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1 Introduktion 

Denna text kan karaktäriseras som både kritisk, pessimistisk, orättvis och på det hela 
taget negativ – särdrag som ofta associeras med straffrätt, kanske särskilt 
straffrättsdogmatik. Texten sätter sig på tvären med vissa förslag utan att framställa 
tydliga alternativ eller motförslag, och nöjer sig i stället med att betvivla vissa 
grundläggande utgångspunkter i dessa förslag. På sätt och vis gör texten även vad 
den själv kritiserar; den kontrollerar i stället för att bidra. Trots allt detta, anser jag 
texten värdefull; ett viktigt steg bakåt från en utsiktslös törnestig till att definiera 
empiriska orsakssammanhang, ”faktisk” kausalitet, i straffrätten. 

Avsikten med denna text är att ifrågasätta vissa frågeställningar: först och främst 
nödvändigheten, och nyttigheten, av diskussionen om ”empiriska” 
kausalitetsmodeller, framför allt den s.k. NESS-modellen, inom straffrätten. Mitt 
påstående är att det inte finns något behov av en sådan modell och att hela 
frågeställningen är fruktlös, kanske t.o.m. farlig. Jag skall alltså försöka visa varför 
empiriska kausalitetsmodeller inte har slagit igenom inom straffrätten och varför de 
inte heller kan, eller åtminstone bör, göra detta. 

De nödvändiga drivfjädrarna bakom denna text är Heli Korkkas och Mårten 
Schultzs lärorika doktorsavhandlingar.1 Inspiration har också hämtats från Gustaf 
Almkvists och Erik Svenssons färska artikel.2 Ytterligare måste det svensk-finska 
straffrättsseminariet i Uppsala den 27 april 2018 nämnas. Seminariet gick under 
rubriken ”Straffrättens byggstenar” och handlade om s.k. gärningsculpa. Under 
seminariet kunde man, tyckte jag, tidvis känna en viss frustration gentemot hela 
ämnet. Det är kanske därför justitieråd Petter Asps orakelmässiga ord i slutet av 
seminariet fäste sig i mitt minne. Med anknytning till gärningsculpa skulle det, enligt 
Asp, kanske vara viktigare att fundera över själva frågorna man ställer i stället för 
olika omständigheter, kriterier och typfall. Fast jag inte kommer ihåg Asps exakta 
ord, troligtvis än mindre hans ändamål, har dessa ord brytt min hjärna när jag läste 
de ovannämnda skrifterna. Sedan jag därtill stötte på Håkan Anderssons texter3 om 
”kausalitetsproblem” och topisk retorik hade jag alla de fundamentala ingredienserna 

________________________________________________________ 
1 Heli Korkka, Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen. Suomalainen Lakimiesyhdistys 
2015 och Mårten Schultz, Kausalitet: Studier i skadeståndsrättslig argumentation. Jure Förlag AB 2007. 
2 Gustaf Almkvist – Erik Svensson, Orsakande, tillräknande och luftstrupstransplantationer. Svensk 
Juristtidning (SvJT) 3/2018, s. 225–239. 
3 Håkan Andersson, Kausalitetsproblem – kausalitet eller problem?, s. 19–50 i verket Torgny Håstad – Per 
Henrik Lindblom – Åke Saldeen (red.), Festskrift till Anders Agell. Iustus Förlag AB 1994 (Andersson 
1994a) och Topisk retorik inom juridiken, s. 111–154 i verket Mikael Mellqvist – Mikael Persson (red.), 
Retorik & rätt: sett genom tio författares ögon. Iustus Förlag AB 1994 (Andersson 1994b). 
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till denna text. Det torde vara rätt och rimligt att ytterligare lyfta fram vissa av Nils 
Jareborgs skrifter som väsentlig inspiration för nedanstående tankar.4 

Förutom introduktion och slutord innehåller texten tre huvudavsnitt. I det första 
är det frågan om vad vi egentligen frågar när vi talar om orsakssammanhang, 
kausalitet. Avsnittet börjar med en framställning av en synvinkel som jag har 
benämnt ”empirisk” och som utgör den viktigaste utgångspunkten för Korkkas och 
Schultzs avhandlingar. Därefter framförs kritiska synpunkter på både möjligheten 
och nödvändigheten av empiri inom straffrättsliga kausalitetsfrågor. Den senare 
synvinkeln kallar jag ”normativ”. I det andra avsnittet är det frågan om sättet hur vi 
ställer och formulerar våra frågor om kausalitet. Liksom det första lyfter också det 
andra avsnittet fram två olika synpunkter som härstammar, tror jag, från ”empirism” 
och ”normativism”. Den första synpunkten gäller monism, positivism och formalism, 
med den andra gäller holism, hermeneutik och programmässighet. Det sista avsnittet 
är en stump, vilket kanske passar bra för dess innehåll. I avsnittet ställs frågan om 
”faktisk kausalitet” borde förstås som ett mysterium och om man helt enkelt borde 
sluta fråga efter den. 

Det är väsentligt att komma ihåg att texten uttryckligen handlar om tanken om 
”faktisk kausalitet” och då utifrån en straffrättslig synvinkel, även om de flesta av de 
viktigaste samtalspartnerna hämtas från civilrätten, närmare bestämt från 
skadeståndsrätten.5 Även om jag antar att mina påståenden till stor del är tillämpliga 
också inom andra rättsområden, vågar jag hävda detta bara när det gäller straffrätten. 

 

________________________________________________________ 
4 Framför allt Nils Jareborg, Mening, värde och rationalitet. Cuvée 1974 i ny tappning. De lege, Juridiska 
fakulteten i Uppsala årsbok. Iustus Förlag AB 2008. Av Jareborgs publikationer bör även nämnas 
Handling och uppsåt: en undersökning rörande doluslärans underlag. Norstedt 1969 och Allmän 
kriminalrätt. Iustus Förlag AB 2001. 
5 Diskussionen kring ämnet har varit mycket livligare inom skadeståndsrätten. Enligt Peter Cane är detta 
logiskt eftersom civilrätten intresserar sig för följder av gärningar samt karaktären och kvaliteten av 
gärningen, medan straffrätten först och främst fokuserar på gärningsmannens gärning och sinnesstämning 
genom frågan: Har gärningsmannen förtjänat att bli straffad? Se Peter Cane, Responsibility in Law and 
Morality. Hart Publishing 2002, s. 119–120. En annan förklaring är de väsentliga skillnaderna i fråga om 
noggrannhet mellan definitioner som gäller ansvarsskyldigt beteende; straffrätten innehåller en stor mängd 
(mer eller mindre) noggranna definitioner av brottsliga gärningar medan skadeståndsrätten ofta nöjer sig 
med att hänvisa endast till ”oaktsamt beteende”. Det finns skäl att anta att i det senare fallet blir rollen av 
kausalitet mer väsentlig.  Se Michael Moore, Causation and Responsibility. Oxford University Press 2009, 
s. 83. Hur som helst tror jag det är just straff- och skadeståndsrätt som kan påstås vara mest kopplade till 
och beroende av idén om kausalitet (på samma sätt Moore 2009, s. 3–4 och 20). Den rättsvetenskapliga 
analysen av orsaksfrågor har också främst tagit sin utgångspunkt i skadeståndsrättsliga och straffrättsliga 
frågeställningar, se Schultz 2007, s. 218–219. 
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2 Strävan efter ”faktisk kausalitet” – vad skall vi fråga? 

”The presence of policy factors is obscured by the accidental circumstance that the word 
‘cause’ is one that the law has borrowed from the layman’s terminology, and this child of the 
street, unlike the artificial creatures of our professional vocabulary, simply will not behave. It 
refuses to submit to any effort at classification and it insists upon spilling itself throughout 
every area of the controversy.” 

 
– Wex Malone, Ruminations on Cause-in-Fact – 
 
2.1 Terminologi 

Orsakssammanhang eller kausalitet är en grundläggande sak inom livets alla 
områden. I ett större sammanhang kan man se orsaksfrågan som den eviga 
metaforiska frågan ”Varför?”. Det är ungefär som den klassiska frågan om vad tiden, 
eller rummet, är; det är lätt att förstå så länge man slipper att i ord förklara det hela.6 
Att inte sluta fråga ”Varför?” lägger grunden för vetenskap.7 Varför-frågor som 
kräver orsak spelar också en grundläggande roll när det gäller att ställa – och dela – 
ansvar inom juridiken. 

Det är möjligt att närma sig kausaliteten från många olika perspektiv.8 Inom rätten 
(åtminstone när det gäller straff- eller skadeståndsrättsligt ansvar) är utgångspunkten 
en viss redan existerande följd (skada eller fara) för vilken man letar efter en orsak; i 
sista hand en orsakande person, upphovsman, den ansvarige.9 Granskningen gestaltar 
sig som retroaktiv och konkret. Frågan är: Är det denna mänskliga gärning som 

________________________________________________________ 
6 Håkan Andersson, Skyddsändamål och adekvans – om skadeståndsansvarets gränser. Iustus Förlag AB 
1993, s. 293. ”Kännedomen och antaganden om kausala relationer utgör människans viktigaste 
utgångspunkter för orientering i tillvaron.” – Jareborg 2001, s. 149. 
7 Nils Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap. SvJT 1/2004, s. 1–10, 8. 
8 Om olika slags perspektiv, se t.ex. Phyllis Illari – Federica Russo – Jon Williamson (red.), Causality in 
the Science. Oxford University Press 2011; Heta Gylling – Ilkka Niiniluoto – Risto Vilkko, Syy. 
Gaudeamus 2007 och Ernest Sosa – Michael Tooley, Causation. Oxford University Press 1993. Denna 
text handlar bara till en bråkdel om endast juridiska perspektiv, dock sådana som har varit framme på 
sistone. Se t.ex. Moore 2009, s. 105–106 som identifierar totalt nio variationer för att testa ”faktisk 
kausalitet”, sju för att testa ”juridisk kausalitet” och ännu tre propositioner för att undantränga de 63 
möjliga kombinationerna av ovannämnda. 
9 ”Unlike science, which is interested in causal generalization, the law is interested in singular causal 
statements: Not what causes fire, but what caused this fire? … And we are interested in these singular 
causal statements with a particular purpose in mind, namely, the question of how to attach blame or 
liability to an agent for that particular event.” – Patricia Smith, Legal Liability and Criminal Omissions, 
Buffalo Criminal Law Review 5(1) 2001, s. 69–102, 71. Se även Lena Wahlberg, Legal Questions and 
Scientific Answers: ontological differences and epistemic gaps in the assessment of causal relations. Lund 
University 2010, s. 84 och 135. 



Om att fråga rätt – den ”faktiska” kausaliteten i straffrätten:  
ett empiriskt fenomen, en normativ konstruktion eller ett mysterium? 

___________________________________________________________________ 

441 

orsakade skadan/faran?10 Följaktligen kan kausalitet eller orsakssamband 
karaktäriseras som en relation mellan två entiteter (kausala relata): orsak och följd 
(”verkan”, ”effekt”). Frågan är alltså om kausalrelation eller kausalförhållande. 
Denna relation framgår när vi t.ex. säger att en person dog av lunginflammation eller 
att sjövattnets kvalitet äventyrades på grund av utsläppen.11 

Det torde vara självklart att rätten är ett normativt system med vissa syften som 
varierar mellan olika rättsområden. Alla juridiska instrument, bl.a. kausalitetskravet, 
är sist och slutligen ämnade att tjäna dessa syften, t.ex. att fördela skadestånds- och 
straffansvar på ett rättvist och ändamålsenligt sätt. I alla fall, på grund av vissa 
realistiska rörelser, speciellt under 1900-talets andra hälft i anglosaxiska länder12, har 
det krävts mer specifik analys av ovanstående fråga, nämligen separationen mellan 
”faktisk” och ”normativ” kausalitet. Terminologin är ymnig; man talar t.ex. om 
”cause-in-fact” respektive ”legal” eller ”proximate cause”. Idén är att differentiera 
kausalitetsprövningen i två delar. För det första skall man avgöra om det finns ett 
faktiskt orsakssamband mellan orsak och följd, och först efter det jakande svaret 
utvärdera om detta samband är tillräckligt för juridiskt ansvar. Den första frågan är, 
så påstås, konstitutiv, den senare restriktiv. Jag kallar det första synsättet ett 
”empiriskt” synsätt på kausalitet, eftersom den grundläggande tanken bakom 
synsättet är att det går att fastställa någon sorts faktisk, naturlig och utomjuridisk 
orsaksrelation mellan orsak och följd.13 Det motsatta synsättet är förstås att det inte 
går att fastställa en sådan naturlig orsaksrelation, utan värderingar, normer, m.a.o. 
________________________________________________________ 
10 Wahlberg 2010, s. 69–72 klassificerar två rättsliga frågor med anknytning till kausalitet; 1) Did this 
behaviour cause the damage? och 2) What damage (if any) will this behaviour cause? Den senare frågan 
kan eventuellt bli aktuell när man granskar t.ex. gärningsmannens uppsåt eller (personliga) oaktsamhet. I 
rätten frågar man aldrig ”vad orsakade F”, utan ”var det X som orsakade F?”, se Cane 2002, s. 115–116 
och 128. Se även Sakari Melander, Rikosvastuun yleiset edellytykset. Tietosanoma 2016, s. 126 och Dan 
Frände, Allmän straffrätt. 4 upplagan. Helsingfors universitetet, juridiska fakulteten 2012, s. 75. 
11 Schultz 2007, s. 45–46 och Almkvist – Svensson 2018, s. 234. Orsakssamband är frågan om krav som 
framförs på relationen mellan gärning och följd, se Kimmo Nuotio, Teko, vaara, seuraus: rikosvastuun 
filosofisista, kriminaalipoliittisista ja lainopillisista perusteista. Suomalainen Lakimiesyhdistys 1998, s. 
274. För en bredare metafysisk taxonomi om kausala relata, se Moore 2009, s. 332–346. Enligt Moore är 
det bara händelser (events) och fakta (facts) som kan komma i fråga som juridiska orsakskandidater. Moore 
verkar komma fram till att juridik borde favorisera händelser (event-cause requirement), se Moore 2009, 
s. 368. 
12 Se t.ex. Richard Wright, Causation in Tort Law. California Law Review 73(6) 1985, s. 1735–1828, 
1737–1739 och Jane Stapleton, Choosing What We Mean by Causation in the Law. Missouri Law Review 
73(2) 2008, s. 433–480, 456–458. 
13 H.L.A. Hart – Tony Honoré, Causation in the Law. 2nd edition. Clarendon Press 1985, s. 110 talar om 
”the bifurcation of causal questions”. Man har också talat om t.ex. ”naturalistiska” eller ”reala” 
tankeriktningar, se Ari-Matti Nuutila, Rikosoikeudellinen huolimattomuus. Lakimiesliiton kustannus 
1996, s. 196. ”[I]t is morality, not legal policy, that tells us that actions that cause harm are more 
blameworthy than those that merely attempt or risk such harm. It is metaphysics, not legal policy, that tells 
us when an action causes a certain harm.” – Moore 2009, s. 828. 
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juridik, är närvarande i alla prövningar om kausalitet. Detta synsätt benämner jag 
”normativt”. 

Inom straffrätten är det någorlunda vanligt att använda en tudelad terminologi när 
det gäller kausalitetsfrågor. Behandlingen av kausalitetsfrågor brukar påbörjas med 
en kortfattad framställning av olika teorier om faktisk kausalitet (först och främst s.k. 
conditio sine qua non, betingelse- och ekvivalensteorier) och följas av en mycket mer 
ingående analys av normativa begränsningar (t.ex. gärningsculpa, förutsägbarhet 
eller adekvansläror). Den mest påfallande egenskapen hos t.ex. de senaste finska 
framställningarna är ändå den uppenbara tveksamheten gentemot generella 
påståenden om ämnet. Man nöjer sig med att dra upp vissa riktlinjer med påminnelse 
om hur viktigt det är att bedöma varje fall enskilt, och hur alla kausalitetsmodeller 
verkar innehålla vissa defekter. Tyngdpunkten kan sägas ligga på en normativ och 
också flexibel granskning.14 Det finns betydelsefulla orsaker till denna 
återhållsamhet och jag skall snart återkomma till dessa. 

Inom civilrätt (först och främst skadeståndsrätt) har man varit väsentligt mera 
benägen att utveckla teorier, eller modeller, för att utvärdera den faktiska sidan av 
kausalitet. I Sverige representerar Mårten Schultzs doktorsavhandling det kanske 
viktigaste anförandet för en självständig och rentvättad bedömning av faktisk 
kausalitet, inom skadeståndsrätt. I Finland har Heli Korkka framfört mycket liknande 
förslag inom konfiskationsrätt. Båda verkar hävda att deras modeller är lämpliga 
också inom straffrätt.15 

2.2 Faktisk kausalitet 

En av de viktigaste och mest grundläggande premisserna för både Schultzs och 
Korkkas utredningar är den skarpa dikotomin mellan kausalitetens faktiska och 

________________________________________________________ 
14 Se Melander 2016, s. 126–131; Jussi Tapani – Matti Tolvanen, Straffrättens ansvarslära. Alma Talent 
2016, s. 79–88 och Frände 2012, s. 74–82 och även 224–225. Tapani, Tolvanen och Frände ger slutligen 
sina bifall till den s.k. INUS-modellen, medan Melander i stället leder in granskningen på förutsägbarhet 
vilken, från praktiska synpunkter, verkar lämplig att behandla uttryckligen som en del av tillräknandet 
eller mer generellt uppsåts- eller oaktsamhetsbedömningen. 
15 Schultz säger detta rakt ut, se Schultz 2007, s. 64. Korkka anser att grundprinciperna för hennes modell 
är lämpliga också för skadeståndsrätten, se Heli Korkka, Syy-yhteystarkastelun rakenne yhtiön 
johtohenkilön ja tilintarkastajan vahingonkorvausvastuussa. Lakimies 5/2016, s. 691–717, speciellt s. 693 
och på svenska Orsakssambandsbedömningens struktur i bolagsledningens och revisors 
skadeståndsansvar. SvJT 2/2018, s. 153–177, 155. Korkka konstaterar att det förefaller som om straff- och 
skadeståndsrättens sätt och behov att observera den empiriska världen är likadana, se Korkka 2015, s. 99. 
Exempelvis Jussi Tapani anser att Korkkas avhandling ger impulser också för diskussion med anknytning 
till straffrättens ansvarslära, se Jussi Tapani, Kirja-arvostelu teoksesta Korkka, Heli: 
Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen. Lakimies 1/2016, s. 173–182, 179. Också 
Melander lyfter fram just Korkkas modell i sin lärobok, se Melander 2016, s. 128–129. 
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normativa sidor.16 Enligt Schultz är kausalitetsbegreppet ett faktiskt begrepp och 
kausalitetsbedömningen syftar till att avgöra vad som faktiskt hänt, alltså till 
iakttagelser av den empiriska verkligheten. Ett påstående om kausalitet som utgår 
från detta begrepp är antingen sant eller falskt beroende på om orsakssamband 
faktiskt förelegat eller inte. Denna metod för att fastställa sanningsvärdet i ett enskilt 
fall har den fysiska verkligheten som sitt undersökningsobjekt och är i en mening 
empirisk.17 

Att förstå kausaliteten (eller en del av den18) som ett faktiskt fenomen, som kan 
(och bör) rengöras från allt normativt material, och av vilken det är möjligt att göra 
empiriska iakttagelser, har vissa konsekvenser; det finns (eller måste finnas) ett 
allmängiltigt kausalitetsbegrepp på basis av vilket det kan (eller måste kunna) 
formuleras en kausalitetsmodell som avslöjar kausalitetsrelationer i olika 
sammanhang. Kausalitet skall också förstås på samma sätt inom olika rättsområden.19 
Det kan ifrågasättas om det empiriska synsättet obetingat måste leda till sådana teser. 
Detta verkar i varje fall vara allmänt.20 Jag finner det också betecknande att den 
________________________________________________________ 
16 Schultz 2007, s. 255 och Korkka 2015, s. 14, 85, 127 och 222 samt Korkka 2016, s. 693 där Korkka 
talar om kausalitetsmodellens grundläggande tanke. Det är viktigt att komma ihåg att ämnet i Korkkas 
avhandling är mycket bredare än bara kausalitetsanalys. Ändå utgör just kausalitetsförhållanden den mest 
fundamentala komponenten i Korkkas teoretiska modell för att definiera ekonomisk nytta av ett brott, se 
Korkka 2015, s. 83. 
17 Schultz 2007, s. 36–37, 41 och 46–47. 
18 Exempelvis Schultz skiljer mellan kausalitetskravet (faktisk kausalitet) och kausalitetsvärderande, där 
strängt taget enbart det första ledet är ”egentlig” kausalitetsbedömning, se Schultz 2007, s. 30, 37 och 265. 
19 Exempelvis Wright ser sin NESS-modell inte bara som ett test för att avslöja kausalrelationer, utan 
också som själva meningen med kausaliteten: ”[I]t [NESS-testet – JR] is not just a test for causation, but 
is itself the meaning of causation.” – Wright 1985, s. 1802. Se motsvarande Tony Honoré, Necessary and 
Sufficient Conditions in Tort Law, s. 363–386 i verket David Owen (ed.), Philosophical Foundations of 
Tort Law. Clarendon Press 1997, s. 367. NESS-modellen ”fully captures the empirical concepts of 
causation and causal contribution, incorporates the necessary-condition and independently-sufficient-
condition tests, explains and justifies our shared causal judgments …, and helps us properly resolve the 
causa-contribution issue in more controversial situations” – Richard Wright, Once More into the Bramble 
Bush: Duty, Causal Contribution, and the Extent of Legal Responsibility. Vanderbilt Law Review 54(1) 
2001, s. 1071–1132, 1101–1102; se tillika Richard Wright, The NESS Account of Natural Causation: A 
Response to Criticisms, s. 13–66 i verket Benedikt Kahmen – Markus Stepanians (eds), Critical Essays on 
“Causation and Responsibility”. De Gruyter 2013, s. 66. Enligt Honoré är begreppet kausalitet detsamma 
inom rätt, medicin, vetenskap och det vardagliga livet, se Tony Honoré, Principles and Values Underlying 
the Concept of Causation in Law, s. 3–13 i verket Ian Freckelton – Danuta Mendelson (eds), Causation in 
Law and Medicine. Ashgate 2002, s. 3. 
20 Exempelvis Schultz är ute efter en enhetlig kausalitetsteori – en allomfattande berättelse, monism i 
stället för pluralism, se Schultz 2007, s. 42–43. Det är frågan om ”[f]aiblesse för monism framför 
pluralism” – Håkan Andersson – Mårten Schultz, Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig argumentation. 
SvJT 4/2007, s. 465–474, 474. Det empiriska synsättet måste inte leda till monism. Inom empiriska 
vetenskaper har man redan länge talat om en ”pluralistisk-realistisk approach” mot ontologi, vilket betonar 
riklighet av olika sätt att uppfatta världen och dess fenomen, med kritik riktad till stor del mot 
vetenskapsteori baserad ensidigt på newtonsk fysik. Se t.ex. Sandra Mitchell, Unsimple Truths: Science, 
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”empiriska” diskussionen kretsar kring vissa tekniska modeller som man försöker 
förbättra och justera i fortlöpande takt med andra som diktar (eller i praktiken stöder 
sig på) mer och mer fantiserade problemfall.21 

Både Schultz och Korkka förespråkar den s.k. NESS-modellen och ansluter sig 
härigenom till traditionen att strukturera kausaliteten med hjälp av nödvändigheter 
och tillräckligheter.22 I detta avseende kan modellen betraktas som en familjemedlem 
av kausalitetsteorier som: conditio sine qua non (”but-for test”), betingelse- och 
ekvivalensteorier och INUS-modellen – i synnerhet H.L.A. Harts, Tony Honorés och 
J.L. Mackies teorier.23 NESS-modellen anger att ”a particular condition was a cause 
of (condition contributing to) a specific consequence if and only if it was a necessary 
element of a set of antecedent actual conditions that was (causal, not merely lawful24) 
sufficient for the occurrence of the consequence”. Kärnan i kausaliteten är att ”an 
actual singular instance of causation consists of a fully instantiated causal 
generalization or ‘story’, and that a particular condition was a contributing 
condition only if it was part of the complete instantiation of the antecedent (‘if’ part) 

________________________________________________________ 
Complexity, and Policy. University of Chicago Press 2009. ”[T]he truth remains that if one studies only 
relatively simple agents – planets and stars, electrons and neutrons, winds and waves, proteins and 
enzymes, gases and liquids, genes and chromosomes, bodies and brains and even minds – then necessarily 
one uncovers only relatively simple causal contributions. These simple agents each have a relatively short 
list of actions that they are capable of performing, and notably a relatively short list of possible interactions 
with other agents. The list is short relative to the list of actions and interactions that can be performed by 
more complex agents, such as human beings.” – John Gardner, Moore on Complicity and Causality. 
University of Pennsylvania Law Review PENNumbra 156/2007, s. 432–443, 439. 
21 Se t.ex. Richard Fumerton – Ken Kress, Causation and the Law: Preemption, Lawful Sufficiency, and 
Causal Sufficiency. Law and Contemporary Problems 64(4) 2001, s. 83–106, 97–98 som sätter ihop en 
kombination av en kvantbomb (baserad på halveringstid av ett radioaktivt ämne) och en deterministisk 
bomb (som överensstämmer med newtonsk fysik). 
22 Man talar om ”the sufficient condition” (causa efficiens, causa causans) och ”the necessary condition” 
(conditio sine qua non), se Jan Hellner, Causality and Causation in Law. Scandinavian Studies in Law 
40/2000, s. 111–134, 119. De flesta allmänna presentationer av kausalitet sedan Hume analyserar 
kausalitet med dessa begrepp, se Smith 2001, s. 86 och även Sosa – Tooney 1993, s. 5–9. Se också 
Fumerton – Kress 2001, s. 90–93 som specificerar fem olika betydelser av ifrågavarande begreppspar. Om 
ambivalensen av dessa och andra härledda termer, se även Judith Jarvis Thomson, Some Reflections on 
Hart and Honoré, Causation in the Law, s. 143–164 i verket Matthew Kramer (ed.), The Legacy of H.L.A. 
Hart: legal, political, and moral philosophy. Oxford University Press 2008. 
23 Moore benämner dessa teorier (”broadly speaking”) ”J.S. Mill’s intellectual descendents, later day 
Millians” – Moore 2009, s. X och Michael Moore, Further Thoughts on Causation (and Related Topics) 
Prompted by Fifteen Critics, s. 333–416 i verket Benedikt Kahmen – Markus Stepanians (eds), Critical 
Essays on “Causation and Responsibility”. De Gruyter 2013, s. 334–335. Wright själv påpekar att det är 
den svaga innebörden av nödvändighet som dessa teorier har gemensamt, men annars skall man inte sätta 
likhetstecken mellan teorierna, se Wright 2013, s. 14–27. Omvänt skulle man kunna säga att det är 
betoningen av tillräcklighet (på bekostnad av nödvändighet) som betecknar dessa teorier, se Moore 2013, 
s. 334. 
24 Om precisering, se Wright 2013, särskilt s. 18–19 och 31 och för kritik Moore 2013, s. 336–342. 
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of an applicable causal generalization or story.”25 Själva NESS-modellen är 
vanligtvis sammankopplad med Richard Wrights uppfattningar. Wright för sin del 
stödjer modellen på David Humes och J.S. Mills filosofi samt Harts och Honorés 
civilrättsliga tankar.26 Det är beaktansvärt att själva NESS-modellen dock inte är 
kärnan i vare sig Wrights eller Schultzs undersökningar, såvitt jag förstår dem. 
Kärnan är i stället den allmänna tanken om kausalitetens faktiska karaktär, medan 
NESS-modellen bara spelar en biroll.27 I bakgrunden ligger strävan efter att avskilja 
fakta från politik.28 Trots allt (och tyvärr) brukar det ofta vara just (och bara) själva 
NESS-modellen som uppmärksamheten fästs på. 

2.3 Normativ kritik 

Det empiristiska synsättet på kausalitetsfrågor är mycket attraktivt. Det vore helt 
enkelt kul och behändigt att upptäcka en modell som skulle lösa frågor om faktisk 
kausalitet. Ändå finns det flera skäl att se empirism som ett vilseledande tankesätt 
och ett företag dömt att misslyckas ända från första början. 

Teoretiskt, eller filosofiskt, ligger problemet framför allt i strävan efter att 
oeftergivligt separera ”rena fakta” från normativa aspekter. Detta verkar nämligen 
vara helt omöjligt.29 Jareborg konstaterar:  

Vad som är fakta är avhängigt av de begrepp vi använder. Våra begreppssystem är 
tillkomna av pragmatiska skäl (sådana skäl konstitueras ju av fakta; vilka dessa är beror 
på de begrepp vi använder, osv. i den kunskapsteoretiska spiralen). Sociala, politiska, 

________________________________________________________ 
25 Wright 1985, s. 1790; Richard Wright, Causation, Responsibility, Risk, Probability, Naked Statistics, 
and Proof: Pruning the Bramble Bush by Clarifying the Concepts. Iowa Law Review 73(5) 1988, s. 1001–
1078, 1019 och Wright 2001, s. 1107. 
26 Se Wright 1985, 1988 och 2001. Wright ser sin egen version som en ”refinement and further 
development of the concept of causally relevant condition that was first proposed in 1959 by Herbert Hart 
and Tony Honoré” – Wright 2001, s. 1102. 
27 Exempelvis Wright anser sin uppgift liksom en trädgårdsmästare som gallrar bort oklarheter och 
trassligheter i diskussionen om kausalitet och separationen mellan faktiska och normativa element vara 
fundamentet till vilket han måste återvända gång efter annan, se Wright 1988, s. 1002–1003 och 1077 och 
även Wright 2001, s. 1131 där företaget fortsätts. 
28 Se Wex Malone, Ruminations on Cause-in-Fact. Stanford Law Review 9(1) 1956, s. 60–99, 60. 
29 Se Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Harvard University 
Press 2002. Enligt Putnam är ett djupt problem bakom empiristers (och även andras) sätt att dra en tydlig 
gräns (dikotomi) mellan fakta och värde att de ignorerar hur sammanslingrade faktiska beskrivningar och 
värdeomdömen kan och måste vara, se Putnam 2002, s. 26–27. Det finns skillnader (nyttiga i vissa 
kontexter) mellan dem, men inte någon metafysisk dikotomi, se Putnam 2002, s. 19 och 60–61. Om en 
positivistisk kontra hermeneutisk ståndpunkt till relationen mellan fakta och värderingar, se Sten 
Andersson, Positivism kontra hermeneutik. Bokförlaget Korpen 1979, s. 59–67. 



Juho Rankinen 
___________________________________________________________________ 
446 

ekonomiska, etiska, rättsliga, m.fl. fakta kan uppenbarligen inte beskrivas eller annars 
utpekas utan en bakgrund av varandra delvis täckande begreppssystem, vilka är utsatta 
för ständiga förändringar. Men detsamma gäller – mindre uppenbart – för fysiska, 
kemiska och andra vetenskapliga fakta, som avser den ”icke levande världen” och djur 
och människor som del i denna värld. Också de begrepp varpå dessa fakta vilar är 
formade utifrån vissa syften. Det finns ingen helt oengagerad, ’deskriptiv’ synpunkt. 
Vi kan inte komma fram till någon kunskap utan begreppsliga verktyg; och med 
godtyckligt valda verktyg (ungefär som metersystemet) kommer vi inte särskilt långt.30  

Det är självklart att på en högre metanivå rättfärdigar också empirister det faktiska 
kausalitetskravet på normativa grunder.31 I stället finner jag det teoretiskt mycket mer 
tvivelaktigt hur empirister verkar bygga upp sina kausalitetsmodeller. Metoden för 
att finslipa enskilda modeller är oftast att pröva om de tillfredsställer allmän intuition 
i olika exempelfall. Härigenom blir modeller kopplade ihop med mänskliga 
intuitioner, i stället för något objektivt och fysiskt. ”En kausalteori som medför 
kontraintuitiva resultat är en värdelös kausalitetsteori.”32 

Ett mera pragmatiskt problem är empiriska modellers bristfälligheter. Dessa 
modeller kan ses som försök att reparera det s.k. conditio sine qua non-testet utgående 
från bristfälligheter som identifierats under årens lopp. Det finns givetvis olika 
uppfattningar om hur heltäckande och vattentäta olika modeller är. Exempelvis 
Schultz medger vissa teoretiska (dock i det stora hela marginella) problem med 
NESS-modellen, vilka eventuellt kan lösas bara genom rättspolitiska bedömningar i 
det enskilda fallet och kanske är det så att det orsaksbegrepp som han framhåller 
fallerar i just dessa fall.33 Frågan gäller närmast s.k. konkurrerande underlåtenhet.34 
Någon pragmatiker skulle kanske nöja sig med att åberopa pluraliteten av olika 
modeller som ett bevis för att ingen av dem kan vara helt övertygande och vattentät 
– trots att t.ex. NESS-modellen lades fram i sin nuvarande form för den breda 
allmänheten redan år 1985. 

Härnäst skall jag försöka belysa konkreta straffrättsliga aspekter av svårigheten 
att hantera kausalrelationer som faktiska, empiriska saker, separat från normer och 

________________________________________________________ 
30 Jareborg 2008, s. 458–459. 
31 Se t.ex. Schultz 2007, s. 389. 
32 Schultz 2007, s. 249. Schultz utvecklar en ”förenklad kausalitetsmetod för praktiskt bruk” i vilken man 
flyttar sig vidare i frågebatteriet på basis av intuitionen om plausibel kausal betydelse, se Schultz 2007, s. 
439–440. Jfr Wright 1988, s. 1018–1019 och Wright 2013, s. 63–64 som uttryckligen tar avstånd från 
intuitioner som utgångspunkt för kausalitetsmodeller. I stället är teoretisk beskrivning av kausalitet ett 
nödvändigt understöd för dessa intuitioner. 
33 Schultz 2007, s. 443 och 535; jfr Wright 2013, s. 27–66 som förnekar sådana brister. 
34 Se David Fischer, Causation in Fact in Omission Cases. Utah Law Review 1992(4) 1992, s. 1335–1384, 
1355–1360. Wright talar om ”over-determinated multiple-omission cases”, se Wright 2001, s. 1125–1126. 
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juridik. Ovan definierades kausalitet som en relation mellan en viss orsak och en viss 
följd. I straffrättslig kontext skall orsak förstås som en brottsbeskrivningsenlig 
gärning (antingen en handling eller en underlåtenhet) och följd som en 
brottsbeskrivningsenlig skada eller fara. För att fastställa ett straffrättsligt 
orsakssammanhang måste man alltså först identifiera relevant skada/fara och 
kandidater för orsakande handling/underlåtenhet. Detta är i många fall kvistigt och 
allt utom naturenligt. 

Inom straffrätt brukar man tala om ”handlingsteorier” vilka siktar på att sätta 
grunden för den närmare analysen av straffrättsligt relevanta mänskliga gärningar.35 
Fästpunkten kan sökas från mer eller mindre finfördelade indelningar 
(primära/sekundära gärningar) eller omvänt från en helhetssyn. Gärningar kan 
uppfattas som mer eller mindre kontextuella och ändamålsenliga. Med tanke på 
kausaliteten medför separationen mellan handlingar och underlåtenheter en 
grundläggande tudelning av gärningar. De förra brukar ibland karaktäriseras som 
positiva och aktiva, de senare som negativa och passiva. Det väsentliga är att 
kausalitetsrelationer verkar gestalta sig mycket annorlunda mellan följder och 
handlingar visavi följder och underlåtenheter.36 Aktiva handlingar kan sägas orsaka 
konkreta förändringar i verkligheten. Man kan tala om kausala kedjor, där en positiv 
faktor förbinds med, dvs. orsakar, en annan positiv faktor. Frågan gäller alltså länkar 
mellan faktorer, händelser eller tillstånd, som innebär att en förändring sker eller har 
skett.37 Passiva underlåtenheter (icke-handlingar) kan tvärtom inte påstås orsaka 
någonting (ex nihilo nihil fit). I stället för kausalkedjor kan man tala om kausallinjer, 
där någon genom att ingripa eller inte ingripa ser till att en kausalkedja som leder till 
ett visst resultat får löpa till slutet. Fastställandet av en sådan linje sker således genom 
argument avseende hypotetiska kausalkedjor, s.k. kontrafaktiska antaganden.38 

________________________________________________________ 
35 Formuleringen av olika handlingsteorier kan sägas vara karaktäristisk speciellt för tysk 
straffrättsdogmatik, se Jareborg 1969, s. 86–87. Man brukar tala åtminstone om filosofiska, finala, sociala 
och negativa teorier. I fortsättningen kommer jag att tala om gärningsteorier för att uttryckligen inkludera 
också underlåtenheter. 
36 Jfr Wright 2013, s. 55–56 och även s. 58–59 som anser att den avgörande distinktionen med anknytning 
till kausalitetsanalys inte är distinktionen mellan positiva betingelser och negativa betingelser, utan mellan 
positiv och negativ kausalitet, där den senare betyder icke-inträffande av den förra. I alla fall blir analysen 
annorlunda. 
37 Petter Asp – Magnus Ulväng – Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder. 2 omarbetad upplaga. Iustus 
Förlag AB 2013, s. 84 och Jareborg 2001, s. 151–155. Se även Tapani – Tolvanen 2016, s. 80 och Frände 
2012, s. 78. 
38 Asp – Ulväng – Jareborg 2013, s. 84–85; Tapani – Tolvanen 2016, s. 87 och Jareborg 2001, s. 155–156. 
Enligt Jareborg är en kausalkedja också en kausallinje, men alla kausallinjer är inte kausalkedjor. 
Kausallinje är alltså ett vidare begrepp än kausalkedja, se Jareborg 2001, s. 155. I stället för kausalkedjor 
och kausallinjer kan man tala om t.ex. kausalt operativa och kausalt relevanta faktorer för att göra skillnad 
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Frågan gäller logisk relation mellan en underlåten handling och följden av denna 
underlåtenhet.39 

Att teoretiskt operera med termer som kausalkedjor och -linjer kan tyckas vara 
komplicerat och tilltrasslat. Väsentligt för praktiska kausalitetsfrågor är att det 
generellt krävs mera för att bilda en kausallinje än en kausalkedja. Att identifiera en 
underlåtenhet som en orsak till en viss följd förutsätter implicit formulering av en 
handling som skulle ha utestängt följden – något måste ha underlåtits. 
Underlåtenheter begrips helt enkelt genom (hypotetiska) handlingar, eller 
handlingsmöjligheter.40 Man kan förstås påpeka att man dras med i hypotetiska prov 
också bara för att operera med nödvändigheter, åtminstone ifall nödvändighet förstås 
som någonting utan vilket följden inte skulle ha ägt rum.41 Den avgörande skillnaden 
är att analysen av en handling (och dess nödvändighet) förutsätter att man föreställer 
sig frånvaron av en utförd handling. Analysen av en underlåtenhet förutsätter i stället 
att man föreställer sig existensen av en hypotetisk faktor.42 Analysens struktur blir 
således mycket annorlunda, fast åsikter om mängden av kontrafaktiskhet eller 
hypotetiskhet kan gå isär. 

________________________________________________________ 
mellan reella (positiva) och obefintliga (negativa) saker, se Randolph Clarke, Omissions: Agency, 
Metaphysics, and Responsibility. Oxford University Press 2014, kap. 2.8. 
39 Ari-Matti Nuutila, Rikoslain yleinen osa. Lakimiesliiton kustannus 1997, s. 111 och 123. Se även 
Nuutila 1996, s. 197–198, 203 och 213–214. Relationen mellan en handling och en följd kan man i stället 
också beskriva som en dynamisk verkningskraft, regularitet. 
40 En negativ faktors kausalitet kan påvisas endast efter ett hypotetiskt prov, se Jareborg 2001, s. 230. 
Kausalitetsfrågan i anknytning till underlåtenhet är: Skulle den handlingen, som borde ha gjorts, ha 
förhindrat följden, ifall den hade genomförts? Se Nuotio 1998, s. 288 och 290 liksom Almkvist – Svensson 
2018, s. 228. Det kan förstås ifrågasättas om detta längre handlar om en kausalitetsfråga, eller om det 
snarare handlar om en ansvarsfråga, se Håkan Andersson, Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer, Bok II, 
Gränsproblem i skadeståndsrätten. Iustus Förlag AB 2013, s. 43–44. Enligt Nuotio möjliggör indelningen 
mellan kausalkedjor och kausallinjer att man håller sig mer noggrant trofast till verkligheten med 
kausalkedjor än när man utreder kausaliteten av underlåtenheter, se Nuotio 1998, s. 285. Att åstadkomma 
genom en underlåtenhet handlar om ett slags socialt förorsakande, se Kimmo Nuotio, Syy ja 
syyksilukeminen. Kausaalisuudesta oikeustieteessä, s. 113–130 i verket Heta Gylling – Ilkka Niiniluoto – 
Risto Vilkko, Syy. Gaudeamus 2007, s. 123. ”What is special about omissions is not that they reflect our 
separateness or even our autonomy but that they demonstrate our connections – connections that extend 
our responsibility beyond interventions to the failure to act.” – Patricia Smith, Omission and Responsibility 
in Legal Theory. Legal Theory 9(2) 2003, s. 221–240, 240. 
41 Enligt Wright är kontrafaktuell analys av nödvändighet en oskiljaktig del av kausalitetsanalysen, se 
Wright 1985, s. 1803–1805. ”In a rigorous philosophical sense we can never know the answer to the but-
for question, because it asks about a state of affairs that never existed…” – David Robertson, Common 
Sense of Cause in Fact. Texas Law Review 75(7) 1996–1997, s. 1768. Se också Nuotio 1998, s. 285; 
Nuutila 1996, s. 203–205 och 213 samt även Frände 2012, s. 76–79 och 224. Om kontrafaktiska 
kausalitetsteorier och deras dominans inom skadestånds- och straffrätten, se Moore 2009, s. 371, 391–392 
och 474. 
42 Prövningen av en handling förutsätter en hypotetisk underlåtenhet medan prövningen av underlåtenhet 
i stället förutsätter en hypotetisk handling. I det senare fallet kan man sägas vara ännu lite längre från 
verkligheten, se Fischer 1992, s. 1341–1343. 
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Det mest centrala med dikotomin mellan handlingar och underlåtenheter är att det 
är oerhört svårt att formulera ett abstrakt och allmängiltigt sätt för gränsdragningen. 
I stället är gränsdragningen utpräglat kontextuell och först och främst artificiell. Är 
man redo att växla mellan de ovannämnda gärningsteorierna, kan troligen varje 
enskild handling också beskrivas som en underlåtenhet, eller underlåtenheter, och 
vice versa.43 Det är frågan om avvikelse: Är det socialt meningsfullt att tala om 
handling eller underlåtenhet?44 Det är kanske mest korrekt att konstatera att de flesta 
(straffrättsligt relevanta) mänskliga gärningar består av mer eller mindre komplexa 
kombinationer av både handlingar och underlåtenheter.45 Ett exempel får tydliggöra 
det ovannämnda: 

Man kan identifiera och specificera massor av olika orsakande faktorer för att en 
flykting drunknar mitt ute på Medelhavet: 

- lungorna fylls med vatten 
- förlorad kamp om ett flytelement 
- svaghet (brist på mat och sömn eller en sjukdom) 
- inte simkunnig 
- gummibåtens icke-sjöduglighet (generell olämplighet till sjöss, frånvaro 
av flytvästar, defekt motor) 
- sjögång 
- organisation specialiserad på människosmuggling 
- ohållbar situation i hemlandet 
- frånvaro av räddningsflottar. 

 

________________________________________________________ 
43 Se Tapani – Tolvanen 2016, s. 74–75; jfr Clarke 2014, kap. 9.1 där det senare (möjligheten att beskriva 
varje underlåtenhet som handling(ar)) ifrågasätts. För belysande (dock relativt gamla) exempel på 
överflödet av olika synvinklar som framkallar flyktighet i gränsdragningen, se Harri Palmén, 
Laiminlyöntirikoksista: tutkimus erityisen toimintavelvollisuuden merkityksestä laiminlyönnin 
rankaisemisessa. Helsingin yliopisto 1978, s. 64–97. 
44 Ofta är det tidsperioden som blir avgörande. Betraktar man en snäv tidsperiod visar sig nästan allt som 
underlåtenheter. Ju mer man utvidgar tidsperioden, desto mer brukar man se handlingar. Se Nuutila 1997, 
s. 95–96 och även Nuutila 1996, s. 251 och 254. Det enklaste sättet att omformulera en underlåtenhet som 
en aktiv handling är att ”lyfta blicken” och låta beteendet ingå som ett moment i en större handling, se 
Schultz 2007, s. 520–521. 
45 Exempelvis Johan Boucht, Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig verksamhet förknippad 
med förhöjd risk. SvJT 10/2013, s. 985–1016, 991 och 1016 klassificerar tre olika gärningskonstellationer: 
1) handling, 2) handling i kombination med underlåtna skyddsåtgärder och 3) (ren) underlåtenhet. Ofta är 
valet allt utom entydigt och kräver noggrann analys av gärningssituationen. Exempelvis kan den 
föregående aktiva handlingen framkalla en garantställning som är relevant för senare underlåtenhet, se 
Nuotio 1998, s. 287. Se även Clarke 2014, kap. 9.1 där det betonas att det ofta (samtidigt) är fråga om 
både handlingar och underlåtenheter när det gäller mänskligt beteende. 
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Det kan vara svårt att bestämma om man skall tala om kampen om ett flytelement 
eller underlåtenhet att dela flytelementet, ordnande av en livsfarlig resa eller 
underlåtenhet att ta hand om säkerhetsarrangemang, okunnig hantering av båten eller 
underlåtenhet att skaffa sig sjökunskap, att föra krig eller att inte avtala om vapenvila, 
osv. Ofta är det så att en researrangör avstår från att ta hand om båtens 
säkerhetsanordningar, medan en människosmugglare proppar gummibåten full med 
människor och försätter dem på en livsfarlig resa. En frihetskämpe för sin kamp mot 
förtryckare och åsidosätter tryggheten av civila, medan en terrorist eller krigsherre 
avfärdar fredsförhandlingar och ansätter civila. Ytterligare kan skillnaden mellan 
sjörövare och överbefälhavare, i stället för rättsinnighet, i första hand bero på 
storleken av flottan. Båda kan väl framkalla mycket fara – men detta beror redan 
avsevärt på vem man frågar.46 

I straffrätten slipper man ofta undan ovannämnda beskrivningsproblem tack vare 
förefintliga brottsbeskrivningar som fastställer hur man skall behandla ett visst 
(möjligtvis brottsligt) beteende. Ändå finns det talrika situationer där man inte får 
någon hjälp av brottsbeskrivningar. Rekvisitet ”förorsakar någons död” i 21 kap. 8 § 
i strafflagen utgör ett typexempel. 

Liknande problem stöter man på när det gäller följder. Exempelvis inom 
skadeståndsrätten är det vanligt att skadebegreppet definieras i kausala termer; man 
talar om primär- och följdskada, direkt och indirekt skada samt omedelbar och 
medelbar skada.47 Man måste fråga sig om en viss handling eller underlåtenhet hade 
någon betydelse för följden ”såsom den kom att gestalta sig” – ”as and how it came 
about”.48 Det kan man inte göra utan att ta ställning (direkt eller indirekt, medvetet 
eller omedvetet) till vilka aspekter av följden som skall betonas. 

Såväl handling, underlåtenhet och följd som själva orsakssammanhanget kan i 
grund och botten sägas vara sociala begrepp, konstruktioner sammanflätade med 
aktuell kontext och respektive observatörs uppfattning om denna helhet och världen 
över huvud taget. Man kan påpeka att vissa skillnader eller grader som härstammar 
framför allt från att handlingar och orsaker relativt lätt kan fästas samman med 
fysiska, eller mekaniska, företeelser. Från empirisk synpunkt kan handlingar ses som 
kroppsrörelser och följder som förändringar av ett objekt (som förstås också kan vara 
abstrakt) (skada) eller en möjlighet för sådana förändringar (fara). För underlåtenhet 
________________________________________________________ 
46 Erkännandet för sista exempel tillkommer Augustinus, De Civitate Dei, 4 bok, IV kap. Översättare 
Heikki Koskenniemi, Jumalan valtio: osa 1. WSOY 2003. Samma fysiska fenomen kan uttrycka olika 
sociala fenomen, och omvänt kan olika fysiska fenomen rymma samma sociala fenomen. Frågan är om 
betydelse. Vill man finna en betydelse eller mening, måste man förstå – inte (bara) förklara, se Andersson 
1979, s. 23–24, 31 och även 77. 
47 Se Andersson 1993, s. 300–301 och Andersson 2013, s. 45–46. 
48 Se för diskussion Almkvist – Svensson 2018, s. 238, särskilt fotnot 18. Se även Wright 2013, s. 24–27, 
som ställer sig kritisk mot tankegången. 
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eller orsakssammanhang är det mycket mer knepigt att hitta sådana empiriska 
motsvarigheter.49 Lika lite som musik enbart är svängningstal är handlingar enbart 
beteende eller följder enbart fysiska förändringar. Ännu mindre är underlåtenhet 
enbart icke-beteende eller kausalrelationer enbart empiriska händelser.50 

Det finns inget generellt och allmänt godtaget sätt att definiera handlingar, 
underlåtenheter eller följder.51 Det vore milt sagt överraskande att hitta en 
allmängiltig definition av deras relation, alltså kausalitet. Empiristers, åtminstone 
Schultzs, svar på detta är en sträng arbetsfördelning; karaktärisering och definition 
av följder och gärningar (alltså orsakskandidater) som är relevanta i varje enskilt fall 
skall genomföras före analysen av orsakssammanhanget. Empirister skulle troligtvis 
påminna om att hela ifrågavarande avsnitt handlar endast om förutsättningar för 
kausalitetsbedömning och dessa (eventuellt normativa, men) förutfattade frågor skall 
hållas borta från själva kausaliteten. Precis lika noggrant som senare frågor om 
kausalitetens juridiska relevans skall hållas borta från faktisk kausalitet.52 Detta leder 

________________________________________________________ 
49 ”Vid handlingar har sociala värderingar och förväntningar stor betydelse för valet av handlingsterm. Vid 
underlåtenhet förutsättes sociala förväntningar.” – Jareborg 1969, s. 98. ”Underlåtenhetsbegreppet är 
enbart socialt i det att det inte som vid handling finns någon rent fysisk motsvarighet till underlåtenhet.” 
– Jareborg 2001, s. 131. Jfr Moore 2009, s. 348 som avvisar tanken på att kausaliteten skulle vara en 
konstruktion: ”Yet if causation is a merely constructed notion, what would not be? … Causation seems to 
be too basic a constituent of the world to be regarded as an explicit construction out of more basic beliefs.” 
50 Jämförelsen mellan musik och handlingar är plockad från Jareborg 1969, s. 128. 
51 Det är just det sociala gärningsbegreppet som leder till relativiteten av gränsdragningen mellan 
handlingar och underlåtenheter, se Nuutila 1996, s. 250–251, 254 och 263. Se även Ari-Matti Nuutila – 
Dan Frände, Oikeustapauskommentti (KKO 1994:101). Lakimies 3/1996, s. 482–507, 492. ”Causal 
language relies on a set of background conditions that set the status quo from which the causal factor 
deviates. In the area of conduct this presupposes a social ontology that provides the description of the 
background conditions.” – Smith 2001, s. 100. Jareborg talar om en ”dragspelseffekt”: Gränsen mellan 
handling, underlåtenhet, följd och omständigheter är konventionell (godtycklig om man vill) och en 
funktion av den handlings- eller underlåtenhetsterm som valts för att beteckna gärningen, se Jareborg 
2001, s. 129–132. Se också Andersson 2013, s. 46–47. 
52 Enligt Schultz är själva kausalitetsbedömningen (faktisk kausalitet) begränsad från två håll; dels finns 
det regler, principer och konventioner som påverkar vilka faktorer som underställs 
kausalitetsbedömningen, dels finns det regler, principer och konventioner som används för att utvärdera 
resultatet av en orsaksbedömning. Väsentligt är att själva orsaksbedömningen skall fråga endast om 
svarandens vårdslösa handling var en orsak till skadan, se Schultz 2007, s. 256. Det enda det faktiska 
kausalitetstestet kan göra är att tillhandahålla en metod för att besvara frågan om orsakssamband föreligger 
mellan faktorer eller händelser som är rättsligt eller normativt bestämda (genom t.ex. skadebegrepp eller 
oaktsamhetsbegrepp), se Schultz 2007, s. 356 och också s. 444–445. ”Kausalitetsbedömningen kan och 
bör inte användas för normativa bedömningar, även om kausalitetsbedömningen naturligtvis är en 
förutsättning för normativa bedömningar.” – Schultz 2007, s. 254–255. Schultz påpekar att det är möjligt 
att manipulera kausalitetsbedömningen genom variationer i formuleringen av ”polerna” för denna 
bedömning. Man kan omformulera a) ansvarsgrundssidan genom att t.ex. ”klumpa ihop” de olika faktorer 
som tycks ha medverkat i förloppet, eller b) omständigheter eller tidpunkten av skadesituationen. Detta 
utsätter dock själva kausalitetsbedömningen för faran att bli endast en tautologi, se Schultz 2007, s. 334–
340. I stället för tautologi skulle jag hellre tala om en hermeneutisk cirkel (eller spiral), till vilken jag 
återkommer i avsnitt 4. 



Juho Rankinen 
___________________________________________________________________ 
452 

oss till mera grundläggande val i ansvarsläran, nämligen hur vi ställer frågor om 
juridiskt ansvar över huvud taget, inklusive kausalitet. 

3 Ansvarsbedömningens struktur – hur skall vi fråga? 

Med anknytning till empiriska kausalitetsmodeller är det avgörande att förstå 
modellernas begränsningar. Den grundläggande tanken bakom det empiriska 
synsättet är ju att avskilja den faktiska sidan av kausalitetsfrågor från icke-faktiska, 
dvs. juridiska frågor. Detta leder till en snävhet som Schultz kallar 
kausalitetsminimalism.53 Med hjälp av empiriska metoder, först och främst faktiska 
kausalitetsmodeller, kan man enbart identifiera vilka på förhand valda 
orsakskandidater som kan konstateras stå i faktiskt orsakssammanhang med på 
förhand vald följd. Den empiriska metoden hjälper varken att från början välja dessa 
kandidater eller att bestämma vilka av dessa ”faktiska orsaker” som skall betraktas 
som juridiskt relevanta. Från synpunkten på juridiskt ansvar kan metoden alltså 
begränsa en redan begränsad grupp av orsakskandidater med resultatet att det 
kvarstår (förhoppningsvis) färre kandidater. Själv tror jag att just denna minimalism 
förklarar hur empirister alls har kunnat komma fram till vissa kausalitetsmodeller 
trots de nedslående utgångspunkter som skisserats i det föregående avsnittet. Det är 
nämligen möjligt att avfärda alla besvärliga frågor och knepiga situationer som 
normativa förutsättningar för eller fortsättningar på ”faktisk kausalitetsbedömning”. 
Svårigheten att identifiera orsakskandidater härstammar från brister vid valet av vilka 
faktorer som skall underställas kausalitetsbedömningen. Ifall denna bedömning 
verkar producera felaktiga resultat kan man alltid ta till normativ bedömning som den 
yttersta metoden för att gallra bort felaktigheter.54 

Enligt min uppfattning ställer empirister alltså oväsentliga frågor.55 Det är helt 
enkelt tvivelaktigt om ”faktisk kausalitetsbedömning” kan frambringa något 
mervärde för juridiskt beslutsfattande. Om man ersatte NESS-testet med att alltid 
svara jakande (på frågan om en viss orsakskandidat skall betraktas som faktisk orsak 
till följden), skulle man inte nödvändigtvis märka någon skillnad i slutresultat (alltså 
ansvarsfrågan). Ändå skulle normativa bedömningar välja ut de primära 
________________________________________________________ 
53 Korkka åsidosätter dessa frågor, vilket är förståeligt med tanke på den speciella karaktären av 
konfiskationsfrågor; den orsakande faktorn är brottet som ju redan har identifierats. 
54 Se Stapleton 2008, s. 444 och 448–453 som påstår det vara möjligt för jurister att strunta i många 
filosofiska kvistigheter tack vare ”doctrinal filters”; den juridiska doktrinens konceptuella ramar och 
rättens metodologi förmår identifiera både de orsakskandidater och de fenomen som över huvud taget skall 
granskas. 
55 Sten Andersson nämner just oförmågan att skilja mellan vad som är väsentligt och vad som är oväsentligt 
som kanske den mest allvarliga invändningen mot positivismen, se Andersson 1979, s. 101. 
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orsakskandidaterna och likaså skulle normativa bedömningar peka på den juridiskt 
relevanta orsaken. Den enda fatala felaktigheten för faktisk kausalitetsbedömning 
skulle vara att ogrundat förneka orsakssammanhanget. Till en viss del kan min 
negativa inställning till empiriska modeller förklaras med utgångspunktsskillnader 
mellan produktivitet och restriktivitet. Enligt min uppfattning är det typiskt för det 
empiriska tankesättet att se kausalitetsmodeller som restriktiva test med vilka man 
kan kontrollera kausalitetsbedömningen (i vidsträckt mening). Om man är ute efter 
en produktiv modell, vilken i främsta rummet skulle bidra till finnandet av och 
förståelse för orsakssammanhang, blir man lätt besviken över empiriska modeller.56 
Empiriska modeller passar bättre för lagskiparen som avväger orsakskandidater som 
färdigt presenterats och argumenterats för av parterna. Parterna själva har knappast 
nytta av sådana modeller. 

Den ovannämnda potentiella onödigheten är en viktig men inte så värst allvarlig 
brist i de empiriska modellerna. Mycket mer farligt är att kalla den ovannämnda 
minimalistiska bedömningen för den ”äkta” eller ”egentliga” kausaliteten, vilket 
verkar rent ut sagt verklighets- eller åtminstone vardagslivsfrämmande.57 När det 
gäller mänskligt beteende (som straffrätten innerst inne alltid granskar) är det helt 
enkelt fruktansvärt svårt att avskilja faktiska orsaker från relevanta orsaker. Jag 
tycker att detta framkommer också av Schultz framställning, där diskussionen om 
kausalitetsminimalism har en tendens att skifta till en diskussion om orsakskravet 
som den (mest) grundläggande beståndsdelen i skadeståndsansvaret.58 

När juridiska modeller börjar bli främmande för vardagen och bondförnuftet skall 
man i regel bli oroad. Jag hävdar att det empiriska tankesättet strider också mot 
straffansvarets (och härigenom straffrättens) grundläggande tankemodeller. Det är 
frågan om hur man skall verifiera straffansvaret (generellt). Inom straffrätt brukar 
man tala om brottsbegrepp – ”läran om brottets struktur”. Det empiriska tankesättet 
verkar se bedömningen av (straff)ansvar som en stegvis och framåtskridande process 

________________________________________________________ 
56 Om liknande kritik mot conditio sine qua non- och INUS-modellen, se Nuutila 1996, s. 205–207 och 
216–217. Enligt Andersson 2013, s. 35–36 kan begreppsparet tillräcklig–nödvändig erbjuda redskap (ord) 
för att diskutera diverse olika ”brister” i idealbilden; den orsakande faktorn som både tillräcklig och 
nödvändig betingelse. I stället för att vara ”positiva” krav kan således begreppen användas som ”negativa” 
tester i fall där något av dem brister. Begreppen kan inte positivt utpeka den rättsligt relevanta orsaken. Se 
vidare Andersson 2013, s. 135–136 och 139 om att hellre ställa positiva än negativa frågor – att favorisera 
problemformuleringens ”gräns” framför ”begränsning”. 
57 Det verkar i allmänhet vara krävande för människosinnet att avskilja fakta och politik, se t.ex. Malone 
1956, s. 66–67 och Wright 1985, s. 1744. 
58 Kanske mest tydligt är detta på sidorna 506 och 507 i Schultz 2007. På s. 506 konstateras svaret på 
kausalitetsfrågan vara utgångspunkten för ”juristens viktigaste arbete” – de rättsliga bedömningarna. På 
s. 507 konstateras orsakskravet vara ”skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium”. Andersson 
påpekar samma ambivalens, se Andersson 2007, s. 471–474 och Andersson 2013, s. 29, fotnot 17. 
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i vilken exakt formulerade frågor följer på varandra med syfte att behandla olika 
aspekter eller sektorer av straffansvaret i tur och ordning. Exempelvis bedömningen 
av faktisk kausalitet sitter som gjuten på sin plats mellan normativ gallring av 
orsakskandidater och normativ värdering av faktiska orsaker. Tankegången påminner 
om ett recept, eller en algoritm,59 att följa efter en föregripande formel. Ändå är 
bedömningen av straffansvaret mycket annorlunda än att baka bullar eller mata in 
data.60 Det handlar inte – inte ens i straffrätten – om att följa en viss formel, utan om 
att avgöra varierande enskilda problem på bästa möjliga sätt inom existerande 
resursgränser. 

Brottets struktur, föreställd som en förutbestämd stig där brottets olika element 
har indelats i snäva sektorer som behandlas en åt gången, kan biträda lagskipare i 
okomplicerade fall, men vilseleder snarare i riktigt knepiga fall. Lägger man vikt vid 
att förstå brottets struktur på en generell nivå, är sådana recept ännu mer missvisande. 
Andersson (1994b) talar om den moderna topiken som riktar sin udd mot axiomatiska 
och deduktiva regelsystem med problemorienteringen som en av sina hörnstenar 
(målsättningen att sätta den specifika situationen i fokus i stället för den rättsliga 
regleringen och regelsystemet). Som en motreaktion till de positivistiska lärorna 
brukar man betrakta hermeneutiken, som i stället för en generell och kausal 
”förklaring” poängterar konkretiserande mänsklig ”förståelse”. 61 Inom den 
hermeneutiska cirkeln kan delarna inte förstås utan förståelse av helheten, och 
helheten kan inte förstås utan delarna.62 Just genom konceptet ”den hermeneutiska 

________________________________________________________ 
59 Exempelvis Stapleton 2008, s. 444 letar öppet efter ”a reductive algorithm that will detect when some 
factor is, metaphysically, a cause”. 
60 ”[O]m det är så att man kan ersätta rättsvetenskaplig analys med dataprogram har vi ju också nått gränsen 
för vad rättsvetenskapen över huvud taget ska syssla med.” – Andersson 1994b, s. 154. I likhet med 
Andersson tror jag att lösningar på kausalitetsproblem (och juridiska problem över huvud taget) ligger 
mera i värderingen av fallspecifika omständigheter än i svaret ”Ja” eller ”Nej” på noggrant formulerade 
frågor, se Andersson 2013, s. 37–38 och även s. 50–51. ”Strikt logik och rättsekonomiska formler är en 
sak. Värderande etik och mångfacetterad rättslig diskurs är annan sak – och givetvis mycket viktigare!” – 
Andersson 2013, s. 126. 
61 Med ”positivism” och ”hermeneutik” hänvisar jag till generella vetenskapsteoretiska (inte 
rättsteoretiska) riktningar. Om dessa begrepp, se t.ex. Raimo Siltala, Oikeustieteen tieteenteoria. 
Suomalainen Lakimiesyhdistys 2003, s. 70–74 och Andersson 1979, s. 9–18. Se även Georg Henrik von 
Wright, Explanation and Understanding. Routledge & Kegan Paul 1971, s. 1–7 som specificerar 1) 
metodologisk monism, 2) ideal av naturvetenskaplig exakthet och 3) tanken om ”kausala” förklaringssätt 
som positivismens lärosatser – som motsats till ”idealism” eller hermeneutik. 
62 Det är en hermeneutisk egenskap att uppfatta (brotts)rekvisit och verklighet språkligt och detta kan inte 
förbigås inom straffrättslig problemlösning. Just språklig tolkning av verkligheten gör det möjligt att 
inkludera verkligheten inom eller utanför tillämpningsområdet för rekvisitet. Utgångspunkten för juridisk 
hermeneutik är att förstå helheten av (brotts)rekvisitet, inte klyva den i bitar, se Nuutila 1996, s. 153–154 
och 158. I stället för att rygga tillbaka och väja undan för en tautologi borde man uppriktigt medge 
oundviklighet av denna hermeneutiska cirkel! Enligt Husa har hermeneutik åtminstone i finsk rättsteori 
blivit ett slags implicit accepterat postulat, och uppfattningen om dogmatik som en hermeneutisk 
verksamhetsform har åtminstone under 1990-talet blivit tämligen etablerad. På grund av den obestämda 
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cirkeln” är det möjligt att inse att alla de konkreta sakförhållandena och 
normfragmenten bättre kan förstås om de sammanbinds med en rättslig helhet. Enligt 
Andersson kan den hermeneutiska grundtanken vara ”särskilt fruktbar … just för 
analysen av, exempelvis inom civilrätten, komplicerade och värderingsbemängda 
rättsfrågor där många synpunkter samtidigt är aktuella” (s. 132). ”Hermeneutik kan, 
med sin strävan efter helhetsförståelse, inom juridiken främst användas för att uppnå 
insikt om enskilda metoders eller logiska deduktioners begränsade räckvidd” (s. 
137). Rent allmänt kan den topiska metoden sägas ”ha särskilt goda förutsättningar 
att ge värdefulla bidrag inom sådana rättsområden där sakförhållandena som ska 
värderas företer en brokig mångfald, och där således utvecklingen av 
situationsanpassade argument är nödvändig” (s. 151–152).63 

Jag skall försöka åskådliggöra det ovan sagda. Inom den s.k. allmänna straffrätten 
(straffrättslig gärnings- och ansvarslära), som fastställer brottsbegreppets innehåll 
och struktur, kan man klassificera vissa sedvanliga och vedertagna komponenter, 
bl.a. orsakssammanhang, fara, tillräknande och medverkanslära. Det finns goda skäl 
att fördela dessa komponenter, t.o.m. att sträva efter att dra tydliga gränser mellan 
dem. Emellertid är det väsentligt att förstå att frågan inte gäller självständiga lådor, 
utan snarare en klunga av olika tätt sammanknutna aspekter. Och med denna gordiska 
knut går det helt enkelt inte att välja ut ett snöre och granska, rentav omarbeta det, 
utan att ta hänsyn till inverkan på andra snören.64 Detsamma gäller också inom t.ex. 
skadeståndsrätten. Förutsättningarna för att skadeståndsansvar skall uppkomma 
(ansvarsgrund, skador som skall ersättas samt orsakssamband mellan dessa) är 
förknippade med varandra. Ansvarsgrunden och typen av skada som skall ersättas 
påverkar hur långt orsakssambandet skall sträcka sig.65 Jag anser också att Schultz 
medger detta med anknytning till knepiga fall, dvs. underlåtenheter, vilka tyvärr är 
________________________________________________________ 
innebörden av filosofisk hermeneutik, blir en allmän hänvisning till dogmatikens hermeneutiskhet rätt 
obestämd, se Jaakko Husa, Hermeneuttinen filosofia ja lainopin tieteenteoria. Lakimies 7/1997, s. 999–
1031, 999–1000. 
63 I stället för monistiska tendenser (uppställning av ”det enda” kriteriet) förespråkar Andersson holism 
som ett förhållningssätt till rättsliga bedömningar – emfas på helhetsbedömningen, se Andersson 1994b, 
s. 137–138. I sin doktorsavhandling strävar Andersson efter ett ”arbetsprogram” (ett tillvägagångsätt för 
erhållande av resultatet) i stället för axiomatiskt-deduktiva ”formler” (en omskrivning av resultatet). Med 
det förstnämnda kan avses en ”metod” i vilken vägen är det egentliga målet. Den senare representerar 
blott en målfixerad ”formel”, se Andersson 1993, s. 210–231. 
64 Jareborg liknar det straffrättsliga systemet vid en spindelväv: rör man vid ett ställe så märks det i hela 
systemet, se Nils Jareborg, Inkast i straffområdet. Iustus Förlag AB 2006, s. 89. Claes Lernestedt däremot 
varnar för att se straffrätten som ett färdigt och allomfattande system vilket härigenom kan framstå som 
en oföränderlig helhet, se Claes Lernestedt, Dit och tillbaka igen: Om individ och struktur i straffrätten. 
Iustus Förlag AB 2010, s. 64–65, 90 och 120. Jag delar Lernestedts inställning men vill också påminna 
om att förutsägbarhet och formalistisk rättvisa är ägnade att stöda en viss oföränderlighet och stabilitet 
inom straffrätten. 
65 Se Pauli Ståhlberg – Juha Karhu, Finsk Skadeståndsrätt. Talentum 2014, kap. 13.9.1. 
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isolerade till ”appendixet” i Schultzs avhandling. Schultz föreslår nämligen att 
underlåtenhet är 

 
…termen vi använder på situationer där den inverkan som svaranden haft i det kausala 
förloppet ur normativ synvinkel är av mindre viktigt slag, på så sätt att svarandens 
agerande är av ett sådant slag att det i allmänhet inte skulle spela en mer betydelsefull 
roll i orsakshistorien till skador av den aktuella typen. Ur ett 
skadeståndsrättsbegreppsligt perspektiv innebär detta att värderingen avser företeelser 
som faller under två olika begrepp – både culpabegreppet och kausalitetsbegreppet. … 
[D]istinktionen mellan underlåtenhet och handling ses som en moralisk värdering av 
det aktuella beteendets inverkan i det kausala skeendet. … Begreppet underlåtenhet är 
med detta synsätt ett uttryck för en (outtalad) värdering av orsakssambandet mellan 
ett beteende och en skada.66  

 
Schultz säger alltså att bedömningen (t.o.m. värderingen) av kausalsammanhang 
avgör (eller åtminstone inverkar på) frågan om ett beteende skall karaktäriseras som 
en handling eller underlåtenhet. Såsom jag förstår Schultz tidigare argumentation 
(och det empiriska tankesättet över huvud taget) passar detta dåligt ihop med ”den 
faktiska kausalitetsbedömningen” rentvättad från normativa värderingar. Nu blir ju 
kausalitetsbedömningen (och t.o.m. kausalitetsvärderingen) redan en del av den 
senare kausalitetsbedömningens förutsättningar; att bestämma om det är en handling 
eller en underlåtenhet som är föremål för bedömningen! Schultz fortsätter: 
”Orsaksbegreppet innebär således inget hinder mot att ålägga någon ett ansvar för en 
underlåtenhet om det är så att underlåtenheten varit en betydelsefull faktor i en skadas 
orsakshistoria.”67 Detta kan se ut som ett cirkelbevis, i själva verket är det dock frågan 
om själva poängen med hela detta avsnitt; en hermeneutisk cirkel.68 

Ari-Matti Nuutila talar om en ”straffrättslig lådlek” med avseende på strävan efter 
att lösa straffrättsliga problem på basis av enbart systemiska och terminologiska 
synpunkter (utan kriminalpolitiska inställningar)69. Jag finner en viss likhet mellan 
empiriska tankegångar och lådlekar. Det går inte att uttömmande isolera vissa särdrag 

________________________________________________________ 
66 Schultz 2007, s. 538, 548 och 570. Schultz påminner även om att de skadeståndsrättsliga begreppen ofta 
glider in i varandra på flera olika plan, se s. 538, fotnot 1129. 
67 Schultz 2007, s. 570. 
68 En likadan ”hermeneutism” kan upptäckas i Schultz framställning när han behandlar 
kausalitetsrelationens andra ända: rättsligt erkänd typ av skada. Schultz medger nämligen att vid 
bedömningen av huruvida en skada skall anses som en ren förmögenhetsskada eller en följdskada måste 
”en preliminär kausalitetsbedömning” göras (en ren förmögenhetsskada är ju en skada som inte är en följd 
av någons person- eller sakskada). Detta är emellertid inte den ”egentliga” kausalitetsbedömningen som 
fortfarande måste göras för att undersöka om de grundläggande rekvisiten för ansvar är uppfyllda, se 
Schultz 2007, s. 235–236. 
69 Nuutila 1997, s. 15. 
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av människobeteende till en viss ansvarskomponent, utan i stället kan samma drag 
vara av betydelse t.ex. för bedömningen av både orsakssammanhang, 
gärningsmannaskap och uppsåt eller personlig oaktsamhet. Exempelvis 
människosmugglarens roll som gummibåtsleverantör och den närmare 
uppgiftsfördelningen inom smugglingsorganisationen kan ha väsentlig betydelse 
både för frågan om smugglaren har orsakat drunkningen, agerat uppsåtligt eller 
oaktsamt, och för huruvida denne skall betraktas som medhjälpare eller gärningsman. 

Det vore lika trevligt att komma fram till en vattentät modell för faktisk kausalitet 
som att formulera ett heltäckande processuellt schema för hur man fastslår 
förekomsten av (materiellt) straffansvar. Med tanke på okomplicerad rättskipning är 
detta kanske till en viss grad möjligt, men så snart man börjar syssla med mera 
utmanande problem blir sådana scheman önsketänkande och utopier – och att tro på 
utopier kan vara allt utom ofarligt. Det kan vilseleda frågeställningen från första 
början. Liksom Andersson konstaterar: 

Det kan vara populärare att anslå en pragmatisk ton och att förespråka praktiska 
lösningar, men det är också av vikt för rättsutvecklingen att ”rätt” frågor ställs och att 
det skärskådas huruvida de givna frågeställningarna verkligen belyser problemen på 
ett givande sätt. En felaktig, eller åtminstone olämplig, formulering av de rättsliga 
frågorna kan bli fatal i det att argumentationen styrs in på banor som egentligen går 
förbi problemets kärna. Och vad är egentligen ett lösningsförslag värt om det inte är 
underbyggt av en sammanhängande och motiverande teori? Ingenting.70  

Problemformulerandets funktion är att tjäna som ett redskap på det juridiska 
tänkandets väg, såväl till förståelse av rättsproblemen som till lösning av konkreta 
konflikter.71 

4 Mysterium – skall vi fråga? 

I de föregående avsnitten har jag försökt gruppera olika synpunkter med anknytning 
till kausalitetsfrågor i empiristiska och normativa fraktioner. Jag har också använt 
olika begreppspar såsom monism–holism, positivism–hermeneutik och formel–
program för att åskådliggöra budskapet. Det finns ytterligare ett perspektiv på 
kausaliteten som jag vill lyfta fram. Trots sina talrika nackdelar, rentav dårskap, 
finner jag detta perspektiv mycket fascinerande och åtminstone ett värdefullt 
komplement till de ovannämnda synvinklarna. Jag antar också att perspektivet 

________________________________________________________ 
70 Andersson 1994a, s. 21. 
71 Andersson 2013, s. 25. 
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faktiskt har mycket större inverkan i praktiken än man kanske är villig att erkänna. 
Det är frågan om att förhålla sig mystiskt till kausaliteten – att inte ens ställa frågor 
om (den faktiska) kausaliteten. Med begreppet ”mysterium” menar jag härvid något 
oförklarligt, något som man inte bara kan utan inte heller vill förklara, något som 
skall förbli okänt. 

Man kan påträffa någon sorts ”mysticism” också inom tankemodeller som 
tidigare har grupperats under rubriken normativism; t.ex. Andersson förordar själv 
”icke-kausala betraktelsesätt”, dvs. den alogiska kritiken som har sin kärna i att lägga 
tyngdpunkten på just de rättsliga värderingarna och argumenten, inte enbart på det 
logiska.72 Jane Stapleton beskriver det omfattande och heltäckande (icke-
diskriminerande) kausalitetsbegreppet som en myt. Så länge man inte är villig att 
komma överens om den grundläggande frågeställningen bakom diskussionen om 
kausalitet, är man dömd till flertydigheter. Med språket kan alltså uttryckas 
information om världen beträffande åtskilliga frågeställningar och i åtskilliga olika 
syften. Precision i det kausala språket förutsätter att man väljer den grundläggande 
frågeställningen i dialogen.73 

Det är klart att det redan principiellt inte finns någon plats för gåtor och 
hemligheter i vetenskapen. Det är förståeligt och också nödvändigt att utövare av 
rättsvetenskap har riktat sitt intresse mot att klarlägga orsakssammanhang, också 
genom att formulera olika slags empiriska modeller för att beskriva fenomenet. 
Strävan efter en vattentät kausalitetsmodell och diskussionen under färden är högst 
betydelsefull. Det är t.ex. möjligt att lära sig hur mycket som helst om 
kausalitetsproblematik genom att bekanta sig med Schultzs och Korkkas verk. I alla 
fall vågar jag påstå att man inte har lyckats hitta en övertygande och obestridlig 
kausalitetsmodell, inte på långa vägar. En rimlig och naturlig fråga utifrån alla 

________________________________________________________ 
72 Andersson 1994a, s. 25 och Andersson 1993, s. 295–296. Enligt Andersson är kausaliteten i sig inom 
juridiken ”kanske den allra största frågan som finns … av karaktären icke-fråga”, se Andersson 2013, s. 
26–27 och även 56. Anderssons tanke är att genom etiketteringen ”kausalitetsproblem” inriktas den 
juridiska diskursen på det kausala förloppet och därigenom anpassas argumentationen mer till att 
undersöka egenheter på realplanet än till att finna differentierade värderingar angående dessa 
kausalförlopp på det normativa planet. Resonemangen inriktas på diverse omständigheter av faktisk natur 
i stället för de normativa värderingarna. Andersson avser ”blott att väcka frågan, huruvida man inte gått 
för långt i att söka svar på värderingsbemängda frågor, genom att i argumentationen söka sig till sådant 
som inte utgör rättsliga värderingar – utan de närmast iögonfallande yttre faktiska faktorernas fakticitet” 
– utan att förneka kausalitetsfrågornas oundgänglighet i juridiken, se Andersson 2013, s. 27. Det är frågan 
(närmast) om nyansskillnader, se Andersson 2013, s. 28; om olika synsätt se även s. 28, fotnoterna 12 och 
13. Andersson lägger tonvikten på en mångfacetterad värderingskarta som växer fram från den tredelade 
vägen som Andersson skisserar och i vilken kausalitetsfrågan och dess distinktioner får en jämförelsevis 
anspråkslös betydelse, se Andersson 2013, s. 56. ”Ett dylikt okvalificerat minimikrav på (real) kausalitet” 
finns längs denna väg. Detta krav är sällan problematiskt; frågan är helt enkelt om den orsaksfaktor som 
är föremål för prövning alls kan sägas ingå i det komplex som reellt varit verksamt då skadan inträffade, 
se Andersson 2013, s. 54–56. 
73 Stapleton 2008, särskilt s. 439–440, fotnot 15. 
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resultatlösa försök är huruvida det ens är möjligt att finna det man letar efter. I 
vardaglig juridik har man inte möjlighet att vänta på resultat. Rättsfall måste avgöras 
och lagar måste stiftas. Hittills har detta gått bra, även utan en heltäckande modell 
för faktisk kausalitet. Troligtvis avhåller sig många domare avsiktligt från sådana 
kausalitetsmodeller, vilket mycket väl kan vara ett klokt och också genomtänkt 
beslut. 

Enligt min uppfattning är förklaringen till den vardagliga straffrättsjuridikens 
förmåga att klara sig utan uttryckliga och direkta kausalitetsmodeller de många andra 
straffrättsliga institutionerna, inom vilka också kausalitetsanknutna frågeställningar 
kan behandlas. Jag tror att många domare känner sig lockade att tackla orsaksproblem 
genom t.ex. underlåtenhets- och garantställningslära eller personligt ansvar, i stället 
för att tänka och argumentera genom nödvändiga och tillräckliga omständigheter 
eller kausalitetskedjor och kausalitetslinjer. I Sverige använder man t.ex. i grund och 
botten normativa läror om s.k. gärningsculpa som ett surrogat för bl.a. 
kausalitetsfrågor.74 Ett mycket bra exempel på medveten tystnad om den faktiska 
kausaliteten kan hittas i den svenska läroboken Kriminalrättens grunder. Enligt 
författarna bygger orsaksbedömningen inom straffrätten i regel på rent common 
sense-baserade resonemang med allmänna erfarenhetssatser som bakgrund. Fast man 
ibland måste ty sig till vetenskapen är de straffrättsliga orsaksbegreppen sociala och 
i sig inte särskilt begränsande. Det finns helt enkelt inte någon särskild lära om 
specifikt straffrättslig kausalitet som skulle skära bort det överflöd av faktorer som 
kan sägas stå i orsakssammanhang med en viss följd. Begränsningar åstadkoms inte 
genom någon särskild lära om ”juridisk kausalitet” (dvs. att bara vissa orsakanden 
räknas som orsakanden i straffrättslig mening). I stället är det straffrättsliga systemet 
konstruerat så, att möjligheten att bli ansedd som ansvarig utesluts på en rad andra 
sätt, bl.a. genom krav som följer av brottsbeskrivningen, krav på gärningsculpa, krav 
på uppsåt och oaktsamhet. Rimliga resultat nås genom samspel mellan ett antal olika 
brottsförutsättningar.75 

Det är kanske en fråga om tycke och smak om man skall kalla ”faktisk kausalitet” 
en onödighet eller ett mysterium. Jag är själv benägen att lägga vikt vid det faktiska 

________________________________________________________ 
74 Enligt Claes Lernestedt kan tidigare renodlade naturvetenskapliga eller filosofiska försök att begripa 
straffrättsligt orsakande jämföras med gärningsculpa, där normativ bedömning lyfts fram som en 
nödvändig komponent. Historiska mer eller mindre barocka teorier rörande kausalitet förstås bättre i ljuset 
av en strävan att minimera det kriminalpolitiska utrymmet. Emellertid fungerar inte dessa läror. Det låter 
sig vidare inte göras, hur god dogmatiker man än är, att naturvetenskapligt förklara tillämpningen av 
passusen ”tillfälliga omständigheter” i den svenska försöksregleringen, se Claes Lernestedt, 
Kriminalisering – Problem och principer. Iustus Förlag AB 2003, s. 84. 
75 Asp – Ulväng – Jareborg 2013, s. 78–83. Också Sakari Melander verkar vara på samma linje. Med 
betoning på common sense-tänkande leder han in granskningen på förutsägbarhet och vidare på 
tillräknande eller ”mer generell uppsåts- eller oaktsamhetsbedömning”, se Melander 2016, s. 131. 
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orsakssammanhangets nödvändighet som en abstrakt förutsättning för straffansvaret. 
Det vore helt enkelt oacceptabelt att ställa någon till straffansvar för en skada eller 
fara som inte på något faktiskt sätt framkallades av ifrågavarande persons 
gärningar.76 Denna förhandsinställning är en oskiljaktig del av straffansvaret 
oberoende av omöjligheten att underordna den en viss modell eller formel. På samma 
sätt kan tanken om det enda rätta, dvs.  förutsebara, domslutet ses som en epistemisk 
och moralisk nödvändighet för rättsstatsbegreppet – oberoende av omöjligheten att 
faktiskt hålla fast vid detta i det verkliga livet.77 Enligt Mark Kelman är ”the 
libertarian attempt to solve problems of legitimating initial entitlements by recourse 
to ‘objective’ judgments of causation […] futile, but at the same time, nearly 
inevitable.”78 Om libertariansk ideologi vet jag inte, men på grund av vad jag har sagt 
tidigare i denna text tror jag på denna ”ofrånkomliga lönlöshet” – och tycker att 
benämningen mysterium är rätt träffande. 

________________________________________________________ 
76 Se Moore 2009. Boken grundar sig på två centrala postulat: 1) moraliskt ansvar efterträder naturliga 
attribut (liksom kausalitet, intentionalitet, osv.) (the metaethical postulate) och 2) juridiskt ansvar 
förutsätter moraliskt ansvar (the postulate of legal theory). Bokens grundläggande idé är alltså att 
kausalitet som en förutsättning för juridiskt ansvar är intimt förbunden med kausalitet som naturlig relation 
i form av kärnan i vetenskapliga förklaringar, se s. vii, 4–5, 83–84 och 95–96. Det är straffrättens strävan 
efter vedergällande rättvisa, och skadeståndsrättens strävan efter korrektiv rättvisa, som förutsätter en 
naturlig kausalitet. ”‘[C]ause’ as used in criminal law must mean what it means in morality, and what it 
means in morality is to name a relation that is natural and not of the law’s creation” (s. 95–96). ”Causation 
is one of those doctrines adopted by the criminal law because of its role in determining moral 
responsibility. If criminal liability is to track moral responsibility, the law cannot simply define items like 
causation as it pleases. It must discover, not stipulate, what causation is, so that the law can parcel-out 
legal liability on the same grounds as those that measure moral responsibility. The law thus has no 
Humpty-Dumpty-like freedom to mean what it pleases by ‘cause-in-fact’” (s. 288). Avslutningsvis 
försvarar boken ett ”singular” perspektiv på kausaliteten, närmare bestämt, ”kanske”, ”a physically 
reductionist version of singularism”. Detta betyder att i de särskilda fallen där det kausala resultatet inte i 
sig är svårt att bestämma, förblir den slutgiltiga sanningen om kausalitet ofta obekant. Lekmäns intuitiva 
omdöme om relationen kan vara bättre heuristik än försök att spekulera om situationens fysik. I stället för 
att formulera ett exakt kausalitetstest koncentrerar Moore sig på att inte berätta felaktigheter om kausalitet. 
Tanken om två fristående kausala entiteter (den vetenskapliga frågan om cause-in-fact och den normativa 
frågan om proximate cause) är en av dessa felaktigheter, se s. xii–xiii. 
77 Se Tatu Hyttinen, Syytön tai syyllinen: tutkimus syyllisyyskysymyksen ratkaisemisesta. Suomalainen 
Lakimiesyhdistys 2015, s. 125–127 som kallar situationen ”straffrättslig schizofreni”. 
78 Se Mark Kelman, The Necessary Myth of Objective Causation Judgments in Liberal Political Theory. 
Chicago–Kent Law Review 63(3) 1987. Kelman kopplar tanken om faktisk eller objektiv kausalitet till 
liberalistisk ideologi: ”Ideologically, the belief that causation judgments are fundamentally factual 
(conceptually) and resolvable (practically) permits the maintenance of the fantasy of decentralized 
harmony; the fundamental liberal fantasy. ‘Objectivity’ about cause permits the harmony myth to flourish: 
fully selfish people can go about their merry way, so long as they pay for the damage they do, and they 
will then have harmed no one in a socially unacceptable fashion” (s. 633). ”Liberal theory is grounded in 
the dream that a fully just and efficient state can be attained without the exercise of collective judgment. 
The amount of damage a party does if he acts a certain way can be discovered collectively, and then the 
world of private actors adjusts to the news, neither expropriating others nor taking non-cost-justified risks. 
But we cannot even really decide what we mean when we say that a party has done damage” (s. 636 och 
även 633). Enligt Kelman är dessa liberala drömbilder i själva verket en mardröm, se s. 637. 



Om att fråga rätt – den ”faktiska” kausaliteten i straffrätten:  
ett empiriskt fenomen, en normativ konstruktion eller ett mysterium? 

___________________________________________________________________ 

461 

5 Slutord 

Mycket av det jag har sagt i denna text kunde också ha formulerats och uttryckts på 
ett väldigt annorlunda sätt. I hög grad är det fråga om nyansskillnader, tyngdpunkter 
och synvinklar. Någon kanske även tycker att texten avsiktligt har vacklat mellan 
teori och praktik för att berätta en tendentiös berättelse. Enligt mig är det just detta 
som bra (juridiska) berättelser brukar göra. Om man söker efter produktiv hjälp för 
att förstå kausaliteten blir man troligtvis besviken över empiriska modeller. Om man 
däremot är ute efter ett verktyg för att kontrollera kausalitetsbedömningen, kan man 
eventuellt ha nytta av dessa modeller. Jag finner i alla fall en viss risk med dessa 
värderingsfria och enbart logiska modeller, nämligen att man döljer och på samma 
gång förlorar vissa värdebundna motiv, eller som Andersson uttrycker det: 

Det är lätt hänt att man i logisk-empirisk anda definierar bort sig, dvs. att man tvingar 
sig fram till en definition som är korrekt men ointressant därför att den inte anknyter 
till de mänskliga tankegångarna i rättsliga värderingsfrågor, utan inriktas på faktiska 
företeelser eller rent logiskt axiomatiska förhållande. … [D]et är mer givande att 
utröna de metodiska utgångspunkterna och att undersöka vilka resultat dessa ger i olika 
situationer, än att definiera en nödtvunget otillräcklig formel som omskrivning för den 
önskade lösningen.79  

Den förespråkade hermeneutiska metoden (eller synsättet) garanterar inte en 
motiverad lösning. Den kan endast göra oss medvetna om tillvägagångssättet för att 
komma fram till en lösning80, dvs. skapa förutsättningar för problemlösningen!  

Från synvinkeln på teoriinriktad straffrättsdogmatik har jag konstaterat att 
empiriska modeller om faktisk kausalitet, och hela det empiristiska tankesättet bakom 
det, representerar frågeställningar som frågar efter fel saker (vad) och t.o.m. gör detta 
på ett felaktigt sätt (hur). Till största delen är det frågan om oväsentliga och 
ointressanta saker som är ofruktbara med tanke på det yttersta målet, dvs. 
fastställande av straffansvar, eller dess frånvaro. Att fråga efter onödigheter är ofta i 
och för sig inte så värst farligt (fast i en värld av begränsade resurser inte heller så 
värst önskvärt). Emellertid kan redan detta leda tankarna vilse. Det värsta, tror jag, 
är att tanken om möjligheten att empiriskt granska kausaliteten slår bort tanken på 

________________________________________________________ 
79 Andersson 1993, s. 310. 
80 Nuutila 1996, s. 159. Att kräva allomfattande metodböcker för hermeneutik är ett missriktat krav som 
hermeneutiken aldrig kan uppfylla. ”Att formulera allmängiltiga regler för den tolkande verksamheten 
vore ju att förvandla hermeneutiken till positivism.” – Andersson 1979, s. 82. 
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den genomgripande normativa karaktären av kausalitetsbedömningen av mänskliga 
gärningar och följderna av dessa. Enligt Hilary Putnam: 

[I]t is much easier to say, ‘that’s a value judgment,’ meaning ‘that’s just a matter of 
subjective preference,’ than to do what Socrates tried to teach us: to examine who we 
are and what our deepest convictions are and hold those convictions up to the searching 
test of reflective examination. … The worst thing about the fact/value dichotomy is 
that in practice it functions as a discussion-stopper, and not just a discussion-stopper, 
but a thought-stopper. … [T]hat both historically and conceptually those arguments 
[of the fact/value dichotomy – JR] originated in an impoverished empiricist (and later 
an equally impoverished logical positivist) conception of fact, and second, that if we 
do not see that facts and values are deeply ‘entangled’ we shall misunderstand the 
nature of facts as badly as logical positivists misunderstood the nature of value.81 

Att ställa de rätta frågorna – att över huvud taget fråga rätt – är inte bara en 
förutsättning för bra svar. Det knyter oskiljaktigt an till fruktbara tankegångar. Som 
Andersson uttrycker det: ”För den eftersträvade rationella diskursen är det öppna 
synandet av frågorna så mycket mer värt än precisa och logiskt välformulerade svar 
på ’fel’ frågor.”82  

Vad skall vi då göra med idén om ”faktisk kausalitet”? Ge upp? Ja, kanske det. 
Dock är det än en gång fråga om vilken synvinkel man antar: Vill man tala om att ge 
upp, eller om att lägga ned sin tid på vad som är väsentligt? I denna text har jag 
försökt visa varför nuvarande empiriska kausalitetsmodeller inte är till någon nytta, 
utan snarare till besvär för straffrätten. Jag tror att detta beror på grundläggande 
felaktigheter i det empiriska tankesättet i sig, varigenom jag inte tror att det någonsin 
är möjligt att skapa (eller finjustera) en vattentät modell för faktisk kausalitet. 
Emellertid skall man i (rätts)vetenskap alltid lämna dörren öppen för ännu bättre 
idéer, t.ex. en tjänlig empirisk kausalitetsmodell. Ett citat av Andersson får sätta 
punkt för denna text: 

Kanske kan juristen rent ”terapeutiskt” lämna kausalitetens språk ”som det är”, för att 
istället reflektera kring innebörden i spelet med juridiska frågor, där man söker ge 
kausala svar.83 

________________________________________________________ 
81 Putnam 2002, s. 44 och 46. 
82 Andersson 1994a, s. 45. 
83 Andersson 2013, s. 23. 
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