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UMODENHED, 
ANSVAR 
OG STRAF
I mange retssystemer straffes unge kriminelle mildere and voksne. 
En af de væsentlige begrundelser til støtte herfor er, at unge er mere 
umodne og derfor bør anses for mindre ansvarlige for deres handlinger. 
Relationen mellem umodenhed, reduceret ansvar og mildere straf er 
imidlertid langt fra enkel og kalder i mange henseender på nøjere 
strafferetsteoretisk forskning.
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aster man et blik på måden, hvorpå 
unge mennesker, der begår kriminali-
tet, håndteres i de strafferetslige syste-
mer i forskellige lande, finder man ofte 

et væsentligt fællestræk. På trods af de forskelle, 
der er i måden, hvorpå straffesystemer er udformet 
og fungerer — herunder fastsættelsen af den krimi-
nelle lavalder — er der på tværs af landegrænser en 
tendens til at behandle unge kriminelle anderledes 
og i en del tilfælde mere skånsomt end voksne. Ser 
man på den strafferetsteoretiske forskning, har 
denne straffemæssige forskelsbehandling også 
mange fortalere (fx er en af de meget simple model-
ler, at en 14-årig kriminel skal have en tredjedel af 
den straf, en voksen ville få for samme forbrydelse, 
en 16-årig skal have halvdelen, mens en 18-årig skal 
have den fulde straf). Det afgørende spørgsmål er, 
hvad der kan berettige en eventuel straffemæssig 
forskelsbehandling.

Selvom der findes mange argumenter til støtte 
for at behandle unge mennesker mere skånsomt, er 
det argument, der i en årrække har stået centralt 
blandt strafferetsteoretikere, at unge mennesker er 
mere umodne og dermed mindre ansvarlige for de-
res handlen end voksne. Som et mere kuriøst ek-
sempel kan nævnes, at netop dette argument indgik 
som central begrundelse, da den amerikanske hø-
jesteret i 2005 — i den omdiskuterede sag Roper v. 
Simmons — slog fast, at dødsstraf ikke kan anven-
des på unge mennesker. Men også i mindre princi-
pielle sager samt som sagt i de ledsagende straffe-
retsteoretiske diskussioner er argumentet hyppigt 
forekommende. Dermed er det imidlertid også klart, 
at der er åbnet for en nøjere forskningsmæssig un-
dersøgelse af, hvad der er grundlaget for at fastslå 
unge menneskers umodenhed og ikke mindst, hvad 
der udgør den nærmere kobling mellem umodenhed 
og reduceret ansvar.

Ser man på det første spørgsmål, har det først 
og fremmest været udviklingspsykologi og anden 
adfærdsforskning, der har været inddraget til at un-
derbygge vurderinger af unges umodenhed. I de se-
nere år har der tillige været en klar tendens til også 
at inddrage neurovidenskabelig forskning. Mens det 
for blot få årtier siden var en mere almindelig anta-
gelse, at hjernen i høj grad var udviklet, når man 
forlod barndommen, har der i de senere år været et 
øget fokus på de omfattende strukturelle og funk-
tionelle ændringer, hjernen gennemgår i teenage-
årene. Som eksempel kan nævnes såkaldt ”synaptic 
pruning”, en proces, ved hvilken hjernens cortex bli-
ver tyndere, eller ”myelination”, ved hvilken axo-
nerne (lange nervefibre) indlejres i en fedtholdig 
substans (myelin), der medvirker til at øge transmis-
sionshastigheden i neuronerne. Hertil kommer også 

andre processer, der forløber over kortere eller læn-
gere tid i løbet af teenageårene (eller sågar fortsæt-
ter et stykke ind i voksenlivet). Som en af de indfly-
delsesrige neuropsykologer, Laurance Steinberg, 
nyligt har sagt, så er ”unges neurobiologiske umo-
denhed … et faktum, som inden for den neuroviden-
skabelige forskning må anses for ukontroversielt”. 

Dermed bliver det imidlertid påtrængende at 
vende sig mod det andet spørgsmål, nemlig hvilken 
sammenhæng der er mellem umodenhed og ansvar. 
Ved nærmere eftersyn viser dette spørgsmål sig at 
dække over en række mere komplicerede spørgs-
mål af en ganske anden art end de, der karakteri-
serer den forskning, der bidrager til forståelsen af 
unge menneskers umodenhed. Lad os kort se på tre 
af disse spørgsmål.

Det første forhold, der må afklares, er, hvad det 
er, der overhovedet er relevant for at kunne fastlæg-
ge ansvar. Alene det at fastslå, at unge mennesker 
på en række punkter adskiller sig adfærdsmæssigt 

Forandringer i den grå substans i 
hjernen fra barndom til voksenalder. 
(Science, 30 Juli, 2004)

… en 14-årig kriminel 
skal have en tredjedel af den 

straf, en voksen ville få for 
samme forbrydelse, en 

16-årig skal have halvdelen, 
mens en 18-årig skal 
have den fulde straf 

(Barry Feld, 2007)
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eller neurobiologisk fra voksne, er ikke tilstrække-
ligt til at konkludere, at de adskiller sig med hensyn 
graden af ansvar, de bærer for deres handlinger. 
Omvendt formuleret kan der udmærket forekomme 
forskelle på tværs af de to aldersgrupper ganske 
uden betydning for vurderinger af ansvar. Det, der 
må fastlægges, er altså, hvad det er for egenskaber, 
der bør anses for afgørende for, om man er helt eller 
kun delvist ansvarlig for sine handlinger. Der er med 
andre ord her tale om et rent normativt spørgsmål. 
Til de mere traditionelle svar hører, at en person må 
besidde en række kognitive kapaciteter. For eksem-
pel må man have en minimal grad af forståelse for, 
hvad lovgivning eller herskende moral foreskriver, 
samt en vis evne til at kunne overveje og træffe be-
slutninger vedrørende sine handlinger. Præcis hvil-
ke kognitive kapaciteter, der her er afgørende, er dog 
omdiskuteret. Endvidere må det anses for uafklaret, 
om ansvar tillige forudsætter, at man besidder visse 
affektive kapaciteter, som for eksempel evnen til 
medfølelse eller indlevelse, eller eventuelle kapaci-
teter vedrørende ens evne til at omsætte ønsker til 
handling. I parentes bemærket kan det nævnes, at 
netop det forhold, at der formentlig er flere forskel-
lige kapaciteter, der bør anses for nødvendige for, at 
man kan tilskrives ansvar, kombineret med det fak-
tuelle forhold, at disse kapaciteter ikke nødvendig-
vis alle er lige nødvendige for udførelsen af alle typer 
af handlinger — fx er det klart, at nogle typer af kri-
minel handling fordrer større evne til planlægning 
eller til at kunne regulere sin adfærd — medfører, at 
det næppe er plausibelt at tale om, at unge krimi-

nelle har samme reducerede ansvar på tværs af for-
skellige typer af forbrydelser. Tværtimod må man 
forvente, at graden af ansvar varierer, alt efter hvil-
ken kriminel handling der er på tale. Det afgørende 
er dog som sagt, at en identifikation af de for ansvar 
relevante kapaciteter udgør den første udfordring, 
der må håndteres. 

Det andet forhold, der kalder på teoretisk afkla-
ring, vedrører spørgsmålet, hvad der mere præcist 
karakteriserer tilskrivning af ansvar. Lad os antage, 
at det er afklaret, hvilke kognitive og affektive ka-
paciteter der er bestemmende for vurderingen af en 
persons grad af ansvar, samt at det tillige er påvist, 
at netop disse kapaciteter er mindre veludviklede 
hos unge mennesker end hos voksne. Følger det da, 
at unge mennesker bør tilskrives en mindre grad af 
ansvar? Svaret er, at det ikke er helt så enkelt. Man 
kan nemlig tænke sig, at det forholder sig sådan, at 
en begrænset udvikling af de relevante kapaciteter 
er tilstrækkelig til, at man alligevel bør anses for 
fuldt ansvarlig for sin handling. For eksempel kan 
man tænke sig, at en person har en begrænset evne 
til at forstå karakteren af den forbrydelse, vedkom-
mende har begået, men at denne begrænsede evne 
dog stadig må anses for tilstrækkelig til, at vedkom-
mende er fuldt ansvarlig for sin handling. Eller at en 
begrænset evne til at regulere sin adfærd stadig er 
tilstrækkelig til at gøre en fuldt ansvarlig. Hvis dette 
er tilfældet — altså hvis der bør være en tærskel for, 
hvornår man er fuldt ansvarsbærende — da vil en 
ung kriminel godt kunne være fuldt ansvarlig for sin 
handling, også selvom en voksen har mere veludvik-
lede kapaciteter. Spørgsmålet er altså, om man bør 
forfægte dette syn på ansvarstilskrivning. Om sva-
ret er bekræftende, afhænger blandt andet af et 
nærmere studie af, hvad der karakteriserer de ka-
paciteter, der er bestemmende for ansvarstilskriv-
ning. Endvidere vil dette synspunkt stå over for den 
udfordring at skulle fastlægge, hvor grænsen skal gå 
for, hvad der må anses for en tilstrækkelig grad af 
udvikling af en given kapacitet, til at man bør tilskri-
ves fuldt ansvar for sin handling; en opgave, der er 
kompliceret af det forhold, at der som antydet for-
mentlig er en række forskellige kognitive og affek-
tive kapaciteter, der er afgørende for, om man bør 
anses for ansvarlig, samt at disse i varierende grad 
er relevante i forhold til forskellige typer af krimi-
nelle handlinger. Hvis man omvendt svarer benæg-
tende ved at hævde, at der ikke er en grænse for ud-
viklingen af en kapacitet, over hvilken en person skal 
tilskrives fuldt ansvar, men at det i stedet forholder 
sig således, at varierende grader af udvikling af re-
levante kapaciteter altid følges af varierende grader 
af ansvar, da har dette blandt andet den nævnevær-
dige implikation, at der kan tænkes store forskelle i 

Den øgede inddragelse af neuro-
videnskabelig viden og teknologi i 
straffesager afspejler sig i omfanget 
af den akademiske diskussion 
inden for feltet neurolaw.
nature reviews/neuroscience
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graden af ansvar mellem voksne kriminelle. Netop 
da der eksisterer forskelle i graden, hvormed kogni-
tive og affektive kapaciteter er udviklet mellem 
voksne, vil man ikke kunne opretholde den opfat-
telse, at voksne under normale omstændigheder — 
det vil sige, når der ikke er særlige forhold, der gør 
sig gældende — må anses for fuldt og dermed lige 
ansvarlige for deres kriminelle handlinger.

Det sidste forhold, der her skal fremdrages, 
vedrører et andet aspekt af måden, hvorpå graden 
af ens modenhed bør influere på den grad af ansvar, 
man tilskrives for sine handlinger. Som antydet, er 
et traditionelt syn i den strafferetsteoretiske forsk-
ning, at unge mennesker undergår en modnings-
proces i løbet af deres teenageår, og at denne bør 
afspejles i vurderingen af graden af ansvar, de bæ-
rer på forskellige alderstrin. Et barn vil ofte blive 
anset for ikke-ansvarligt for sine handlinger, en 
voksen for fuldt ansvarlig, og det er så i de mellem-
liggende år, at der sker en modningsproces i form 
af udviklingen af de for ansvarstilskrivning rele-
vante kapaciteter. Men for at vurdere, hvilken grad 
af ansvars tilskrivning der er berettiget i forbindel-
se med unge kriminelle på forskellige alderstrin, må 
det for det første afklares, hvordan den udviklings-
proces forløber. Her kan udviklingspsykologi, ad-
færdsforskning og neurovidenskab bidrage med af-
klaring. Men samtidigt er det vigtigt at indse, at in-
gen af disse studier vil kunne besvare, hvordan 
graden af modenhed på et bestemt alderstrin skal 
omsættes i fastlæggelse af graden af reduceret an-
svar. Tværtimod fordrer en sådan afklaring også 
besvarelse af normative spørgsmål, som for eksem-
pel hvordan man skal vægte de forskellige relevan-
te kapaciteter — der kan være mere eller mindre 
udviklede — i bestemmelsen af graden af reduceret 
ansvar (hvordan skal man fx afveje en mere velud-
viklet evne til forstå karakteren af sin kriminelle 
handling med en mindre modnet evne til at regu-
lere sin adfærd?). 

De tre typer af spørgsmål, der her har været 
fremdraget vedrørende identifikation af de for an-
svarstilskrivning relevante kognitive og affektive 
kapaciteter, angående fuldt eller gradueret ansvar, 
og om koblingen mellem grader af udvikling af de 
relevante kapaciteter og graden af reduceret ansvar, 
er alle eksempler på nogle af de udfordringer, der 
søges afklaret ved normative strafferetsteoretiske 
undersøgelser. For en god ordens skyld — men næp-
pe overraskende — bør det nævnes, at disse spørgs-
mål kun udgør et udsnit af de teoretiske problemer, 
som vurderinger af unge kriminelles grad af ansvar 
foranlediger. Andre relaterede udfordringer ud-
springer for eksempel af det forhold, at der kan være 
meget store individuelle forskelle i graden af moden-

hed hos unge på samme alderstrin. Hertil kommer 
den mangfoldighed af udfordringer, der knytter sig 
til spørgsmålet om, hvordan vurderinger af begræn-
set ansvar skal omsættes i fastlæggelsen af en pas-
sende straffereduktion (om en ung kriminel får en 
betinget dom eller et halvt års ubetinget fængsel, gør 
naturligvis en væsentlig forskel, også selvom begge 
straffe måtte ligge under det niveau, en voksen måt-
te få for en tilsvarende forbrydelse). Snarere end at 
opridse yderligere eksempler, skal der her blot knyt-
tes en enkelt afsluttende bemærkning til sigtet med 
undersøgelser af den skitserede type.

Forskning i de anførte spørgsmål giver ikke et 
endeligt svar på hvordan unge, der har begået for-
brydelser, skal straffes, eftersom der er andre hen-
syn, der influerer på dette spørgsmål. Men den med-
virker til at besvare de udfordringer, der knytter sig 
til en af de tungtvejende begrundelser, som spiller 
en central rolle i straffepraksis og straffelovgivning. 
Hertil kommer, at rækkevidden af denne forskning 
går langt videre end til gruppen af unge kriminelle. 
Tilsvarende spørgsmål om ansvarstilskrivning rej-
ser sig parallelt i forbindelse med mange andre grup-
per af kriminelle (fx personer med hjerneskader, 
psykisk syge, psykopater, misbrugere med flere).

Endvidere er det igen værd at pointere, at forsk-
ningen inden for feltet leverer mulighedsbetingel-
serne for, at straffesystemet kan lade sig informere 
af forskning inden for de forskellige empiriske disci-
pliner. Adfærdsforskning kan ikke besvare spørgs-
mål om, hvilke typer af adfærd der er relevante for 
tilskrivning af ansvar. Ej heller kan neurovidenska-
ben. Der er i disse år en klar udvikling i retning af 
øget inddragelse af neurovidenskabelig viden og 
teknologi i strafferetssager. Denne viden søges i vid 
udstrækning inddraget netop i vurderinger af an-
svar i forbindelse med strafudmåling. Men det er 
naturligvis velkendt, at der ikke er et ansvars center, 
der kan aflæses i hjernen. Hvis beslutninger i straf-
fepraksis skal informeres af andre videnskaber, må 
det først fastslås, hvad det er for egenskaber, der er 
relevante. I fravær af en sådan fastlæggelse vil der 
ikke være nogen pointe i at kigge på hjernescan-
ningsbilleder eller tilsvarende materiale i en retssag. 
I den forstand udgør den normative strafferets-
forskning ofte den afgørende kobling mellem de em-
piriske forskningsdiscipliner og juraen.
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... unges neurobiologiske 
umodenhed … [er] et faktum 

som inden for den neuro-
videnskabelige forskning må 

anses for ukontroversielt.
(Laurance Steinberg, 2009)

”I would there were no age 
between ten and three-and-twenty 
… for there is nothing in between 
but getting wenches with child, 
wronging the ancientry, stealing, 
fighting …” 
(Shakespeare, The Winter’s 
Tale, Akt III). Pixtal/Scanpix


