridiska lagens plikt endast förstå den som följer av förmågan att 
pliktlägga vissa handlingar eller avståendet från sådana.  Människorna som 
skall styras av denna lag gör så av sådana anledningar som att undgå 
förmaningar eller straff, då plikten, i detta fall, kan framställas, utav enbart det 
faktum att lagen tillkommit i vederbörlig ordning. Lagen och därmed plikten 
att följa lagens bud, har med andra ord blivit juridiskt bindande och giltig. 
 Det andra steget är däremot mer av en subjektiv och inre beskaffenhet. 
Här avses den lag, som i form av en motivation, grundar individens oberoende 
vilja eller verkliga uppfattning om att lagen utgör en plikt om att följa lagens 
bud. Med andra ord så gör denna lag, plikten till drivfjäder för viljan.89 Den 
senare är den etiska lagen medan den förra är den juridiska lagen.  
 Ett annat sätt att se skillnaden mellan de båda lagarna skulle kunna vara 
att se till ursprunget. Den juridiska lagen stiftas genom att välja vilket 
skyddsobjekt som skall äga företräde framför andra, varvid de kriterier som 
uppställs för detta urval kan bero på t.ex. politiska påtryckningar eller av 
effektivitetsskäl. Individen kan bestämma sig för att följa den, av den positiva 
rätten, givna plikten utan att ett sådant handlingssätt följer av en inre 
motivation att göra så.90 Moralen hänför sig till den förnuftsbaserade fria 
viljan, inte till den subjektiva viljan. Härav följer att juridisk lag naturligtvis 
kan, men inte måste vara ett utslag av etisk lag, samtidigt som att denna inte 

                                                
87 Det som avses här är sådant som t.ex. ting, egenskaper, relationer, värden, ideala storheter (t.ex. tal), 
sakförhållanden och annat. 
88 Med lagstiftning förstås Kant här avse all föreskrift för såväl inre som yttre handlingar, dvs. egentligen rättsligt 
som moraliskt, ursprungen ur såväl det egna förnuftet som annans vilja. 
89 Immanuel, Kant, Metaphysik der Sitten, AB 15, 1797, svensk övers. Lennart Åqvist, Rättsteoretiska klassiker, 
s 203 
90 Kant använder sig av både handlingens inre drivfjäder och pliktidén för att tydliggöra vad jag betecknar som 
den inre motivationen för att företa en handling. 
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kan utgöra plikten att följa den juridiska lagen utan endast motivationen till 
varför pliktkänslan uppstår.  
 Den etiska lagen uppställer enligt Kant plikten som de 
handlingsföreskrifter som det moraliska övervägandet föreskriver.91 Plikten bör 
ses som motsats till böjelserna, vilka istället är de handlingsgrunder som 
härstammar från människans sinnliga drifter och behov, eftersom plikten 
påbjuder oss att handla på ett visst sätt oberoende av vilka önskningar och 
drifter man har. Den moraliskt riktiga handlingen skall därför förstås som den 
som är i överensstämmelse med plikten och som samtidigt är motiverad av 
pliktkänslan. Den styrs av handlingsföreskrifter som ligger inom det 
människliga förnuftets kapacitet och vilka är givna och förpliktande till sin 
natur. Kant förtydligar detta som att inget handlande är moraliskt om det inte 
dikteras av pliktkänslan. En handling blir inte moraliskt riktig, vid t.ex. ett 
avstående från att skada någon annan på grund av rädsla för straff eller 
samhällets ogillande, utan handlingsgrunden måste komma från ett 
djupare/högre plan. En moralisk person är en person som mår illa av att skada 
andra.  
 Kant bygger sin filosofi på den mänskliga viljan som med hjälp av 
förnuftet kan resultera i en god vilja, vilken till skillnad ifrån konsekvenserna 
avgör huruvida en handling är moraliskt god. Kants berömda kategoriska 
imperativ, som i form av ett slags processuell lära, därmed kan ses utgöra 
moralens inkorporerande i normativ mening, menar i enlighet med nämnda 
tankar att:  

”du skall endast handla i enlighet med den maxim som du vill skall vara en 
universell lag.” 

 
Den universella lagen är detsamma som den praktiska lagen, vilken skall 
förstås som den grundsats som gör vissa handlingar till plikt. Med maxim avses 
den regel som den handlande själv bestämmer skall vara principen för sina 
handlingar. För att bestämma den riktiga handlingen måste alltså individen 
först genomföra en prövning om att handlingen svarar upp mot den egna 
maximen, dvs. ett utslag av den subjektiva viljan. Därefter erhålls lagens 
objektiva giltighet, alltså överrensstämmelse med den etiska lagens bud, genom 
att du föreställer dig handlingen som uttryck för en generell tillämpning och 
med den förnuftiga viljans hjälp, erhåller svaret på huruvida den är riktig eller 
inte. De moraliska lagarna handlar alltså om vad en fri och förnuftig människa 
måste vilja att alla gör, till skillnad från de juridiska lagarnas fokus på de yttre 
handlingarna, dvs. vad man skall göra. 
 Här hamnar man i den sitsen att man brottas med någonting faktiskt och 
för varje människa ytterligt påtagligt, nämligen känsloupplevelsen, vars 
existens endast kan upplevas och beskrivas, inte påvisas eller objektivt 
verifieras. Detta faktum är ingalunda något som innebär att den etiska lagen 
därigenom kan förringas i värde eller ses som åtskild från vår uppfattning, 
inom ramen för rättsordningen, av det rätta. 
 Har då den etiska lagens motivation en sådan kraft att, i det fall man 
avkriminaliserar en handling och därmed avlägsnar den juridiska lagens 

                                                
91 Kant kallar dessa handlingsregler för ”imperativ”, såsom det kategoriska imperativet, vilket avser sådant som i 
ett subjektivt avseende får en person att känna sig tvingad att handla på visst sätt. Att ett imperativ är kategoriskt 
syftar sedan på att det är till sin natur obetingat, dvs. det förutsätter för sin existens inget annat. Exempelvis är 
det endast viljans egenskap av frihet som s.a.s. styr viljan, den är opåverkbar av annat. 
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drivfjäder, dvs. tvångsmöjligheter att upprätthålla plikten, den ensamt utgör 
motivationen att handla på visst sätt. Kant ansåg här att även om man avlägsnar 
den ”drivfjäder” (tvånget) som lagen förmedlar i form av plikten att följa lagen 
så skulle redan pliktidén ensam vara så starkt påverkande på beteendet, att den 
i själva verket övertog tvångets funktion som drivfjäder. Här görs alltså 
kopplingen mellan moral och juridisk lag. Även utan kriminaliseringen skulle 
man därmed känna sig tvingad att följa den plikt som är av det inre slaget. 
Bortsett från det kategoriska imperativets fråga; om handlingen 
överensstämmer med vad som önskas som generell lag, kan slutsatsen dras att 
den inre plikten inte skulle svara upp mot dagens nivå av kriminaliserade 
handlingar. Frågan måste därmed besvaras jakande, enär det annars skulle 
infinna sig en känsla av att handlingen därmed var, om inte accepterad så 
åtminstone godtagbar eller mindre förkastlig, något som inte är fallet. Den inre 
motivationen om det rätta handlingsalternativet och grunderna därför, 
tillsammans med den därpå grundade pliktkänslan, rår vi inte över och kan vi 
heller inte tillskriva det mänskliga förnuftet för sin uppkomst. Därför måste 
denna skiljas från alla övriga varianter av orsaker till varför man handlar på ett 
visst sätt. Lagens bud, egna erfarenheter, andras åsikter och argumenterande är 
givetvis faktorer som påverkar hur vi i praktiken handlar, efter att alla intryck 
filtrerats genom det egna förnuftet, men att säga att dessa är av samma slag 
som handlingens drivfjäder vore felaktigt. 
 De pliktetiska teorierna har kritiserats för att hamna i betydande 
svårigheter, vad angår berättigandefrågan på i alla fall den konkreta nivån. 
Argumenten för varför en handling är rätt eller orätt, har ansetts kopplade till, 
förutom auktoriteterna, just de nästintill självklara höga principer som bidrar 
även till att grunda våra livsåskådningar, t.ex. principer om lika värde och 
livets okränkbarhet. Principen att avtal skall hållas (”pacta sunt servanda”), 
upprätthålls i första ledet genom den juridiska lagen, ur vilken plikten att hålla 
löften uttrycks. Min personliga uppfattning om denna princip är möjligen 
färgad av den juridiska plikten, men är till största del något jag bestämt skall 
gälla, som maxim för mina handlingar. Den djupare rotade pliktkänslan av att 
det faktiskt är rätt att hålla löften har sin grund, inte i den juridiska lagen utan i 
den etiska. Jag håller mina löften på grund av  att förnuftet säger mig att det är 
det rätta att göra, oberoende om principen skulle ha en juridisk motivation i 
form av möjligheten att tvångsvis driva igenom vad jag lovat.  
 Det är just här kärnan i den etiska plikten ligger. Förnuftet såsom ett 
aktivt händelseförlopp, måste ha en grund i något som är just obetingat. Att jag 
som person har ett inre grundförutsättande för den sedermera aktiva 
förnuftsprocessen, är för mig vad den fria viljan handlar om. Viljans egenskap 
eller prägel av friheten är det som gör den till något personen själv (och ingen 
annan heller) kan påverka. Pliktens tvingade egenskap härstammar alltså från 
ett inre oreflekterat och opåverkbart väsen: den fria viljan.   
  

 

5.4.4 Avsiktsetik 

En handlings moraliska värde kan diskuteras med hjälp av tredje variant, där 
det inte endast tas hänsyn till pliktetikens uppfyllelse av plikten, eller 
handlingens konsekvenser, utan även till avsikterna bakom handlingen. Den av 
naturen ofullkomliga människan kan kanske inte antas äga förmågan att alltid 
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göra vad som är rätt i varje situation. Däremot har människan en vilja och ett 
samvete, vika tillsammans med förnuftet, bör kunna leda till att hon åtminstone 
har viljan att utföra det rätta. Detta sätt att resonera brukar kallas avsikts- eller 
sinnelagsetik92 och har stor relevans för både individens och rättsordningens 
uppfattning av hur moraliskt felaktig en handling i själva verket är. 
Avsiktsetiken säger att: 

En handling h är rätt om och endast om avsikten bakom handlingen har varit 
god och har framsprungit ur ett gott sinnelag. 

 
Om konsekvenserna av en handling inte blir bra har inget som helst att göra 
med om handlingen är att anse som god. Det bör understrykas att rätt och god i 
detta avseende inringar samma område, medan bra eller dålig då torde syfta på 
konsekvenserna av en handling. Det rimliga valet av handling är sedan 
ytterligare en aspekt av samma huvudområde, vilket blir direkt avgörande för 
hur lagstiftningen sedan inriktas. Detta är en del av politiken, vilken till sin 
uppgift har att sköta samhällsorganismen, och skall definitivt inte 
sammanblandas med en diskussion och det etiskt rätta. En fjärde variant kan 
kopplas direkt till rättsordningens funktion och är mer av ett tekniskt slag. För 
att uppfylla de funktioner som politikerna bestämt skall utföras under 
rättsapparatens försorg måste vissa intressen stå tillbaks eller är omöjliga att 
tillförsäkra. 

 
 

 

                                                
92 Även voluntarisk etik, från latinets ”voluntas” = vilja. 
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6 Straffrättslig teoribildning 
“Att bestämma sig är som att bädda en säng. För det mesta underlättar det att ha 
någon som hjälper till.” 

Gerald Horton Bath 

 

6.1 Inledning  
Felaktigheten med en brottslig gärning kan enligt Jareborg sökas med hjälp av 
olika brottsideologier som rör brottets natur.93 Han åtskiljer dessa från 
straffrättsideologier, där inriktningen ligger på grunderna för användandet av 
straff. Nedanstående text är en diskussion kring brottets natur med 
utgångspunkt i Jareborgs distinktion mellan tre olika brottsideologier.  
 Bestraffning i olika former har funnits i alla tider men avgränsar vi 
begreppet till att gälla den institutionella formen så har möjligheterna för ett 
sådant ungefär 700 år på nacken. Utvecklingsprocessen tog plats inom ramen 
för en viss avgränsad gruppgemenskap, som kunde utgöras av familjen, ätten 
eller den militära truppen. Den institutionella straffrätten som kan ha haft sina 
grunder i romarriket, försvann i o m dettas upplösning. Återkomsten av en 
samordnad straffrätt av lite mer utvecklad karaktär skedde under 
högmedeltiden och då troligen inspirerad av kyrkan, i jakten på den världsliga 
makten. 
 

 

6.2 Jareborgs brottsideologier 

 

6.2.1 Den primitiva uppfattningen 

Det begångna brottet ansågs direkt riktat mot en individ i maktposition, kallad 
här för härskaren. Denne kunde vara en härförare, furste eller ett 
familjeöverhuvud. I dennes skepnad av överhöghet var individen i fråga ofta 
både lagstiftare och domare. Då straffrätten växte fram som en statligt reglerad 
angelägenhet projicerades den individinriktade olydnaden över på staten som 
härskaren. Det brott som innan setts som en privat angelägenhet fick i flertalet 
fall skepnaden av en kränkning av statsmakten som förkroppsligades och 
tillmättes en närmast personlig relation till förövaren. Det centrala begreppet i 
denna ideologi är olydnaden. Det är denna som i sig utgör kränkningen, av den 
på alla plan överlägsne auktoriteten, vid utförandet av den brottsliga gärningen. 
Det kan tänkas att olydnaden intar en så självklar ställning som grund för 
bestraffningen just därför att relationen mellan förövare och offer hade kränkts.  
 Denna syn skärps ytterligare i och med att kyrkan erhöll större makt och 
därmed även större inflytande över den statliga bestraffningen. I samband med 
att religionen under senare delen av medeltiden blev en så pass viktig 
institution för samhället i stort, sågs en olydnad mot härskaren även inrymma 
en motsvarande olydnad mot den gudomlige härskaren; Gud. Dylika 
tankegångar kan, i kombination med att de världsliga härskarna i rollen som 

                                                
93 Jareborg, Nils, Straffrättens ansvarslära, s. 313 ff. 
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guds ställföreträdare på jorden gavs nästintill oinskränkt makt, ses som en 
förklaring till varför en markant brutalisering av straffrätten skedde under 
1600-talet. Den primära anledningen härtill var alltså att olydnaden uppfattades 
som en dubbel kränkning av den ”personliga friden”, då den riktades mot både 
den världslige och gudomlige härskaren. I bibeln innehar stamguden Jehova en 
roll som både lagstiftare och domare och berättelserna genomsyras av det 
orättfärdiga i olydnaden.   
 För nutida förhållanden kan den primitiva uppfattningen kännas omodern 
och uppbyggd på grunder som inte längre äger relevans för straffrättsliga 
ställningstaganden i samhället. Jag vill dock hävda att den maktposition som 
auktoritet, vilken staten innehar, fortfarande är högst giltig även om den inte är 
så stark som förut och spelar på något annorlunda strängar. En illustration på 
detta är att staten ofta framställs i skepnaden som far eller storebror i 
förhållande till de enskilda medborgarna. Att medelst makt tillförsäkra sig rätt 
ses inte längre som lika legitimt, särskilt inte i relation till de rådande 
värderingarna att t. ex. mänskliga rättigheter, tolerans mot minoriteters 
intressen och ett demokratiskt styrelsesätt skall vara överordnade. 
 

 

6.2.2 Den kollektivistiska uppfattningen 

I andra änden av spektrumet kan den personliga relationen som ovan påvisats 
förekom mellan förövare och härskare, ersättas av en abstrakt höghet, nämligen 
lagen. Fortfarande är det frågan om en relation baserad på auktoritet men denna 
är mindre personifierad och avser själva normordningen som sådan. Därav 
faller brottets bärare av en kränkning av personlig natur – en olydnad – utan 
istället formas tanken på en felaktig eller oönskad attityd hos den förfelande. 
Denne tar avstånd eller förfar sig likgiltig inför lagen eller rättare sagt 
normordningen som helhet och ställer sig därmed utanför den gemenskap 
rättsordningen utgör. Personen delar inte de värderingar och gemensamma 
intressen som staten genom normordningen förmedlar, utan dennes beteende 
antar en antisocial och fientlig ställning i förhållande till den ordning varmed 
möjliggör samhällets fortbestånd. En uppfattning där personen genom att 
uppvisa en bristande rättskänsla påvisar brottets förkastlighet, brukar kallas 
”kollektivistisk”. Denna utgör huvuddragen hos den ”moderna” straffrätten, d v 
s efter 1800. Under denna ideologi kan även andra former av auktoriteter 
såsom samhällsgemenskapen, naturrätten eller den moraliska ordningen 
inrymmas.  
 Det är just den kollektivistiska uppfattningens prägel av utanförskap som 
jag främst vill påstå odlats genom historien och som också spelar en reell roll 
för föräldrars uppfostran av sina barn. Dagens metoder har mer karaktären av 
att försöka nå det önskade målet genom uppmuntran av det ”riktiga”, än av ett 
fördömande av det ”felaktiga”. 
  

 

6.2.3 Den radikala uppfattningen 

Oavsett hur ett brott skadar en annan individ eller ett intresse, kan handlingen 
ses som förkastlig enbart på grund av att skada uppkommer. I de ovan 
redovisade uppfattningarna eller historiska tillbakablickarna har det funnits en 
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relation mellan förövare och något slags överhet. Vad som skulle kunna 
komma ifråga av relation med denna uppfattning, är endast den möjliga 
relation som finns mellan förövare och offer. Anledningen till att kriminalisera 
är något som ansvarig lagstiftare bestämt sig för efter avvägande mellan olika 
intressen, men det brottsliga i en viss handling inryms i själva handlingen och 
går inte utöver denna. Brottet utgör inte någon skada mot härskare eller 
samhälle utan förkastligheten med densamma sitter inbäddad i dess farlighet. 
 

 

6.3 Brottets egenskaper 
Jareborg har använt sig av tre olika brottsideologier som utgångspunkt för att 
hitta svaret på vad som egentligen är brottets natur En liknande uppställning 
skulle kunna göras med utgångspunkt i de skilda karaktärer som jag finner kan 
tillmätas brottet. Naturligtvis kan man säga att ett brott alltid innebär att något 
felaktigt skett. Det felaktiga eller förkastligheten hos brottet skulle teoretiskt 
kunna indelas i underklasser, där åtskillnaden gjorts beroende av karaktärer på 
gärningen. Brottet skulle härmed kunna ses som förkastligt beroende av den i 
brottet ingående: 

1. Brottsligheten 
2. Förkastligheten 
3. Farligheten 

 
Enär brottsligheten stödjer sig på en mer positivistisk uppfattning av vad som 
är brott, är det under de två övriga egenskaperna; förkastligheten och 
farligheten med en handling, som tyngdpunkten med framställningen lagts.  
 

 

6.3.1 Brottsligheten 

Ett brott skapas genom kriminaliseringen, dvs. genom att riksdagen och i vissa 
fall regeringen, som enda organ med denna behörighet, följer en föreskriven 
procedur och stiftar och publicerar den text vari den straffbelagda gärningen 
regleras. Brottsligheten syftar på en felaktighet gentemot den i vederbörlig 
ordning gällande lagen. Handlingen blir brottslig i det ögonblick den strider 
mot en norm som lagfästs på föreskrivet sätt. Det skulle kunna kallas för den 
formbundna karaktären hos en brottslig gärning. Giltigheten av rättsreglerna 
härleds via procedurregler ner till RF 8:15, som reglerar stiftande av grundlag 
och som i sin tur erhåller sin giltighet ur motsvarande bestämmelser i 1809 års 
RF.94  
 Det är alldeles klart att det inte genom denna dimension av brottet går att 
utläsa något mer än att handlingen på formella grunder är oacceptabel inom det 
område kriminaliseringen täcker. En straffbelagd handling skulle dock enbart 
på denna grund kunna uppfattas som lika förkastlig i alla de kulturer och 
grupptillhörigheter som väljer att kriminalisera densamma. I praktiken sker ju 
detta urval på grunder specifika för just det lagstiftande organet. 

                                                
94 Jareborg, a a s. 343 
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6.3.2 Förkastligheten 

Själva förkastligheten antyder kategorins inriktning på moral- etiska 
dimensioner av brottsligheten. Det är fullt tänkbart att lagstiftaren i sin 
egenskap av auktoritet, ger uttryck för en gärnings förkastlighet, men det borde 
inte heller vara orimligt med tanken att lag stiftas på andra grunder, t.ex. vanor, 
politiskt tryck eller för att kriminaliseringen är en bekvämare och billigare 
lösning för att nå social kontroll. Tron på att inte lagstiftningen skulle vara en 
process, beroende av den mänskliga faktorn och därmed utsatt för eventuell 
påverkan av mänskliga brister, tillkortakommande och laster är naturligtvis 
naiv. Bekvämlighets- och ekonomiska fördelar påverkar givetvis benägenheten 
hos lagstiftare, såsom människor, till att i beslutsunderlaget tillmäta mindre 
vikt åt ett i moraliskt hänseende starkt argument, vilket framstår som mer etiskt 
riktigt, än åt ett som tjänar ett i deras ögon bättre syfte. 
 Förkastligheten kan vidare delas upp i åtminstone två ytterligare delar 
genom att se frågan ur ett annat perspektiv. Hur det offentliga respektive hur 
allmänheten ställer sig i fråga om viss handlings moraliska felaktighet. 
Kriminalpolitiska teorier såsom den om allmänprevention, fokuserar på brottet 
och inte brottslingen och straffet skall avskräcka andra eller påverka deras 
moraluppfattning. Förr användes s.k. speglande straff för att det av straffet 
självt skulle framgå, vari den brottsliga gärningen bestod, t. ex. så skars tungan 
av på den som missbrukat Guds namn.95 
 Det är självklart en överdrift att tro att den allmänna rättskänslan kan 
formeras till en åsikt, men att den riktning denna känsla förmedlar kan skilja 
sig från en, genom kriminalisering formulerad, statlig ståndpunkt torde vara i 
vart fall tänkbart. Det ligger på något sätt inbäddat i acceptansen av den statliga 
institutionen att befogenhet givits att i dylika frågor agera ställföreträdare för 
folket. Ett liknande resonemang återfinns bakom tankarna på medborgarna som 
ena parten i ett socialt kontrakt, där det konkludenta handlandet – att bo i 
landet– innebär ett accepterande av de regler staten ställer upp för 
samhällslivet.  
 Detta innebär inte att jag tycker att lagstiftningen skall liknas vid en 
vindflöjel som skall formas efter vad som kan karakteriseras som opinionens 
nycker, utan att vidare reflektera över konsekvenserna med ett sådant agerande. 
Det måste påpekas att jag inte förordar den stelbenthet inom och övertro på 
kriminalisering som den svenska straffrätten uppvisar. Med tanke på att de 
gärningar som regleras i brottsbalken, har en komplettering i den s.k. 
specialstraffrätten, så måste antalet gärningar som i Sverige anses så 
oacceptabla att de är straffbelagda vara högt. Till detta skall läggas den 
ytterligare glidning inom varje gärningstyp som utökat kriminaliseringens 
tillämpningsområde och som inkluderar sådant som bl. a. stämpling och 
förberedelse till brott. Som en tredje anledning till ett eskalerande antal 
kriminaliserade handlingar skall läggas den inneboende trögheten i 
straffrättssystemet, vilken delvis har sin grund i att lagstiftaren vill bibehålla de 
obrutna traditioner som i mångt och mycket har sitt ursprung i helt andra tider 
och behov.  
 Lagstiftningen bör spegla samtidens klimat, med avseende på aktuella 
värderingar, dock med en viss inneboende tröghet för den ibland dagsfärska 
opinionen hos allmänheten. Med detta menar jag också att straffrätten inte, i 

                                                
95 Elwin, G, Heckscher, S, Nelson, A, Den första stenen, s. 84 
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någon större utsträckning, är ett verktyg att förändra samhället med utan dess 
huvuduppgift bör vara att värna om de intressen som bör och därmed skall 
värderas högst. Ett sådant resonemang bidrar till att skapa en konsekvent 
lagstiftning som är legitimerad hos allmänheten och som bygger på att det 
råder konsensus mellan statliga och medborgerliga värderingar. Som en 
jämförelse kan nämnas hur brottets förkastlighet förr speglat utformningen av 
straffet.  

 
   
6.3.3 Farligheten i en brottslig gärning 

Ett brott hotar eller skadar givetvis alltid intressen som ansetts uppnå en viss 
grad av kvalité, dvs. de äger status som skyddsobjekt.96 I konsekvens med detta 
skulle en kränkning av ett intresse, vilket inte äger samhällets beskydd genom 
kriminalisering, inte vara ett brott. En sådan uppfattning stämmer överens med 
det straffrättsliga begreppet brott, vilket uppkommer först i och med att 
kriminalisering skett. Uppfattningen hänger också samman med Jareborgs 
radikala brottsideologi där förkastligheten ses som intimt förknippad med 
gärningen utan att någon särskild attityd hos beteendet krävs.97 Skadan ersätter 
den funktion olydnaden mot härskaren respektive likgiltigheten inför 
normsystemet fyller enligt den primitiva respektive kollektivistiska 
uppfattningen.98  
 Straffrätten handlar inte alls om att bedöma den reella farligheten av en 
viss handling. Ta t.ex. det faktum att bilkörning eller rökning är tillåtet. Var för 
sig ansvarar dessa typer av sysselsättningar eller handlingar för tusentals 
dödsfall varje år. Rökningen skadar naturligtvis främst rökaren själv, även om 
den passiva rökningens skadeverkningar inte skall förringas. När det handlar 
om bilkörning så är ofta offren andra än föraren och många av dem har absolut 
ingen möjlighet att förhindra att bli skadade. Till rökarens försvar eller förmån 
skulle rätten till sin egen kropp kunna utgöra ett argument för att denne har 
rätten att långsamt ta livet av sig. Däremot så har en svensk medborgare inte 
denna rätt i form av aktiv eutanasi, dvs. dödshjälp, inte ens vid smärtsamma 
och/eller obotliga sjukdomstillstånd. Självmord är dock inte kriminaliserat men 
för den sjuke kan detta alternativ kanske inte vara praktiskt genomförbart. Ett 
förbud mot bilkörning skulle nog inte finna gehör hos allmänheten av praktiska 
skäl, men det är intressant att fundera över hur olika människoliv värderas i 
olika situationer. 
 Växlar man över till egendom så värderas och föraktas straffrättsligt, i 
jämförelse med dödandet i trafiken, ett tillgreppsbrott nästintill löjligt högt. 
Detta är en tung börda som kapitalismen och dess ideologi med lätta fötter 
oberört trippar omkring med på sina axlar. Rökningens motståndare brukar 
med jämna mellanrum angripa de stackars cigarett - tillverkarna med 
skadeståndskrav, samt en skyldighet att avsätta vissa medel för forskning om 
rökningens skadeverkningar. Effekten av detta torde bli lika kännbar och 
effektiv som den som erhålls genom strafflagstiftningen på miljöområdet, dvs. 
nästintill försumbar, eftersom den ekonomiska vinsten av att bryta mot lagen 
får antas vida överstiga det bötesbelopp som eventuellt följer på miljöbrottet.  

                                                
96 För en utförligare beskrivning av begreppet, se ovan avsnitt 2.5 
97 Jareborg, Nils, Straffrättens ansvarslära, s. 316 
98 Se avsnitt 5.2.1 respektive 5.2.2 
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 7 Rättsteorier 
 

7.1 Inledning 
De olika rättsteorierna har som huvudsyfte att förklara och härleda giltigheten 
av en rättsregel eller den gällande rätten som sådan. Jag har medvetet valt att 
lyfta fram rättspositivismen och naturrättsläran, eftersom dessa huvudgrupper 
inrymmer flertalet teorier på området. Av detta framgår att respektive 
inriktning inte utgör en homogen grupp utan snarare är något av ett 
samlingsbegrepp.  

Beroende på hur man väljer att avgränsa och definiera olika rättsteorier, 
kan givetvis sådana uppställningar avvika från hur den ser ut i denna uppsats. I 
själva verket är texten till stora delar uppblandad med reflektioner och 
tankegångar som vid en ”ren” genomgång kanske hade gjort sig bättre under 
detta kapitel.  
 

  

7.2 Rättspositivismen 
De som bekänner sig till rättspositivismen99 behandlar, kanske mer intensivt än 
förespråkare för andra riktningar inom rättsteorin, sökandet efter den gällande 
rätten som sitt främsta syfte. Den positivistiska synen på den rättsliga normen 
får här två funktioner; dels att bestämma innehållet i eller definiera själva rätten 
och dels att se om normen sedan bör följas. Vid försök att besvara det senare 
står det klart vari skillnaderna mellan de två huvudsakliga rättsteoretiska 
ställningarna – rättspositivismen och naturrättsläran skiljs åt. Den första söker 
efter de yttersta rättfärdigandegrunderna inom det juridiska systemet, medan de 
andra vågat lämnar detta bakom sig för att istället leta inom etiken. Med risk 
för att upprepa mig vill jag bara säga att det inom rättsteorin, såväl som inom 
övrig teoribildning på filosofins område, finns en närmast oöverskådlig mängd 
varianter och att jag därför valt ut några enstaka företrädare för de olika 
uppfattningarna. Syftet med detta är naturligtvis att inte helt drunkna i den 
omfattande litteraturen. 
 

 

7.2.1 Utveckling och uppdelning 

Rättspositivisterna verkar, trots att de inte uppenbarar sig som en homogen 
skara, ändå enas om att rätten skall skiljas från moralen och därför skall den 
positiva rätten härledas och identifieras genom sitt ursprung och inte sitt 
innehåll. Denna tanke passar även in på den klassiska utilitarismen, vars 
grundgestalter här får representeras av Jeremy Benthams (1748-1832) och John 
Stuart Mill (1806-1873) som vidare anser att det goda är det som människor 
faktiskt önskar, det som sedermera är det önskvärda, i en viss situation. Rätten 
grundas på den tvångsordning som vidmakthålls av ”suveränen”, vilket 
användes för att beteckna dennes ställning i samhället. 

                                                
99 Positivistisk kommer av latinets jus positum, som betyder den satta, dvs. den stiftade rätten. 
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Kontraktsteoretikerna tar en annan väg, även om de oftast kan räknas in under 
rättspositivismens vingar, då de fastställer den statliga konstitutionens 
legitimitet som given av medborgarnas vilja att delta som part i 
samhällskontraktet. Det är också till följd av denna viljeyttring som de därmed 
förpliktas att följa lagen. Platon gav i sin skrift Kriton (51d-51e) med bland 
annat följande ord, uttryck för åsikter liknande de senare kontraktsteoretikerna:  

”Men var och en av er, som stannen kvar här, där han själv kan se, på vad sätt vi 
skipa rätt och i övrigt styr staten, om honom påstå vi, att han i realiteten har 
förbundit sig att göra, vad vi befalla honom.”  

 
Thomas Hoobes (1588-1679) uppfattar att makten erhålls ur 
samhällskontraktet, vilket legitimeras underifrån till skillnad på tidigare 
uppfattningar om överhöghetens betydelse i frågan, men att denna som garant 
för individens skydd och överlevnad har absoluta maktbefogenheter och 
därmed avgör rättens innehåll.  
 Den rättspositivism jag avser att titta närmare på tar sin utgångspunkt i 
Jeremy Benthams åsikter. Han ansåg att den naturrättsliga karaktären av 
tidigare juridiska skrifter blandade återgivandet av den gällande rätten med ett 
försök att samtidigt underlägga densamma en på tvivelaktiga grunder moralisk 
prövning. En separation av det deskriptiva och det normativa var absolut 
nödvändigt. Den gällande rätten var härskarens befallningar över sina 
undersåtar och denne erhöll sin legitima maktposition i och med att folket löd 
honom. 100 Enligt rättspositivismen är det rättsfilosofins uppgift att analysera 
existerande lagstiftning och rättspraxis, det som utgör den positiva rätten. Detta 
skall ske på ett politiskt och moraliskt neutralt sätt genom att söka objektiva 
definitioner på vissa utvalda, mer centrala rättsbegrepp såsom rättsnorm, 
rättskälla, rättighet, straff och skuld. 
 Hart delar sina föregångares (Bentham och Austin) åsikter i att rätten och 
moralen måste hållas isär. Hart beskriver vidare på samma sida hur 
uppdelningen av två skilda typer av [regler], primära och sekundära, baseras på 
vilka olika funktioner dessa har:101 

”Rules of the first type impose duties; rules of the second type confer powers, 
public or private. Rules of the first type concern actions involving physical 
movement or changes; rules of the second type provide for operations which 
lead not merely to physical movement or change, but to the creation or variation 
of duties or obligations.” 

 
Giltigheten av rätten (gällande rätt) är enligt hans mening baserad uteslutande 
på huruvida reglerna kan identifieras såsom erkända och tillhörande en viss 
rättsordning. För detta syfteanvänds en yttersta grund, den s.k. “Rule of 
Recognition”, vilken är förpliktande och utgör en juridikens inre ståndpunkt, 
vilken kan avgöra en regels giltighet genom att empiriskt t.ex. se ifall denna 
tillkommit i vederbörlig ordning eller inte.  
  

 

                                                
100 Simmons, Nigel E., Juridiska principfrågor, s 83 f 
101 Se avsnitt 4.2.6.3 för vidare genomgång av Harts uppdelning av rättsregler i primära och sekundära regler. 
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7.2.2 Kritik och utveckling 

Kritiken mot ”Rule of Recognition” kan avdelas i åtminstone två grupper, för 
det första vad som kan liknas vid ett cirkeltänkande i och med att den yttersta 
grunden initialt skall erhålla framför allt rättstillämparnas acceptans och det är 
denna som sedan stipulerar dess och i förlängningen övriga rättsreglers 
giltighet. Acceptansen av och därmed uppfattningen om den inre ståndpunkt är 
svår att se som uniform. Inte heller kan det tas för givet att rättssystemet 
faktiskt tillämpar de kriterier som denna uppställer för bedömningen av en 
regels giltighet. För det andra så är teorin begränsad, i det avseende att den 
endast syftar till att definiera giltigheten av rätten utan beaktande av 
legitimitetsaspekten av densamma. Följderna av detta blir att när 
rättspositivisterna definierar rätten som enbart den gällande rätten, utesluts i 
praktiken möjligheterna att ogiltigförklara en moraliskt förkastlig rättsregel. 
Dess rättskraft är ju redan från början anhängig av huruvida den kan 
identifieras eller inte. Rättspositivismens användning av begreppet ”gällande 
rätt” innebär dock att en avgränsning lättare kan göras 
 

 

7.3 Naturrätten 
Naturrättslig teori kan beskrivas utifrån uppfattning att lag och rätt har en 
moralisk grundval och att ett lands rättssystem bör värderas utifrån principer 
som är objektiva och har sin grund i naturen. Människornas naturliga rätt, ”jus 
naturale humanorum”, går historiskt utöver att vara en teori om rätten och dess 
ursprung till att även försöka förklara människans ställning i förhållande till 
”den naturliga ordningen” och sedermera i samhället. Rätten grundas på givna 
principer för allt varande och har av naturrättens anhängare setts som en 
självständig rättskälla i förhållande till den faktiskt gällande eller skapade 
rätten, ”jus positivum”.102 Den romerske statsmannen Marcus Tullius Cicero 
(106-43 f Kr) uttrycker i sin skrift ”De re publica” (”Om staten”) naturrättens 
kärna som: 

‘Den sanna lagen (vera lex) är det rätta förnuftet (recta ratio), som 
överrensstämmer med naturen. Det har tilldelats alla. Det är beständigt och 
evigt. Det kallar till pliktuppfyllelse genom att befalla, och det avskräcker från 
svek genom att förbjuda. Det befaller eller förbjuder inte förgäves de hederliga, 
men det påverkar inte heller de ohederliga genom att befalla eller förbjuda. Det 
är en synd att åsidosätta denna lag, och det är inte tillåtet att bryta mot den vare 
sig till någon del eller helt. Vi kan sannerligen inte lösgöras från den vare sig 
genom senaten eller genom folket, och vi behöver inte söka efter någon, som 
förklarar eller eljest tolkar den. Inte heller skall det finnas en lag i Rom och en 
annan i Aten eller en lag för nutiden och en annan för framtiden, utan en enda 
evig och oföränderlig lag kommer att omsluta alla folk i alla tider (sed et omnes 
gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit), och 
guden, som är denna lags skapare, domare och stiftare, kommer att förbli allas 
gemensamma herre och härskare; - - -. ’103 

 

                                                
102 Anners, Erik: Den europeiska rättens historia, s 20 
103 Cit. av Cicero: De re publica III, 22, ur Strömberg, Tore: Rättsfilosofins historia i huvuddrag, s 11,  
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Naturrättsliga teorier har historiskt använts för bl.a. att utreda varför 
rättssystemet skall vara sammanhängande och motsägelsefritt och för att 
förklara hur grunderna för rätten vilar på moralen vilken i sin tur vilar på 
naturen. Naturrätten kan även sägas vara en pliktetisk teoribildning, enär den 
utpekar i naturen givna lagar som därför är snarast självklara och därmed 
pliktskapande. Det är mot dessa lagar som den av människan konstruerade 
lagen sedan skall ställas, för att i mån av överensstämmelse kunna ses som 
förpliktande. Det är mot bakgrund av detta genomgående så att 
naturrättslärorna grundas i en högre ordning i vilken kravet på eller plikten till 
lydnad rättfärdigas. 

  

 

 7.3.1 Utveckling och uppdelning 

Redan i de äldsta kända samhällsformerna (det gamla Babylonien och det 
gamla Egypten) visade tecken på att statsmaktens rätt att härska var given av 
en gudomlig instans, vilket kallas för den teokratiska statsläran. 
Kännetecknande för en teokrati är att Gud anses regera över folket genom en 
enväldig härskare som endast svarar inför Gud. Här spelar också överhögheten 
en avgörande roll eftersom de lagar som härskaren ger, sågs som befallningar 
från Gud och uttryck för den gudomliga viljan. Det mest kända exemplet på 
sådana uttryck återfinns i de rättsregler som är nedskrivna i Dekalogen (de tio 
budorden). Tanken har sedan fortlevt genom kristendomen och vidare till 
Europa.104  
 Inom framförallt den katolska etiken utgör naturrättstankarna en viktig 
grund för att finna människans plats i den Gudomliga skapelseplanen. Här 
torde det kunna gå att dra paralleller till hur t.ex. Platon eller Aristoteles får 
antas ha resonerat. Den förre formulerade ”idéläror” om att det ytterst verkliga 
består av de eviga och oföränderliga idéerna. Staten som samhällsform ansågs 
vara beroende av regler som istället gavs av och tillhörde den naturliga 
ordningen, även om samhället endast kunde återskapa en bild av den sanna 
verkligheten. Aristoteles såg inte idéerna som härstammande ur en högre 
verklighet utan såsom krafter inneboende i alla varelser och ting och det var 
just dessa krafter som var avgörande för skeendet. Skeendet var alltså inte 
orsaksbestämt (kausalt) utan ändamålsbestämt (finalt). Staten skulle enligt 
Aristoteles förmå människorna att leva i enlighet med sin natur, något som 
innebar att man levde dygdigt och för de fall lagarna inte förmådde motsvara 
detta ändamål var detta en skillnad mellan den positiva och den naturliga 
rätten. Hans lära saknade dock en grundläggande respekt för människors 
jämlikhet, enär slaveriet inte sågs som felaktigt under förutsättning att de 
förslavade var barbarer, folkslag som hade ett lägre värde.105  
 I början av 200-talet f Kr grundades den stoiska skolan i Grekland. 
Denna såg allt skeende som styrt av en världslag (logos), vilken är tillämplig 
både på den förnuftslösa naturen och på den förnuftiga människan. Lagen är 
det rättesnöre för handlingar som är både moraliskt och rättsligt riktiga och 
som är tillgängliga för den förnuftiga människan i sin egen natur. Stoicismen 
såg inte någon praktisk motsättning mellan den naturliga lagen och den 

                                                
104 Strömberg, Tore: Rättsfilosofins historia i huvuddrag, s 9 
105 A a s 10 
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positiva lagen, eftersom det yttersta målet för en anhängare av denna lära är att 
foga sig i sitt öde, opåverkad av yttre omständigheter såsom social ställning 
och praktiska eller ekonomiska omständigheter. 
 Skillnaderna mellan antikens grekiska läror och den romerska kyrkans 
åskådning torde bero mer på vad som utgör den yttersta grunden för rätten, 
även om båda gett uttryck för det beständiga.106 De religiösa lärorna var 
naturligtvis präglade av tron och satte därmed Gud som ursprunget till den 
högsta idén om skapelsen. Människans förnuft har, i jämförelse med en sådan 
makt, naturligtvis stora begränsningar och kan därför endast ana den yttersta 
meningen med allt. Peczenik sammanfattar detta som:  

”Den eviga (gudomliga) rätten kan en människa inte förstå fullständigt, hon kan 
bara tro på den. Men den del som människan förstår därav bildar den naturliga 
rätten.” 107 

 
Oavsett om ett sådant ställningstagande grundas i den religiösa uppfattningen 
om människans begränsning sett i förhållande till den fullkomliga Guden eller i 
ett försök att helt enkelt förklara varför vissa företeelser är ”bortom förklaring”, 
har tron på en naturlig rätt en motsvarighet inom moralläran; pliktetiken. En 
uppdelning av naturrätten kan grovt göras i:  

– Gudomlig rätt: Den högre ordning som rättfärdigar den naturliga rätten 
utgörs av ”Guds vilja”.  

– Förnuftsbaserad naturrätt: Här ses naturrätten som nödvändig och 
självklar på ett sätt som återfinns i matematikens axiom (självklar sats 
eller grundsanning). Man skulle kunna se det som att alla människor är 
skyldiga att acceptera vissa elementära handlingsprinciper som bygger på 
naturrätten. En naturalistisk naturrätt avviker på så sätt att den ser 
förnuftet som utgående från människans instinkter, t.ex. viljan att 
överleva. 

– Relativ naturrätt: De evigt bestående och generellt gällande regler som 
kan observeras i naturen är inte tillämpliga enligt den relativa teorin, utan 
här ses till de faktiska förhållanden som råder i ett visst samhälle (kultur) 
vid en viss tid. Reglerna är därmed föränderliga  och uttrycker en 
minimistandard för en acceptabel etisk nivå.  

 
Detta är endast ett sätt att indela naturrättsliga läror, varvid andra har lagt 
tonvikten på andra kriterier.108  
 Rätten vilar, enligt Grotius (1583-1645), på naturrättsliga principer, 
avknoppade från det mänskliga förnuftet. Den naturliga rättens förnuft visar för 
varje handling om denna är moraliskt nödvändig eller förkastlig och därmed 
om den är påbjuden eller förbjuden av naturens skapare. De naturliga lagarna 
är uppenbara för den förnuftiga människan och ger varje individ rätten till sin 
personliga heliga sfär, sin s.k. ”suum”. Inom denna ligger varje människas rätt 
till sitt liv, sin kropp, sitt goda rykte, sin ära och sina handlingar, i den mån hon 
inte kränker en annan människas ”suum”. I själva verket kan den förnuftiga 

                                                
106 Koskinen, Lennart, Vad är rätt?, s 265 
107 Peczenik, Aleksander, Juridisk argumentation, s 41 
108 Uppställningen baseras på Stig Ströholms uppdelning: Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, s 82 ff. Jfr 
Aleksander Pecenik: Rätten och förnuftet, s 149-153, Ivar Strahl: Makt och rätt, s 23-26, 46-48, 55-84, H L A 
Hart: The Concept of Law, s 181-207, J. Finnis: Natural law and Natural Rights 
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människan, genom iakttagelser, jämförelser och erfarenheter av det mänskliga 
samhällets ageranden, filtrera fram medvetenheten om den naturliga rätten.  
 John Locke (1632-1704) tar liksom Hobbes och Grotius utgångspunkt i 
naturtillståndet där han, till skillnad från Hobbes, erkänner förnuftets lagar som 
utgående från grundlagen om mänsklighetens bevarande, vidare till alla 
människors egenskap av jämlikar från födseln, för att sedan knyta rättigheter 
till personen. Locke binder slutligen den positiva rättens giltighet till dess 
överensstämmelse med den naturliga rätten. Locke brukar anses som 
upphovsman för tanken på att människan inte äger någon medfödd moral, utan 
föds som en oskriven tavla (”tabula rasa”). 
 

 

7.3.2 Kritik och utveckling 

Naturrättens yttersta giltighetsgrunder är, hur centrala de än må vara ur ett 
normalt etiskt språkligt innehåll, ändå ofta hänförliga till religiösa eller 
begreppsmässigt transcendenta uppfattningar. Dessa döljs ofta i en form av 
subjektivt ”skimmer”, där vidskepelse och egna övertygelser spelar roll, vilket 
inte direkt kan anses tjäna naturrättens syften. Det är ofta dessa vaga och 
högtravande grunder som utgör utgångspunkt för kritiken mot de naturrättsliga 
teorierna. 
 Med detta sagt skall man inte tro att naturrätten står helt avväpnad. De 
klassiska lärorna har just den ovan nämnda idén om verkligheten, vilken har en 
karaktär av oföränderlighet. Det som är oföränderligt är därmed också något 
som kan observeras och uppfyller därför även den empiriska vetenskapens krav 
på verifieringen. Om alla ting kan observeras utgör de därför förkroppsligandet 
av den eviga idén om tinget. På samma sätt borde det då ur människans 
faktiska handling, gå att observera vad som där är av evigt slag. Ett sådant 
resonemang ger vid handen att naturlagarna till sin skepnad är av samma slag 
som de mänskliga lagarna och att de senare i viss utsträckning är ett och 
samma som de förra.  
 Den verkliga rätten kan ses som vissa grundprinciper eller satser som för 
sin giltighet och till bevis för sin existens har att lita enbart till förnuftet. För att 
backa upp ett sådant resonemang måste man kunna förklara varför samhällen 
inte ansett sig klara sig utan den nedtecknade lagen. Förnuftet är kanske inte 
något som tillåtits framträda under civilisationens olika stadier, det har inte 
varit förenligt med de värden samhället har värderats högst såsom 
samhällsnyttan eller äganderättens okränkbarhet. Här skulle mänskliga brister 
eller laster såsom girighet och högmod vara exempel på vad som kan fördunkla 
eller bortförklara insikten i den naturliga rätten.  
 Ett annat alternativ skulle kunna vara att förnuftet inte är utvecklat i 
samma grad hos alla människor, vilket ligger nära den elitistiska syn på styre 
som Platon framhöll i ”Staten”. Resultatet blir då att denna eventuella brist på 
respektive förmåga till förnuft hos delar av folket, skall vara avgörande för 
deras respektive värden. En tanke där inte enbart befattning och inflytande utan 
även den enskildes värde och därpå baserade rättigheter, görs beroende av 
exempelvis börd och ställning, kan aldrig grunda en rättvis och av naturen 
given lag och är något helt annat än ”rätt man på rätt plats”.   
 Aristoteles byggde delar av sitt resonemang kring just idén om världens 
oföränderlighet, vilken han ansåg gällde för såväl naturen som det samhälleliga 
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livet, varav ingen skillnad kunde göras mellan människans och naturens lagar. 
Tanken på den naturliga lagen som en objektiv och för människan tillgänglig 
lag är tilltalande. Problemet med ett påstående om att ett visst 
handlingsalternativ är rätt därför att det förekommer i praktiken, är att det 
sammanblandar olika typer av satser. Ett uttalande som t.ex.: ”Det italienska 
rättsväsendet är korrumperat”, är en observationssats, vars sanning kan avgöras 
empiriskt. Om jag istället säger: ”Korruption bör vara straffbart”, så är detta ett 
normativt påstående, vars sanningsvärde inte kan avgöras genom en 
undersökning. En annan sak är att människors uppfattning av om korruption 
bör vara straffbart kan påvisas, dock utan att grunderna för eller emot deras 
ställningstagande, för den skull framträder.  
 Ytterligare kritik är att den högre ordningen inte kan observeras i 
naturen, i vart fall inte som uttryckande av principer eller regler för hur vi bör 
handla. Skulle så vara fallet innebar detta att dagens rättsregler borde anpassas 
efter illojalitet, svek, maktmissbruk och allt annat som hör vardagen till, i 
samma utsträckning som de normalt sett godare kvalitéer människan kan 
uppvisa. På samma sätt som verkligheten skiljer sig från det ”idealtillstånd”, 
vilket nuvarande rättsregler kan sägas ge uttryck för att vilja främja, måste 
därför vara rimligt att naturrätten också kan få välja de värden som anses som 
mer centrala. Härav skulle en värdeteori erfordras, något som generellt 
förknippas med konsekvensetiska teorier.109 
 Naturrätten brukar ibland inkludera någon form av samhällsfördrag eller 
kontrakt för att förklara uppkomsten av samhällen, den härskandes rätt att styra 
och medborgarnas plikt att lyda. Dessa avtal har sin grund i människans behov 
av trygghet, vilken inte sågs som tillgodosedd av enbart förekomsten av den 
naturliga lagen. Teokratismen härledde som tidigare nämnts härskarens makt 
uppifrån, given av Gud. Med samhällsfördragen och de nyare naturrättslärorna 
var situationen omvänd och härskaren fick sin makt nerifrån, från det fria 
folket.110 Dessa synpunkter kan i själva verket ses som ett försök att förankra 
den positiva rättens giltighet och säkra undersåtarnas position som förpliktade. 
Det senare följer av att som avtalspart ger den enskilde individen upp vissa 
rättigheter t.ex. frihet, till förmån för samhället eller i själva verket härskaren. 
Det känns något avlägset att konkludent erkänna sig som avtalspart i och med 
att man föds och fortsätter att leva i ett visst samhälle. Visserligen får 
medborgaren del av samhällets stordriftsfördelar och livet är nog lättare att leva 
inom än utanför ramen för ett samhälle, men valmöjligheten är i realiteten 
bortrationaliserad. 
 En teori, vilken strävar efter att fastställa innebörden av ett etiskt 
begrepp, t.ex. god eller rätt, genom att återföra dessa på begrepp som inte är 
värdebegrepp, är den etiska naturalismen. Detta kan ske genom att en handling 
definieras som rätt därför att den är önskad av alla, vilket kan konstateras. 
Härmed skulle det normativa ”börat” kunna ses som härlett från det deskriptiva 
”varat”, alltså en sats om vad som faktiskt sker. Den engelske filosofen G E 
Moore, påstår i sin ”Principa Ethica”, att ett sådant resonemang bygger på ett 
misstag. Betydelsen av etiska termer kan inte definieras med hjälp av termer 
utan normativ betydelse. Säger jag att satsen – denna handling är rätt – betyder 
samma sak som att den är önskad av alla, skulle det därför kunna sägas som att 
handlingen är rätt för att den är rätt. En sådan sats är en tautologi (upprepning) 

                                                
109 Se avsnitt 3.1 
110 Strömberg, Tore: Rättsfilosofins historia i huvuddrag, s 25 
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och uttrycker därför egentligen inte något alls om varför man bör sträva efter 
det som önskas av alla. Problemet ligger enligt Moore i att betydelsen av satsen 
sätts liktydigt med dess motivering. 
 Människan har fötts till denna värld begåvad med vissa gemensamma 
och vissa diskreperande egenskaper. Vare sig någon är troende eller inte, kan 
dessa egenskaper dock urskiljas och man kan enas om vad som menas med 
dem. Härmed är de att betrakta som faktiska. Vetenskapen har sedan 
människans första dagar framkommit med sanningar som sedermera fått 
förkastas då ny information gjorts tillgänglig, vare sig detta berott på förnuftets 
utveckling eller slumpens ironi.  
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8 Konflikten mellan den etiska och den 
positiva rätten  

“A prohibition law strikes a blow at the very principles upon which our 
government was founded....Prohibition goes beyond the bounds of reason in 
that it attempts to control a man's appetite by legislation, and makes a crime out 
of things that are not crimes.” 

Abraham Lincoln 
 

8.1 Inledning 
Behållningen och nyttan med en uppsats av detta slag står och faller med hur 
väl författaren lyckas guida läsaren genom de abstrakta frågeställningarna utan 
att denne tappar bort sig helt på grund av frågornas komplexitet. Dessa är av ett 
sådant slag att de inte alltid kan besvaras med ett rakt ja eller nej, utan måste 
kanske filtreras fram genom en reflektion över argumenten för och emot en 
viss ståndpunkt och för att därigenom ringa in författarens inställning till 
frågorna. Avsikten med arbetet har som nämnts inte varit att redogöra för en 
komplett katalog över vilka åsikter som är etablerade inom straffrättslig och 
etisk teoribildning, utan istället att kombinera vissa utvalda teorier och tankar i 
syfte att först och främst analysera brottets natur.  Detta låter sig i inte göras 
utan att diskussionen inkluderar en genomgång av vissa centrala begrepp, t.ex. 
rätt och orätt, etik och moral samt rättfärdigande. I detta kapitel har jag därför 
tänkt försöka samla ihop de viktigaste frågeställningarna som framkommit i 
uppsatsen med en sammanfattande därtill hörande argumentation, i syfte att 
koncentrera textens innehåll till hjälp för läsaren.  
 

 

8.2 Straffrätten 
I detta arbete har inte avsikten varit att visa vad som generellt är moraliskt 
riktigt eller felaktigt, utan istället att påvisa hur metoderna för en sådan 
bedömning bör och kan se ut. När samhället ingriper i den enskilde individens 
livsvillkor, så bör detta utförligt motiveras och ske efter nyttjande av metoder 
som är etiskt försvarbara och acceptabla. Lagtekniskt närmas dessa syften av 
väl avgränsade brottsbegrepp, men det är fortfarande i valet av vilken handling 
som skall vara brottslig problemen ligger. Valet av vad som är skyddsvärt 
intresse ligger hos de styrande, grunderna för dessa val måste dock vara långt 
ifrån subjektiva och partipolitiska för att motsvara de etiska krav jag åsyftar. 
 Jareborg avfärdar att vad han benämner ”den primitiva brottsideologin” 
(att den underordnade i och med brottet uppvisar en olydnad mot sin härskare) 
skulle ha relevans för moderna förhållanden och bedömningen av det felaktiga 
med en handling. Statens auktoritet eller åtminstone förväntade sådan är nog 
fortfarande delvis vad som kan sägas ligga bakom det faktum att de flesta 
ändock följer lagens bud, åtminstone torde detta gälla för den äldre 
generationen. Med sin kollektivistiska brottsideologi avser vidare Jareborg det 
synsätt att den förfelande tar avstånd eller förfar sig likgiltig inför lagen eller 
rättare sagt normordningen som helhet. Personen delar inte de värderingar som 
staten genom normordningen förmedlar, utan antar en antisocial och fientlig 
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ställning. Människor har en benägenhet att vilja känna gemenskap med andra 
och respekterar därför normer som delas av den grupp individen tillhör eller 
vill tillhöra. Denna vilja är dock subjektiv och skall skiljas från den förnuftiga 
viljan som kan uttyda den universella moralen. Auktoriteten behöver inte 
utgöras av den rättsliga normordningen utan kan likaväl bestå av naturrättslig 
eller etisk normordning, det centrala är att normordningen förutsätter en 
respekt baserad på auktoritet, vilken brottslingen inte uppvisar.111   
 Att försöka se brottets natur ur aspekter som inte är hänförliga till den 
brottsliga handlingen, har i mina ögon mer att göra med politiska avvägningar 
än med brottet i sig. Med denna åsikt framgår det att även om brottsbegreppet 
är ett straffrättsligt påfund, så går frågan om vad som är brottsligt beteende 
utanför rättsordningens domäner över in i etiken. Själva brottsligheten, i den 
aspekt av begreppet som framgår av avsnitt 6.3.1, är resultatet av det rent 
politiska ställningstagandet, vilket delvis kan sägas vara fallet även med 
farlighetsbedömningen enligt avsnitt 6.3.3. Det förra följer av positivismens 
fastställande av en rättsregels giltighet som beroende av om denna kan 
återfinnas i rättskällorna. Den senare är dock till större del tillsammans med 
frågan om brottets förkastlighet och Jareborgs radikala brottsideologi uttryck 
för meningen att det felaktiga inryms i själva handlingen. Avgörande blir alltså 
om brottsligt och felaktigt kan åtskiljas, vilket svårligen låter sig göras 
eftersom det brottsliga grundar sig just på det felaktiga.  
 I och med att vanans makt fått de flesta av oss att acceptera dagens 
användande av kriminaliseringen, blundas det för tvångsingripandets brister. 
Straffet kan knappast uppväga eller lindra den skada som brottet gett upphov 
till, utan ökar istället denna genom att gärningsmannen tillförs ett ytterligare 
lidande. I fråga om mänskligt lidande har vi alltså ett slutresultat efter den 
sociala kontrollens ingripande som är större än före detsamma. Detta stämmer 
inte särskilt väl in på de humana grundåskådningar som det moderna samhället 
ändå får anses tro sig representera. Som stöd för en sådan ordning ligger istället 
medeltidens vedergällningsteorier närmare till hands, något som knappast 
rättsordningen som helhet kan tänkas vara villiga att kännas vid. En ytterligare 
möjlig anledning till varför kriminaliseringen fortfarande är en så populär form 
av social kontroll återfinns i möjligheterna, från statens sida, att genom straffet 
manifestera de ”önskade” värderingarna. Härigenom kan med andra ord 
”terrorbalansen” i samhället upprätthållas, något som förr i tiden, med 
användande av ett tidstypiskt ord, vidmakthölls just genom makt grundad på 
styrka. Denna funktion är dock inte nödvändigtvis av ondo, då den samtidigt 
öppnar upp en kanal där folket, genom sina förtroendevalda, ges en möjlighet 
att framhäva den ”rådande” värderingen. 
  

 

8.3 Etiken 
Moral förutsätter en reflektionsförmåga, något som anses vara artspecifikt just 
för människan och innebär alltså att ett moraliskt omdöme inte kan ges om 
beteenden som inte härrör från en människa. Potentialen att finna det moraliskt 
riktiga grundas vidare i något som är hänförligt till människans inre, något som 
inte är direkt påverkbart ens av individen själv. Ett beteende avvikande från 
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vad regler grundade i detta förnuft ger uttryck från, innebär inte en avvikande 
från den ”sanna” och universella moralen utan att den handlande valt att agera 
annorlunda. 
 Genom sinnesintrycken skapas föreställningar i oss. Med stöd delvis i 
kantianismen och delvis i tidiga grekiska närmast naturrättsliga läror, kan den 
sanna kunskapen finnas bland de föreställningar som intellektet (förnuftet) ger 
sitt instämmande i. Etiken är här bestämmande för sättet hur vi kan vara i 
överensstämmelse med oss själva. Stoicismen menar att denna 
överensstämmelse genom etiken med oss själva, med förnuftet och med 
naturen är ett och samma. Det goda är därmed det som hör samman med eller 
leder till att vi lever i överensstämmelse med oss själva och naturen. Allt annat 
framstår som likgiltigt. En variant av den stoicismiska inriktningen anser att det 
likgiltiga kan uppdelas i sådant som är mer likgiltigt än annat och använder sig 
därför av grupperingarna; det passande och det icke passande. Denna 
omformulering tolkar jag som en diskrepans mot den ”rena” stoicismen och är 
väl snarare ett sökande av en kompletterande lära än en variant av den 
existerande. 
 Den som lyckas med att uppnå detta harmoniska lugn, kallas enligt 
stoicismen den vise och beskrivs som ett väsen i kontroll över, i motsats till en 
produkt av, alla lidanden och impulser. Vägen till detta ”levandets nirvana” går 
genom dygderna, där framförallt visdom, mod, rättfärdighet och måttfullhet 
framhålls. Det förra är sådant som förnuftet manar oss till eller kan motivera, 
t.ex. att ära sina föräldrar, sköta sin hälsa och bry sig om andra.  
 Moralens bör sättas i någon form av relation till den generaliserade 
uppfattningen av ett ting eller skeende, då människan som art och 
gruppmedlem faktiskt interagerar med andra människor. Det moraliskt goda är 
härav inte att direkt finna i det faktiska beteendet, utan mer i den generaliserade 
önskningen om hur det borde vara, eftersom människor gör saker de egentligen 
inte ens själva anser att de borde göra. På detta stadium är det fortfarande inte 
säkert att den universella moralen framträder. Det rätta är av naturen, endast i 
begränsad skala, given i enlighet med Grotius uppfattningar av den förnuftiga 
människans rätt till sin ”suum”. Det brottsliga med en handling borde i enlighet 
med detta inom ett begränsad grupp vara den gruppens genomsnittliga faktiska 
uppfattning av förkastligheten med den aktuella gärningen, med avseende såväl 
till graden av brottsligheten som till dess beståndsdelar. I bedömningen av 
brottsligheten av en viss handling är på ovan angivet vis även inkluderat 
samhälliga egenintressen, såsom statens bevarande och vederbörligt högre 
respekt för rätten till sin ”suum”. Den traditionella naturrätten trodde på en 
oföränderlig och universiellt giltig naturlig rätt, vilken för sin existens inte står 
utanför den mänskliga förmågan utan genom förnuftet är möjlig att uppfatta 
och få kunskap om. Denna förmåga att inse den naturliga rätten borde därmed 
möjliggöra ett nedtecknande av dess innehåll.  
 När man åtminstone i teorins värld får utrymme att ”sträcka ut” begrepp 
och giltigheten för dessa, är jag av den åsikten att moralen och därmed, som i 
avsnittet om pliktetiken framgått, lagen i sina renaste former (den moraliska 
lagen) är att hänföra till den del av vad som kallats förnuftet och varöver 
människan inte fullt äger besluta eller bestämma. Även utan kriminaliseringen 
skulle man därmed känna sig tvingad att följa den plikt som är av det inre 
slaget och som lagstiftningen snarare kan befästa än initiera. Det som formar 
våra grundläggande värderingar och moral är av ett bestående och allmängiltigt 
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slag, varom vi kan finna kunskap men troligen begränsad sådan. 
Begränsningen ligger på samma sätt som grunderna till vår moral, inbakad i 
vår skapelse och utanför människans förmåga att förstå. Även om grunden inte 
kan uppfattas slutar den inte att existera, därför att utan grund skulle inte dess 
yttringar (den sanna moralen och värderingen) kunna finnas, vilket jag är 
övertygad om att den gör. Det skulle naturligtvis gå att vända på resonemanget, 
med utgångspunkt i moralens anknytning till människan. Vilken nytta skulle ett 
begrepp som moral kunna spela om detta inkluderade företeelser om vilka vi 
inte kan erhålla kunskap. Om det krävs att objektet för den moraliska utsagan 
är en mänsklig handling, verkar det långsökt att beskriva  
 

 

8.4 Individens livsvillkor 
I jakten på de allmängiltiga riktlinjer eller regler för våra handlingar som 
sammanfattas som moral, måste förankringen till verkligheten och 
kompromisser med samhällslivets krav göras. Det moderna samhället är, 
oavsett om man anser det vara resultatet av ett val eller en påtvingad 
livssituation, ändå den spelplan vi har att agera på. Om huvudmålet är största 
möjliga nytta för största möjliga antal, kan vi i ärlighetens namn endast finna 
detta mål delvis uppfyllt. Vad som begränsar utopin är det nog ingen som fullt 
ut vet, men reflexerna därifrån är tillräckigt starka för att blända de flesta. Är 
man av åsikten att dygder och laster i det stora hela motsvarar goda respektive 
dåliga karaktärsdrag eller egenskaper hos människor, borde denna också 
uttrycka ett visst förakt för hur människor verkligen behandlar varandra. 
Vardagens inställning att moralen är något ”lite till husbehov” är direkt skadlig 
för samhällets fortlevnad som den överlägsna livsform den genom historien 
lanserats som.  
 Eftersom de regler samhället ställer upp genom lagar och förordningar 
åtminstone delvis påverkar medborgarnas åsikter i etiska frågor, måste dessa 
utverkas utifrån kriterier som sunda och moraliskt riktiga. Sådana hittas inte 
bland rena åsikter eller tyckande utan måste sökas bland det existerande och 
givna, vilket gör moralen till något som kan utvinnas till skillnad från något 
som skapas. De moraliska brister såsom girighet, ärelystnad och habegär som 
människan uppvisar, kan inte få ligga till grund för de regler vi skall bekänna 
oss till. Detta skall dock klart skiljas från sådana beslutsunderlag som måste 
tillåtas att kompromissa med den ”rena” läran, för att möjliggöra de legitima 
mål samhället har.   
 Det faktum att jag samverkar med andra inom ramen för en grupp, får 
konsekvensen att jag inte alltid kan erhålla vad som är det bästa just för mig, 
utan min lägsta nivå höjs på gruppens bekostnad och min högsta nivå reduceras 
marginellt till gruppens nytta. Detta innebär inte ett avståndstagande från de 
naturrättsligt härledda moraliska principerna om allas värde av en (1), utan i de 
fall någon vill erhålla mer än vad den genom principen är garanterad, skall 
detta tillåtas, i den mån mervärdet härstammar ur personens egna ”suum” och 
inte inkräktar på annans. Valet att leva under samhällsorganismens former 
tvingar oss till att ge upp den mest strikta formen av i stort sätt vilken etisk 
teoriinriktning vi än bekänner oss till. Detta pris är också något som egentligen 
står utanför den enskilde individens möjligheter att påverka. Här menar jag inte 



 77 

den möjlighet varje medborgare har att den politiska vägen söka ändring, utan 
det avsedda är det faktum att man svårligen kan avstå delaktigheten överhuvud 
taget, endast välja med vilken valuta man vill betala.  
 Den som inte av naturen besitter ett någorlunda kritiskt förhållningssätt 
till den strid av lättillgänglig information och propaganda som når oss i 
vardagen, riskerar antingen att förledas av ”giltiga” moraliska argument för att 
tycka eller göra si eller så, eller förblir lyckligt ovetande om de beslut som 
fattas över deras huvuden. 
   

 

8.5 Våra folkvalda 

”Ack min son om du visste med vilken ringa visdom världen styrdes.” 

Axel Oxenstierna 
 
Naturligtvis är lagstiftningen i vårt land uppbyggd med beaktande av moralen, 
även om denna inte är den allenarådande ledstjärnan för rättsordningens arbete. 
De moraliska vindarna i samhället fungerar de facto så att de uppbackade av 
övertygande argumentation, spelar en viktig roll i aktualiserandet av lagen, 
såväl som för den moraliska utvecklingen i samhället som helhet. Kravet på en 
kontinuitet inom rättsordningen och rättssäkerhet för de som lever därunder 
utgör ett motstånd mot ett alltför lättvindigt moraliskt inflytande på 
lagstiftningen, samtidigt som samhällsorganismens underhåll och funktion 
kräver en beständig kodifiering, vilken på moralens område ofta är svår att 
genomföra.  
 Staten borde dock kanske redan, mot bakgrund av de principer varpå den 
vilar, per definition uppvisa något så när gemensamma värderingsgrunder. I det 
ögonblick som kriminaliseringen sker på från samhällsgemenskapen 
diskreperande grunder, så skulle i så fall den egentliga legitimeringen bortfalla 
och därmed berättigandet för ett sådant beslut. Beslutet kan på formella grunder 
givetvis vara legalt, men knappast legitimt i ordets vidare betydelse. Resultatet 
blir snarast ett försök att med hjälp av en efterkonstruktion sedan ge sken av att 
kriminaliseringen är rättfärdig.  
 Att rättfärdigandet av ett beslut följer efter beslutet tagits, behöver ju inte 
innebära att beslutet brister i legitimitet vare sig hos lagstiftaren eller hos 
allmänheten; däremot kan det brista ”moralformellt”. Metodologiskt skulle 
lagstiftningsarbetet i sådant fall kunna tänkas ske som svar på ett i och för sig 
ärligen uppfattat behov, men där rättfärdigandegrunderna för kriminaliseringen 
inte står som ledstjärnor för detta arbete utan snarare som efterkonstruktioner 
för att stärka acceptansen och legitimiteten för lagstiftningen. Vad jag menar är 
att ett dylikt förfarande inte är det formella riktiga sättet att stifta lag på och 
borde inte heller så vara. Förfarandet skulle kunna liknas vid att fuska på en 
tentamen, där ett visst resultatet uppnås på skrivningen och personen blir 
godkänd, men det medel varmed man uppnått detta syfte kan inte anses riktigt 
eller försvarbart.   
 En annan vinkling på samma problem är att en efterkonstruktion av 
grunderna för ett beslut inbjuder till ett löpandebandstänkande, där eftertanken 
kommer först vid eventuella problem med regeln. Risken måste då vara stor att 
grunden hittas på eller är så långsökt att den inte ens är logisk. Även i dessa fall 
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måste det kunna ifrågasättas om rättsregeln verkligen kan anses som 
rättfärdigad och giltig.112 I enlighet med detta skulle man kunna kräva (och gör 
naturligtvis så i viss utsträckning) att vissa, både formellt och etiskt 
metodologiska, beaktanden och tillvägagångssätt har gjort för att rättsregeln 
skall kunna kvalificera sig som gällande och tillkommen i vederbörlig ordning.  
Det bör därför krävas att motiveringen av ett beslut ger beslutet rättfärdigande, 
såväl i förhållande till vetenskaplig tillhörighet som i form av legitimitet i 
samhället i övrigt.113 
 I det praktiska lagstiftningsarbetet har principen om kriminalisering som 
lagstiftarens sista utväg (”ultima ratio”), inte givits den respekt lagstiftaren 
utlovat.114 Trots den uppenbara risken att, så här mot slutet av min 
framställning, förleda läsaren att tro att min uppfattning om det svenska 
rättsväsendet är endast negativ, vill jag påpeka ytterligare några saker.  Ett 
trevande försök till förklaring av varför samhället inte lever upp till denna 
straffrättsliga princip, behandlade jag redan i inledningen under avsnitt 1.1. Det 
är dock värt att återigen poängtera att kriminalisering är en mycket billig form 
av social kontroll och därför naturligtvis svår att ignorera för dem som har 
ansvar även över budgetfrågor.  
 En annan orsak kan vara att den moderna straffrätts - politiken har, som 
kanske mest framträdande syfte, att finna en godtagbar kompromiss mellan 
krav på rättssäkerhet och krav på effektivitet.115 Ibland får dock de ekonomiska 
aspekterna av att upprätthålla en hög trygghets- och säkerhetskänsla genom en 
effektiv rättsordning ge vika. Staten träder ibland in för att straffa brottslingar 
och skydda allmänheten till ”vilka kostnader som helst”. En sådan inställning 
har knappast rent rationella eller ekonomiska grunder utan fokus torde ligga på 
att uttrycka samhällets syn på det felaktiga och omoraliska i vissa handlingar. 
Det är det skyddsvärda objektet som lyfts fram oavsett om kriminaliseringen 
kan bedömas bli effektiv och det viktiga är att staten visar ”krafttag” mot denna 
sorts beteende, även om metoden kan vara ostrategisk och oekonomisk. 
Exempel på denna sort uppvisning i påvisande av moraliskt riktigt styre är den 
nolltolerans - policy som används flitigt bl.a. i delar av USA och Kanada.116 
Tillvägagångssättet och syftet med detta mentalt framförda moraliska budskap, 
har en stark prägel av vad jag under konsekvensetiken (5.4.2) tog upp som 
“ändamålet helgar medlen”. 
 Det är inte svårt att föreställa sig att en moralisk prövning av grunderna 
för politiska beslut riskerar att eftersättas eller i vart fall vara bristfällig, just 
beroende på att syftena med exempelvis en kriminalisering delvis är oförenliga. 
Riskerna med ett sådant förhållningssätt är uppenbara och kan inbjuda till en 
form av maktmissbruk. Centrala begrepp som rättssäkerhet, legitimitet och 
legalitet, vad vi i normala fall räknar till grundpelare för vårt demokratiska 
statsskick, kan i sådana fall komma att hotas. Verkligheten är förhoppningsvis 
inte fullt så drastisk och de flesta får antas hysa tillit till hur den svenska 
rättsapparaten fungerar. Avsikten med uppsatsen har dock delvis varit att göra 

                                                
112 För vidare undersökningar av den rättsliga beslutsprocessen hänvisas till t.ex. Aderson, Bruce, “Discovery in 
Legal Decision-Making” 
113 Påhlsson, Robert, Skattenytt 1998, Intuition och rättfärdigande i skatterätten, s 452. Trots artikelns inriktning 
på tolkningsfrågor på skatterättens område, ser jag att användningsområdet för de rättsvetenskapliga 
iakttagelserna äger bärighet på beslutsfattande i stort.  
114 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, s 46 
115 A a s 20 
116 Garland, David, The Culture of Control, s 191 
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läsaren uppmärksam på att utan en diskussion kring rättsstatens grundläggande 
frågor (som ofta är av inte enbart rättslig, utan kanske framförallt av filosofisk 
och samhällspolitisk art) finns risken att de som sitter i maktposition, drivs mer 
av egenintressen och av det elitiska partiets intressen.   
 Förmågan att inse den naturliga rätten och därmed nedteckna denna tar 
inte bort det faktum att ingen lagstiftning helt och fullt kan täcka det område 
varöver den är avsedd, utan att det lämnas utrymme för tolkning. 
Strafflagstiftning är trots sin systematiserade utformning inget undantag från 
detta även om sådan typ av lag är ”renare” än civilrättslig lagstiftning. Frågan 
kvarstår då hur denna tolkning skall utföras. Både skapandet och tolkningen av 
lagen bör utföras med liknande verktyg. På samma sätt som en skulptör kan se 
slutresultatet av sitt arbete med exempelvis en stenstaty, innan han över 
huvudtaget påbörjat sitt arbete, måste målen med lagstiftningen vara klara och 
väl definierade från början. När skulptören hackar bort stenflisor från 
stenblocket kan detta ses som friläggande av det underliggande verket i motsats 
till skapandet av detsamma. Lagstiftarens friläggande mejsel bör vara förnuftet. 
Detta skall fungera som ett etiskt filter med vilket ovidkommande material 
sorteras bort från det som är moraliskt riktigt. I vissa avseenden tvingar kanske 
praktiska övervägningar fram ett slutresultat som avviker från det teoretiskt 
ultimata, vilket dock inte inverkar på själva metodens riktighet eller 
berättigande.  
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9 Slutord 
Rättspositivisterna hävdar med beslutsamhet att rätten och moralen inte är av 
samma slag och skall hållas isär. De förankrar denna åsikt främst genom att 
den gällande rätten giltighet görs beroende av enbart om den aktuella 
rättsregeln kan återfinnas i rättskällorna. Hart hävdar att positivismen inte alls 
behöver förneka förekomsten av en moralisk plikt att lyda rättsreglerna och att 
just frågan om rättens giltighet bör skiljas från frågan om regeln bör följas.117 
Vad positivismen däremot förnekar, är just moralens pliktskapande karaktär, i 
förhållande till den plikt som enligt dem skapas i och med lagstiftningen. Jag 
vill påstå att det visst är skillnad på att acceptera en moralisk skyldighet att 
följa lagen och att känna en moralisk skyldighet att handla på visst sätt 
oberoende av om detta är i överrensstämmelse med en rättsregel. Det senare 
uttrycker en acceptans av att moralen, som sådan, är överordnad den 
tillskapade lagen eller fristående från denna och därför kan verka 
kompletterande. Att sedan erhållandet av moralens lagar kräver helt andra 
verktyg (”den förnuftiga viljan” eller ”givet av naturen”) påverkar inte 
giltigheten eller existensen av sådana lagar.  
 Det rätta kan inte återfinnas enbart genom ett betraktande av hur 
människor faktiskt handlar, eftersom historien givit oss fler exempel på omoral 
och grymhet än vad som borde vara fallet med tanke på människans 
intellektuella och evolutionära ställning på jorden. För att ytterligare 
underminera empirismens betydelse som kriterium för verifiering av fakta (här 
avseende utfinnandet av det rätta), agerar vi de facto ibland tvärtemot vad som 
vi vet är det rätta. Inte heller kan det, mot bakgrund av att de statistiska 
felmarginalerna antagligen skulle bli alltför stora, bestämmas vad som är rätt 
genom att undersöka vad människor tycker i en viss situation. Detta följer av 
att människor gärna vill känna grupptillhörighet och därför kanske medvetet 
väljer att ljuga, i syfte att därmed undgå utanförskapet.  
 Att hålla moralen utanför rätten är en lockande omöjlighet. Tanken är 
tilltalande, delvis därför att juridiken därmed skulle bli rensad från otydliga 
begrepp och därmed lättare att fastställa till sitt innehåll. På samma gång är 
detta otänkbart, eftersom juridiken definieras utifrån termer som är etiska. Rätt 
och fel kan vid en definiering inte skiljas från gott och ont. Den som är av 
motsatt åsikt riskerar därför att, i sin strävan att motbevisa att lagens källa är 
etiken, driva sin positivistiska juridiska grundsyn in absurdum.  
 Det bör avslutningsvis påpekas att de styrande är individer med egna 
åsikter, egna intressen och egna sympatier och att det är de som, bindande för 
oss alla, skall avgöra vad som är rätt och fel. De tillhör i likhet med oss andra 
släktet homo sapiens, och med tanke på de moraliska brister och 
tillkortakommanden som vår art om och om igen visat prov på, är det av största 
vikt att försöka minimera den etiska röta som envist klamrar sig fast, även i de 
modernaste kulturer och samhällen. Detta kan endast göras genom att inom alla 
samhällsnivåer, medvetet reflektera, diskutera och inkludera etiken på ett 
tydligare sätt. Det är först efter att individerna bakom besluten gjorts medvetna 
om vilka vägar som bör tas och varför, som etiken kan påverka lagstiftningen. 
Det viktiga är att reflektionen över frågorna görs och att kompromisserna med 
den funna etiska inriktningen görs öppet och grundade på legitima skäl.  

                                                
117 Simmons, Nigel, E., Juridiska principfrågor, s. 85 
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