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1 Inledning: ett svårdefinierat problem 
Den här uppsatsen syftar till att presentera ett brett fält av moderna teorier som gör 

anspråk på att förklara hela eller delar av den rättsliga verkligheten. Till en stor del 

består framställningen av en konflikt mellan formell logik och alternativa modeller för 

att förklara tänkandets natur. På intet sätt kan jag göra anspråk på att ge en uttömmande 

eller helt representativ bild av deras egna eller ens min egen syn på saken, utan snarare 

kan uppsatsen ses som en teoretisk resa, där målet inte på förhand är avgjort, utan 

sökandet är i fokus. Genom att i stor utsträckning fokusera på tillämpningen, snarare än 

den rena redogörelsen, är det övergripande målet att vara intressant inom ramen för det 

relevanta. Syftet är alltså inte att helt torrt redogöra för respektive teorier och bifoga 

vedertagna tolkningar för och emot för att komma fram till en acceptabel slutsats och 

därmed nöja mig. Snarare är syftet att redogöra för att sedan använda. Genom att ta 

aktuella exempel från svensk rätt bibehåller uppsatsen sin relevans och koppling till 

verkligheten, snarare än att fastna i den rena teorins plats i den obskyra akademins 

tomma kosmos. Detta sagt är heller inte syftet att utreda gällande rätt, utan alla exempel 

tas för att göra en poäng. Fokus ligger inte primärt på att ge en perfekt bild av gällande 

rätt eller något annat område från vilket exempel tas.  

          Metoden är en trängande och något besvärande fråga, då den inte riktigt låter sig 

besvaras. Det är inte fråga om rättsdogmatik, då jag som sagt inte i denna framställning 

intresserar mig specifikt för det gällande rättsläget. Inte heller är metoden empirisk i den 

vedertagna meningen som natur- eller samhällsvetare använder. Förvisso förekommer 

referenser till sådan forskning, men det är inte den egentliga poängen. Rätten låter sig 

inte helt enkelt fångas av en matematisk beräkning av insamlat statistiskt datamaterial, 

om det nu var någon som trodde det. Närmast är min metod filosofiskt reflekterande, 

men inte i den traditionella, analytiska traditionen där fokus ligger på begreppsanalys 

och klargörande av villkoren för begreppens betydelse och ontologi. Snarare söker jag 

att undkomma den filosofiska fällan, men inte genom att oreflekterat undvika den, utan 

genom att testa den. Filosofi går inte att entydigt beskriva på det här sättet; att göra det 

vore att fastna i precis den fälla jag vill undvika.  

          Fokus ligger i stort på logikens potentiella roll i det juridiska tänkandet och frågan 

gäller i stort sett på vilket sätt den räcker eller inte räcker till för att förklara det rättsliga 

systemet. Motståndarna heter metafor och prototyp och deras roller diskuteras ingående. 

En annan viktig beståndsdel är koherensen, som snarast har rollen av en elusiv 

kompromiss. Genom det vaga uttryckssättet att hänga väl samman bildar koherensen en 

intuitivt plausibel mellanväg, men på bekostnad av en mer rigid hållning gentemot 
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språket och världen. Den stora frågan är i stort på vilket sätt juridiken påverkas av hur 

man ser på språket och kognitionen bakom. Ska empiriska resultat av hur tänkande går 

till mottas med acceptans eller missnöje? Har logiken en särställning i rationalitet där 

den trumfar andra sätt att tänka och i så fall på vilket sätt?  

          I slutändan visar det sig att resultatet har betydelse för ett större projekt, nämligen 

den gamla tanken att människan kan bygga maskiner till sin egen avbild, med samma 

funktioner som oss själva. Skapandet av artificiell intelligens är fortfarande en dröm 

som lever och i allt väsentligt är den beroende av att den propositionella logiken och 

andra binära beräkningsmetoder på ett adekvat sätt kan förklara och efterlikna kognitiva 

kapaciteter. Om juridiskt tänkande ses som en kognitiv kapacitet och uttömande kan 

förklaras med formella metoder, verkar det följa att juridiken kan utövas inom ramen för 

ett intelligent dataprogram. I mångt och mycket handlar den här uppsatsen om att visa 

på att den teorin inte håller. 

2 Sartor 

2.1 Doxifikation och kognitiv bundenhet 
Upphovsman till den första teorin, den logiska teorin, är Giovanni Sartor, vars bok 

Legal Reasoning: a Cognitive Approach utgör en koloss inom modern rättsteori, både 

till omfång i sidor och bredd i innehåll. Utgångspunkter i Sartors framställning är dels 

en teori om mentala tillstånd som kan formaliseras i en mängd logiska scheman, dels en 

teori om sk doxifikation av praktisk kognition. Doxifikation innebär att praktiska 

påståenden ges formen av teoretiska påståenden. En sådan process är nödvändig för att 

undvika den positivistiska invändningen att praktiska påståenden saknar sanningsvärden 

och inte är möjliga att formalisera i ett logiskt system.  

     I stor utsträckning är Sartors logiska scheman olika varianter av klassiska 

aristoteliska syllogismer
1
 och enkla, både deduktiva och induktiva, satslogiska 

slutledningar. Den klassiska syllogismen ser formaliserat ut som följer 

 

(1) Alla A är B 

(2) A 

(3) Alltså B 

 

Som vi kommer se längre fram är syllogismen en form av predikatlogik, där termen Alla 

                                                 
1  Sartor s 49-53. 



7 

 

kan ses som en primitiv kvantifikator. Denna typ av resonemang är dock mindre 

representativt för Sartors teori i stort. Mer frekvent förekommande i längden är 

slutledningsregeln modus ponens. I all abstrakt enkelhet kan modus ponens beskrivas 

som följer: 

 

(1) Om A så B 

(2) A 

(3) Alltså B 

 

Alltsedan antiken har dessa former av slutledningar betraktats som giltiga. För modus 

ponens vidkommande kan giltighet definieras som att för varje uppsättning konsistenta 

(icke motstridiga) premisser, om premisserna är sanna, så är också slutsatsen sann. Det 

är helt enkelt omöjligt att premisserna är sanna och slutsatsen falsk. Under sent 1800-tal 

och tidigt 1900-tal, när den logiska positivismen var som starkast rådde dock en stark 

konsensus att enbart sådana påståenden som kunde, i princip visas vara sanna eller 

falska, kunde vara meningsfulla. Alla praktiska, normativa påståenden sågs som bäst 

som emotionsyttranden och i värsta fall avfärdades de som rent nonsens. För att ta ett 

exempel så skulle en sådan slutledning som 

 

(1) Om Äpplet släpps från avstånd x m (x>0) från marken, så kommer äpplet att 

falla med konstant acceleration av 9,82 m/s/s 

(2) Äpplet släpps från avstånd x m (x>0) från marken 

(3) Alltså: Äpplet kommer att falla med konstant acceleration av 9,82 m/s/s 

 

vara giltig, men även en slutledning såsom  

 

(1) Om det finns vatten på någon planet runt Alpha Centuri så kan det finnas liv på 

någon planet runt Alpha Centauri 

(2) Det finns vatten på någon planet runt Alpha Centauri  

(3) Alltså: Det kan finnas liv på någon planet runt Alpha Centauri 

 

är i princip giltig. Det kan tyckas som att den första slutledningens giltighet är mycket 

mer uppenbar än den andra, då den första har visats på empiriskt att vara en sann 

slutledning, medan den andra egentligen inte med dagens kunskapsläge kan visas vara 

varken sann eller falsk. Samtliga påståenden i slutledningen är dock i princip 
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verifierbara, varför argumentet är, om än svagt så ändå inte meningslöst.  

      I motsats till dessa argument, godkänns inte en sådan slutledning som 

 

(1) Om människor skadas av rökning, så bör rökning förbjudas 

(2) Människor skadas av rökning  

(3) Alltså: Rökning bör förbjudas 

 

eller 

 

(1) Om riksdagen har beslutat att uppsåtligt dödande är straffbelagt så är uppsåtligt 

dödande moraliskt förkastligt 

(2) Riksdagen har beslutat att mord är förbjudet 

(3) Alltså: Uppsåtligt dödande är moraliskt förkastligt. 

 

Skillnaden för positivisterna ligger i förekomsten av bör, en sk deontisk operator, 

respektive lokutionen är moraliskt förkastligt. Dessa uttryck infekterar argumenten i sin 

helhet med normativitet varför de inte kan anses vara ens i princip verifierbara. 

Eftersom verifierbarhet ses som kriterium på meningsfullhet, kan inte slutledningarna 

vara bärare av något meningsfullt innehåll och måste avfärdas som emotioner eller 

nonsens. Det är för att undvika den här positivistiska fällan som Sartor introducerar 

begreppet doxifikation,
2
 vilket helt enkelt är en omskrivning av den senare typen 

(praktiska) satser till den första (teoretiska) typen. I Sartors teori är det betydligt fler 

former av satser än de här använda för att exemplifiera, som tänks bli föremål för 

doxifikation, men jag finner de ovan beskrivna slutledningarna vara tillräckliga för att 

beskriva den princip som söks. Ett exempel på doxifikation kan dock vara på sin plats. 

För att göra ett sådant exempel begripligt behöver dock lite mer förutsättningar för 

teorin komma på plats. Som kommer att framgå längre fram byggs hela Sartors teori på 

en uppfattning om preferenser som bärare av praktisk kognition. I princip innebär 

doxifikation att preferenser uttrycks som trosuppfattningar, i olika slag av logiska 

scheman. 

         Källan till den logiska kraften i normativa påståenden kommer enligt Sartor från 

det faktum att det uppstår en kognitiv bundenhet av det mentala tillstånd som i själva 

verket utgör meningen i det normativa påståendet. Doxifikationen är ett sätt att bättre 

                                                 
2 Sartor s 101, framförallt Hägerström pekas ut som ansvarig för den beskrivna synen på praktiska påståenden. 
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representera detta mentala tillstånd lingvistiskt. Förmågan att resonera framställs av 

Sartor som ett slags mentalt organ, vilket tänks fungera på ett liknande sätt som den 

allmänna språkförmågan i den teori om generativ grammatik som uppfanns och 

förespråkas av Chomsky.
3
 Varje resonemang blir med det här synsättet en input i 

rationalitetens abstrakta organ, varigenom följer att varje resonemang i princip är en 

unik instans för varje enskild individ. Rationell argumentation och resonemang blir 

alltså en individuell kapacitet, snarare än ett socialt, kollektivt fenomen, helt i enlighet 

med Chomsky's system, men i bjärt kontrast med Wittgenstein's privata språk-

argument,
4
 där möjligheten av ett privat språk avvisas helt och hållet. Sartor menar att 

genom att resonera praktiskt och normativt uppstår ett kognitivt tillstånd, vilket 

innefattar en bundenhet till de slutsatser som kan dras ur det.
5
 Eftersom tillståndet kan 

beskrivas med symboler och ideal rationell kognition kan beskrivas som olika varianter 

av logiska scheman med kognitiv bundenhet, kan de verkliga juridiska resonemangen 

korrekt beskrivas med en reduktiv formalisering. Varje led är dock till innehållet 

fortfarande ett mentalt tillstånd, eller intention som det också talas om.
6
 Varje sådant 

tillstånd är privat och kan inte nås av någon annan. 

             Det är nu dags att ge ett exempel på doxifikation såsom utlovades ovan. 

Exemplet är taget direkt från Sartor och tycks inte ha omedelbar relevans för juridiskt 

resonemang. Det är dock pedagogiskt för att visa hur han tänker sig att intentionala 

mentala tillstånd kan förvandlas till kognitivt bindande normativa propositioner. 

Schemat
7
 

 

(1) Jag ska acceptera att mat är rå om den inte hettats upp till över 150 grader 

(2) Den här maten har inte hettats upp till 150 grader  

(3) Alltså: Jag ska acceptera att den här maten är rå 

(4) Alltså: Den här maten är rå 

 

kan med hjälp av doxifikation skrivas om till 

                                                 
3 Sartor s 9-11. Även Frege förespråkade på sin tid ett liknande synsätt, som i sin tur gav upphov till Russels mycket 

inflytelserika filosofi. I själva verket är det här själva hjärtat i den logiska atomismen som var ett av positivisternas 

starkaste argument. Miller, Philosophy of Language kap 1 och 2, särskilt s 9-11, 19-22. Även Quine har i stor 

utsträckning byggt sin språkfilosofi på logik, trots sin kraftfulla avvisning av analyticitet. Mer om Quine längre 

fram. 

4 Wittgenstein Filosofiska undersökningar p 238-342. 

5 Sartor s 93-96. 

6 Sartor s 98, som det verkar är Sartor djupt influerad av den språkfilosofiska riktning som ser meningsfullhet som en 

fråga om mentalt innehåll, företrädd framförallt av Grice och Searle. 

7 Båda scheman är direkta översättningar från Sartor s 98. 
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(1) Mat är rå närhelst den inte har hettats upp till över 150 grader 

(2) Den här maten har inte hettats upp till över 150 grader  

(3) Alltså: Den här maten är rå. 

 

Det senare schemat har formen av ett vanligt resonemangsschema där premisser och 

slutsatser kan vara sanna eller falska, medan det förra svårligen kan inordnas under 

klassiska scheman för propositionell logik. Tanken är att visa på hur propositionellt 

giltiga påståenden i själva verket kan vara förtäckta intentionala påståenden och vore 

möjliga att de-doxifiera, dvs skrivas om åt andra hållet. Följaktligen kan sådana 

påståenden som betraktas som intentionala doxifieras och erhålla propositionell 

giltighet. För att förtydliga tanken och för att illustrera relevansen av det ovanstående 

ska ett exempel med juridiskt innehåll ges. Schemat 

 

(1) Jag ska acceptera att om någon A orsakar någon annan B skada, så är A skyldig 

B ersättning för skadan 

(2) A har orsakat B skada 

(3) Alltså: Jag ska acceptera att A är skyldig B ersättning för skadan 

(4) Alltså: A är skyldig B ersättning för skadan 

 

Kan skrivas om till 

 

(1) Om A orsakar B skada, så är A skyldig B ersättning för skadan 

(2) A har orsakat B skada 

(3) Alltså: A är skyldig B ersättning för skadan. 

 

Det kan tyckas som att doxifikation blott är en irrelevant teknisk manipulation som inte 

tillför något väsentligt för frågan om juridiskt resonerande. I praktiken innefattar ändå 

aldrig juridisk argumentation några intentionala inslag; doxifikation tycks bara innebära 

en konstlad lösning på ett problem som inte finns. För Sartors teori är det dock av 

avgörande betydelse, dels för att avvärja det positivistiska hotet om nonsensanklagelser, 

dels för att advokera en meningsteori där mentala tillstånd ses som konstitutiva av 

mening. På det här sättet kan han förespråka en ontologisk syn på juridiska institutioner 

och regler som självständiga entiteter, kanske rentav ett slags abstrakta objekt. Genom 

att vara abstrakta tankeentiteter kan de refereras till som andra objekt och resoneras 
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kring som andra objektivt existerande ting.         

2.2 Preferenser och formalisering   
Med de ovan beskrivna förutsättningarna på plats inleder Sartor en exposé över olika 

typer av vägar att formalisera juridiskt resonemang. Ett grundläggande problem för ett 

sådant projekt är att överkomma det faktum att två eller flera möjliga resonemangsvägar 

inom juridiken kan vara självständigt giltiga, men inbördes motstridiga. Sartor använder 

sig här av ett sorts logiskt system, vanligt inom framförallt beslutsteori, nämligen ett 

preferensbaserat.
8
 Preferenser ses som kvantitativa storheter som inte kan mätas direkt, 

men som kan jämföras inbördes. Således kan A föredras framför B och B framför C, 

men vi vet inte nödvändigtvis hur mycket A föredras framför B osv. På det här sättet 

inför Sartor ett slags metaschema där de atomära satserna A, B, C står för inbördes 

motstridiga normativa syllogismer och logiskt avgör vilket schema av A, B, C som ska 

väljas.
9
 I praktiken är som bekant detta ett enormt vanligt problem. Som exempel kan 

tas att en avvägning måste göras mellan å ena sidan en kommuns intresse av tillväxt och 

å andra sidan det allmänna intresset av en ren miljö, i fråga om bygglov för en 

miljöfarlig, men mycket ekonomiskt vinstgivande fabrik. Exemplet kan enkelt 

formaliseras som följer 

 

(1) Det är varje kommuns uppgift att främja lokalt näringsliv 

(2) Att låta fabriken byggas vore att främja lokalt näringsliv 

(3) Alltså: fabriken bör tillåtas att byggas 

 

Kalla denna resonemangslinje A. Motstående resonemangslinje kan kallas B och är som 

följer 

 

(1) Det är varje kommuns uppgift att värna det allmänmänskliga intresset av en 

god miljö 

(2) Att låta fabriken byggas vore att motverka miljöintresset 

(3) Alltså: fabriken bör inte tillåtas att byggas 

 

Vi har två inbördes kontradiktoriska slutsatser, vilka enligt lagen om kontradiktioners 

oförenlighet inte båda kan vara sanna samtidigt. Problemet tänks lösas genom något av 

                                                 
8 Sartor s 93-94, kap 7 och 8 behandlar preferenser uttömmande. Om preferenser i beslutsteori se Petterson, An 

Introduction to Decision Theory kap 3. 

9 Sartor s 199-202. Utgångspunkten i exemplen är konflikt mellan två regler, snarare än faktorer, något som också 

behandlas. 
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metascheman 

 

      (1) A är att föredra framför B 

eller  

      (2) B är att föredra framför A. 

 

Beroende på hur de inblandade intressena värderas får den juridiska frågan ett klart och 

tydligt svar, trots argumentlinjernas oförenlighet. På det här sättet löses en mängd 

frågeställningar i Sartors system. Exemplet är påhittat och återfinns inte hos Sartor, men 

fungerar ändå som bra illustration till vad Sartor vill ha sagt.  

        Det är viktigt att komma ihåg att det är preferenser uteslutande som i Sartors 

system är de primitiva funktioner ur vilka normativa propositioner deriveras genom 

doxifikation.
10

 I grund och botten är preferenserna vad som kallas konativa
11

 tillstånd, 

vilka i sin tur är en form av mentala tillstånd och således en del av de abstrakta objekt 

vilka konstituerar den objektiva existensen av juridiska entiteter och institutioner. 

Frågan om konkurrens mellan logiskt emotstående argument löses alltså på samma sätt 

som frågan om existensen av sådana argument överhuvudtaget. 

      Den huvudsakliga poängen för den fortsatta framställningen är att Sartors system i 

allt väsentligt bygger på en propositionalisering av rättsliga påståenden. Genom att ta en 

teoretisk resa från logisk positivism, genom medvetandebaserad språkfilosofi, över 

Aristoteles och med en hel armada av formella scheman, lyckas han övertyga läsaren 

om att normativa och rättsliga påståenden kan formaliseras och analyseras i enlighet 

med den logik som används för rena propositionella påståenden. Även om det framstår 

som mycket imponerande är det inte alla som är ense om att projektet är lyckat. 

3 Winter 

3.1 En empirisk infallsvinkel 
I sin bok ”A Clearing In the Forest, Law, Life and Mind” presenterar Steven L Winter 

ett alternativt försök att bygga en kognitionsbaserad allmän rättsteori, vilken skiljer sig 

från Sartors framförallt såtillvida att den bygger på empiriska data kring hur människor 

faktiskt tänker, snarare än en idealiserad modell för hur tänkande bör gå till. Genom att 

avfärda logiska scheman med dikotomiska presuppositioner som grund söker Winter 

föra fram metaforiskt och prototypiskt tänkande som de dominerande aspekterna av 

                                                 
10 Sartor s 17-18. 

11 Konativ är ett gammalt ord och betyder ungefär strävan. 
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faktisk mänsklig kognition. Med den amerikanska pragmatistiska skolan som främsta 

måltavla avfärdas de traditionellt rådande filosofiska grundpremisserna om 

korrespondens och sanningsfunkionalitet som grundläggande för den kognitiva 

förmågan. Istället förs metaforen fram som grundläggande för språkets utveckling och 

till och med logikens grundläggning.
12

 Genom etymologisk härledning visas hur varje 

rådande filosofiskt koncept i sig själv är en metafor, genomgående från fysiskt och 

konkret till metafysiskt och abstrakt. I motsats till rådande filosofisk doktrin kan således 

inte metaforen avfärdas som meningslös med mindre än att det filosofiska paradigmet 

självt måste gå samma väg. Invändningen att det förvisso rör sig om metaforer men att 

det är frågan om döda metaforer som genom konventionalisering har erhållit 

propositionell status avfärdas också. I Winters modell kan en propositions mening inte 

reduceras till dess korrekta användning inom ramen för ett konventionellt språkspel,
13

 

utan dess kognitiva innehåll är avgörande. Även icke-propositionell mening är mening. 

Poängen, i förhållande till den pragmatiska synen på metaforer, framförallt advokerad 

av Davidson och Rorty, är att även döda metaforer är metaforer och således är alla 

filosofiska grundbegrepp och liknande i någon mening metaforer. 

      Winter ger som exempel på regelbundet använda filosofiska metaforer den, sedan 

Platon välkända tanken, att idéer är objekt.
14

 Inferensen är inte alls byggd på logisk 

grund utan snarare ett sådant likhetstänkande som är typiskt för metaforer. Utan att gå i 

detalj kan det påpekas att objektsmetaforen har hjälpt till att bygga hela filosofiska 

system och att formen för metaforen är närmast universell när det gäller att bygga 

ontologiskt realistiska teorier. Exempelvis kan Sartors teori om rättsligt tänkande som 

mentalt organ ses som ett typfall av en realistisk metafor. Vidare framhåller Winter 

metaforer som kunskap är att se, att förstå är att greppa, ord är behållare, sinnet är en 

behållare.
15

 I samtliga fall, inklusive idéer är objekt, har ett konkret begrepp metaforiskt 

abstraherats, eller ett abstrakt koncept konkretiserats, för att förklara en djupare och mer 

abstrakt tanke. Trots att dessa påståenden är ytterst vanliga som utgångspunkter i 

analytisk-filosofiska diskussioner, där grundtanken är att det som sägs ska följa klassisk 

logik, är de i själva verket den typ av metaforer som analytiska filosofer så ofta 

förkastar som sofisterier och retorik. En kritik av klassiska presuppositioner gällande 

meningsfull och rationell diskussion börjar kunna anas. 

     Som ytterligare exempel på alltför stor emfas på traditionella kriterier på rationelitet 

                                                 
12 Winter s 60-63. 

13 Winter s 48, som vi ser står även Winters teori i bjärt kontrast med senare Wittgenstein. 

14 Winter s 49. 

15 Winter s 55. 
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tar Winter upp frågan om heuristics and biases, en approach till kognitionspsykologi 

baserad på antagandet att den mänskliga kognitionen är felbar och att i vissa fall kan 

formuleringen av en fråga förmå tillfrågade att svara helt i enlighet med sin intuition, 

men tvärtemot den objektiva referensramen för frågans korrekta svar. Utan att gå 

djupare in på den bakomliggande forskningen kan ett berömt exempel, kallat ”The 

Conjunction Fallacy”, tas från Daniel Khanemann, en av de berömda pionjärerna inom 

heuristics and biases.
16

 The conjunction fallacy
17

 innebär att från premisserna A eller (A 

och B) sluta sig till att (A och B) är mer sannolik. Med bakgrundsinformationen att 

Linda har varit politiskt aktiv filosofistudent på ett universitet känt för att ha producerat 

politiskt kraftfulla teorier kring social rättvisa ställer författarna frågan vad som är det 

mest troliga alternativet ifråga om Lindas karriär 

 

      (1) Linda är banktjänsteman 

eller 

     (2) Linda är banktjänsteman och feminist. 

 

Det rådande paradigmet inom sannolikhetsteori, vilket Winter kallar ”the rationalist 

faith”,
18

 är att konjunktionen av två händelser aldrig kan vara större än den ena 

händelsen för sig. Ändå tycks det finnas en intuitiv dragningskraft att se alternativ (2) 

som mer sannolikt än (1). Hur kan det komma sig? Troligen ligger svaret i att 

bakgrundsinformationen stämmer dåligt med prototypen för hur en banktjänsteman ska 

vara. Genom att lägga till feminist till attributen framstår helhetsbilden som mer 

sannolik. Vid studier har det visat sig att den här intuitionen är mycket vanlig, även 

bland människor som är utbildade i statistik.
19

 

         Den logik som används här är till arten identisk med sådan logik som diskuterats i 

samband med Sartors teori. Egentligen är det bara en mycket enkel satslogisk 

slutledning, men Winter menar ändå att vi bör titta närmare på påståendet innan vi 

avfärdar det. Det Tversky och Khanemann söker att visa är att människor när de söker 

svar på frågor som den ovan hemfaller till ett slags prototypiskt tänkande där 

slutledningen, snarare än logik, drivs av förutbestämda bilder av hur verkligheten brukar 

se ut. Helt ense med detta skiljer sig Winter från Tversky och Khanemann genom att 

                                                 
16 Khanemann, Thinking, Fast and Slow. Den andre berömda pionjären är Amos Tversky, med vilken Khanemann i 

stor utsträckning samarbetade. 

17 Exemplet är taget från Winter s 92-96. 

18 Winter s 92. 

19 Khanemann s 158 
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säga att detta är ett helt uppenbart resultat, eftersom det är så den mänskliga kognitionen 

fungerar. Tvärtemot det rationalistiska paradigmets utgångspunkter är den mänskliga 

hjärnan inte en logiskt driven kalkylator som vid frisk funktionsförmåga 

överensstämmer till fullo med de modeller som ställts upp för logiskt och matematiskt 

giltiga slutledningar. Istället för att tala om kognitiva fel hävdar Winter att det Tversky 

och Khanemann har funnit är exempel på hur friskt och naturligt mänskligt tänkande går 

till.
20

 Det är inte så att Winter egentligen ifrågasätter giltigheten i logik och matematik, 

utan snarare vill han framhäva prototypiskt och metaforiskt tänkande som vitala delar av 

den mänskliga kognitionen. När det gäller The Conjunction Fallacy menar Winter att 

man måste ta in den allmänna förståelsen av situationen för varje person, för att göra en 

bedömning av vad det är personen i fråga faktiskt tror. Genom att formulera frågan på 

det sätt som görs inbjuds personen som ska svara på frågan att tolka (1) som att utesluta 

Linda från att vara feminist. Sannolikheten att Linda är banktjänsteman och feminist kan 

mycket väl vara större än att Linda är banktjänsteman och icke-feminist. Således kan det 

inte uteslutas att det inte alls är fråga om ett logiskt fel.
21

  

          Winters framställning syftar framförallt till visa på sådana här prototypeffekter 

och andra liknande fenomen i juridisk argumentation och försvara dem som en naturlig 

del i kognitionen. Ett exempel är diskussionen om fallet Lassiter vs Department of 

Social Services och dess förhållande till tidigare prejudikat.
22

 I fallet kom majoriteten 

och dissidenten fram till samma slutsats, men på helt olika grunder. Ett föräldrapar 

tillerkändes rätten till rättshjälp
23

 när, på myndighets begäran, frågan om deras rätt till 

föräldraskap skulle prövas. Barnet var dömd för något slags mindre allvarligt brott och 

skulle avtjäna fängelsestraff. Majoriteten hänvisade till att i tidigare fall hade rätten till 

rättshjälp sträckt sig till att gälla när den egna fysiska friheten stod på spel. Nu menade 

de kunde samma rätt utvidgas till även fall där annans frihet står på spel, med 

hänvisning till en allmän rättviseprincip. Dissidenten å andra sidan, som förvisso också 

ville tillerkänna paret rätt till rättshjälp i slutändan, menade att förlust av fysisk frihet för 

annan person aldrig kan vara tillräckligt eller nödvändigt villkor för rätt till rättshjälp. Å 

andra sidan bör familjelivets närhet till den fysiska friheten och omständigheterna i 

övrigt kring situationen, leda till att rätten automatiskt utvidgas till att gälla även det 

                                                 
20 Winter s 95-97. 

21 Aa s 96. 

22 Aa s 139-144. 

23 Direkt översättning av legal help. I vilken mån det amerikanska rättsinstitutet motsvarar det svenska fullt ut får vara 

osagt. 
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förevarande fallet.
24

 Winter menar att både majoritet och dissident missuppfattar skälen 

för sitt eget handlande, när de rättfärdigar sina slutsatser. Felet från båda sidor ligger, 

enligt Winter, i att de söker nödvändiga och tillräckliga villkor för sina respektive 

beslut, istället för att se de prototypeffekter som i själva verket utgör grunden för deras 

argumentation.  

          För majoritetens del var felet att deras hänvisning till att inskränkningen av den 

fysiska friheten måste gälla de personer för vilka eventuell rättshjälp skulle vara aktuell, 

inte egentligen var relevant för deras bedömning att tillerkänna rätt till sådan hjälp. 

Dissidenten får rätt i att fängslandet, som skulle leda till frihetsförlust för barnet inte är 

ett nödvändigt eller tillräckligt villkor, men att dennes argument inte heller är 

övertygande för varför rätten till rättshjälp borde tillerkännas. I själva verket, menar 

Winter, tyder allt på att både majoritet och dissident baserar sina beslut på en jämförelse 

av det potentiella utfallet av att beröva ett barn friheten som omhändertagande, som i det 

förevarande fallet, och frihetsberövandet som följer på en fällande dom i ett vanligt 

brottmål (felony case).
25

 All rationalitet kring domslutet har således varit baserat på 

prototypeffekter och likhetsrelationer, snarare än traditionella nödvändiga och 

tillräckliga villkor.  

3.2 Kategorisering, rationalitet och realism 
En viktig grund till konflikten mellan Sartors och Winters teorier är deras olika syn på 

hur begrepp kategoriseras och bedöms till innehåll. Medan Sartor litar till ett formellt 

och binärt system, likt det klassiska aristoteliska, tittar Winter närmare på forskning 

kring hur kategorisering faktiskt går till. Medan det aristoteliska systemet är helt 

reducerbart till formell logik enligt de normativa modellerna, så är Winters alternativ
26

 

mer centrerat kring prototyper och metaforer. 

        Radiala kategorier, som Winter kallar dem, är sammanhållna av alla möjliga 

användningar av ett ord som är i bruk inom en relevant kontext. I samklang med senare 

Wittgenstein hänvisas läsaren till att ta hänsyn till en varietet av faktisk 

språkanvänvändning, där kategorierna ofta tycks härröra från godtyckliga, historiska 

tillfälligheter. Som exempel kan tas olika användningar av ordet hand. En hand i 

kortspel, en överhand, att sträcka ut en hand, att handhålla osv. Alla dessa uttryck 

innehåller ordet hand, men en aristotelisk kategorisering skulle inte placera de olika 

användningarna av ordet i samma kategori, eftersom de inte refererar till samma 

                                                 
24 Winter s 141. 

25 Aa s 142. 

26 Som enligt Winters referenser bygger till stor del på Lakoff, Winter s 70. 
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företeelse. Istället hålls kategorin ihop av den metaforiska innebörden. Vad Winter 

försöker göra är att avvisa, eller åtminstone utvidga, det traditionella paradigmet för 

kategorisering till att inkludera en större varietet av meningsbärande språkanvändningar. 

         Som antytts i avsnitt ovan så är både prototyper och metaforer sedda med viss 

skepsis enligt klassiska vetenskapsparadigm och även inom analytisk filosofi. Det finns 

en viss spänning i att, givet att Winters påståenden om empiriska resultat är riktiga, de 

”ovetenskapliga” teoretiska redskapen för att bedöma kognition har större vetenskapligt 

stöd än de redskap som används inom den faktiska vetenskapen.
27

 En möjlighet att lösa 

detta är att som Tversky och Khanemann avvisa resultaten som tecken på kognitiva 

defekter och använda klassiska teorier om vetenskaplighet som objektiva referensramar. 

Frågan är då hur de idealiserade teorierna om logik och kategorisering ska ses. Det mest 

troliga alternativet är en realistisk syn, där inferensformerna och därifrån följande 

resonemangsscheman erhåller status av ontologiskt verkliga ting; ett slags objektivt 

existerande, abstrakta entiteter vars riktighet följer axiomatiskt ur ett antal konstitutiva, 

uppenbara sanningar. 

        Tanken nu är inte att göra en heltäckande utredning av vetenskapsfilosofin, logiken 

och matematikens status överhuvudtaget i förhållande till den yttre (världen) och inre 

(mentala) verkligheten. Ett sådant projekt kan ta en livstid och ändå inte ge ett bra svar. 

Det jag istället ska göra, vilket kommer att utgöra huvuddelen av den vidare 

framställningen, är att titta just på juridik och rättsligt resonemang i förhållande till de 

här frågorna. Helt visst är att juridiken har en särprägel i att den inte låter sig undersökas 

genom statistik eller mätning och på det sättet kvantifieras och generaliseras över. Den 

består istället av mer eller mindre godtagbara resonemang och slutledningar, baserade 

främst på politiska beslut och domslut. Frågan är nu vilken roll kognitionen har när den 

handskas med de rättsliga källorna. Till vilken grad kan prototypiskt och metaforiskt 

tänkande tillåtas att regera, innan den formella logiken måste sätta stopp? På vilket sätt 

är logiken en del av meningen i det rättsliga materialet och till vilken grad är sådana 

”lagar” bindande för parterna i en rättslig situation. Är de olika modellerna 

nödvändigtvis oförenliga, eller kan logiken och de kognitiva modellerna förenas i 

samklang? Till skillnad mot andra vetenskaper, åtminstone naturvetenskaperna, är 

undersökningsobjektet ett helt socialt fenomen som inte går att verifiera eller falsifiera, 

heller inte mätas eller jämföras. Verksamheten är helt hemfallen till argument och 

                                                 
27 Huruvida det finns forskning som strider mot Winters påståenden är ingenting som framgår av hans framställning. 

Om så är fallet låter jag vara osagt och vill påpeka att detta främst är en jämförelse mellan två teoriers inbördes 

förhållande. 
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resonemang, vilket gör den mer ellusiv och svårtillgänglig, men potentiellt också mer 

intressant. 

4 Logik 

4.1 En kort introduktion till formell logik 
Logiken

28
 är traditionellt sett den obestridligt giltiga metoden att finna giltiga former för 

argument. Med en approach likt den matematiska kan satser abstraheras och analyseras i 

ett metaspråk av konnektiv vilka genom en uppsättning regler förmår logikern att a 

priori, dvs utan kunskap om satsernas innehåll, slutleda värdet av ett argument. 

Traditionellt har logiken stått emot retoriken, vars mindre exakta metoder och fokus på 

övertygelse, har föranlett filosofer att avfärda den som bedräglig och deceptiv. Ett 

typiskt särdrag för logiken är att den är binär, till skillnad från retorikens mer öppna 

karaktär. Att logiken är binär innebär att dess byggstenar, dvs de atomära satserna, bara 

kan anta ett av de två värdena sant och falskt. En följd av detta är att logiken följer 

kompositionalitetsprincipen, vilket innebär att meningen av en sats är en funktion av de 

ingående atomära satsernas sanningsvärden. De två grundläggande delarna av logiken är 

satslogiken och predikatlogiken, där satslogiken är den mer grundläggande. Fokus 

kommer framförallt att ligga på satslogiken och syftet är primärt att ge en övergripande 

bild av hur logiken fungerar, inte att förklara alla dess tekniska detaljer. 

      Vi rivstartar med den logiska och-relationen, konjunktionen. 

Sanningsvärdetabellen
29

 för konjunktion ser ut som följer 

 

A    B     A och B 

s     s            s  

s     f            f 

f     s            f 

f     f            f 

 

Tanken är vad än A respektive B står för, kommer alltid konjunktionen att vara sann om 

och endast om både A och B är sanna. För en rättstillämpare skulle det här fallet vara 

detsamma som två kumulativa rekvisit. Båda leden måste vara uppfyllda för att 

rättsföljdens ska träda in. I det här fallet finns dock inte rättsföljden med. Ett typiskt sätt 

                                                 
28 För en översikt av logiken, se bl.a. Prawitz, ABC i symbolisk logik. Kapitlet är till största del byggd på denna 

framställning och innehållet är så pass okontroversiellt att jag väljer att avstå från explicita referenser. 

29 A och B står för godtyckliga atomära satser, s står för sann, f står för falsk. 
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att illustrera rättsföljd vore materiell implikation, den mest kontroversiella av de enkla 

satskonnektiven. Sanningstabellen ser ut som följer 

 

A    B      Om A så B 

s     s              s 

s     f              f 

f     s              s 

f     f              s 

 

Den skarpsynte noterar att formen är identisk med den för giltiga argument enligt 

definitionen att det är omöjligt att om premisserna (A) är sanna, så är slutsatsen (B) 

falsk. Problemet är att om premisserna är falska kan vi inte därför säga att det följer att 

satsen sammansatt är falsk. Vi vet bara vad som måste följa när premisserna är sanna, 

inte vad som händer när de är falska. Eftersom varje sats måste vara antingen sann eller 

falsk har man valt att klassificera villkorssatser med falska premisser som sanna. Härav 

följer att den materiella implikationen inte är någon särskilt stark relation. Den utsäger 

ingenting om relationen mellan A och B, bara att den är falsk vid sanna premisser och 

falsk slutsats. 

          De övriga logiska relationerna är negation, disjunktion och ekvivalens, varvid 

några egenheter hos dessa kan vara viktiga att påpeka. Negation är helt enkelt 

omvändningen av ett påstående; för varje atomär eller sammansatt sats som negeras 

skiftar det binära sanningsvärdet till det motsatta. Tabellen för negation är mycket enkel 

 

A      icke-A 

s           f 

f           s 

  

Om A är sann så är icke-A falsk och vice versa. Avser negationen en större sammansatt 

sats så är det sanningsvärdet vid huvudkonnektivet som skiftar värde. Ett typexempel 

där negationens roll har varit kontroversiell i svensk rättsteori är den långdragna striden 

inom normativ bevisvärderingsmetod, där striden mellan värdemetoden och 

temametoden under lång tid varit föremål för kontroverser. Temametoden förutsätter en 

binär negationsrelation, medan värdemetoden är något mer komplicerad och tar hänsyn 

till fler möjligheter. Eftersom bevisrätten i allt väsentligt är en fråga om 

sakomständigheter och logiken är färgad av sannolikhetsteori kommer exemplet inte 
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mer än nämnas här. 

      När det gäller disjunktion är det viktigt att påpeka att den standardiserade tolkningen 

inom formell logik är inklusiv, vilket innebär att även konjunktionen av två påståenden 

täcks inom ramen för när en disjunktion är sann. Tabellen ser ut som följer 

 

A     B     A eller B 

s      s           s 

s      f           s 

f      s           s 

f      f           f 

 

Det är alltså bara vid fall att båda leden i disjunktionen är falska som disjunktionen är 

falsk. Typiskt sett i juridiken motsvarar en disjunktion två alternativa rekvisit och det är 

i regel en öppen fråga om uppfyllande av båda rekvisiten är påbjudet eller inte. För att 

beskriva sådan exklusiv disjunktion måste till den inklusiva disjunktionen fogas en 

negerad konjunktion icke(A och B).  

         Motsatsen till en exklusiv disjunktion är materiell ekvivalens, vilket också kan 

beskrivas som dubbelriktad materiell implikation. Ekvivalensen är sann när båda leden 

har samma sanningsvärde, oavsett om värdena är sanna eller falska. Tabellarna ser ut 

som följer 

 

A    B     (A eller B) och icke-(A och B)                   A    B    A om och endast om B  

s     s           s            f        f           s                          s    s                    s 

s     f           s            s       s            f                          s    f                    f 

f     s           s            s       s            f                          f    s                    f 

f     f           f             f       s            f                          f    f                    s 

 

Den första tabellen kan vid en första introduktion framstå som svår, men den är mycket 

väl ägnad att visa på logikens sanningsfunktionella natur, då det går att klart utläsa den 

hierarkiska ordningen i vilken konnektiven läses. Huvudkonnektivet i den exklusiva 

disjunktionen är inte en disjunktion, utan en konjunktion, vilket har markerats med att 

dess sanningsvärden är understrukna. 

         När det gäller predikatlogik kan bara nämnas att det är en kraftfull utbyggnad av 

satslogiken genom att analysera predikaten, dvs de atomära satserna A, B. Viktigt i 

sammanhanget är egentligen bara att det finns två kvantifikatorer, allkvantifikatorn ”för 
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varje x” och existenskvantifikatorn ”det finns ett x”. För varje variabel x eller egennamn 

a kan egenskaper tillskrivas och analyseras. Exempelvis kan meningen ”alla människor 

har rätt till liv” skrivas som för varje x(om människa(x) så rätt till liv(x)). Den 

materiella implikationen inskränks till att gälla ett visst individområde x. Med den här 

preciseringen på plats kan satslogikens konnektiv användas precis som vanligt. Precis 

samma sak gäller för existenskvantifikatorn. Exempelvis kan meningen ”Någon 

människa är sveriges statsminister” skrivas som det finns ett x(människa(x) och sveriges 

statsminister(x)) Det är också möjligt att införa fler variabler, t.ex. ha både x och y. 

Förutom mer avancerade predikatlogiska uttryck kan nu relationer mellan dessa 

beskrivas. Exempelvis meningen ”alla människor har en skyldighet att värna om någon 

annan människa” kan skrivas som för varje x, det finns ett y, om (människa (x) och 

människa (y) så skyldighet att värna (x,y)
30

.  

     Förutom klassisk sats- och predikatlogik ägnar Sartor avsevärt utrymme åt sk 

deontisk logik, dvs logiken kring förpliktelser och tillåtelser.
31

 Tre konnektiv definieras, 

kallade förbud, tillåtelse och förpliktelse, vilka tillsammans bildar ett nätverk av 

inbördes relationer, vilka i princip kan förklaras med hjälp av de tidigare beskrivna 

satskonnektiven. Förpliktelse(A) implicerar tillåtelse(A) och är oförenlig med 

förbud(A); förbud(A) implicerar tillåtelse att icke(A) och är oförenlig med 

förpliktelse(A); tillåtelse(A) är förenlig med tillåtelse icke(A) och oförenlig med 

förbud(A).
32

 Tanken är inte att här närmare beskriva deontisk logik utan bara att påpeka 

att även denna form av logik följer den binära formen av antingen eller. Även om 

konnektiven rör andra relationer än sanningsfunktionalitet är funktionssättet detsamma. 

4.2 Logik och traditionell juridisk metod 
Juridisk metod, såsom den undervisas på juristutbildningen, förutsätter ett visst mått att 

av vad som synes vara formell logik. I Tolkning och tillämpning, standardboken för 

juridisk metod på juristutbildningen i Uppsala, säger författarna att den första delen i 

den juridiska analysen är att finna reglernas logiska struktur.
33

 Redan tidigare har regler 

generaliserat beskrivits som att bestå av en villkorssats, där försatsens (rekvisiten) 

uppfyllande medför eftersatsen (rättsföljden).
34

 Som exempel tas i boken en regel från 

tryckfrihetsförordningen 2:3 1 st.
35

 Juristen uppmanas att tänka sig texten formaliserad 

                                                 
30 Läses ungeför x gentemot y. 

31 Sartor s 454-465. 

32 Sartor s 462. 

33 Melander/Samuelsson s 116-117. 

34 A.a. s 23. 

35 Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt 

uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § 
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för att förstå den logiska strukturen, som sedan ska följa med i bakhuvudet varje gång 

ett nytt problem kommer för handen.
36

 

     Längre fram tas problemet upp med att i vissa fall kan den språkliga och logiska 

strukturen hos en regel vara uppenbart uppfylld, men resultatet som följer kan likaledes 

vara uppenbart otillfredsställande. Den lösning som presenteras går ut på att det inte är 

den logiska strukturen som är felet, utan innebörden i de atomära satserna, rekvisiten. 

Genom att bortse från de egentliga sanningsvillkoren för de relevanta rekvisiten och 

istället tillämpa en annan innebörd löses problemet utan att behöva gå ”utanför lagens 

ramar”.
37

 Exemplet som tas är klassiskt och förekommer i liknande form hos Dworkin. 

En man har testamenterat egendom till sin sonson på helt lagenlig och juridiskt riktig 

väg. Sonsonen mördar sedermera testatorn och yrkar utfå sitt arv. Kan han få det? Enligt 

gängse metoder och språklig ordalydelse kan han det, men det är uppenbart att resultatet 

är i strid med någon slags fundamental rättvisetanke. Förutom att hänvisa till moral och 

konsekvens, löses situationen framförallt med hänvisning till att göra ett 

reduktionsslut.
38

 Detta innebär att ordalydelsen för rekvisiten för giltigt testamente 

inskränks för det fall att förmånstagaren bragt testatorn om livet. Är en sådan lösning 

tillräcklig för att förklara rättsläget? För Sartors teori är bristen på konsekvens i 

ordalydelse ett problem, eftersom den förutsätter binära och aristoteliska 

kategoriseringsmetoder. I det här fallet skulle regeln för Sartor bli tämligen krånglig. 

För Winter är lösningen inte alls tillfredställande. Med hans teori skulle frågan snarare 

lösas med likhetsrelationer och prototyper. I det följande kommer en rad exempel på 

konflikter mellan logik och prototypteori att tas upp. Först lite allmänt om logikens 

historiska roll.  

5 Bortom logik 

5.1 Prototyper 
Efter att ha regerat obestridligt under åtminstone hundra år, möjligen t.o.m. tusentals år 

beroende på hur man räknar, har logiken kommit att kritiseras som exklusiv bärare av 

rationellt tänkande. Särskilt har det påpekats att människor i de flesta fall inte tänker 

binärt och att de gärna lägger in en sambandsrelation mellan premisser och slutsats när 

                                                                                                                                                                  
är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. 

36 Huruvida det tänks att den formella logikens hela karakteristik följer med i den juridiska metodens natur framgår 

inte av texten ifråga, men det kan inte uteslutas att det är så de menar. För den fortsatta framställningen utgår vi ifrån att 

logisk struktur och formaliseringar som görs följer den klassiska logikens regler och implikationer. 

37 a.a. s 58-60. 

38 A.a s 60. 
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de resonerar.
39

 Det typiska motexemplet till den mekaniska logiken är att tänka i termer 

av likhetsrelationer, eller prototyper. En prototyp är ett typiskt exempel på ett exemplar 

inom en kategori. Exempelvis kan på svenska rödhake vara den vanligaste prototypen i 

kategorin fågel. Domherren liknar rödhaken, därför passar det att lägga den i samma 

kategori. Det finns ingenting i traditionell logik som gör detta till en giltig slutledning, 

men ändå verkar det vara rimligt, intuitivt appelerande.  

        Slutledning från likhet är förvisso inte ett nytt fenomen. Jurister känner givetvis till 

analogislut, vilket i regel brukar beskrivas som att en regel tillämpas utanför sitt 

egentliga betydelse/tillämpningsområde, för att situationen till så hög grad liknar den 

innanför tillämpningsområdet och det kan anses lämpligt att tillämpa även i det 

förevarande läget utanför.
40

 Analogier är på intet sätt enkom ett juridiskt fenomen. Inom 

modern kognitionsvetenskap har man identifierat prototyptänkande som långt mer 

representativt för faktiskt mänskligt tänkande än binärt.
41

 Frågan är nu dels om detta är 

ett argument för att låta juridiken styras av prototyper, dels om det är oförenligt med 

logik. Framförallt är frågan om det strider mot juridisk riktighet. 

5.2 Prototyper och juridisk riktighet 
Är prototyptänkande inom det rättsliga beslutsfattandet i strid med legalitetsprincipen? 

Alltså principen att ett rättsligt beslut måste tas med explicit stöd av lag eller åtminstone 

vara härledbart från minst en explicit rättsregel.
42

 Ett uppenbart problem tornar upp sig, 

då strid mot legalitetsprincipen i många fall är grundlagsstridigt. Vi tänker oss att 

klassificering efter prototyper är att jämställa med analogisk klassificering (de är 

analoga!) och accepterar att i de flesta fall är analogier i strid med legalitetsprincipen. 

Betyder detta att det inte går att härleda rättsregler ur beslut tagna med prototypaspekten 

av tänkandet som grund? I enlighet med avsnitt 4.2 tänker vi oss att existensen av 

rättsregler är starkt kopplat till formell logik och där tillhörande konsekvenser. 

       Viktigt att notera innan vi fortsätter är att legalitetsprincipen inte gäller lika starkt 

inom alla rättsområden. I civilrätten är analogier tillåtna, då den anses styras även av 

andra skäl än upprätthållandet av rättssäkerhet och enhetlighet. Är det då så att tänkande 

inom rättsområden som domineras av legalitetsprincipen, exempelvis straffrätten, också 

i högre grad domineras av logiskt tänkande, än t.ex. civilrätten som inte gör det? Frågan 

är alltså dels på vilket sätt gällande rätt ses i förhållande till legalitetsprincipen, dels hur 

legalitetsprincipen förhåller sig till logisk giltighet. Hela tiden svävar också frågan om 

                                                 
39 Lakoff s 54-55. 

40 Samuelsson/Melander s 

41 Harré s 261-262, hänvisar i sin tur främst till Rosch. 

42 Gräns s 12-18. Påståendet expliceras aldrig direkt utan framgår indirekt av de exempel som tas. 
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vad en rättsregel är för något. 

        Ett par typiska exempel från svensk rätt kan visa på principen för vad jag är ute 

efter. Exemplen är ett kluster av skadeståndsfall, där fråga gäller ersättning vid 

chockskador till följd av närhörigs dödsfall. Samtliga är tagna från Gräns bok decisio 

juris, som i sin tur hänvisar till Andersson.
43

 De är inte avsedda att analyseras för sitt 

materiella innehålls skull utan för att visa på strukturella drag i juridisk argumentation.  

          I NJA 1993 s 41 fastslog HD att chockskadeersättning ska utgå till anhöriga vid 

fall av uppsåtligt dödande. Härigenom konstituerades, såvitt jag kan förstå det, en 

rättsregel. I NJA 1999 s 377 utvidgade HD regeln till att gälla fall där dödandet orsakats 

av oaktsam gärning, med hjälp av analogi mellan uppsåtligt och oaktsamt dödande. 

Likheten mellan uppsåt och oaktsamhet användes alltså för att placera de båda formerna 

av dödande i samma kategori med avseende på ersättning. I likhet med Winters teori om 

radiala kategorier, men i motsats till aristotelisk kategorisering, formade således HD 

rättsläget i riktning mot en bredare grund för ersättning. För att visa på varför fallet är i 

strid med traditionell logik kan en enkel formalisering göras med följande förkortningar: 

A = uppsåtligt, B = oaktsamt, C = dödande, D = ersättning, x = anhörig, y = brottsoffer. 

Först analyseras NJA 1993 s 604 som följer 

 

(1) För varje x, för varje y gäller att( om (A och C)y så Dx) 

(2)  (A och C)y 

(3) Alltså Dx 

 

Utifrån regeln om uppsåtligt dödande från premiss (1) och sakförhållandet i premiss (2) 

är slutsatsen giltig. Dock ser vi hos NJA 1999 s 377 

 

(1) För varje x, för varje y gäller att( om (A och C)y så Dx) 

(2) (B och C)y 

(3) Alltså Dx 

 

att slutsatsen inte följer ur premisserna och argumentet således inte är giltigt. 

Uppenbarligen beror felet på att domstolen ser det som att B är en likvärdig premiss 

med A. I logiken gäller dock att om B är likvärdig med A så är B = A, m.a.o. 

uppsåtlighet är detsamma som oaktsamhet. Givetvis är en sådan slutsats oacceptabel, då 

                                                 
43 Gräns s 144-146. 
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distinktionen är införd med mycket goda skäl bakom. En lösning vore givetvis att säga 

att domstolen snarare utvidgar rekvisiten till att vara alternativa, dvs För varje x, för 

varje y gäller att( om ((A eller B)och C)y så Dx). I det här fallet, där den ursprungliga 

regeln konstitueras i själva rättsfallet är det svårt att se varför den rättsskapande 

kapaciteten inte skulle finnas bevarad även i det senare fallet, men som tidigare sagt är 

inte poängen här att göra en analys av rättsläget utan att visa på en poäng. Det är inte 

logiskt möjligt att föra det resonemang som HD gör i NJA 1999 s 377 utan att implicit 

skapa en ny rättsregel. Legalitetsprincipen säger som bekant ifrån gällande analogislut 

och det tycks som att det finns en koppling till den bristande logiken. Eftersom fallen 

ovan är civilrättsliga anses brottet mot legalitetsprinipen vara acceptabelt, trots bristen i 

formell logisk konsistens. 

        Är då sådana områden där legalitetsprincipen anses regera fria från logisk 

bristfällighet? En vidare fråga är om, även för det fall inga logiska luckor skulle hittas, 

logiken är tillräcklig för att adekvat beskriva innebörden av den gällande rätten. Som 

exempel kan tas 9:1 BrB, dvs bedrägeriparagrafen och Jareborgs spektakulära artikel om 

den.
44

 Paragrafen lyder ”Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller 

underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde 

eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år”. 

Formaliserat, om än av pedagogiska skäl något förenklat, kan en slutledning för dom 

enligt paragrafen, med följande förkortningar: A = medelst vilseledande, B = förmår, C 

= handling eller underlåtenhet, D = innebär vinning, E = innebär skada, F = dömes för 

bedrägeri till fängelse i högst två år, beskrivas som följer: 

 

1) För varje x, för varje y gäller att om (Ax och B(x, y)
45

 och Cy och Dx och Ey), 

så Fx. 

2) Ax och B(x,y) och Cy och Dx och Ey 

3) Alltså Fx 

 

Ett korrekt subsumerande av händelser under rekvisiten ser ut att oundvikligen leda till 

en riktig slutsats enligt formaliseringen, men gör formaliseringen verkligen lagtexten 

rättvisa? Formuleringen ”medelst vilseledande förmår” tycks indikera ett starkare 

samband än ett sådant som kan uttryckas med klassisk sats- och predikatlogik, nämligen 

ett kausalt samband. Detsamma gäller för skada-vinning-rekvisiten med formuleringen 

                                                 
44 Vilseledande genom antydningar, som återfinns i Jareborg, Inkast i straffområdet. 

45 Läses ungefär x gentemot y. 
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innebär. Kausala samband är som bekant inget ovanligt kriterium inom juridiken; 

särskilt frekvent förekommer det inom straffrätten och skadeståndsrätten, där det 

närmast är att se som universellt. I sin artikel vilseledande genom antydningar
46

 

hänvisar Jareborg till induktiva och strikta implikationer för att komma ifrån att använda 

den materiella implikationen. Ingen av dessa kan dock sägas i egentlig mening uttrycka 

kausalitet, då kausalitet inte är en logisk relation. Åtminstone är det inte en logisk 

relation sådan att den är enbart ett binärt räknebart värde. För att kategorisera en relation 

som kausal krävs mer än sanninsvärdena för konstituenterna. Längre fram i artikeln 

använder sig Jareborg av sk pragmatiska implikationer, något som inom logiken har 

diskuterats som en möjlig väg att förklara vissa villkorssatser.
47

 Det måste sägas att 

Jareborg på ett mycket träffande sätt förklarar efter vilka kriterier människor typiskt sätt 

kan anses vara lurade, men den konversationalistiska logiken kan inte sägas förklara 

kausaliteten mellan handlingarna. En möjlighet som inte undersöks är att det snarare är 

fråga om att sådana likhetsrelationer finns mellan olika situationer av vilseledande och 

handling att man antar att det typiskt sett finns ett orsakssamband. Den beläste inser här 

att resonemanget har likheter med Hume's skeptiska hållning gentemot kausalitet.
48

 Mitt 

syfte är inte att förlika mig med Hume på ett ontologiskt plan; jag menar inte att förneka 

existensen av riktiga kausalsamband överhuvudtaget. Däremot kan det inte uteslutas att 

när bedömningen av sådana här relationer görs, det främsta kriteriet som används är en 

likhetsrelation. I själva verket tycks väldigt många bedömningar av juridiska relationer 

göras på grundval av likhet. Med en kognitiv ontologi där det faktiska tänkandet är 

konstitutivt av den rättsliga verkligheten måste det, för det fall att den här tesen är riktig, 

accepteras att juridiska relationer kan vara prototypiska, snarare än rent logiska. Detta 

behöver dock inte nödvändigtvis betyda att relationerna är i strid med logiken, bara att 

logiken inte är tillräcklig som förklaringsmodell. 

5.3 Mer om kausalitet  
Kausalitetsbegreppet har i juridiken sin största tillämplighet inom skadeståndsrätten, 

varför en utredning av dess natur och hur människor resonerar sig fram till kausala 

slutsatser gör sig bäst här. Skadeståndsrätten kretsar i allt väsentligt kring ersättning för 

orsakad skada. I de flesta fall krävs att den som ska hållas ansvarig även ska ha varit 

vårdslös och att handlingen i någon mening har varit relevant i förhållande till skadan. 

Man talar om adekvat kausalitet och bortsett från vid fall av strikt ansvar är det just ett 

                                                 
46 Jareborg, inkast i straffområdet s 122-156. 

47 Read, Att tänka på logik s 94-100 

48 Hume, An Inquiry Concerning Human Reason. 
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sådant förhållande som ska vara för handen för att ansvar och ersättning ska kunna 

utkrävas. Experten på skadeståndsrätt Håkan Andersson menar att ett bra sätt att förklara 

kausalitet i juridisk mening är att hänvisa till nödvändiga och tillräckliga betingelser.
49

 

Med detta avses i princip att frånvaro av en faktor, medför frånvaro av följden. Med 

andra ord avses att en händelse eller företeelse av något slag, kan individualiseras ut 

som nödvändig för att följden inträffade. Exempelvis kan en bilförares bristande 

uppmärksamhet (A) ha varit nödvändig för att denne körde in på fel sida av vägen och 

krockade med en bil med bilförare (B) i, som körde i motsatt riktning. Den bristande 

uppmärksamheten tycks uppenbarligen vara orsaken, men är det för att det är en 

nödvändig och tillräcklig betingelse? Problemen med att se frånvaron av en faktor som 

en nödvändig betingelse, med Anderssons terminologi, framgår vid en formalisering 

 

(1) Om A så B 

(2) icke-A (hypotes) 

(3) icke-nödändigtvis icke-B (B eller icke-B) 

 

Vad som menas här är inte helt självklart. Poängen är att från en villkorssats med falsk 

antecedent (förled) kan inte med logisk giltighet slutas till falsk konsekvent (efterled). 

Den vanligaste förklaringen till den här logiska slutledningsregeln är att det inte kan 

uteslutas att B skulle ha inträffat av någon annan orsak.
50

 Frånvaro av A nödvändiggör 

inte frånvaron av B. Den uppmärksamme märker att anledningen till att slutsatsen blir 

som den blir är användandet av materiell implikation, vilket kan vara erkänt 

problematiskt. Problemet är att i det här läget finns ingenting annat att tillgå om vi ska 

hålla oss till logiska relationer. Den modallogiska strikta implikationen är inte definierad 

för en falsk antecedent och några andra alternativ finns inte logiskt, såvitt jag känner till.  

            Givetvis kan det tänkas att nödvändigt villkor ska betraktas på ett mer 

allmänspråkligt sätt, men då har vi kommit bort från traditionella rationalitetsparadigm 

och äntrat något vagt och oklart. Det är förvisso inte nödvändigtvis fel och Andersson 

verkar inte själv förespråka en alltför rigid tolkning av kausalitetsbegreppet.
51

 Dock 

redogör han heller inte i detalj för vad han faktiskt avser med nödvändiga och 

tillräckliga villkor. En rimlig gissning är att det ändå rör sig om ett synsätt i linje med 

Aristoteles och Chomsky, där den binära metoden för kategorisering råder. Mitt förslag 

                                                 
49 Andersson, Gränsproblem s 33-35. 

50 Det här är i linje med ett av Poppers huvudargument för sin falsifikationism.  

51 Andersson a.a. S 30-34. 
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till kausalitetsbegrepp bör vara klart för var och en som läst avsnittet ovan. Återigen vill 

jag dock betona att jag inte förhåller mig skeptisk till kausalitet på ett ontologiskt plan, 

bara att jag inte tror att kausalitetsbedömningar inom juridiken görs på det sätt som 

Andersson och andra tycks mena.  

           Mycket av den vanliga vetenskapen bygger på en modell som liknar Anderssons, 

nämligen Carl Hempels hypotetisk-deduktiva metod.
52

 Metoden, som är omstridd, 

bygger likaledes på en försats, kallad hypotesen, som tänks att empiriskt verifieras med 

hjälp av eftersatsen. Inte heller detta är ett logiskt giltigt argument; följaktligen menar 

man också bara att hypotesen blir styrkt.
53

 De enda enkla relationer där slutsatsen följer 

med nödvändighet ur en villkorssats, dvs argumenten är giltiga, är modus ponens och 

modus tollens. Modus ponens-regeln har vi redan bekantat oss med, men vad är modus 

tollens? Modus tollens kan beskrivas som följer 

 

(1) Om A så B 

(2) icke-B (hypotes) 

(3) Alltså icke-A 

 

Det ser ut som att vi har fått en bättre beskrivning av ett nödvändigt villkor, nämligen att 

frånvaron av eftersatsen nödvändiggör frånvaro av försatsen. Vi får alltså tänka oss det 

hypotetiska scenariot att bilkrocken aldrig inträffade och därifrån sluta oss till i det fallet 

hade heller inte bilförarens uppmärksamhet brustit. Hur ska en rationell beslutsfattare 

med den här slutledningsregeln i sin verktygslåda avgöra  i vilka hypotetiska fall den är 

tillämplig och i vilka inte? Det är uppenbart att alla tänkbara situationer inte täcks av 

slutledningen helt axiomatiskt. Om t.ex. A istället skulle betyda ”bilföraren körde en 

Mercedes” eller ”bilföraren tuggade tuggummi”, skulle vi direkt ställa oss skeptiska till 

lösningen. Kan det vara så att den här typen av bedömningar görs på grundval av 

föreställningar om hur en kausal situation typiskt sett ser ut, i enlighet med Winters 

prototypteori? Förvisso kan det invändas att det nödvändiga villkoret i sig har 

nödvändiga villkor, som måste vara uppfyllda och att det problem som presenteras i 

själva verket är en alltför långtgående förenkling. Häremot måste påpekas att ett sådant 

resonemang oundvikligen leder till en oändlig regress av villkor, möjligen i linje med 

skeptiska kunskapsteorier, men i min mening med större skäl. 

                                                 
52 Johansson, Inledning till vetenskapsteorin s 47-55. 

53 Johansson s 53. 
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6 Koherens 

6.1 Koherens och juridik 
Nu ska en något annorlunda syn på juridikens objektivitet presenteras. Har juridiken en 

objektiv referensram eller inte, gentemot vilken beslut kan jämföras och rosas eller 

kritiseras. Kan juridiska beslut kritiseras som en följd av t.ex. kognitiva biases på 

samma sätt som exempelvis ”The Conjunction Fallacy” eller ”Framing”? Antingen får 

vi acceptera att de kan det och därigenom en ontologisk realism i förhållande till dessa 

abstrakta egenskaper, eller så accepterar vi det inte och ställs inför det vidare dilemmat 

att antingen kritisera bias-forskningen som bristfällig, på så sätt som Winter gör, eller 

acceptera att juridiken på något sätt är väsensskild och annorlunda från andra 

företeelser.  

         Hittills har logiken framförts som den främsta kandidaten att agera referensram på 

det sätt statistik och andra vetenskapliga metoder gör inom biasforskningen. Gentemot 

detta har kritik framförts att juridiska relationer inte alls, eller åtminstone inte enbart, är 

logiska, utan snarare prototypiska och metaforiska. Om så är fallet är frågan om sådana 

relationer kan bedömas mot grundval av någon form eller modell som kan tas som 

objektiv referens för att avgöra om ett resonemang har varit korrekt.  

           En möjlighet som är mindre rigid än propositionell logik, men som ändå har 

likheter med den är att hänvisa till koherens som rättfärdigande. Koherens är en inte 

särskilt väldefinierad föreställning om att de olika delarna i ett system ska hänga väl 

samman med varandra. Inom den teoretiska filosofin har synsättet förespråkats dels som 

rättfärdigande av kunskapspåståenden (epistemologi), dels som konstituerande av 

mening överhuvudtaget (språkfilosofi). Huvudsaklig upphovsman till teorierna brukar 

anföras Quine, en sträng empirist som försökte att undvika en skeptisk lösning när han 

kom fram till att den fundamentistiska synen inte var tillräcklig för att rättfärdiga 

kunskapsanspråk.
54

 Med fundamentism menas att all kunskap härleds ur ett antal 

obestridliga, självklart sanna påståenden som inte behöver rättfärdigas, med hjälp av 

metoder vars rationalitet kan bevisas med hjälp av demonstration eller på annat sätt a 

priori.
55

 Det Quine menar är att sådana här axiom tillsammans med empiriska 

iakttagelser inte räcker för att rättfärdiga tron att en teori är sann, utan det verkligt 

viktiga kriteriet för Quine är att teorins innehåll är koherent med andra teorier och att 

sammantaget ger teorierna en plausibel bild av världen.
56

 För att klargöra vad som 

                                                 
54 Williams,Problems of Knowledge kap 10. 

55 Här avses den filosofiska varianten av a priori, dvs oberoende av erfarenheten. 

56 Quine, Epistemologins naturalisering, i Filosofin genom tiderna efter 1950 s 49-65, särskilt s 56-58. Även Word and 
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menas med det här kan ett exempel tas från naturvetenskapen, det område som Quine 

själv framförallt hade i åtanke. Syftet med exemplet är inte att korrekt återge faktiska 

resultat inom vetenskapen ifråga, utan bara att visa på en poäng, varför jag inte kan 

garantera att en person väl insatt i ämnet skulle hålla med om vad jag skriver till punkt 

och pricka. 

          Med hjälp av matematik, iakttagelser och mätningar har man kommit fram till att 

energi kan definieras som massan gånger hastigheten i kvadrat delat på två, med 

matematisk notation Wk=(mv^2)/2. Andra mätningar ger att energi kan definieras som 

massan gånger gravitationen gånger höjden, matematiskt Wp=mgh. Med hjälp av andra 

mätningar har man kunnat visa att (mv^2)/2 = mgh, och således att Wk=Wp. Det faktum 

att de båda energiteorierna matematiskt och empiriskt hänger väl samman med varandra 

rättfärdigar båda teoriernas vederhäftighet via koherensargumentation.
57

  

          När det gäller juridiska rättfärdiganden är givetvis teorierna inte lika exakta som 

fysikens matematik, men tanken med koherensargument i juridiken är i princip 

detsamma: ett rättsligt argument är starkare desto bättre det hänger samman med det 

förevarande rättssystemet i övrigt. Viktigt att poängtera är också att koherens inte 

behöver ses i den globala mening som Quine förespråkar, utan kan appliceras på delar 

av den samlade mängden trosföreställningar inom ramen för ett system. En sådan syn 

har i rättsliga sammanhang bl.a. Tuori förespråkat.
58

 

           Gräns gör i sin bok Decisio juris en slags undersökning av koherensens betydelse 

i rättsliga sammanhang mot bakgrund av ett antal rättsfall och med den allmänna, 

traditionella rättsvetenskapens metoder som referensram.
59

 Hon ställer rättslig koherens 

mot kognitiv koherens och söker att visa på hur människans begränsade kognition 

hindrar henne från att fatta kognitivt optimala beslut. Framförallt tas problemet med att 

vissa argument får oproportionerligt stort genomslag och förskjuter hela den interna 

koherensen i resonemanget. Mot en implicit referensram av argumentens relativa vikt 

visas att i praktiken frångås det rationella tänkesättet enligt rättsdogmatiken systematiskt 

och leder till resultat som strukturellt skiljer sig från idealet. Som förklaring framförs att 

den kognitiva processen på vilket det rättsliga beslutet är fattat är dubbelriktat, snarare 

än enkelriktat, som förutsätts inom rättsvetenskapen. Med detta avses i princip att 

snarare än att slutsatserna enbart följer av premisserna, så kan premisserna lika gärna ha 

                                                                                                                                                                  
Object §11, behandlar semantisk holism framförallt. 

57 Liknande exempel finns i Johansson kap 9 om vetenskapliga lagar. 

58 Tuori, Ratio and Voulantis s 145-172. 

59 Gräns s 131-154. 
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valts utifrån det önskade resultatet.
60

  

6.2 Koherens formaliserat 
Vi har vagt definierat koherens i ett system som att delarna hänger väl samman med 

varandra. Är det möjligt att på något rättvisande sätt formalisera detta logiskt? En 

möjlighet är att låta varje påstående vara ett villkor för varje annat i ett potentiellt 

oändligt nät av påståenden. I ett system begränsat till A, B och C skulle formaliseringen 

se ut som följer 

 

(1) Om A så B 

(2) Om B så C 

(3) Om B så A 

(4) Om C så B 

(5) Om A så C 

(6) Om C så A
61

 

 

vilket kan skrivas som 

 

(1) A om och endast om B 

(2) B om och endast om C 

(3) A om och endast om C 

 

Som vi ser är alla påståenden i en sådan här mening nödvändiga villkor för varandra, 

vilket innebär att frånvaron av en faktor nödvändiggör frånvaron av alla övriga. Likaså 

nödvändiggör närvaron av en faktor närvaron av alla faktorer, för att koherens ska 

föreligga. Formaliseringen är ekvivalent med en uppsättning nödvändiga betingelser. 

Varje logisk ekvivalens är sann om och endast om båda delarna är sanna, eller om båda 

delarna är falska. Systemet som helhet är alltså koherent antingen om A och B och C är 

sanna, eller om desamma är alla falska.  

          En annan möjlighet är att sätta upp ett krav på frånvaro av inkonsistens, dvs 

frånvaro av kontradiktion. Ett system är med en sådan definition koherent så länge inte 

någon faktor befinner sig i motsatsställning till någon annan. Kontradiktion kan enkelt 

beskrivas som A och icke-A och kan härledas genom att använda en hypotetisk 

                                                 
60 Hela resonemanget är empiriskt underbyggt, baserat på psykologisk forskning, Gräns kap 3. 

61 5 och 6 följer redan av övriga om premisserna är transitiva. 
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härledningsmetod.
62

 Utgångspunkten är i normalfallet att en icke-kontradiktorisk utsaga 

ska härledas genom att anta motsatsen och då komma fram till kontradiktion. Det 

fungerar dock lika bra att härleda kontradiktionen i sig om den finns; egentligen är det 

bara frågan om att hypotesen som antas tolkas som det påstående man vill härleda och 

antagligen kritisera. I sin enklaste form ser en härledning ut som följer
63

 

 

(1) Om A så B (premiss) 

(2) icke-B (premiss 

(3) A (hypotes för indirekt härledning) 

(4) B (från 1 och 3) 

(5) B och icke-B (från 2 och 4) 

(6) icke-A (genom indirekt härledning 3-5) 

 

Poängen som är viktig att få fram för fortsättningen är att det finns regler för när 

sammansatta satser kan delas och när atomära satser kan sättas samman och att när 

kontradiktionen uppstår ska hypotesen negeras. I exemplet har eliminationsregeln för 

implikation och introduktionsregeln för konjunktion använts. Den intresserade kan 

vända sig till Prawitz för djupare förståelse.
64

          

       Frågan nu är om den här logiska beskrivningen är adekvat för att beskriva vad som 

menas med koherens. När någon säger att en lagbestämmelse är i dålig 

överensstämmelse med systemet i övrigt menar kanske denne inte nödvändigtvis att en 

logisk kontradiktion föreligger? Likaså om någon påstår att en lagbestämmelse är i god 

överensstämmelse med systemet i övrigt kanske denne menar någonting mer än att 

logisk kontradiktion inte föreligger. Vi ska i det följande se exempel på när ett 

koherensargument inte ens tycks vara förenligt med formell logik. 

6.2 Exempel på koherensargument i juridiken 
Ett vanligt sätt att argumentera för en rättslig ståndpunkt är att hänvisa till det sätt på 

vilket argumentet eller teorin stämmer överens med systemet som helhet. På motsatt sätt 

är det vanligt att kritisera ståndpunkter och teorier med hänvisning till att de inte 

stämmer överens med systemets övergripande struktur, syften osv. Det är lättare att ge 

intressanta exempel på det senare, då argumenten här ofta är kraftfulla och ämnena 

kontroversiella. Här ska tas exemplet med det straffrättsliga artbrottsinstitutet, något 

                                                 
62 Prawitz s 84-86. 

63 Exemplet är taget från Prawits s 84. 

64 Prawitz s 92-93. 
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som ofta har kritiserats som dåligt sammanhängande med påföljdssystemet i övrigt. I 

BrB 30:4 2 st framgår att en domstol vid sitt val av påföljd för en gärning får ta hänsyn 

till straffvärde, art och återfall. När det gäller straffvärde finns en hel lista med 

omständigheter som ska tas hänsyn till, både förmildrande (29:2) och försvårande 

(29:3). En grundidé med påföljdssystemet är också att fängelse ses som en oönskad 

påföljd vilken det måste finnas starka skäl för att använda.
65

 I praxis har det tolkats som 

att fängelse enbart ska dömas ut för straffvärden på över ett år. I 30:4 1 st framgår att 

rätten ska fästa särskilt avseende vid omständigeter som talar för en lindrigare påföljd än 

fängelse. Hela påföljdssystemet ser ut att vara uppbyggd på en koherent idé om 

proportionalitet och humanism, men plötsligt uppenbarar sig ett ord i lagen och en 

omfattande praxis, som ger helheten dissonans. Ett stort antal brott har i praxis 

klassificerats som artbrott, dvs brott av särskilt allvarlig art, vilka har ansetts böra 

rendera i fängelsestraff trots ett lågt straffvärde. Följaktligen har domstolarna i praktiken 

i stor utsträckning utarmat ideologin att korta fängelsestraff bör undvikas. 

          Intressant för den förevarande framställningen är dels att den bristande 

koherensen i det här fallet inte har haft någon verkan på det faktiska rättsläget, dels att 

bestämmelsen och praxisen inte nödvändigtvis är i strid med formell logik.
66

 Det är 

obestridligen så att människor faktiskt döms till fängelse på den grunden att deras 

gärning ansetts vara av sådan art att fängelse bör utdömas. Således måste 

rättsdogmatiken acceptera inkoherensen.
67

 Frågan är nu varför så många upplever 

dissonans och inkoherens i det här fallet, jämfört med ett likaledes ologiskt resonemang, 

som ett fullständigt vedertaget. Ett ofta förbisett faktum är att hela idén med alternativa 

påföljder är i direkt strid med logiken och den direkta ordalydelsen i varje stadgande om 

straffskala. För varje brott står föreskrivet att för det fall att rekvisiten är uppfyllda ska 

böter eller fängelse utdömas. Att det finns andra kapitel vari kan utläsas att alternativa 

påföljder kan utdömas istället leder bara till att bestämmelserna står i direkt 

kontradiktion med varandra. Exempelvis BrB 4:5 om olaga hot; om någon lyfter vapen 

mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade 

framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, 

                                                 
65 Jareborg/Zila s 138, här talas om en presumtion mot fängelse. 

66 Det blir väldigt komplicerat att formalisera artbrottsintsitutet eftersom så många faktorer samverkar, varför jag 

avstår från att redovisa en sådan. Poängen är att mängden av brott som kan klassas som artbrott kan sklijas från 

mängden av brott som inte är av sådan art. Således kan brotten formaliseras under två olika modeller som två olika 

mängder och kontradiktion undvikas. Som vi ska komma till är det dock tveksamt om en sådan gemensam grund 

faktiskt har hittas. Victor ger  i SvJT 1999 s 246-247 argument för en sådan hållning.  

67  Ytterst blir alltid dogmatikern, trots pretentioner på rationalitet, låst av domstolarnas auktoritet, då dess 

främsta uppgift är att redogöra för de förutsebara konsekvenserna. Allt annat vore att träda in i en teoretisk fantasivärld. 
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döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Om vi i fortsättningen bortser 

från möjligheten att döma ut böter, finns det ingenstans i paragrafen där det framgår att 

det skulle vara tillåtet att ersätta fängelsestraffet med någon annan påföljd. Ändå finns 

det allmänna paragrafer om påföljdsval, där det tycks vara underförstått att imperativen 

som uttrycks i varje brottsbeskrivning inte gäller med full rigiditet, utan att det snarare 

är en regel att dess ordalydelse inte tillämpas.
68

 Låt A stå för rekvisiten i olaga hot-

paragrafen och B stå för rättsföljden (fängelse i högst ett år). 

 

(1) Om A så B 

(2) A 

(3) Alltså: B 

 

En enkel slutledning av typen modus ponens, identisk med sådana slutledningar som 

Sartor nyttjar sig av. Låt nu C stå för alternativ påföljd.
69

 

 

(1) Om A så B (premiss) 

(2) Om B så C (premiss) 

(3) icke-(B och C) (premiss)
70

  

(4) A (hypotes) 

(5) B (från (1) och (4), modus ponens) 

(6) C (från (2) och (5), modus ponens) 

(7) B och C (från (5) och (6), konjunktion introduktionsregel) 

(8) Kontradiktion (från (3) och (7)) 

(9) Alltså: icke-A (hypotetisk härledning (4) till (8)) 

 

En rigid logisk tolkning av praxisregeln att, för straffvärden upp till ett år döms inte ut 

fängelse, i kombination med den explicita ordalydelsen i straffstadgandet för olaga hot 

                                                 
68 BrB kap 27, 28, om villkorlig dom respektive skyddstillsyn. En möjlig invändning är att hänvisa till metaregeln lex 

specialis, som säger att en regel som är mer specifik ska tillämpas framför en mer allmän regel. Problemet med 

invändningen i det här fallet är att det knappast går att säga att villkorlig dom eller skyddstillsyn är specialfall av 

fängelse. En rigid logisk tolkning av ordalydelserna hos brottsbeskrivningsparagraferna tillsammans med 

paragraferna om påföljdsval ger närmast att BrB kap 27 och 28 helt saknar tillämpningsområde. Slutsatsen är 

givetvis absurd, vilket också är tanken; poängen är att visa att den propositionella logikens regler inte alltid fungerar 

på det vanliga språket. Lex specialis kan knappast heller sägas vara en logisk regel. 

69 Det följande är ett något tekniskt parti i form av en logisk härledning genom hypotesprövning, på samma form som i 

avsnitt 6.1. Precis som där kan här hänvisas till Prawits kap 4 för djupare förståelse. 

70 Premissen är implicit och framgår av att en person normalt sett inte kan dömas till både fängelse och alternativ 

påföljd. Det finns ett undantag där ett kortare fängelsestraff kan dömas ut i kombination med skyddstillsyn, men det 

bortses ifrån här. 
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ger att rekvisiten för olaga hot inte kan vara uppfyllda. Trots detta tas det i 

straffrättsdogmatiken och rättsskipningen för givet att det reglerna är förenliga. Hur kan 

det komma sig? 

           Det är viktigt att redan inledningsvis poängtera att syftet med utläggningen inte 

är att kritisera ordningen med ett humanistiskt synsätt för påföljdssystemet. Tvärtom är 

jag av den bestämda uppfattningen att fängelse ska undvikas att dömas ut i så stor 

utsträckning som möjligt. Poängen är att visa på en inkonsekvens i det koherensdrivna 

tänkandet när det gäller påföljdssystemet. Det kan inte vara så att formell logik driver 

vilken form av inkoherens som uppmärksammas och inte. Snarare visar exemplet att de 

inblandade människorna har utvecklat ett alternativt systemtänk, där de vedertagna 

satslogiska scheman som här används inte har den bäring som logiker och, i det här 

fallet Sartor, försöker få oss att tro.  

        En möjlighet att kritisera mitt resonemang ovan är att hävda att imperativen i de 

brottsbeskrivande paragraferna har kommit att tolkas som ett uttryck för ett abstrakt 

straffvärde, och att det således inte alls finns någon kontradiktion i helhetssystemet. 

Detta är intuitivt rimligt och av doktrinen att döma är det precis så som man bör tänka 

när man tolkar förevarande stadganden.
71

 Hur man än ser på det tycks resonemanget i 

doktrin och praxis drivet av ett koherenstänk som går utöver det logiska, då samma tänk 

inte applicerar sig på artbrotten. Det går definitivt att hävda att förekomsten av artbrott 

utgör en inskränkning av ordalydelsen för den humanistiskt drivna läran att 

fängelsestraff inte ska dömas ut vid låga straffvärden. Det tycks som att de människor 

som upprätthåller och undersöker det straffrättsliga systemet eftersträvar en heltäckande 

humanistisk bestraffningsideologi och det trumfar både orden och logiken. För att 

återkoppla till Quine kan sägas att kritiken av artbrotten och frånvaron av kritik mot den 

ologiska tolkningen av ”dömes till fängelse” är koherent i förhållande till 

upprätthållandet av det proportionalistiska och humanistiska idealet, som står som 

övergripande ledmotiv i den svenska straffrättsideologiska diskussionen. 

6.3 Rationell och irrationell koherens 
Kan det finnas en skillnad mellan sådana kognitiva processer där koherens söks och i 

olika varianter uppstår, där den ena gruppen kan klassas som giltig och rationell och den 

andra måste avfärdas som irrationell och ogiltig? Varför är en sorts koherensdrivet 

resonemang bättre än ett annat? Frågan är stor och äger troligtvis tillämpning inom en 

rad discipliner. Här begränsas frågan till det rättsliga. Om rätten drivs av 

                                                 
71

 Zila/Jareborg s 103-104 om abstrakt straffvärde, s 121-123 om konstruktion av den abstrakta straffskalan. Borgeke s 

133-134. 
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koherenssökande, vad är det som gör ett rättsligt resonemang bättre än ett annat? 

           Exemplet med artbrott och straffvärde togs inte för att redogöra för gällande rätt 

utan för att visa ett extremt fall av betydelsen av att reflektera över språkets funktion. En 

rigid tillämpning av logiska regler ger ett resultat som slutar i kontradiktion, vilket inte 

kan accepteras, då resultatet leder till ett slags obegriplighet. Eftersom det tycks vara så 

att vi ändå förstår vad det straffrättsliga påföljdssystemet innebär tycks det vara 

nödvändigt att söka andra alternativ för hur språket kan förstås. För Wittgenstein är 

förmågan att tala meningsfullt förmågan att korrekt använda ord inom ramen för ett 

givet språkspel.
72

 Vad som utgör korrekthet är inte på förhand givet av normativa regler, 

utan är en följd av den process genom vilken språket utvecklats och möjligheterna att 

uttrycka sig visar sig vara vidsträckta. Lakoff är inte sen att tacka Wittgenstein för 

grundläggande insikter om språkets natur vilket i viss mån inspirerat hans egna studier.
73

 

Vidare måste det påpekas att det rör sig om en icke-skeptisk tolkning av Wittgenstein, 

dvs inte en där det framstår som att språkanvändning är fullständigt blind utan där 

snarare språkanvändningens diversitet utvecklas och regelföljandets natur utforskas. 

Ingenstans i Lakoffs framställning påstås det att logikens lagar skulle vara ogiltiga. Bara 

att människans kognitiva språkförmåga och kategoriseringssystem skiljer sig från det.
74

 

Språket och världen är inte nödvändigt förknippade med varandra utan språket är ett sätt 

för människan att strukturera sin tillvaro i begrepp och kategorier, vilket bygger upp ett 

system av mer eller mindre begripliga påståenden. Den interna strukturens koherens blir 

alltså avgörande för meningars betydelse inom ramen för kommunikationssystemet, 

eller med Wittgensteins ord språkspelet, oberoende av om orden relaterar till 

verkligheten. Språket som används för att uttrycka innebörden i påföljdssystemet blir 

således begripligt genom att den grupp människor som talar meningsfullt om det 

svenska påföljdssystemet har gjort sig en föreställning av hur systemet fungerar på 

andra grundvalar än att konsistenta premisser resulterar i en förutsebar slutsats. 

Framförallt är den rättsliga utvecklingen inte en rak och konsistent process driven av 

osynliga naturkrafter som kan beskrivas med en universell, idealiserad modell. 

          Eftersom lagen många gånger är resultatet av en historisk process som i slutändan 

oundvikligen drivs av behovet av att lösa en konflikt eller reglera en situation blir 

resultat oundvikligen en mer eller mindre abstraherad kasuistik som gjorts mer eller 

mindre begriplig och rationaliserad genom generalisering och kategorisering. Allt 

                                                 
72 Wittgenstein p 1-73. 

73 Lakoff s 12-16, framförallt handlar det om Wittgensteins teori om family resemblence som avgörande för 

kategorisering, Wittgenstein Filosofiska undersökningar p 67-71. 

74 Lakoff s  219. 
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sökande efter grundläggande principer och gemensamma nämnare blir av det skälet en 

slags efterhandskonstruktion. När det gäller artbrottsinstitutet är det särskilt tydligt att så 

är fallet. I förarbetena till BrB 30:4 sägs att hänsynen till art tillåts att tas med 

hänvisning till den praxis som funnits och en ideologi om allmänprevention som inte 

längre i övrigt ansågs gångbar.
75

 Den gamla praxisen och bristen på ledning för vad som  

kan utgöra brott av särskilt allvarlig art har gjort att institutet har fått en utpräglat 

kasuistisk karaktär där det funnits en påtaglig svårighet att finna nödvändiga och 

tillräckliga villkor för tillämpning. Utan att uttala mig om förtjänsten eller bristen på 

förtjänst med artbrottsinstitutet kan sägas att det tycks utgöra ett typfall där 

kategorisering sker utifrån likhetsresonemang snarare än på förhand avgörbara villkor. 

En domare ser vad denne bedömer att vara ett prototypiskt artbrott och dömer i enlighet 

därmed. Genom den prejudicerande kraften i ett domslut finner rättsteoretikern det 

nödvändigt att anpassa sin modell för typfallet och utöka eller på annat sätt anpassa 

kriterierna, dvs de nödvändiga och tillräckliga villkoren. Metoden kunde, något 

missvisande, kallas baklängesinduktion,
76

 i det att ur en mängd enskilda fall dras en 

generaliserande slutsats (induktion), med vars hjälp man sedermera söker vägledning i 

det enskilda fallet (baklängesinduktion). Poängen är att övergripande principer söks i en 

miljö som inte är begränsad av egentliga krafter, utan av vad som närmast kunde 

beskrivas som den generella koherensen av vad som hittills beslutats. Ingenting hindrar 

att en domare dömer i motsatt riktning till det som uppfattas som en bindande princip, 

eftersom principen bara är bindande i princip. Det är blott sociala krafter som verkar på 

beslutsrationaliteten och det sociala är inte alltid rationellt i traditionell mening, som vi 

har sett.  

          I det följande ska vi undersöka i vilken mån det ovan påstådda gäller i mindre 

grad för sakfrågor än rättsfrågor. Först ska ett exempel tas där sak- och rättsfråga flyter 

ihop, därefter ett exempel där sakfrågor och rättsfrågor enkelt kan hållas isär, men 

rättfärdigandet av utgången förblir ovisst. 

6.4 Subjektiva rekvisit och bevisrättslig koherens 
Här ska en lite annorlunda form av potentiellt prototyp- och koherensdrivet juridiskt 

resonemang tas upp. Kontexten för diskussionen är förlagd till vad som kallas 

subjektiva rekvisit och syftet är att komma in på den tidigare föreslagna distinktionen 

mellan rättsligt giltig kognitiv koherens och annan kognitiv koherens. Bevisningens roll 

i diskussionen om subjektiva rekvisit är väsentlig inte bara för att diskutera faktiska 

                                                 
75 Jareborg/Zila s 77-80, Borgeke s 255-256. 

76 Baklängesinduktion ska här inte förstås i den spelteoretiska meningen. 
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omständigheter utan även för att förklara vad det innebär rättsligt. Dock är syftet 

framförallt att introducera bevisvärderingsmässig koherens, eftersom det i bevisfrågor i 

högre grad än i rättsfrågor, antas finnas en objektiv referensram gentemot vilken 

resonemanget kan testas. Uppsåt och oaktsamhetsbedömningar är inom straffrätt och 

skadeståndsrätt i det närmaste universella rekvisit, relevanta för bedömning av alla typer 

av situationer som kan uppkomma.
77

 Förenklat kan uppsåt och oaktsamhet beskrivas 

som krav på olika grader av subjektiv insikt om sina egna handlingar. Syftet med att 

ställa upp sådana krav är att efterleva konformitetsprincipen, dvs att varje människa som 

kan dömas till ansvar ska ha haft möjlighet att rätta sitt handlande efter de uppställda 

normerna.
78

  

         Låt oss anta, helt fiktivt, att två män har varit i krogslagsmål, varpå den ena (A) 

har slagit den andra (B) så allvarligt att denne sedermera avlidit. A hävdar att hans syfte 

bara varit att skada B, varför han inte bör dömas till mord. Vittnen på krogen har dock 

hävdat att A varit helt utan kontroll och mycket väl kan ha varit ute efter att mörda B. 

Hur kan det avgöras om gärningen ska subsumeras som mord eller misshandel? Anta att 

en domstol i ett faktiskt fall skulle välja att se till helheten och bygga sig en bild av 

händelsen där delarna i berättelsen framstår som koherenta och därifrån sluter de sig 

även till uppsåtet. Om A är en tidigare dömd medlem av ett motorcykelgäng och B en 

likartad från ett annat rivaliserande gäng och en hotbild mellan medlemmarna av 

respektive gäng har blivit kända via media genom att dödshot har utdelats och ett antal 

brott har begåtts tidigare. Beter sig därtill den tilltalade (A) allmänt aggressivt och 

nyckfullt i rätten och inte framstår som trovärdig kan det luta starkt åt att rubricera 

händelsen som försök till mord. M.a.o. måste uppsåtet bedömas ha varit att döda. Antag 

istället att A är en tidigare ostraffad småbarnsfar som påstår att hans bekant (B) har haft 

en affär med hans fru och i förtvivlat vredesmod slagit vilt omkring sig när han fått reda 

på detta, men aldrig haft för avsikt att ta livet av B. A beter sig samlat och lugnt i rätten 

och framstår som trovärdig, varför hans uppsåt inte bedöms ha gått längre än 

misshandel av normalgraden. 

        Märk väl att uppsåtet måste bevisas för sig enligt gängse bevisväreringsteorier. Att 

resonera som ovan vore att gå emot dessa och tanken är just att visa ett resonemang som 

framstår som koherent, men som mycket väl kan kritiseras som ett fall där domaren låter 

sina behov av kognitiv koherens ta överhanden över den objektiva och rationella 

bedömningen av de faktiska omständigheterna. Vad specifikt är det som gör det 

                                                 
77 Undantaget skadestånd med strikt ansvar, finns framförallt i lagen om tillsyn av hundar och katter 

78 Asp/Ulväng/Jareborg s 298-299.  
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mänskliga koherenssökandet mer orimligt i det här fallet än vid den uppenbart ologiska 

tolkningen av straffbuden ovan? Eller artbrottsinstitutet? Poängen med att använda just 

uppsåtskravet är att det inte tycks gå att med säkerhet fastställa ett faktiskt uppsåt,
79

 utan 

i mångt och mycket är bedömningen oundvikligen normerande genom att fastslå typiska 

situationer där uppsåt föreligger.  

         En jämförelse ska göras med avtalsrätten och där tillhöriga subjektiva rekvisit. 

Den allmänna avtalsrätten vilar på de grundläggande principerna att avtal tillkommer 

genom överenskommelse med gemensam avsikt och att de därå påtagna förpliktelserna 

ska följas.
80

 Att avtal förutsätter en gemensam partsavsikt framgår inte minst av 

avtalstolkningens läror därom.
81

 Lehrberg tar ett mycket enkelt, men också mycket 

innehållsrikt exempel på hur ett avtal kan tolkas i strid med den bakomliggande 

avtalsskriften, med hänvisning till ömsesidigt missförstånd. Två invandrare har slutit 

avtal om försäljning av cyklar, den ena parten (A) som försäljare och den andra som 

köpare (B). Till följd av språkliga förbristningar tolkade båda parter skrivelsen 14 cyklar 

som 40 cyklar, varför B åtagit sig att för 14 cyklar betala priset för 40 cyklar. Avtalet 

tolkas som gälla 40 cyklar, med hänvisning till att A måste ha insett sitt misstag i 

enlighet med dolusregeln. Fallet kan dock lika gärna hänföras till att den språkligen 

uttryckta avsikten skiljer sig från den faktiska gemensamma partsavsikten.
82

 Den 

språkliga meningen får vika för vad man kunde kalla ett övergripande subjektivt 

rekvisit. Precis som uppsåt till brottsliga gärningar måste partsavsikten som grund för ett 

avtal bevisas. Ett inte oväsentligt bevis när det gäller cykelaffären är att det typiskt sett 

inte förekommer att avtal sluts om köp av 14 cyklar till normalpriset av 40.
83

När det 

gäller avtal är dock ett koherensdrivet, holistiskt resonemang långt mer accepterat än 

inom den straffrättsliga bevisrätten. Det är en självklarhet att hänvisa till sådana 

omständigheter som språkförbristningar och typiskt partsbruk.
84

 Avsikten att sluta avtal 

med visst innehåll, analogt med uppsåtet att begå viss gärning, bedöms helt öppet med 

                                                 
79 I diskussionen dyker det ofta upp påpekanden om att det är omöjligt att ta sig in i en annan människas huvud och 

därigenom ta reda på vad denne haft för tankar och avsikter. Av den anledningen är det omöjligt att avgöra om någon 

varit uppsåtlig i sin gärning eller ej. Jareborg m.fl. avfärdar det här påståendet med ett slags behavioristiskt 

argument, att det går att utläsa uppsåt/subjektiv insikt utifrån beteendemässiga kriterier. Jareborg m.fl. s  306-307. 

Även om detta i många fall troligen är möjligt är svaret inte helt tillfredsställande, då det, precis som de själva också 

påpekar, är möjligt att dölja vad man tänker och avser bakom skådespel och vilseledande uttalanden. Att det skulle 

finnas universella kriterier för att avslöja lögner och bedrägeri har visats empiriskt att vara omöjligt, varför deras 

invändning att sådant skulle vara ovanligt inte verkar ha så mycket fog för sig. Se bl.a. Vrij, Detecting Lies and 

Deceit s 1-10. 

80 Om allmän avtalsrätt, se bl.a. Adlercreutz, Avtalsrätt I. 

81 Lehrberg, Avtalstolkning s 27-28. 

82 Lehrberg s 35-41. 

83 A.a. s 27-28. 

84 A.a. S 107-110. 
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hänvisning till vad som är typiskt i branschen, analogt med vad som typiskt sett är 

brukligt bland kriminella. Är då den avtalsrättsliga bevisvärderingen av subjektiva 

rekvisit helt väsensskild från den straffrättsliga, ”as a matter of fact”, om uttrycket, lånat 

från Hume, tillåts? 

          Bedömningen av huruvida uppsåt föreligger tänks som sagt att bevisas med 

samma medel som andra rekvisit. Gängse modeller för bevisvärdering, dvs de sk. värde- 

och temametoderna, utgår båda ifrån att varje bevis ska bedömas för sig själva och 

sedan sammanräknas enligt en matematisk modell, vilkens exakta utformning är under 

viss dispyt.
85

 Vi tänker oss att en sannolikhet för att uppsåt till mord förelåg i vårt fiktiva 

slagsmålsfall, ska räknas fram. Antag för enkelhets skull att det bara finns två för 

bedömningen relevanta omständigheter, A och B. Om vi vidare antar att dessa faktorer 

bedöms som ett fall av medverkan kan ett gemensamt bevisvärde för uppsåt till mord 

(UM), beräknas med hjälp av konjunktionsmodellen P(UM) = P(A) * P(B).
86

 Faktorerna 

bedöms respektive att med 70% tala för uppsåt till mord, vilket ger ett sammanlagt 

bevisvärde P(UM) = 0,7 * 0,7 = 0,49, alltså 49 %. Om vi istället bedömer faktorerna 

som samverkande, gäller disjunktionsmodellen P(UM) = (P(A) + P(B))  -  (P(A) * 

P(B)), vilket ger resultatet P(UM) = (0,7 + 0,7) – (0,7 * 0,7) = 1,4 – 0,49 = 0,91, alltså 

91 %.  Att resultaten skiljer sig åt förklaras med att i det första fallet är 

omständigheterna beroende av varandra medan i det andra är de av varandra oberoende. 

Det är också på det sättet som det avgörs vilken modell som ska användas på vilka 

omständigheter.
87

 I allt väsentligt är den här typen av sannolikhetsteori byggd på 

positivistiska teorier om logik, desamma som den redan introducerade formella 

satslogiken. Utan att kritisera teorin i sin helhet ska vi snart se att det kan finnas fall som 

inte passar på modellen. 

           Antag att faktor A är att den tilltalade är medlem av ett kriminellt gäng x, som är i 

”dödlig” konflikt med gäng y. Faktor B utgörs i sin tur av att målsäganden är medlem av 

gäng y. I konjunktion talar omständigheterna ytterst starkt för att uppsåtet varit att 

mörda, men ingen av omständigheterna i sig själva talar alls för att uppsåtet skulle vara 

att mörda. Vi antar att gängmedlemmar typiskt sett inte vill mörda människor utanför 

sina konflikter. Poängen här är inte att göra något som helst pricksäkert uttalande om 

gängrivaliteter eller liknande, utan att försöka visa hur godtycklig modellen är. De valda 

faktorerna kunde givetvis lika gärna ha subsumerats som en enda omständighet, och 

                                                 
85 Se ex. Gräns, Law and Truth., Ekelöf, Rättegång IV. 

86 P står för probability, sannolikhet. 

87 Ekelöf s 202-207. 



41 

 

resultatet blivit ett helt annat. I själva verket kan slutledningen att två gängmedlemmar 

av olika gäng som aggressivt slåss med varandra tänkas ha uppsåt att mörda varandra, 

lika gärna kan hänföras till en allmän koherensbedömning av situationen som helhet. 

Lika lite måste bedömningen att en allmänt hederlig man i känslomässig affekt inte har 

uppsåt att döda, göras på grundval av värderandet och sedermera sammanräknandet av 

mer eller mindre godtyckligt valda omständigheters uppskattade sannolikhet. Ibland är 

konjunktionen av två omständigheters sannolikhet större än deras respektive 

självständiga värden adderade, eller på annat sätt inte i linje med den rationella 

matematiken. Utan att göra någon utförlig värdering av förtjänsten, eller bristen på 

förtjänst däri, kan det här  beskrivas som en typisk koherensbedömning.  

          För att återvända till avtalsrätten kan det sägas att i fallet med cykelaffären 

applicerar sig precis samma problematik på de respektive omständigheterna att båda 

parter är invandrare. Sannolikheten för att ett misstag förelegat i skrivelsen jämfört med 

deras faktiska avsikter ökar dramatiskt i konjunktion jämfört med summan av varje för 

sig. Om endast en av parterna är invandrare, är risken för missförstånd dramatiskt 

minskad, försåvitt den svenskspråkiga parten inte lurar sin affärspartner, men då vore 

situationen en helt annan.  

6.5 Samuelssons tolkningslära och dess möjliga konsekvenser 
En mycket intressant infallsvinkel till de frågor som har berörts ska nu tas upp, 

nämligen Samuelssons teori och syn på avtalstolkningen, och, ska argumenteras för, 

rätten i allmänhet. Tesen är ungefär denna: tolkningsregler för avtal kan inte 

systematiseras, för att tolkning bygger inte på regler. ”Tolkningen är en konst, som inte 

låter sig fångas i regler” lyder devisen som ofta återkommer.
88

 Med början i senare 

Wittgensteins tankar om regler och tolkning, via ett återupplivande av Savignys 

romantiska hermeneutik och med komplement i Kants Kritik av omdömeskraften, byggs 

en kontinentalt och humanistiskt rotad rättsteori upp.
89

 Tanken är att det juridiska 

omdömet, analogt med Wittgensteins begrepp om tolkning och likt det estetiska 

smakomdömet, trots sina anspråk på allmängiltighet, inte kan reduceras till regler.
90

 I 

grund och botten vilar argumentet på insikten att om regler krävs för tolkning av en 

regel kommer en regel för tolkningsregeln också att fordras. Inte olikt klassiska 

argumentet för skepticism kommer resonemanget in i en oändlig regress; någonstans  i 

                                                 
88 Samuelsson, Tolkningslärans gåta bl.a. s 54. 

89 Om Wittgenstein Aa kap 7, särskilt 136-140, i, om Savigny Aa s 76-85, om Kant s 121-126. 

90 Aa s 125-126. 
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kedjan måste en regel tolkas utan hjälp av någon regel.
91

  

        I vilken mening Samuelsson talar om regler är inte helt klart; i viss mån tycks hans 

användning av regel indikera ett bredare betydelseområde, snarare än den i den 

förevarande framställningen använda definitionen nödvändiga och tillräckliga villkor. 

Detta bör dock bara göra argumentet starkare, i det att om regler har ett vidare 

betydelseområde, den snävare betydelsen a fortiori givetvis är innefattat. 

     Innan vi går vidare med exempel måste en sak förtydligas. För närvarande är frågan 

bestämt avgränsad till regler för tillämpningen av regler, vilket är vad Samuelssons hela 

teori syftar till att förneka. Regeln för alla regler är att en regel består av nödvändiga och 

tillräckliga villkor; tolkningen av varje regel kommer således an på att avgöra huruvida 

dessa är uppfyllda och därefter logiskt deducera fram rätt slutsatser. Förvisso är det 

säkerligen en bra metod många gånger; i många fall består tolkningskonsten i att finna 

villkoren och logiskt härleda bestämda konsekvenser. I vissa fall dock kan acceptansen 

av det sätt på vilket en regel tillämpas inte förklaras så.
92

 Ibland måste vi acceptera att 

konsten består i andra medel, exempelvis prototyptänkande. Det är åtminstone tesen 

såsom den drivs och söks att rättfärdiga i framställningen, om vi kan analogisera vår 

teori om rätten som ett kognitivt fenomen till en sk tacit knowledge, eller med 

Samuelssons ord, en bedriven konst. Förvisso har vi sökt förklaringar, men vi har också 

sökt att komma undan den traditionellt positivistiska, eller med Samuelssons uttryck, 

realistiska, juridiska metodens dogmer. Prototypteorin ska inte ses som ett uttryck för 

alternativa regler applicerbara på ett visst antal särfall, utan som ett försök att i 

allmänhet förklara den kognitiva processen bakom tänkandet självt.  

         I allt väsentligt handlar, i praktiken, Samuelssons föreslagna teori och metod om 

att inte bortse från kontexten. Utanför kontexten finns ingen mening i de ord och 

meningar som läses. Det är intressant härvid att notera, att i sitt arbete har han 

framförallt inskränkt sig till frågor om tolkning av rättshandlingar, till skillnad från 

rättsregler. Av vilket skäl? Om regler i allmänhet inte kan deduceras fram från principer 

eller nödvändiga och tillräckliga villkor, borde Samuelssons ”nyhermeneutiska metod”
93

 

fungera överlag. Mycket riktigt också, i det avslutande kapitlet om dogmatiska 

konsekvenser av teorin inkluderas till att börja med alla sorters reglers möjliga 

                                                 
91 Det kan tilläggas att regeln för regelns tolkning inte heller kan framgå av regeln själv. 

92 Det är mycket möjligt att Samuelsson skulle avfärda det här drivet efter förklaringar som futilt och av perifert 

intresse. Wittgenstein formulerar poängen elegent i Filosofiska undersökningar p 217: ”erinra dig att vi ofta fordrar 

förklaringar, inte för deras innehålls skull, utan för att de har formen av förklaringar. Vår fordran är arkitektonisk; 

förklaringen är en sorts skengesims som inte uppbär något.” 

93 Samuelsson s 77. 
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tolkningsregler.
94

 Längre fram utpekas dock avtalstolkningens särart i det att den inte 

syftar till att skapa koherens i ett system, utan avtalets individualitet måste komma till 

uttryck.
95

 Detta till trots vill jag hävda att det räcker med den del av Samuelssons teori 

som träffar alla sorters regler, för att visa den poäng jag vill göra, nämligen att 

Samuelssons förespråkade metod är mycket närliggande den som bygger på prototyper, 

snarare än villkor. För att ro hem resonemanget kan ändå lämpligen ett fall rörande 

avtalstolkning tas.
96

 

        I NJA 1981 s 323 var fråga om ett avtal uppkommit och i så fall med vilken 

innebörd, när en bil parkerats i anslutning till en svårtydd skylt. Var parkering tillåten 

eller ej? Parkeringsbolaget tyckte nej, med hänvisning till att de villkor de själva satt 

upp för parkering förbjöd parkering vid tillfället. Utfallet blev dock ett annat, där 

parkering tilläts, med hänvisning till att en förare normalt hade att räkna med en sådan 

tolkning av den förevarande skylten. Parkeringsbolaget hade inte tillräckligt tydligt 

indikerat en avvikande tolkning. Adlercreutz betecknar fallet som avtal inom kategorin 

ungefär standardavtal med intolkning av villkor utan hänvisning, om andra villkor är 

möjliga att missförstå.
97

 Samuelsson å andra sidan betraktar fallet som att domstolen har 

beaktat det specifika livssammanhang som bilkörningen innebär.
98

 I den givna 

kontexten framstod det som rimligt att låta en objektiv rättsnorm avgöra det konkreta 

fallet. Även om Samuelsson gärna vill hävda att varje situation är unik, så är det inte 

utan att man undrar hur det är möjligt att beakta ett livssammanhang utan att titta efter 

likheter med andra situationer, andra och liknande livssammanhang. Lite tidigare 

nämner Samuelsson rentav vikten av fördomar; ”utan fördomar ingen innebörd”.
99

 

Förvisso säger han också att fördomarna inte kan tillåtas styra tolkningen, men också att 

generell förförståelse och individuellt givet fall är skådeplatsen för tolkningen. 

Förförståelsen kan förstås som sammantagen kunskap, språkförmåga, men också 

associationsförmåga. Likhetstänkandet är som vi har sagt mycket viktigt i den 

mänskliga kognitionen och när vi nu har ett sammanhang av att det är den faktiska 

människans typiska förståelse av situationen, eller livssammanhanget om man så vill, 

                                                 
94 Åtminstone tas exempel från lagstadgad rätt. Aa s 157, 161. Också s 165: ”för all juridik kräver tolkning, och 

tolkningen vilar aldrig på regler. I detta hänseende är det ingen principiell skillnad på avtalstolkning och, till 

exempel, lagtolkning.” 

95 Aa s 166-167. 

96 Samtilga fall behandlas i Aa s 184-185. 

97 Adlercreutz, Avtalsrätt II s 80-84. Beskrivningen är möjligen vidlyftig utifrån vad Adlercreutz faktiskt skriver, men 

poängen är, som brukligt, inte att göra rättsläget fullständig rättvisa, utan att göra en poäng. Det är ungefär så här 

han menar. 

98 Samuelsson s 184. 

99 Aa s 181. 
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måste det erkännas att det rättsliga beslutsfattandet i stor grad tillåts styras av annat än 

regelsubsumtion och logik. 

7 Teorierna satta i större sammanhang 

7.1 Drömmen om artificiell intelligens 
Vad har egentligen varit den huvudsakliga motsättningen i den här framställningen? 

Såsom materialet har presenteras framstår det som en konflikt mellan logik och 

prototyper, med en twist av koherens och till slut lite hermeneutik. Hur djup är då den 

här konflikten? Är skillnaden mellan en logiskt byggd språkteori och en byggd på 

prototyper och metaforer avgörande för hur juridiken gestaltar sig och uppfattas i 

samhället? Trots allt är juridiken främst ett samhälleligt instrument som syftar till att 

lösa konkreta problem, inte att vara en lekplats för filosofiska bryderier som i praktiken 

inte vållar några problem. Är distinktionen mellan prototyper och metaforer, gentemot 

villkor och logik så fundamental och i kontradiktorisk ställning att det är nödvändigt att 

reda ut deras inbördes förhållande? Kan de på något sätt förenas istället för att vålla 

konflikter?
100

 Är rättsfrågor och sakfrågor så väsensskilda att helt olika standarder av 

rationalitet måste tillämpas för att göra någon reda i respektive rättfärdiganden?  

          Poängen med framställningen framträder inte helt klart förrän den satts i kontext 

av den begynnande drömmen om en datoriserad juridik, något som är ett av huvudmålen 

för Sartor. Genom att reducera allt juridiskt relevant material till propositioner och 

beräkningsbara algoritmer söker han att visa möjligheten att framställa juridiska 

dataprogram och därigenom rationalisera processen och beslutsfattandet. Tanken är del i 

en större dröm om artificiell intelligens som genomsyrat psykologin och 

kognitionsvetenskapen alltsedan Alan Turings tid.
101

 Efter att vetenskapen vänt sig emot 

tanken om en uppdelning mellan kropp och själ och accepterat tanken att vad man sedan 

Descartes tid kallat för själens förmågor, i själva verket är beroende av kroppen, rentav 

kroppsliga förmågor helt och hållet, tog sig vetenskapen på området det 

funktionalistiska spåret. Detta innebar att de kognitiva processerna, eller med äldre 

terminologi de själsliga kapaciteterna, definieras som  funktioner; inte matematiska 

                                                 

100  Det kan vara värt att påpeka att den förevarande framställningen inte på något sätt är uttömmande när det 

gäller att presentera de teorier som har lagts fram som syftar till att generalisera rättens natur och funktionssätt. Det blir 

av det skälet svårt att påstå att framställningen skulle kunna lösa alla tvistigheter, eller ens börja att lösa några som helst 

tvistigheter, beroende på vem du frågar. I bästa fall är läsningen intressant och läsaren får nya insikter och tankar som 

kan bidra till bättre förståelse. Av nödvändighet håller sig diskussionen inom de premisser som ställts upp hittills.  

101 För en översikt, se Kim Philosophy of Mind kap 5 och 6. 
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funktioner utan helt enkelt någonting analogt med jobbeskrivningar.
102

 Vilken som helst 

fysisk realisering av den rätta funktionen antas vara konstitutiv av en kognitiv process, 

identisk med en sådan funktion realiserad i en biologisk kropp. Vidare antas varje sådan 

här funktion kunna beskrivas med hjälp av traditionell maskinkod, vilken byggs på 

klassisk logik och matematik, i en sk Turing-maskin.
103

 En Turing-maskin är från början 

ett tankeexperiment, som idag kan liknas vid en ytterst primitiv dator av von Neumann-

typ. Den består av ett skrivarhuvud, en i teorin oändlig pappersremsa, två ändliga 

uppsättningar av symboler och konfigurationer av skrivarhuvudet och en nedskriven 

kod. Tanken är att den initiala konfigurationen av skrivarhuvudet tillsammans med 

koden (inputen) till fullo determinerar vad som kommer att skrivas på den oändliga 

remsan (outputen). Genom att konstruera den så att varje tänkbar beräkning kan utföras 

med hjälp av maskinen tänks det att varje kognitiv process kan efterliknas och kopieras. 

Den starka tolkningen av vad detta innebär att den kopierade processen i själva verket är 

en egen, artificiell men ändå riktig kognitiv process och att därigenom, genom 

implementerandet av den rätta koden, har man fått maskinen att tänka, på samma sätt 

som en biologisk varelse tänker.
104

 

           Sartors projekt är inte nödvändigtvis av den här starka typen, utan kan troligen 

subsumeras under termen svag artificiell intelligens. Detta innebär att maskinen, utan att 

i sig själv ha upplevelser och tankar i egentlig mening, ändå kan kopiera den kognitiva 

processen så väl att den kan användas till att förklara riktiga kognitiva processer och 

hjälpa människor att fatta rationella beslut. Även en sådan mindre extrem tolkning av 

artificiell intelligens förutsätter att människors tänkande, om det är vad som bygger 

rätten och juridiken, kan reduceras till traditionella binära och rationalistiska modeller 

som datavetenskapen till fullo bygger på. Om det går att visa att inte ens detta är möjligt 

faller, genom argument a fortiori, givetvis också den starka tolkningen.  

           Är då till och med ett mycket avancerat dataprogram, som tar hänsyn till alla 

relevanta rättsliga faktorer som överhuvudtaget kan tänkas, helt oanvändbart som hjälp i 

rättstillämpningen? Kanske inte, men det ligger i dataprogrammets natur att det inte är 

särskilt väl avpassat för ett så känsligt och mänskligt område som juridiken. En 

jämförelse kan göras med datalingvistiken, och särskilt då översättningsprogram. 

                                                 
102 Kim s 131. 

103 Hela den följande beskrivningen av Turing-maskiner är baserad på Kim s 139-147. 
104

 Turing själv tänkte sig att intelligensen hos maskinen skulle kunna avgöras genom ett behavioristiskt test, det sk 

Turing-testet. Om en maskin utföra en uppgift på ett sätt att en människa med expertis på området för uppgiften inte 

kan skilja maskinens utförande från en människas utförande har maskinen utfört uppgiften med intelligens, dvs den 

har tänkt. I stort är det inte längre någon som tar Turing-testet på allvar, men det har haft stor betydelse för 

utvecklingen av tankar inom AI. Kim s 156-160 
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Programmet förses med en uppsättning regler, dels grammatiska, men framförallt en 

förmåga att ur en korpus av text, dra slutsatser kring vanlighet i användning; dvs 

programmet för statistik över hur ofta ord förekommer i relation till varandra och 

bygger upp regler för när ord, statistiskt sett, bör förekomma. Detta är det enda ett 

datorprogram någonsin kan åstadkomma, oavsett mängd information i systemet, för 

översättningsprogrammets del storleken på korpuset. Givetvis kan en tillräckligt stor 

informationsmängd ge resultat som framstår som övertygande,
105

 men en upplevelse av 

att datorn på något sätt har förstått innebörden i de översatta orden är nödändigvis blott 

och bart ett sken.  

          Argumentet ovan är analogt med John Searles kända, och ökända ”Chinese Room  

Argument”. Argumentet som presenterats vid flera tillfällen
106

 går ut på att jämföra en 

dator med en enbart engelskspråkig person instängd i ett rum. I rummet finns två texter 

på kinesiska tillsammans med en instruktionsbok på engelska, som förklarar hur ett 

uttryck från den ena texten ska bemötas med ett uttryck från den andra texten. Reglerna 

är helt visuella och pekar enbart ut former som ska bemötas med andra former. Den 

engelskspråkige personen kan nu genom att till fullo memorera de engelska reglerna, på 

ett adekvat sätt svara på frågor på kinesiska, utan att själv kunna ett enda ord på 

kinesiska. Poängen är att visa på datorns oförmåga till semantik; en dator kan bara 

manipulera symboler syntaktiskt, på samma sätt som den engelskspråkige personen i det 

kinesiska rummet. Något egentligt samtal äger inte rum, eftersom uttrycken inte har 

något intentionalt innehåll, bara tom form.
107

  

          Searle's argument har kritiserats våldsamt i AI-kretsar,
108

 där det menas att Searle 

inte alls har förstått vad innebär att ha ett medvetande och han har anklagats för biologi-

mysticism, något som får ses som ett uttryck för den starka tron på funktionalism som 

råder. Poängen här är inte att bemöta kritiken, som framförallt är inriktad på att försvara 

en position för stark AI. Istället är det tänkt att illustrera vad jag menar är problemet 

med datoranvändning i verksamheter som till sin natur är mänsklig och beroende av 

människors kognition för sin existens. Även om det säkerligen finns fall där 

användningen av datorprogram skulle ge adekvata resultat, finns det minst lika många 

fall där det inte skulle ge rimliga resultat, just för att den mänskliga kognitionen inte 

tycks fungera som en dator. Åtminstone räcker datormodeller inte till för att förklara alla 

                                                 
105 Google translate är det bästa exemplet. 

106 Bl.a. Scientific American 1990, Filosofin genom tiderna efter 1950 s 249-272. 

107 Vi kan bortse från Searle's begrepp om intentionalitet som nödvändigt för mening i det här sammanhanget. 

Syftet är bara att ge en intuitiv bild av ett problem. 

108 Bl.a. Dummet. 
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aspekter av kognitionen, vilket exemplen i framställningen i slutändan syftar till att visa. 

En datormodell kan utan problem beskriva den logiska strukturen hos ett lagstadgande, 

men det räcker inte för att förklara dess betydelse, varken allmänspråkligt eller rättsligt. 

Sartors teori om doxifikation och propositionalisering fungerar utmärkt om syftet är att 

rättfärdiga användandet av propositionell logik för att säga någonting om strukturen hos 

ett påstående. Det innebär inte att allt innehåll i påståendet automatiskt har avslöjats, 

eller att det säger någonting om påståendet i just det specifika fallet, där kanske andra 

hänsynstaganden gör sig gällande.  

7.2 Att vara eller inte vara… en variabel 
I stor utsträckning bygger den beskrivna konflikten mellan olika sätt att se på begrepp 

och kategorisering på olika filosofiska synsätt i förhållande till språk, mening och 

världen. Quine hävdade egenskapen att vara som att vara en variabel, något som Lakoff 

vänder sig emot, trots att han i övrigt accepterar Quine’s försök att göra upprensning i 

vad han kallar oansvarig metafysik.
109

 Det faktum att Quine, trots steg i riktning mot 

Lakoff, inte följer samma bana ontologiskt när det gäller kategorier, medför att Lakoff 

inte kan acceptera hans teorier och allt ställs på spets. Quine,  som är positivistiskt 

skolad, ville behålla möjligheten i sitt system att finna de naturliga kategorierna, 

möjligen inte på samma sätt som Kant, men ändå i en reduktiv och uttömande variant, 

där det inte är tal om att språket bara är ett uttryck för socialt konstruerade och av en 

tillfällighet iakttagna mönster, utan objektiva uttryck för vad som är sant och falskt i den 

verkliga världen.
110

 Lakoff's invändning är i princip att Quine bortser ifrån språkets 

metaforiska sidor, medan det uppenbara syftet med Quine's språkfilosofi är att bringa 

matematisk klarhet och otvetydighet till det naturliga språket.
111

 Skillnaden är förvisso 

stor i det filosofiska paradigm inom vilka de båda rör sig, men i praktiken torde 

meningsskiljaktigheterna inte vålla några kommunikatoriska problem; de allra flesta 

människor är inte överhuvudtaget insatta i diskussionen som förs, så om det vållar dem 

problem så är det omedvetet. Skillnaden mellan att avgöra ett begrepps placering i en 

viss kategori i ett strikt logiskt system jämfört med ett metaforiskt och prototypiskt är 

inte större än att det kan vålla missförstånd om parterna i konversationen inte förstår vad 

som avses. Den kognitiva förmågan att förstå ett språk är oberoende av skiftande 

filosofiska synsätt och möjligen är det bara förvirrande att på ett allt för djuplodande sätt 

analysera vad varje människa gör varje dag hela tiden, nämligen talar och 

                                                 
109  Lakoff s 208-210. 

110  Quine Word and Object kap 4 och 5, särskilt s 143 -147 där han klargör syftet med att regimentera språket i 

enlighet med propositionell logik. 

111  Lakoff s 209-210. 
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kommunicerar. Med Samuelssons terminologi kan vi säga att människor i gemen 

behärskar konsten att tala och kommunicera. Metoderna som står till buds framstår som 

tämligen triviala om man jämför med den erfarenhet som människor får varje dag av att 

bara utöva sin förmåga att kommunicera. Med Wittgenstein's uttryck: ”En huvudorsak 

till filosofiska sjukdomar – ensidig diet: man när sitt tänkande med bara en sorts 

exempel.”
112

 I den förevarande framställningen har syftet varit att föra fram exempel av 

varierande slag, men nödvändigtvis måste de hållas inom ramen för den juridiska 

språkanvändningen, allt annat vore att tala i obegriplighet. Hållningen har varit att lägga 

an en skeptisk syn på den rigida logiken och söka att omfamna den mer öppna 

approachen och inkludera både metaforer och prototyper. Problemet är att teorierna i 

någon mening har hamnat i ett slags oppositionsställning i förhållande till varandra och 

egentligen har exemplen bara syftat till att föra fram en alternativ approach till en 

rättsteori där ett system av propositionell logik är den enda möjliga vägen att förklara 

det juridiska språket. Kvarlevor från den logiska positivismen föranleder en modern 

rättsteoretiker att ägna avsevärd möda åt att rättfärdiga användningen av logik i 

normativa sammanhang och utveckla ett epistemologiskt system för hur detta ska göras. 

Å den andra sidan har vi en teoretiker som vill lägga emfas på andra sidor av språket, 

men i sin entusiasm glömmer bort att det traditionellt uppmärksammade aspekterna av 

språket också kan ha sin betydelse. I allt väsentligt är propositionell logik ett resultat av 

ett antal gemensamma intuitioner som delats av människor under en väldigt lång tid och 

ett påpekande att det system som byggts upp kring dessa intuitioner är för stelbent 

innebär inte att man kan bortse ifrån logiska egenskaper när man söker att utröna vad 

som menas i en text eller i ett tal.  

          Vad är då poängen? Att vara eller inte vara en variabel? Förvisso har Lakoff en 

poäng i att Quine framstår som en ontologisk realist i förhållande till sin mängdlära. De 

kategorier som Quine vill bilda med hjälp av de säkraste elementen i den propositionella 

logiken liknar väldigt mycket Kant's transcendentala projekt, där fyra kategorier lyftes 

fram som nödvändiga metafysiskt trots all annan kritik som framförs, mot vad han 

kallade tom metafysik.
113

 I allt väsentligt är Quine's läror i linje med Sartor, i det att alla 

relevanta egenskaper hos sådant som existerar är beräkningsbart i ett koherent system. 

Möjligheten att kvantifiera och beräkna är vad som upphöjs till konstitutivt av objektiv 

existens; således är det inte konstigt att Sartor ägnar så mycket tid åt sin doxifikation, då 

den är en väg in i beräkningsbarhetens universum för juridiska påståenden. Winter, 

                                                 
112 Wittgenstein Filosofiska Undersökningar p 593. 

113 Kant, Kritik av det rena förnuftet. 
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inspirerad av Lakoff för fram exempel för att visa på motsatsen, och i någon mening är 

precis också något sådant som jag har gjort i den här framställningen. Förvisso är mina 

exempel inte nödvändigtvis de bästa som kunde framföras, eller konklusiva för att visa 

den poäng jag vill göra, utan resultatet av ett forskande i en fråga, där ingen på förhand 

kunde ge ett svar på vad resultatet skulle bli. Min förhoppning är att väcka intresset för 

frågan och öppna upp för nya infallsvinklar; möjligheterna är många och 

begränsningarna få.  
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