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Förord 
 
Idén till uppsatsämnet introducerades till mig när jag såg på amerikanska nyheter och 
snubbla över fallet ”Commonwealth v. Michelle Carter”. Detta medförde att jag började 
följa fallet på nätet och frågeställningarna uppstod. Min lillasyster utsätts för sociala 
medier och jag vill veta om lagen kan omfatta situationer som uppstår via tekniska 
medel.  
 
Det finns ett flertal individer jag vill tacka. Jag vill visa en stor tacksamhet för min 
handledare, Matilda Arvidsson, som har stöttat mig med sin ständiga närvaro och 
vägledning. Ett stort tack till min lillasyster, Maya Jabbar, som har påvisat att ett 
problem i området finns. Jag vill även tacka arbetsgivare som har haft förståelse till att 
jag måste utföra detta arbetet. Det har varit väldigt utmanande att arbeta heltid och 
studera på heltid.  
 
Det är med glädje jag avslutar min magisteruppsats i affärsjuridik och därmed mina 
fyra år av studier i juridik. En tid med många utmaningar och lärdomar, som jag 
kommer  att minnas för livet. Avslutningsvis vill jag tacka min familj för det stöd som 
de har gett mig och all hjälp de har medfört.  
 
Karlstad, 10 augusti 2019 
 
Samar Jabbar  



 

Sammanfattning  
 
Uppmaning till självmord, via tekniska medel, har uppkommit på grund av den tekniska 
utvecklingen. Människor som begår brott behöver inte längre fysiskt närvara när de 
utför sina gärningar. Arbetet har belyst ett amerikanskt fall vid namnet Commonwealth 
v. Michelle Carter där uppmaning till självmord via tekniska medel begicks och vad 
utgången blev. Frågeställningarna som ställdes i arbetet var: Vilken straffbestämmelse 
kan omfatta ett förbud mot handlingen uppmaning till självmord, via tekniska medel 
eller om det finns en bestämmelse som gör det? Samt om det bör finnas en bestämmelse 
som förbjuder någon att begå en handling som uppmanar någon att begå självmord via 
tekniska hjälpmedel.  
 
För att besvara frågeställningarna så har en rättsdogmatisk och en komparativ metod 
använts. Teorin som har tillämpats kommer från naturrättsfilosofen John Finnis. 
Rättsdogmatiska metoden har ändvänts för att besvara på frågan om det finns en 
bestämmelse som omfattar handlingen att uppmana någon att begå självmord genom 
tekniska hjälpmedel. Den komparativa delen har använts för att både påvisa om det 
finns en bestämmelse som omfattar uppmaning till självmord samt om det bör finnas. 
Den naturrättsliga teorin används i arbetet för att besvara om det bör finnas en paragraf 
som omfattar en sådan handling. 
 
Arbetet började med att gå igenom det amerikanska fallet, för att sedan gå igenom vad 
lagstiftningen säger. Med lagstiftning avses de paragrafer som kan tänka sig omfatta 
uppmaning till självmord och dess är bland annat; vållande till annans död, mord och 
dråp bestämmelserna och olaga tvång. Det måste föreligga gärningsmannaskap vid 
mord/dråp för att gärningsmannen ska kunna fällas för det, annars kan gärningsmannen 
omfattas för medhjälp till självmord utan gärningsmannaskap. Detta medför att 
gärningsmannen får gå fri, även om handlingen orsakade att en person begick 
självmord. Svenska rättsfall som omfattar självmord på grund av olika omständigheter 
har återberättats i arbetet för att sedan skapa en komparation till det amerikanska fallet 
och få en djupare förståelse kring hur bestämmelserna används.   
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1 Inledning  
 

1.1 Problemformulering  
Det finns ett flertal amerikanska fall där unga och vuxna har begått självmord på grund 
av trakasserier på nätet. Den återkommande konsekvensen som uppstod av ett sådant 
agerande är att den som begick trakasseringen fick fängelsestraff. Under min tid som 
student uppmärksammandes ett fall på Youtube och detta fall från USA är grunden till 
arbetet. Fallet kallas för ”texting Suicide Case” och har benämningen, i amerikansk 
domstol, Commonwealth v. Michelle Carter. Fallet handlar om att en ung kvinna 
dömdes för ”involuntary manslaughter” efter det att hon genom textmeddelanden fick 
sin pojkvän att begå självmord.1 Denna dom var uppmärksammad på grund av att ett 
liknande fall inte hade varit berörd sedan tidigare och allmänheten ville veta vad 
experterna hade för åsikter kring detta. För att klargöra det tidigare så hade frågan om 
gärningsmannen måste fysiskt närvara när gärningen begås(dödandet) klargjorts. 
Många ville veta utfallet utav domen och om den unga kvinnan skulle fällas eller inte. 
Vid en fällande dom skulle detta innebära att gärningsmän skulle kunna fällas för dåd 
de begick via tekniska hjälpmedel. Det blev ännu mer intressant när denna dom blev 
kontroversiell och alla experter hade olika åsikter kring domen.  
 
Fallet väckte ett intresse hos mig på grund av att jag inte hade hört talas om ett sådant 
fall i Sverige. Därav finns ett behov av att kartlägga den svenska rätten för att i sin tur 
få en korrekt uppfattning kring bestämmelserna.  
 
Sverige har inte kriminaliserat självmordshandlingen, vilket är förståeligt. Men detta 
har gjort att vissa typer av medverkan eller trakasserier till självmord inte 
kriminaliserats. I vissa situationer bör det i min mening, finnas straffpåföljder och 
främst när det gäller uppmaning eller hets till självmord.  
 
Handlingen som orsakade självmordsdådet enligt Commonwealth v. Michelle Carter 
fallet, var textmeddelandena om uppmanande till självmord och det slutliga 
telefonsamtalet.2 Detta gör fallet ännu mer intressant på grund av att vållandet utövades 
via teknisk hjälpmedel.  
 
I min mening finns det en otydlighet i Sverige kring vad som gäller när det avser just 
uppmaning till självmord via tekniska hjälpmedel och vem som bär ansvaret. Hur skulle 
ett eventuell domstolsbeslut i Sverige se ut om det uppstod ett liknande fall som ovan. 
Är det den som begår uppmaning som ska stå till svars eller är det personen själv som 
begår självmordet som är ansvarig ansvarig. Om en person uppmanar ett barn att begå 
självmord bör denna person, i min mening, få någon form av påföljd. Är min förväntan 
på konsekvensen densamma som juridikens uppfattning på vad konsekvenserna bör 
vara. Det bör påpekas att hårdare konsekvenser inte nödvändigtvis innebär att 
människor i samhället inte far illa, men en påföljd kan skapa eftertanke hos den som 
utför uppmaningen att begå självmord och kan medföra att två av fem inte gör det. Mitt 

                                                   
1 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 5.  
2 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 5 och 11.  
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syfte är att  utreda om detta redan är otillåtet eller om det skulle vara möjligt att explicit 
kriminalisera det.  
 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet är att utreda om det amerikanska rättsfallet hade skett i Sverige vad utfallet skulle 
bli och för att sedan påvisa om uppmaning via tekniska medel är lagligt eller inte. Min 
avsikt är inte att utreda vilka påföljder som finns och hur grov handlingen måste vara.  
 
För att uppnå syftet med arbetet, så ska jag besvara två frågeställningar:  

• Vilken straffbestämmelse kan omfattas av ett förbud mot uppmaning till 
självmord via tekniska medel eller finns det någon bestämmelse som gör det? 

• Bör det finnas en bestämmelse som förbjuder någon att begå en handling som 
uppmanar att begå självmord via tekniska medel? 

 

1.3 Metoder och en teori 
Under arbetets gång har jag valt att använda mig utav två metoder och en teori. Dessa 
berörs i olika delar av arbetet. De metoderna som kommer gemensamt genomsyra 
arbetet är den rättsdogmatiska metoden och den komparativa metoden. Sedan kommer 
en teori beröras i avslutande delar av uppsatsen och det är den naturrättsliga teorin ur 
John Finnis (Finnis) syn. Metoderna och teorierna har ett samspel med varandra, då de 
uppfyller sina syften i respektive del utav uppsatsen. Det jag avser med detta är att jag 
kommer, längre ner i uppsatsen, förklara mer djupgående vilken roll alla delar spelar i 
arbetet. Behovet av de olika metoderna förekommer på grund av att jag ska fastställa 
gällande rätt, men även jämföra ett amerikanskt rättsfall med svensk lagstiftning och 
svenska rättsfall. Teorin jag använder mig av är utav betydelse för arbetet på grund av 
att mitt arbete har en moralfråga och den naturrättsliga teorin passar bäst in med den 
syn jag återspeglar. Metoderna och teorin används för att kunna besvara på frågorna 
och skapa en välgrundad analys.  
 
Trots att det finns subjektiva inslag i mina frågeställningar så förblir avsikten att utföra 
arbetet på ett så neutralt sätt som möjligt. När jag gör iakttagelser på ett neutralt sätt 
innebär det inte nödvändigtvis att arbetet inte kan innehålla perspektiv och egna värden. 
Det som avses med neutralitet är att arbetet ska återge en bild på de samtliga värden 
och perspektiv.3 Varje synvinkel kommer att beaktas lika för att uppnå neutralitet. Det 
finns delade meningar kring om det går att uppnå neutralitet och inte att enbart uttrycka 
sina egna värderingar.4 Min ambition kommer att vara att försöka vara så neutral som 
möjligt fast det finns en delad mening kring neutralitet.  
 
Det kan förekomma en de lege ferenda argumentation i slutsatsen och det innebär att 
jag enbart kommer att ge övergripande förslag till olika rättsliga lösningar.5 Men syftet 

                                                   
3 Dahlman, C., Neutralitet i juridisk forskning, s. 48.  
4 Dahlman, C., Neutralitet i juridisk forskning, s. 52.	
5 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 88. 
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med uppsatsen är inte att framföra en lag, utan jag skapade denna del i slutsatsen för att 
visa om uppmaning till självmord med tekniska medel är brottsligt eller inte.  
 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 
 
Arbeten som framställs idag är oftast av rättsdogmatisk karaktär. Men det framställs 
sällan i arbetet vad som avses eller varför arbeten ses som dogmatiska och detta medför 
att det finns en uppfattning om vad rättsdogmatik är.6 Mitt arbete har till viss del syftet 
att beskriva och utreda gällande rätt och därav passar den rättsdogmatiska metoden. 
Rättsdogmatiken förespråkar att jag, vid en juridisk analys, ska använda mig av de 
allmänt accepterade rättskällorna. De allmänt accepterade rättskällorna är; lagstiftning, 
rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.7 Mitt syfte i första frågeställningen är att 
fastställa och tolka gällande rätt och den rättsdogmatiska metodens återspeglar detta.8  
 
Avsikten med att använda metoden är att utreda om det finns en lagstiftning som i 
dagsläget omfattar uppmuntran till självmord, via tekniska hjälpmedel. Det har framgått 
kritik utav den rättsdogmatiska metoden genom att den anses vara otidsenlig och 
oförändlig.9 Empiriska studier försummas inte av metoden, utan problematiken ligger i 
att det uppstår systematiska svårigheter vid iakttagelser av studierna. Det andra kritiken 
som kan riktas mot metoden är att den har enbart till syfte att tolka gällande rätt, vilket 
medför, i vissa forskares mening, att metoden brister i sin vetenskapliga karaktär. 
Kritiken hänvisar även till att metoden enbart fastlägger gällande rätt vid en specifikt 
tidpunkt.10 Nils Jareborg motsätter sig detta och menar att metoden är av vetenskaplig 
karaktär. Han påstår vidare att dess vetenskaplighet inte har sitt ursprung i resultatet 
den bringar, utan i dennes vetenskaplighet i de metodologiska funktionerna.11 
Kleineman avvisar också kritiken avseende rättsdogmatikens ovetenskaplighet såsom 
föråldrad.12 
 
För att kunna komma fram till ett välgrundat svar, måste jag ta hjälp av metoden, för 
att kunna fastställa vad gällande rätt i dagsläget är. I mitt arbete måste jag ta hjälp av 
lagar, förarbeten, praxis och doktrin för att kunna besvara mina frågeställningar. Det är 
även inga problem med att rättsdogmatiken enbart beskriver gällande rätt vid en given 
tidpunkt, för att det är syftet med uppsatsen. Jag är fullt medveten om att lagen kan se 
annorlunda ut om några år och har förhoppningar kring det, då vi strävar efter 
utveckling i samhället.  
  

                                                   
6 Sandgren, C., Är rättsdogmatiken rättsdogmatisk?, TfR 2008, s.648 f.  
7 Kleinman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 21 och Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, s. 118.   
8 Peczenik, A., Juridikens teori och metod – en introduktion till allmän rättslära, s. 34.  
9 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 24. 
10 Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 27. 
11 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 8. 
12 Jfr Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 24 i Juridisk metodlära (Korling, F. & Zamboni, M. 
red.).	
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1.3.2 Komparativ metod  
 
Jag berör USA i arbetet och förklarar ett amerikanskt rättsfall. Det amerikanska 
rättsfallet kommer att jämföras med svensk lagstiftningen. Den komparativa metoden 
omfattar jämförelse mellan svensk rätt och utländsk rätt. Det som är centralt vid den 
komparativa metoden är jämförelsens syfte. Det finns två sätt:  

- Den första är att bara göra en utländsk utblick som katsar ett ljus över svensk 
rätt och pekar på argument som framstår som centrala.  

- Det andra sättet är det frågan om en jämförelse i egentlig mening och som kräver 
att författaren fastställer den utländska och svenska gällande rätt.13  

Det komparativa metoden kommer användas på ett sätt som kommer att komplettera 
det rättsdogmatik metoden. Vad jag avser med detta är att jag enbart kommer jämföra 
det amerikanska rättsfallet till den gällande rätt som Sverige har. Detta kommer även 
sammanflätas med Finnis (nedanstående) teori om vad som anses vara mer rätt utifrån 
ett naturrättsligteori. Mitt syfte med att använda mig utav den komparativa metoden i 
gemenskap med Finnis naturrättsliga teori är att kunna jämföra den amerikanska rätten 
i samband med vad som kan avses vara rätt och jämföra de två komponenterna med den 
Svenska gällande rätten. Detta för att få fram svaret, om vi bör ha en lagstiftning som 
förbjuder uppmaning till att begå självmord via tekniska medel. En komparation 
kommer även att göras mellan svensk praxis med den amerikanska rätten, för att få en 
förståelse för om Sverige redan omfattar ett förbud mot uppmuntran till självmord 
genom praxis.  
 

1.3.3 John Finnis naturrättsliga teori  
 
Vid moralfrågor är det vanligt att författare refererar till naturrätten, då naturrätt anses 
vara en högre rätt. Denna högre rätt kan man antingen eller förstå som gudarnas rätt 
eller en gudomlig rätt och detta uppenbarar sig genom helig skrift. Men naturrätt är ett 
samlingsbegrepp till olika väldigt skilda uppfattningar. Men några grejer som 
naturrättstänkare har gemensamt är att det finns eviga och universellt giltiga principer. 
Dessa kan identifieras och användas som en referens när man bedömer den positiva 
rätten. De anser att den positiva rätten kan förändras och kan uppkomma från 
missförstånd, egennytta och fördomar. Men de naturrättens principer oförändliga, och 
evigt samt att de är universellt giltiga.14 
 
Enligt den naturrättsliga teorin finns det en naturlig rätt och en positiv rätt. När 
förespråkare inom naturrätts-läran talar om den naturliga rätten, så syftar de på den 
objektiva rättvisan. Den positiva rätten är rätten som skapas av människor i 
domstolarna. För att kunna uppnå sann rättvisa inom juridiken så bör den positiva rätten 
stämma överens med den naturliga rätten. Naturrättsläran är den objektiva rättvisan, ett 
etisk naturlag.15  
 

                                                   
13 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, metod och argumentation, s. 59. 
14 Westerman, P., Rätten som en gåta, introduktion till rättsfilosofin, s. 81.  
15 Dahlman, C., Rätt och rättfärdigande, en teknisk introduktion i allmän rättslära, s. 103. 
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Jag har valt att använda John Finnis naturrättsliga teori och orsakerna kommer förklaras 
längre ner i samma avsnitt. John Finnis inleder Natural Law and Rights med följande 
ord: 
 

”There are human goods that can be secured only through 
the institution of human law, and requirements of practical 
reasonableness that only those institutions can satisfy”.16  
 

Det Finnis ser som syfte med juridiken är att: 
 

 ”identify those goods, and those requirements of practical 
reasonable, and thys to show how and on what conditioned 
duch institutions are justified and the ways they can be (and 
often are) defective”.17  
 

Finnis anser att naturrättens uppgift är att forska mellan de krav det praktiska förnuftet 
ställer och människans väl. Människan är även en samhällsvarelse vilket i sin tur 
aktualiserar frågeställningar kring rättigheter och rättvisa, lag och rätt, auktoritet och 
förpliktelser. Det en naturrättsteoretiker har som huvudsakliga syfte, enligt Finnis, är 
att identifiera de principer som ska vägleda lag och rättssäkerheten (”Rule of Law”). 
Detta för att peka ut lagstyrets gränser och för att visa hur naturrätten förhåller sig till 
den positiva rätten.18 
 
Finnis teori har utgångspunkten i ett antal goda ting eller värden som även kan kallas 
för grundläggande nyttigheter. 19 Finnis vill med sin teori kunna besvara vad som krävs 
för att göra livet värdefullt och värt att leva.20 De grundläggande nyttigheterna är sju 
stycken; kunskap, livet, lek (eller nöje), etiska upplevelser, vänskap, det praktiska 
förnuftet och religion.21 Kunskap är givet och att det är bättre att vara kunnig än okunnig 
är en allmän sanning, men inte alla är kunskapstörstiga eller nyfikna.22 Livet är en 
grundläggande nyttighet och är en förutsättning för att kunna inneha andra 
grundläggande nyttigheter. Med liv avses också fysisk och psykisk hälsa. Detta är en 
förutsättning för vårt självbestämmande.23  Den tredje nyttigheten är lek. Vad som avses 
med lek är aktiviteter vi deltar i för vårt egna nöje och underhållning. Den estetiska 
upplevelsen är en egen nyttighet och avser skönhet eller konstverk. Här ryms 
exempelvis naturupplevelser.24 Den femte nyttigheten är sällskaplighet och den är 
väldigt bred. Det rör sig om allt från harmoni och frid till äkta vänskap och kärlek.25 
Nästa grundläggande nyttigheten och den som kommer användas mest i arbetet är det 
praktiska förnuftet, som tjänstgör som ett slags metodologiskt regelverk. Detta 
regelverk låter oss ofta fatta moraliska beslut.26 Den sista grundläggande nyttigheten är 
religion. Finnis avsikt är inte att han tycker att alla ska vara religiösa, utan hans mening 
                                                   
16 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 3. 
17 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 3. 
18 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 272.  
19 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 81. 
20 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 59. 
21 Wacks, R., Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory, s. 24. 
22 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 72. 
23 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 86. 
24 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 87. 
25 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 88. 
26 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 88 f. 
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är att alla människor bör analysera kring existentiella frågor om människans plats i 
universum. Människan bör även reflektera hur detta påverkar vår frihet och ansvar.27 
Nyttigheterna går inte att rangordna inbördes och är viktigast i olika perspektiv, vilket 
gör dem unika.28 Vi måste beakta de grundläggande nyttigheterna, om vi vill agera 
moraliskt korrekt. Simmonds menar att Finnis vill visa att moralen grundas i omsorgen 
utav dessa nyttigheterna.29 
 
Finnis skriver om det praktiska förnuftet som är en av de grundläggande nyttigheterna 
som han förespråkar om. Denna nyttighet har en tydlig koppling till moralen och de 
specifika moralomdömen. Finnis anser att det praktiska förnuftet har nio styrande 
principer.30 Dessa krav eller regler har en gemenskap och det är att de har en överordnad 
moralisk styrprincip som Finnis benämner ”odelad mänsklig fullbordan”. Det praktiska 
förnuftet bidrar till att vi kan inse det allmänmänskliga värde som varje grundläggande 
nyttighet har. Med odelad mänsklig fullbordan strävar man efter ett slags idealsamhälle 
där människor agerar moralisk och ger möjligheten så att alla kan ta del av de 
grundläggande nyttigheterna.31  
 
Finnis teori består inte bara utav de grundläggande nyttigheterna och det praktiska 
förnuftet, utan handlar också om det allmännas bästa eller det gemensamma bästa 
(common good).32 Gemensamma bästa uppstår i vissa fall när en grupp eller samhället 
har gemensamma mål eller syften.33 Vad Finnis menar med det gemensamt bästa i 
rättsanalytiskt syn avser det samhällsintresse eller den allmänna välfärden. Det han 
avser här är att människan ska kunna leva ett gått liv i samhället.34  
 
Finnis grundar rättvisan på tre beståndsdelar, som behöver aktualiseras för att rättvisa 
ska gälla. De tre beståndsdelar är plikt, jämlikhet och intersubjektivitet. 
Intersubjektivitet eller mellanpersonliga relationer avser att det måste finnas ett flertal 
personer och en praktisk fråga eller ett problem som följer av deras mellanhavanden. 
Plikt avser olika parters skyldigheter eller förpliktelser samt olika parters anspråk och 
rätt. Den tredje beståndsdelen är jämlikhet. Det Finnis avser men jämlikhet är att han 
avser proportionalitet och måttfullhet snarare än strikt jämlikt utfall. Vad han menar 
med detta är att lika stora portioner till ett barn och en vuxen är att ses som jämlikt, men 
inte nödvändigtvis rättvist eller rationellt.35  
 
Finnis teori kommer användas i arbetet för att ifrågasätta om det bör finnas en lag som 
omfattar ett förbud mot uppmaning till självmord. Detta görs bland annat utifrån 
ifrågasättande om de grundläggande nyttigheterna är uppfyllda, om den praktiska 
förnuftet finns, om situationen tar hänsyn till det gemensammas bästa samt om det är 
rättvist.  
 
Majoriteten av den svenska befolkningen kommer förmodligen hålla med mig om att 
det är inte rätt att uppmana någon att begå självmord oavsett hur gärningsmannen utför 
                                                   
27 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 89 f. 
28 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 92 f. 
29 Simmonds, N., Central Issues in Jurisprudence: Justice, Law and Rights, s. 116 f.  
30 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 100. 
31 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 419. 
32 Simmonds, N., Central Issues in Jurisprudence: Justice, Law and Rights, s. 125 f.  
33 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 154. 
34 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 155. 
35 Finnis, J., Natural Law and Rights, s. 162. 
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handlingen. Detta kommer vara min utgångspunkt i uppsatsen. Det som är rättvist och 
kan ses som rättvisa är att den som begår handlingen att uppmuntra någon annan att 
begå självmord, ska kunna hållas till svars.  
 
Den naturrättsliga delen av arbetet kommer utföras efter att jag har utrett gällande rätt 
i området. Jag gör detta på grund av att jag måste veta vad lagstiftningen säger först för 
att sedan kunna avgöra om något är rättvist eller inte.  
 

1.4 Material 
Undersökningen har främst grundats på den traditionella rättskällorna i enlighet med 
rättskälleläran.36 Till en början kommer förarbeten och lagtext om vilken lag som kan 
omfatta ett förbud mot uppmaning till självmord via tekniska medel. De lagarna som 
kommer beaktas återfinns i brottsbalken (1962:700), BRB.  
 
Jag använder mig även av svenska praxis, för att få en förståelse kring hur 
bestämmelserna kommer till användning och hur domstolarna har tolkat lagstiftningen. 
Doktrin kommer också att användas, för samma syfte. Jag vill veta vad straffrättens 
forskare har för syn på paragraferna och om de ser någon möjlighet för tolkning på ett 
annat sätt än domstolarna. Deras åsikter kommer även att används för att kunna förklara 
olika begrepp och på vilket sätt paragraferna används i dagens juridik.   
 
Det amerikanska rättsfallet tas upp för att kunna förstå vad som faktiskt förelåg samt 
för att jämföra den med de svenska rättsfallen. Detta för att kunna förstå hur de 
amerikanska domstolen resonera och om det finns likheter i de svenska rättsfallen. 
Fallet från Amerika kommer behövs för att kunna utreda om hur ett likdanande fall 
skulle hanteras i Sverige.  
 
Jag kommer även att använda mig av en ny SOU 2019:32 som har tillkommit utefter 
arbetets gång, för att kunna förklara varför det är nödvändigt med en lagstiftning som 
omfattar ett förbud mot uppmaning till självmord via tekniska hjälpmedel. För att kunna 
få en fördjupad förståelse kring uppmaning till självmord, bör man även ha en förståelse 
kring näthat och det är därav jag kommer ha med den delen i uppsatsen.  
 

1.5 Avgränsning  
Arbetet kommer inte att behandla de tekniska förutsättningar. Vad jag avser med detta 
är att jag kommer inte lägga ner mig i specifikt vilken teknik som används, utan jag 
kommer att lämna det öppet. Jag lämnar det öppet för att kunna få en bred tolkning på 
vad som kan avses med teknik och att det omfattar allt från telefonsamtal till sms. Sedan 
kommer jag inte ta upp vem som har den slutliga ansvaret till att någon begår självmord 
på grund av en uppmaning. Jag menar att jag inte kommer att bedöma om företaget får  
ta ansvar för att de ger ut plattformen som handlingen begås på. I arbetet kommer det 
inte heller framgå tydligt om personen som har begått själva handlingen ska hållas till 

                                                   
36 Peczenik, A., Vad är rätt? – om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 213 ff. 
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svars. Detta skulle vara väldigt intressant att fastställa, men att ha med det medför att  
arbetets omfattning skulle bli alldeles för stor och jag kan lätt tappa den röda tråden.  
 
Jag kommer inte att utreda om uppmaning till självmord som begås med en närvarande 
gärningsman ska ses som tillåtet eller otillåtet. Fokus kommer ligga på uppmaning till 
självmord, via tekniska medel. Det jag menar med tekniska medel är att 
gärningsmannen får offret att begå självmord med hjälp av exempelvis: sociala medier, 
sms, telefonsamtal eller olika sociala applikationer. Arbetets avsikt är inte heller att 
skapa en ny bestämmelse. 
 
Den komparation som kommer att ske i arbetet kommer enbart att ske med 
Massachusetts, USA och inga andra delstater eller länder. Denna begränsning görs på 
grund av att rättsfallet från USA öppna upp idéen för arbetet. Jag kommer inte fördjupa 
mig i skillnaden mellan USA:s common law med den svenska civil law, men det är 
fördelaktigt att vara medveten om att länderna inte har samma rättsuppbyggnader.  
 
Jag är även medveten om att det finns olika grader av uppmaning till självmord och 
med det menar jag att det finns grövre och mindre grova fall. För att kunna avgöra detta 
måste lagstiftaren komma fram till vad som är grövre respektive inte så grov 
uppmaningar och hur bra insikt gärningsmannen måste ha i personens psykiska 
tillstånd. Men mitt syfte är inte att svara på vilka påföljder som ska finnas och vad som 
anses som grovt respektive inte grovt.  
 

1.6 Disposition 
Efter den inledande kapitlet ser dispositionen ut på följande sätt. I kapitel två 
presenteras det amerikanska rättsfallet. Detta görs i syfte att kunna förstå varför jag har 
valt de olika paragraferna, samt ska läsaren få sin egna uppfattning genom att börja 
jämföra det amerikanska fallet med de svenska fallen. I tredje kapitlet framförs gällande 
rätt i form av paragrafer, som kan anses omfatta ett förbud mot uppmaning till 
självmord och vilka krav respektive paragraf har. Här förklaras även 
legalitetsprincipen.  
 
Det kommer ske en kort förklaring i fjärde kapitlet om vad en SOU 2019:32 utredning 
om uppmaning till självmord kom fram till, samt vad näthat är och på vilka sätt det 
uttrycks. I femte kapitlet tar jag upp svenska rättsfall som kan anses ha likheter till det 
amerikanska fallet. Jag tar upp bland annat Kumlafallet, Krokomfallet och RH 1996:96. 
I sjätte kapitlet görs en analys och en diskussion på allt som har tagits upp. Analysen 
kommer göras utifrån de olika paragraferna som kan tänkas omfatta ett förbud mot 
uppmaning till självmord och en analys över komparationer mellan de svenska 
rättsfallen med det amerikanska. I analysen görs även en förklaring kring hur paragrafen 
funkar i praktiken genom de olika rättsfallen. Jag kommer utreda om den aktuella 
lagstiftningen anses vara rättvis för de som utsätts för uppmaning till självmord och om 
de grundläggande nyttigheterna kan anses vara uppfyllda eller inte. Jag tar även upp 
vilka förbättringsområden som finns och hur en lagstiftare kan utföra förbättringar. 
 
I sjunde kapitlet kommer jag att besvara frågeställningarna: Vilken straffbestämmelse 
kan omfattas av ett förbud mot uppmaning till självmord eller finns det någon 
bestämmelse som gör det? Och om det bör  finnas en bestämmelse som förbjuder någon 
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att begå en handling som uppmanar att begå självmord? Detta kapitel kommer 
redogöra för vad gällande rätt säger angående om det finns en bestämmelse som 
omfattar ett förbud mot uppmaning till självmord. Kapitlet kommer medföra klarhet 
om det anses vara rättvist att ha eller inte ha en bestämmelse som omfattar ett förbud 
för uppmaning till självmord.   
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2 Commonwealth v. Michelle Carter 
 
Jag använder mig utav rättsfallet från USA, för att besvara på frågan om det bör  finnas 
en bestämmelse som förbjuder någon att begå en handling som uppmanar eller grovt 
mobbar någon till självmord. Detta ska jämföras med den svenska gällande rätten och 
sedan besvara om gällande rätt kan anses vara korrekt, genom ett moralhänseende. Jag 
jämför rättsfallet med svensk gällande rätt, för att få en inblick om vi är i fas med den 
nya teknikens förutsättningar eller ligger efter. Allt detta beror på om vi har en gällande 
rätt som omfattar ett förbud mot uppmaning till självmord eller inte.  
 
Fallet handlar om en ung pojke som begick självmord. Det här fallet utspelades i 
Massachusetts, USA. Pojken vid namnet Conrad Roy (Roy) hittades död i en bil, på en 
parkeringsplats. I bilen fanns det en pump, som pumpade ut kolmonoxid. Denna gas 
andades Roy in och avled. År 2013 hade  han försökt att begå självmord genom ta en 
överdos, men i juli 2014 lyckades han begå självmord. Det är även av betydelse att veta 
att han led av psykiska problem.37  
 
Från utredningsarbetet framgick det att Roy hade en flickvän vid namn Michelle Carter 
(Carter). De kommunicerade med varandra främst genom textmeddelande, då de två 
bodde i olika städer. De hade haft en till och från relation från 2011, men var 
tillsammans under den tiden Roy begick självmord.38 I utredningen framgick det att 
samtalen mellan paret handlade främst om självmord. Carter hade vetat om Roys 
tillstånd och hans självmordsförsök.39  
 
Carter uppmuntrade och instruerade Roy att begå självmord och blev arg när han inte 
ville utföra dådet. Det var Carter som gav honom idén att sätta sig i en gasfylld bil. När 
Roy skulle begå självmord så vågade han inte och gick ur bilen, men Carter var under 
tiden i ett telefonsamtal med honom och krävde att han skulle gå in och sätta sig i bilen. 
Sista meddelandet som fanns i Roys telefon var från Carter och det stod; ”du måste göra 
det”.40  
 
Under utredningsarbetet fanns det flera meddelanden mellan Carter och en nära vän till 
henne. Textmeddelanden medförde en bild som visade vilken medverkan Carter hade 
till Roys självmord. Ett viktigt meddelande från Carter som hon skickade till sin vän 
var att hon kunde ha stoppat Roy att begå självmord eller även ringt polisen, men hon 
valde att inte göra detta. Carter visste om att hon befann sig i trubbel, då hon skrev till 
sin väninna att hon är ”rökt”, på grund av att polisen hade hittat konversationerna 
mellan Roy och henne. Carter hade också bett Roy att ta bort alla meddelanden mellan 
dem, men det gjorde han inte. Beteendet visade på att Carter visste vilken roll hon 
spelade.  
 
Den centrala frågan i fallet var huruvida bevisningen var tillräckligt för att döma Carter 
för ”involuntary manslaughter” när hon endast använde sig utav ord.41 Kravet för att 
kunna bli dömd för ”involuntary manslaughter” är att åklagaren måste visa att 

                                                   
37 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 4. 
38 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 4. 
39 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 20. 
40 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 6.  
41 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 3.  
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handlingen har begåtts antingen med ”wanton” eller ”reckless”, eller att handling var 
ett resultat av ”wanton” eller ”reckless”. Det som motsvarar ”wanton” och ”reckless” i 
svensk motsvarighet är vårdslöshet. Staten beaktar också om det fanns en uppenbar fara 
att den tilltalade tar risken istället för att undvika den handling som orsakar skadan trots 
kunskapen som personen har.42 
 
I detta amerikanska fall så hade åklagaren bevisbördan vad gäller att bevisa att Carter 
handlade genom: 
1. medvetenhet (intentional),  
2. var vårdslös, samt  
3. orsakade Roys död.  
Vid vårdslöst beteende beaktas omständigheterna vid den specifika situationen och det 
är dessa som medför bedömningen om det är vårdslöst handlande. Det är svårt att 
avgöra var gränsen går vid tal och skrift när man bedömer om vad som omfattas vara 
”involuntary manslaughter”. Bedömningen måste göras utifrån varje enskilt fall.  
 
Carters advokat påstod att hon inte kan hållas till svars för detta på grund av att hon inte 
hade vart fysiskt närvarande när Roy begick självmord och hon medförde inte verktyget 
som han använde för att begå självmord. Advokaten ansåg vidare att bara uppmuntra 
någon verbalt till självmord, oavsett hur intensivt, ska/ kan aldrig övervinna en persons 
egna vilja att leva. Detta medför enligt advokaten att Carter inte ska beaktas som att 
hon har orsakat Roys död. 43 
 
Rätten hade en annan åsikt än Carters advokat. Rätten krävde inte att gärningsmannen 
hade begått en fysisk handling för att kunna vara anklagad för ”involuntary 
manslaughter”. Det som avgjorde, enligt rätten, om Carter kunde anses vara skyldig var 
vad som skedde vid den kritiska tidpunkten i Roys liv. Vad som var avgörande i fallet 
var stunden då Roy klev ut ur bilen och då Carter beordrade honom att sätta sig i bilen 
igen. Detta ledde till hans död. Rätten tyckte att Carters sista order, genom sin tekniska 
närvaro, var tillräckligt under de särskilda omständigheterna för att stödja att det fanns 
särskilda skäl. När Roy hoppade ut ur bilen, så fanns det möjlighet för honom att 
senarelägga självmordet och hinna få hjälp för hans psykiska tillstånd eller så kunde 
han med sin egen vilja gått tillbaka i bilen. Men Roy valde att gå in i bilen då Carter 
bett honom att fullfölja självmordet. 44 
 
Den särskilda omständigheterna var att gärningsmannen hade en virtuell närvaro vid 
självmordstidpunkten. Det var den kontinuerliga pressen som Carter utsatte Roy för. 
Carter visste redan att Roy hade ett känsligt mentalt tillstånd och därav såg rätten att 
det var tillräckligt med sannolika skäl att Carter var vårdslöst i hennes beteende.45 Det 
rätten kom fram till är att en normal person skulle insett faran och innebörden med att 
säga till en person, som är mentalt instabil och håller på att begå självmord, ”just do it”. 
Vidare argumenterade rätten att Carter i rollen som flickvän hade någon from av 
kontroll över vad offret skulle ta för steg.46  
 

                                                   
42 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 19.  
43 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 3. 
44 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 21. 
45 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 16. 
46 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 14. 
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Carters försvar till hennes hänsynslösa beteende var att hennes ord inte kunde orsakat 
Roys död. Hon påstod vidare att det var Roys slutliga beslut som gjorde att han dog, 
alltså att han klev in i bilen. Det rätten kom fram till var att det inte var sannolikt att 
Roy skulle ha beslutat sig att sätta sig i bilen igen på egen hand. De påstod vidare att 
det var Carters handlingar som överrösta Roys vilja. Det Carter gjorde var att hota med 
att söka hjälp för Roy och pushade honom till att begå självmord. Rätten kom fram till 
att om din inte hade vart för Carter instruktioner och påfrestningar så skulle Roy inte 
klivit in i bilen igen och förgiftat sig.47 
 
Rätten ansåg avslutningsvis att det är viktigt att ta upp detta fall. Detta då rättsfallet 
handlar om systematisk tvång, då någon genom tekniska medel har fokuserat på en 
persons osäkerhet och har agerat för att styra den utsatte.48 Carter dömdes slutligen för 
”involuntary manslaughter”.49  

 
  

                                                   
47 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 20. 
48 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 22. 
49 Commonwealth v. Michelle Carter, s. 23. 
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3 Lagstiftning som har möjlighet att omfatta 
ett förbud mot uppmaning till självmord 

 
För att kunna besvara vilken straffbestämmelse som kan omfatta ett förbud mot 
uppmaning till självmord eller om det finns någon bestämmelse som gör det, så bör jag 
kartlägga lagstiftningen kring mord och dråp. Detta kommer göras med fokus till enbart 
den svenska rätten. Jag måste även fastställa vad som avses med regeln om oaktsamt 
vållade till någon annans död och om det finns utrymme till att ha en utökad innebörd. 
Finns det utrymme att tolka lagen, så att den omfattas utav uppmanande till självmord? 
Detta görs i syfte med att avgöra om det redan är straffbart i svensk lagstiftning att 
uppmana någon till att begå självmord.  
 

3.1 Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen tillgodoser två intressen och det ena är den enskildes. Med det avses 
att den enskilde ska kunna bedöma om handlingen som den begår är kriminell eller inte. 
Det andra är att det ska finnas en möjlighet att kontrollera den straffrättsliga 
maktutövningen. Straffrättens uppbyggnad består av legalitetsprincipen och kan 
sammanfattas i två förbud. Dessa två förbuden lyder: inget brott utan stöd i lag och 
inget straff utan stöd i lag.50 Detta medför att legalitetsprincipen påverkar 
tolkningsmöjligheterna i straffrätten. Denna princip orsakar att jurister är medvetna om 
att juridiken inom straffrätten är hårdare än andra rättsområden och de är till mestadels 
bundna av den skrivna lagen.51 Enligt högsta domstolen ska domstolar tolka 
brottsrekvisit med försiktighet (försiktighetskravet) på grund av legalitetsprincipen.52 
 

3.2 Vållande till annans död  
Det stadgas i 3 kap. 7 § BrB att: 
 

”Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för 
vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om 
brottet är ringa, till böter.  
 Är brottet grovt, dömd till fängelse i lägst ett och högst 
sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt 
beaktas 
1.om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av 
allvarligt slag,  
eller 
2.om gärningsmannen, när det krävts särskilt 
uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkas av 
alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig 
skyldig till en försummelse av allvarligt slag.” 

                                                   
50 Norée, A., Dagens straffrätt, s. 15. 
51 Norée, A., Dagens straffrätt, s. 16. 
52 Norée, A., Dagens straffrätt, s. 17. 
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Kravet för att någon ska kunna dömas för detta brott är att en person ska ha orsakat en  
annan persons död och detta genom att ha handlat oaktsamt.53 Här anser jag att det finns 
en möjlighet för lagen att omfatta ett dåd som innefattar att någon uppmanar en annan 
person att begå självmord. Gärningsmannen beter sig oaktsamt genom att uppmana 
personen att begå självmord.  
 
Förarbetena till 3 kap. 7 § BrB anger att vållande till annans död kan vara situationer 
där personen inte haft uppsåt att döda personen, men använt sig utav uppsåtligt våld. 
Detta återspeglar förhållandet då en bilförare tar en högre risk och kan ha samma 
konsekvenser, men utan att uppsåt förelegat.54  
 
När bedömning görs om brottet är grovt ska dessa omständigheter beaktas enligt lagen; 
om gärningen innefattar ett medvetet risktagande av ett alvarligt slag, eller när det 
krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, så har gärningsmannen varit påverkad 
av alkohol eller något annat medel eller annars gjord sig skyldig till en försummelse av 
allvarligare slag. Oaktsamheten behöver inte vara kvalificerat i formen. Det som är 
skillnaden mellan ett brott som begås med oaktsamhet och ett som har begåtts genom 
uppsåt är att ett brott som begås med oaktsamhet innebär att personen ”borde förstå” 
konsekvenserna av dennes agerande. Medan ett brott som har skett med uppsåt innebär 
att hen vet att det hen gör kommer få en specifik konsekvens. Det bör även påpekas att 
uppsåts ses generellt som mer straffvärt än oaktsamhet. En person som är oaktsam tar 
vissa risker som hen inte borde ta.55 Det som kan antas här är att  om gärningsmannen 
uppmanar offret att begå självmord och har ett medvetande om att offret är psykisk 
instabil, så bör brottet som begås anses vara grovt eller ha skett med uppsåt. Detta vid 
ett tillfälle där offret begår självmord. Uppfattningen som jag har är att gärningsmannen 
vet att hen begår ett medvetande risktagande av allvarligt slag när den uppmanande 
instabila personen att begå självmord. Personen bör även haft särskild uppmärksamhet 
och inte försummat sig genom sitt uttalande och detta på ett alvarligt sätt.  
 

3.3 Oaktsamhet 
Vad som avses med oaktsamhet i svensk rätt är att det är en avvikelse från normal 
aktsamhet. För att bedöma om någon har gjort sig skyldig till straffbar oaktsamhet, så 
bestäms det utifrån dessa två omständigheterna:  
 

1. Kan beteendet ses rent objektivt försvarligt?  
 
Här hänvisar lagstiftarna till exempelvis lagregler, skydds-, ordnings-, trafik- och 
säkerhetsföreskrifter och andra handlingsnormer. Vid en överträdelse av någon av 
dessa, så har personen bettet sig oförsvarligt. Om sådana regler saknas, så kan 
domstolen grunda sin bedömning på hur tex en bonus parter familias (den goda 
familjefadern) eller hur domaren själv skulle ha bettet sig i en likartad situation.56 Här 

                                                   
53 Prop. 1993/94:44 s. 44. 
54 Prop. 2009/10:147 s. 24.  
55 Norée, A., Dagens straffrätt, s. 20. 
56 Dahlström, M., Brott och påföljder, en lärobok i straffrätt och brottsbalken, 2017, s. 31.  
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öppnas möjligheten upp för att domstolen ska göra sin egna bedömning och ny praxis. 
Den ”gode familjefadern” skulle förmodligen inte uppmana att begå självmord.  
 

2. I det objektivt oförsvarliga beteendet, kan det läggas gärningsmannen till last? 
 
Riktlinjerna uppstår utefter gärningsmannens individuella egenskaper och beroende på 
den aktuella situationen. Men jurister bör även ha i åtanke att det kan också vara 
oaktsamt att frivilligt sätta sig i olika situationer där det krävs egenskaper som 
gärningsmannen inte har. Det är annorlunda om personen beordras att finnas i 
situationen.57  
 
Ett exempel på det senaste är: 
 
I ett rättsfall från 1966 åtalades det en hemvärnschef (G) för vållande till annans död 
och allmänfarlig vårdslöshet. G blev åtalad på grund av att G vid en fältskjutning hade 
underlåtit att spärra av ett tillräckligt stort område, som säkerhetsrutinerna hade 
instruerat att de anställda skulle göra vid en fältskjutning. Detta medförde att en kula 
hade träffat en utomstående som avled. Skjutningen genomfördes utan att G beaktade 
bestämmelserna som fanns i säkerhetsinstruktionerna för skjutningen. Det bör tilläggas 
att G hade inte erhållit utbildningen som övningsledare vid skjutning och ingen hade 
orienterat honom till instruktionsbestämmelsernas innehåll och dess praktiska 
tillämpning. På grund av den otillräckliga utbildningen som G erhållit fick HD därav 
anta att han hade saknat förmåga att på egen hand tillägna sig informationen. HD 
ogillade åtalet. Det framgår av HD:s dom att G:s beteende var rent objektivt sett 
oförsvarlig (1) på grund av att han inte hade följt gällande säkerhetsföreskrifter. Men 
det objektivt sett oförsvarliga beteendet kunde dock inte läggas honom till last (2), då 
han inte hade fått tillräcklig utbildning.58  
  
En oaktsamhetsbedömning är komplicerad och ska tas i flera steg. Jurister måste även 
skilja om en gärning innehåller ett otillåtet risktagande och huruvida gärningen som har 
lett till en inte önskvärd händelse har orsakats genom oaktsamhet. Det finns enligt 
författaren en gärningsculpa och personlig culpa. Gärningsculpa är oaktsamhet som 
består i att skapa skadekriterier. Personlig culpa innebär oaktsamhet som består i att 
vederbörande insett, eller borde ha insett, att ett sådant händelseförlopp kunde komma 
att utspelas.59 
 
I mordparagrafen sägs det inget om just oaktsamhet, vilket innebär alltså att det krävs 
uppsåt att döda personen i fråga. Detta stadgas i 1 kap. 2 § 1st. BrB. En jämförelse kan 
göras med brottet om vållandet till annans död. Där stadgas uttryckligen att 
gärningsmannen har genom sin oaktsamhet orsakat någon annan persons död (3 kap. 7 
§ BrB). Det som krävs vid mord är ett så kallat likgiltighetsuppsåt. Kravet på uppsåtet 
måste även täcka en frånvaro av ansvarsfrihetsgrunder. Detta innebär att 
gärningsmannen inte får tro att hen handlade i nödvärn.60  
 
Mellan gärningen och följden måste det alltid finnas ett relevant orsakssamband. Det 
som menas med orsakssamband är att följden skulle ha uteblivit om gärningen inte hade 
                                                   
57 Dahlström, M., Brott och påföljder, en lärobok i straffrätt och brottsbalken, 2017, s. 31. 
58 NJA 1966 s. 70.  
59 Norée, A., Dagens straffrätt, s. 43. 
60 Norée, A., Dagens straffrätt, s. 47. 
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begåtts. Ett exempel på det tidigare är mordbestämmelsen, som har rekvisitet ”berövar 
annan livet”. Rekvisitet innefattar både gärningen och följden.61  
 
För att en person ska innefattas av oaktsamhetsbestämmelsen så krävs det att personens 
handlade varit oaktsamt. Men det bör påpekas att varje avsteg från det som anses vara 
normalt aktsamma är därav inte tillräckligt, utan personens handlande måste vid en 
helhetsbedömning anses vara så klandervärt att det innefattar straffbar oaktsamhet. 
Innebörden av att vara oaktsam är att en person gör något oberoende utav vad 
konsekvenserna av dennes ageranden kommer bli. Med andra ord borde personen 
handlat på annat sätt. Det finns två olika oaktsamhetsgrunder. En av dem är medveten 
oaktsamhet, vilket innebär att gärningsmannen misstänkt följden av dennes agerande. 
Den andra oaktsamhetgrunden är omedveten oaktsamhet, som innebär att personen inte 
misstänkt något men borde ha gjort det (detta kommer att förklaras mer djupgående i 
nästa stycke). För att bedöma om personen har gjort sig skyldig till straffbar 
oaktsamhet, så måste den som utreder avgöra om oaktsamheten är kriminell, om själva 
gärningen var oaktsamt samt om gärningen kan lägga gärningsmannen till last?62  
 
Personen som både varit likgiltig inför risken och likgiltig inför riskens förverkligande 
har uppfyllt kravet likgiltighetsuppsåt. Det är uppsåtens nedre gräns. Alltså den som tar 
risken men inte tror att den ska uppfyllas har varit medvetet om oaktsamheten 
(hänsynslös). Denna person kan riskera bestraffas för grov oaktsamhet och därmed för 
vållande till annans död (3 kap. 7 § BrB). Hur man drar gränsen mellan uppsåt och 
oaktsamhet dras genom vad gärningsmannen har för attityd. Lagtexten säger att det 
räcker med enbart oaktsamhet. Oaktsamhet uppkommer bokstavligt talat i lagtext, men 
det kommer även i uttryck i andra former som; ”inte insåg men hade skäligen anledning 
att anta” (6 kap. 13 § BrB). I en dom brukar det förekomma att domaren talar om vad 
den tilltalade borde ha insett och då pratar domaren om en omedveten oaktsamhet.63  
 
I svensk juridik så skiljer juridiken kring medveten oaktsamhet och omedveten 
oaktsamhet. I medveten oaktsamhet anses gärningsmannen har haft misstankar kring 
att konsekvensen skulle kunna inträffa eller att ett gärningsmoment har varit förhanden, 
men även detta skulle inte hindrat honom.64 Gärningsmannen har agerat utifrån 
förhoppningen om att allt ska gå vägen. Detta innebär alltså att han inte har varit 
likgiltig i förhållande till en eventuell effekt eller till ett eventuellt gärningsmoment. 
Det som avses med omedveten oaktsamhet är att gärningsmannen över huvud taget inte 
alls hade misstänkt effekten eller att ett gärningsmoment har varit förhanden.  Men att 
domstolen skulle mena att gärningsmannen borde ha insett.65 Detta anses även som 
bristande omdöme.66 
  

                                                   
61 Norée, A., Dagens straffrätt, s. 51. 
62 Norée, A., Dagens straffrätt, s. 97. 
63 Norée, A., Dagens straffrätt, s. 101. 
64 Dahlström, M., Brott och påföljder, en lärobok i straffrätt och brottsbalken, 2017, s. 30. 
65 Dahlström, M., Brott och påföljder, en lärobok i straffrätt och brottsbalken, 2017, s. 31. 
66 Norée, A., Dagens straffrätt, s. 101. 
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3.4 Mord och dråp  
Det stadgas i 3 kap 1 § BRB: 
 

”Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse 
på viss tid, längst tio år och högst arton år, eller, om 
omständigheterna är försvårande, på livstid.”  
 

Samt stadgas det i 3 kap. 2 § BrB:  
 

” Är brott som i 1§ sägs med hänsyn till de omständigheter 
som föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre 
grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio 
år.” 

Mordsbestämmelsen är formad på det sättet att bestämmelsen är den grad av dödande 
som i huvudsak används. Dråp används när brottet anses vara mindre grovt och detta 
beror på varje enskilt fall. Man kan se det som att man använder mord som primärt och 
dråp är sekundärt till mord.67 Dråp och mord är alltså två olika sidor av samma mynt. 
Vad som avses med det är att de är olika grader av samma brott. Efter en 
helhetsbedömning, så kan bedömningen göras om det är mord eller dråp.68  
 
Lagstiftningens konstruktion skapar svårigheter att tolka bestämmelsen, då den lämnar 
stor frihet till våra domstolar att bedöma om något antingen är mord eller dråp. Men det 
har ändå skapats en rad omständigheter som är av grövre vikt som kan återfinnas i 
förarbetena till brottsbalken och andra betydelsefulla omständigheter som har skapats 
genom praxis från Högsta domstolen. Omständigheter som talar för att det ska ses som 
mord är när gärningen är planerad.69  
 
Det som anses som förmildrande omständigheter och skulle orsaka att en gärning 
rubriceras som dråp är exempelvis om dödandet hade skett utan någon form av 
planering eller har skett i affekttillstånd.70 Vad som avses med ett brott som har befunnit 
i stark affekt är när någon begår ett dödande när gärningsmannen har ett besinningslöst 
raseri eller är okontrollerad ursinnig. Sådana tillstånd kan vara en påföljd utav fysisk 
eller psykisk provokation. Denna fysiska eller psykiska provokation kan ske genom 
svartsjuka, misstanke om otroskap och så vidare.71 
 
Brottet mord och dråp är, som tidigare konstaterat, aktuellt när gärningsmannen berövar 
livet på offret och som även medför att brott mot den egna personen uteslutes.72 För att 
gärningsmannen ska vara ansvarig för offrets död, när offret själv har utfört handlingen, 
krävs det att offret känner sig så pressad till att begå handlingen utan att velat begå den 
tidigare.  Det som krävs av gärningsmannen är att hen utöver uppmaningen också har 
medfört någon fysik handling och därmed tagit del i själva dödandet. Vad som är utav 

                                                   
67 Prop. 1962:10, del B, s. 74.  
68 Träskman, P., 1995/96, s. 442.  
69 SOU 2008: 83 s. 284.  
70 SOU 2007:90 s. 55. 
71 Träskman, P., 1995/96, s. 440. 
72 SOU 2019:32 på sidan 110.  
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betydelse är att gärningsmannen måste haft någon uppsåt till såväl uppmaningen och 
handlingen som har lett till dödandet. 73 
 

3.5 Medhjälp till självmord 
Självmord är inte brottsligt i svensk lagstiftning och är därav straffritt. Men om någon 
hjälper en annan person med att ta livet av sig, så kan medhjälparen straffas för mord 
eller dråp. Detta om medhjälparen döms för att ha gärningsmannaskap och inte anstiftan  
eller medhjälp till självmord. För att dra ett exempel på detta beteende är att en läkare 
vilseleder en patient till att tro att den lider av en svårartad sjukdom och medför till att 
patienten tar livet av sig för att undvika starka smärtor. 74 
 
Det är två exempel som kan dras för att visa vad skillnaden är mellan 
gärningsmannaskap respektive medhjälp till självmord: 
 
I ett rättsfall från 1979 där frågan kom upp om ansvar för en så kallad arkiv dödshjälp. 
En obotlig sjuk samt förlamad man begärde H att ge honom dödande doser av 
barbitursyra  och en injektion av insulin. H handlande hade präglats så mycket av 
självständighet att högsta domstolen fann att hennes medverkan skulle ses som 
gärningsmannaskap och H dömdes för dråp.75  
 
I ett annat rättsfall var även frågan om ansvar för aktiv dödshjälp uppe. Ö hade en dotter 
som led av en dödlig och mycket plågsam sjukdom. Dottern klarade, efter många 
försök, att övertala Ö att hjälpa dottern att begå självmord. Ö gav dottern en överdos av 
medicin i tablettform oralt samt hjälpte dottern med att dricka vin och vatten. Dottern 
valde själv att svälja medicinen. Hon hade en så pass stark nedsatt rörelseförmåga att 
dottern inte kunde själv ta tabletterna. Men hon kunde utan hjälp dricka och svälja 
tabletterna. Ö:s agerande innebar att hon möjliggjorde det för hennes dotter att vidta 
egna återfärder till hennes död. Därför anses Ö:s agerande inte omfattas utav att hon 
berövade hennes dotters liv. Domstolen ansåg att moderns agerande var för 
osjälvständigt till dotterns handlande. Ö dömdes till medhjälp till självmord.76 Detta 
mål kommer att presenteras mer i detalj längre fram i arbetet.  
 
Det som är skillnaderna med dessa fall är att personen som var förlamad inte själv kunde 
begå självmord, medan dottern i det senast beskrivna fallet kunde, genom sitt eget 
handlande, ta sitt liv.77  
  

                                                   
73 SOU 2019:32, s. 111. 
74 Dahlström, M., Brott och påföljder, en lärobok i straffrätt om brottsbalken, 2013, s. 101.  
75 NJA 1979 s. 802.  
76 RH 1996:69. 
77 Dahlström, M., Brott och påföljder, en lärobok i straffrätt om brottsbalken, 2013, s. 101. 
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3.6 Olaga tvång  
Det som stadgas i 4 kap 4 § BrB är: 
 

”Den som genom misshandel eller annars med våld eller 
genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla 
eller underlåta något döms för olaga tvång till böter eller 
fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan utövar 
tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott 
eller att lämna menligt meddelande om någon annan, döms 
också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt. 
 
Om brottet är grovt döms för grovt olaga tvång  till 
fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Vid 
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt 
beaktas om gärningen 
 
1. har innefattat våld av allvarligt slag,  
2. har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp 
av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom 
anspelning på ett våldskapital eller som annars har varit av 
allvarligt slag, eller 
3. annars har varit särskilt hänsynslös eller farlig art.” 

 
Olaga tvångsbestämmelsen är en allmän bestämmelse och har till syfte att skydda den 
enskilda personens handlingsfrihet. Bestämmelsen säger att straff föreligger den som 
tvingar en annan person att tåla, göra eller underlåta att göra något. För att någon ska 
kunna straffas för detta förutsätts att tvånget sker genom våld eller genom hot. Våldet 
kan vara genom misshandel eller genom annat våld. Hot kan ske genom hot om brottslig 
gärning, hot om att någon annan lämnar ett menligt meddelande, hot att åtala eller ange 
någon annan för brott. När det avser hot i den formen att; personen hotar om att åtala 
eller annars ange annan person för brott eller lämna ett menligt meddelande, så är kravet 
för straffansvar att tvånget måste vara ”otillbörligt”. För att en handling ska kunna 
omfattas av olaga tvång, så måste tvånget lett till det resultat som omfattas av 
gärningsmannens uppsåt. Tvånget i sig måste även ha varit otillbörligt och kriteriet 
uppnås vid tvång med uppsåt att skada. Men kriteriet bedöms från fall till fall.78 Det 
kan ske en så kallad regelkonkurrens mellan olaga tvång och misshandel, men vid en 
sådan situation blir olaga tvång tillämpbart när tvånget inte har orsakat en sådan skada 
eller smärta som misshandelsbestämmelsen förutsätter.79 
 
Tvång kan komma i uttryck på två sätt och det är relativt eller absolut. Det som avses 
med relativ tvång är att den tvungne ställs inför en valmöjlighet och väljer att göra det 
som gärningsmannen önskar. Vid en så kallad absolut tvång så blir den tvungne 

                                                   
78 Bäcklund, A., Johansson, S., Trost, H., Träskman, P., Wennberg, S., Wersäll, F., Brottsbalken, 
kommentar till 4 kap. 4 , Zeteo.  
79 Bäcklund, A., Johansson, S., Trost, H., Träskman, P., Wennberg, S., Wersäll, F., Brottsbalken, 
kommentar till 4 kap. 4 , Zeteo. 
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underkastad vissa händelse och saknar möjlighet att själv agera oavsett vilja. Den 
absoluta tvången kan även utövas mot en medvetslös person.80 
 
Viss doktrin anser att om någon tvingar en annan person att begå självmord så ska detta 
handlande omfattas av mordsbestämmelsen (3 kap. 1 § BrB) eller dråp (3 kap. 2 § BrB), 
medan att tvinga en annan person att skada sig själv ska omfattas av olaga tvång.81 
 

3.7 Gärningsmannaskap 
Vid ett brott finns det ibland flera personer som kan på olika sätt vara inblandade i 
brottet och detta sker antingen genom främjande eller utförande. Personerna som utför 
det faktiska brottet kan med stöd av de enskilda straff förbuden straffas direkt och dessa 
kallas för gärningsmän. Det som bör påpekas är att det inte går att vara gärningsman 
till ett brott som inte är kriminaliserats.82 Personer som var delaktiga genom att främja 
brottet kallas för medverkare till brott och medverkan förutsätter att det har skett till en 
kriminaliserad handling. Detta återfinns i 23 kap. 4 § BrB.83 
 
Något som inte är gärningsmannaskap är när en person som exempelvis har vårdnad 
om ett barn underlåter att hindra barnet att begå brott. Gärningsmannen, i detta exempel 
vårdnadshavaren, döms således för underlåtenhet att hindra brottet. Med andra ord 
döms vårdnadshavaren för underlåtenhet att hindra mord och inte till mord i 
gärningsmannaskap eller medverkan.84  
 
Strikt gärningsmannaskap innebär att personen har deltagit i den dödande gärningen. 
Utvidgat gärningsmannaskap skulle innebära att personen i fråga bara var att anse som 
gärningsman.85  
 
Stämpling är när det sker ett försök till anstiftande och försök till medhjälp uppfattas 
ibland som förberedelse eller ibland som stämpling. I annat fall är försök till medverkan 
inte straffbelagt. Ett försök medför att någon har till uppsåt att utföra ett brott och 
begreppet utföra har samma mening som i 23 kap. 1 § samt 23 kap 4 § och syftar på 
brott i gärningsmannaskap. Detta gärningsmannaskapet är i den strikta meningen.86  
 
Det går att döma någon som inte är gärningsman som gärningsman, genom att motivera 
handlingen som begås. Denna möjlighet återfinns i 23 kap. 4 § BrB. 
Gärningsmannaskapen i paragrafen kallas för utvidgat gärningsmannaskap. Det som är 
skillnaden mellan utvidgat gärningsmannaskap och strikt (”vanligt”) 
gärningsmannaskap är att en dom i utvidgat gärningsmannaskap ska grundas på att 
någon uppfattas att anses som gärningsman, enligt 23 kap. 4 § BrB. Det utvidgade 
gärningsmannaskapet innehåller gärningsmannaskap som grundas på både anstiftan 

                                                   
80 Jareborg, N., Brottet mot person och förmögenhetsbrott, s. 54.	
81 Jareborg, N., Brottet mot person och förmögenhetsbrott, s. 56. 
82 Herlitz, C., 1996/97, s.280.  
83 Herlitz, C., 1996/97, s.281. 
84 Asp, P., Kriminalrättens grunder, 2013, s. 119. 
85 Åkesson, T., Gränsdragning mellan gärningsmannaskap och medverkan, JT Nr 1 2016/17, s. 265. 
86 Asp, P., Kriminalrättens grunder, 2013, s. 429.  
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som på medhjälp. Det som grundas på anstiftande brukar kallas för medelbart 
gärningsmannaskap och har ett djupare rättsligt stöd än medhjälp.87  
 
Det bör påpekas att flera individer kan i lagens mening vara gärningsmän och detta 
även i den strikta meningen. De kan vara gärningsmän på det sättet att ingen av dem 
eller inte alla, självständigt gör något som uppfyller brottsdefinition. Men det handlande 
de begår tillsammans kan anses otillåten. Detta kallas även för medgärningsmannaskap. 
Medgärningsmannaskap föreligger ofta när ett antal personer misshandlar någon. Vid 
ett sådant brott är kan domstolen sällan utreda vem av förövarna som orsakat en specifik 
skada eller hur orsaksförloppen gestaltat sig. Om erforderligt uppsåt föreligger får alla 
svara för den skada de gemensamt har tillfogat den utsatte.88  
 
 
  

                                                   
87 Åkesson, T., Gränsdragning mellan gärningsmannaskap och medverkan, JT Nr 1 2016/17, s. 263. 
88 Asp, P., Kriminalrättens grunder, s. 432. 
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4 Näthat och teknisk utsatthet 
 
Människan är en varelse som är social och påverkas av den omgivningen denna lever i. 
Vi påverkas av olika interaktioner med andra människor och vi är även mottagliga av 
påverkan från andra människor.89  
 
Elza Dunkels i litteraturen Nätmobbning, näthat och nätkärlek, kunskap och strategier 
för en bättre vardag på nätet pratar om två former av näthat, ett politiskt och ett 
personligt. Det hatet som det finns mest utav är det politiska näthatet. Det politiska är 
det som drivs utav rasism, sexism, homofobi och annat mer opersonligt, strukturellt hat. 
Det politiska näthatet riktas mot och utförs oftast av vuxna. Vad som är det personliga 
hatet är det som unga råkar ut för och detta kallas för nätmobbning. Det finns oftast en 
personlig koppling mellan förövaren och offret. Det finns självklart inga hård dragna 
sträck mellan dessa typer av näthat. Vad som avses här är att den personliga kan även 
ha politiska element och tvärt om. Idag finns det ingen juridisk benämning på näthat. 
Juridiskt så finns det bara ett hat och det spelar ingen roll om det utövas via nätet eller 
i rummet.90  
 
Tekniken har medfört att vi kan socialisera på flera sätt än det fysiska.91 Det 
framkommer att uppmaning till självmord är vanligast förekommande via olika 
tekniska kanaler. Ett par exempel på dessa tekniska kanalerna är: sociala medier, 
applikationer för direktkommunikation eller traditionell telekommunikation. Det anses 
vara enkelt att utreda och lagföra brott som begås genom sådan teknik. Vid en 
uppmaning som sker direkt mellan två eller flera individer, uppstår samma svårigheter 
vid bevisning som andra gärningar, som inte lämnar några fysiska spår efter sig. 92  
 
Varför ska uppmaning till självmord via teknik kriminaliseras? Det ska kriminaliseras 
för att sådana beteenden är hänsynslösa och klandervärdiga på ett en sådan nivå som 
uppnår kravet för att överväga en eventuell kriminalisering. En sådan gärning riktas 
mot de grundläggande värdet som rätten till liv och som är beaktas som ett legitimt 
skyddsintresse och som väger mycket tungt. Det konstateras i utredningen, SOU 
2019:32, att ett sådant beteende är så skadligt och kränkande att den kostnaden som 
skulle uppstå vid en kriminalisering ska anses som acceptabel.93 
 
 
 
  

                                                   
89 SOU 2019:32, s. 69.  
90 Dunkels, E., Nätmobbning, näthat och nätkärlek, kunskap och strategier för en bättre vardag på 
nätet, s. 27. 
91 Davidsson, P., Thoresson, A., ”Svenskar och internet 2017”, s. 4.  
92 SOU 2019:32, s. 229. 
93 SOU 2019:32, s. 231.		
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5 Rättsfall som omfattar självmord  
 

5.1 Inledning 
Det som har kriminaliserats i svensk rätt är att någon annan fråntar en annan person 
livet. Medverka till självmord är inte heller ett brott, för att det ska kunna vara ett brott 
krävs det att ett medverkan till något ska vara till en straffbelagd gärning.94 Självmord 
är som tidigare påståtts inte kriminellt. I min mening är det viktigt att gå igenom 
rättspraxis som handlar om självmord, för att kunna förstå hur lagstiftningen i området 
tillämpas. Detta görs för att kunna besvara både frågorna om en lag som förbjuder 
uppmaning till självmord bör finnas samt om det finns en lag som redan omfattar 
handlingen.  
 

5.2 ”Kumlafallet” 
Fallet där målsäganden tagit livet av sig på grund av gärningsmannens grova sexuella 
övergrepp mot barn och grova utnyttjande av barn genom sexuella poseringar från dem. 
Gärningsmannen hade hotat med att sprida det sexuellt kränkande bildmaterialet på 
målsäganden om inte målsäganden fortsatte att utföra sexuella handlingar på sig själv 
inför honom. Målsägandet hade flera gången hotat om att begå självmord och vädjat 
om att bildmaterialet skulle förstöras. Åklagaren avstod från att göra straffansvar 
gällande avseende vållande till annans död. Detta gjordes på grund av sekretessbelagda 
materialet.95  
 

5.3 ”Krokomfallet” 
I fallet så åtalades en socialchef och en chef på Individ- och Familjeomsorgsenheten 
(IFO) för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. De bristerna som fanns är 
att socialsekreteraren utsattes för kränkande särbehandling och mobbning av en 
gruppledare som befann sig på samma avdelning. Detta hade uppmärksammats och 
cheferna hade vetskap om detta. Cheferna hade även vetskap om att sekreteraren hade 
allvarliga suicidtillstånd. En av cheferna hade utfört en ”mobbningsutredning” och 
gjorde bedömningen att det inte förelåg någon kränkande särbehandling. Det gjordes 
även ett försök att avskeda sekreteraren. Tingsrätten menade att cheferna hade klart 
insikt och var medvetna att det förelåg en självmordsrisk hos sekreteraren, samt att de 
hade brustit i flera av sina arbetsrättsliga förpliktelser. Domstolen ansåg vidare att 
genom att ha denna vetskap samt att de inte hade grunder att avskeda sekreteraren, så 
har de gjort sig skyldiga till ett medvetet risktagande av allvarligt slag, enligt 3 kap. 7 
§ 2 st. BrB. Det domstolen även antydde är att det förelåg ett orsakssamband och 
resonemanget som de hade var att om cheferna hade agerat som de borde, så hade det 
med högt sannolikhet uteblivit att sekreteraren hade begått självmord. Detta innebär att 
domstolen fann en erforderligt orsakssamband mellan chefernas underlåtenhet och 

                                                   
94 Leijonhuvud, M., Straffansvar, s. 79.  
95 Göta Hovrätt, mål nr B1217-13 



	 24		

sekreterarens självmord. Domstolen konstaterade att det fanns uppenbara skäl för 
cheferna att veta om att det fanns en hög risk att sekreteraren skulle ta sitt liv. Även om 
cheferna hade vetskap om detta, så har de underlåtit att ingripa och förhindra dödsfallet. 
Domen som tingsrätten fastslog var att vardera chef gjorde sig skyldiga till 
arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. 
 
Hovrätten höll med tingsrätten att cheferna kunde tillskrivas oaktsamhet. Fast 
Hovrätten utryckte att enligt Högsta domstolens praxis ska man utreda tillämpningen 
av oaktsamhetsrekvisitet i 3 kap. 7 § BrB med en viss försiktighet och att inte varje 
avvikelse från ett aktsamt beteende utgör ett straffbar oaktsamhet. Hovrätten ansåg att 
cheferna var, i viss mån, oaktsamma då de inte utred möjlighet för omplacering av 
sekreteraren, anpassa sekreterarens arbetsförhållande och inte kartlagt sekreterarens 
rehabiliteringsbehov. Domstolen påstod vidare det finns svårigheter kring att hitta 
andra lösningar på situationen och det är svårt att bedöma vad nyttan skulle ha blivit. 
Därmed ansåg hovrätten att chefernas oaktsamhet i detta sammanhang inte var så pass 
klandervärd att omständigheten ska beaktas som straffbar. Domstolen tyckte motsatsen 
om mobbningssituationen. När det kom till mobbningsutredningen, så tyckte hovrätten 
att den ansågs mer bristfällig och sågs som att den kunde ha varit mer omfattande. Men 
arbetsmiljölagstiftningens otydliga utformning gav utrymme för skiftande tolkningar 
och medförde att det fanns större utrymme för felbedömningar och misstag. Därav 
ansåg domstolen att misstag måste tillåtas. Även denna oaktsamhet beaktades inte som 
tillräcklig klandervärdig för att uppnå straffansvar. 
 
Avskedssituationen mot sekreteraren ansåg hovrätten var felaktig, då IFO-chefen inte 
hade den rollen som medför att han kan bära ansvar för detta. När det kommer till 
socialchefen så uttryckte domstolen att han var klandervärdig vid avskedsfrågan. Men 
han litade på andra chefernas bedömningar och uttalanden när han berörde frågan och 
därför anser domstolen att denna oaktsamhet inte ska beaktas som straffbart 
klandervärd. Fallet ogillades av hovrätten och de andra gärningarna som cheferna har 
anklagats för hade inte heller ansetts vara oaktsamma i straffbar utsträckning. Cheferna 
friades från straffansvar.96 
 

5.4 RH 1996:69 
I RH 1996:69 utreds frågan om ansvar för dödshjälp. Det handlade om K.Ö. (dottern) 
som led av en plågsam ärftlig hjärnförtvining. Denna sjukdom orsakar starkt nedsatt 
rörelseförmåga, ryckningar i kroppen, otydligt tal, depression, demens och andra 
besvär. Personer som drabbas utav detta lever i ca. 10 – 15 år efter att de har blivit 
diagnostiserade.  
 
Det åtalet handlade om var att M.Ö.(modern) anklagas för att uppsåtligt berövat sin 
dotter livet, genom att ha fört in över 100 olika tabletter i hennes mun. Dottern svalde 
tabletterna med hjälp av vatten. Det som Modern även gjorde var att hon gav sin dotter 
vin därefter.  
 
Det tingsrätten kom fram till är att dottern led av en plågsam samt obotlig sjukdom och 
att hon vid sin död var väldigt rörelseförhindrad. Men tingsrätten ansåg att hennes vilja 
                                                   
96 Hovrätten Nedre Norrland, mål nr B 399-14  
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och intellekt var intakt. Det fanns inga tvivel om att dottern hade lust att dö och att det 
var hennes vilja. Detta kunde modern inte påverka.  
 
Tingsrätten anser att en person ska dömas för dråp när personen uppsåtligen berövat 
annan livet. Medhjälp till självmord är straffritt. Detta innebär att den som är 
medgärningsman till självmordsgärningen kan straffas, men inte den som handlar på ett 
sätt som kan anses vara att personen var enbart en medhjälpare till självmordet. 
Tingsrätten påpekar vidare att även med samtycke från den som vill begå självmord 
utgör detta inte att medgärningsmanen går fri. Det tingsrätten behöver behandla var 
frågan om gränsen mellan gärningsmannaskap och medhjälp. Denna bedömningen som 
domstolen gjorde skedde i enlighet med de allmänna principerna om medverkan i 
straffrätt.  
 
Det var klarlagt i domen att dottern har försökt beröva sig livet i ett tidigare skede och 
även kommit långt i ett självmordsförsök, trots att hon var helt rullstolsbunden. Sedan 
framgick det att dottern själv drack vätskan och svalde tabletterna. Dottern hade 
förmågan att spotta ut tabletterna, samt att hennes mamma frågade henne om hon ville 
avbryta. Detta ville dottern absolut inte. 
 
Det tingsrätten kom fram till var att modern hade tillhandahållit dottern tabletterna och 
lagt dessa i hennes mun. Sedan hade modern hällt upp vatten och vin åt dottern. Men 
Tingsrätten ansåg att den dödsbringande handlagen kom från dottern själv. Det 
domstolen fick fråga sig är om moderns handlade var fråga om gärningsmannaskap 
eller om det räckans som medhjälp. Om det räknas som medhjälp, som är straffritt, kan 
det medföra att modern kan undgå straff.97  
 
Tingsrätten gjorde en jämförelse med NJA 1979 s. 802 för att bedöma om det är 
medhjälp eller inte. Det som hände i det fallet var att en person var förlamad och inte 
kunde lägga in vätskan i munnen. Gärningsmannen i fallet tillförde dödande injektioner 
till den personen som var förlamad och detta skedde utan den förlamades medverkan. 
Handlingen från gärningsmannen var så pass självständigt att bedömningen i fallet var 
att det skulle anses som gärningsmannaskap.98 Det Tingsrätten uppfatta från Högsta 
domstolens bedömning är att domstolen fäste en stor vikt vid de handlingar som den 
förlamade inte kunde medverka till. De handlingar som uppfattas som sådan, var 
injektionerna. Tingsrätten ansåg att en person som hjälper någon att begå självmord 
måste utföra ett aktivt och självständigt handlande för att det ska omfattas som 
gärningsmannaskap. Det som är skillnaden är att gärningsmannaskap inte föreligger om 
personen enbart bereder någon möjlighet att självständigt vidta åtgärder som leder till 
döden.  
 
Det tingsrätten kom fram till var att ogilla åtalet för dråp, då mammans handlande inte 
sågs som tillräckligt självständigt och aktivt. Sedan fastställde Svea Hovrätt tingsrättens 
domslut.99  
 
 

  
                                                   
97 RH 1996:69 
98 NJA 1979 s. 802. 
99 RH 1996:69 
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6. Analys och diskussion 
 

6.1 Inledning  
Jag kommer att göra en analys kring gällande rätt och om den redan stadgar ett förbud 
mot uppmuntran till självmord via tekniska medel. Analysen kommer grunda sig på de 
paragraferna som har framhävts tidigare i arbetet och jag kommer även analysera om 
hur paragraferna har använts i de svenska rättsfallen. En komparation kommer ske 
mellan det amerikanska rättsfallet och med de svenska. Sedan kommer det att utredas 
om den aktuella lagstiftningen anses vara rättvist. Detta kommer göras utifrån Finnis 
naturrättsligateori och om han skulle ha ansett att lagen i dagsläget är moraliskt 
uppbyggd. De senaste analysen görs för att utreda om en lagstiftning i området skulle 
behövas.  
 
Denna delen av analysen kommer behandla vad gällande rätt säger angående om det 
finns ett förbud mot uppmaning till självmord. Jag kommer försöka underlätta för 
läsaren genom att gå igenom vad varje paragraf säger i varsin underrubrik. Detta 
gjordes för att underlätta för läsaren, om denna har en specifik fundering kring en 
paragraf omfattar förbudet. Det går även att utläsa varför varje paragraf inte omfattar 
en specifik bestämmelse. 
 
 

6.2 Är uppmaning till mord, via tekniska medel, 
lagstiftad? 

 
6.2.1 Vållande till annans död 

 
Kan bestämmelsen i 3 kap. 7 § BrB omfatta ett förbud mot uppmaning till 
självmordmord via tekniska medel? Vissa av kraven för brottet ställer inte till med 
några problem. En gärningsman som uppmanar någon annan till självmord har handlat 
oaktsamt och orsakat någons död, när personen begår självmord. Lagens förarbete säger 
att vållande till annans död kan vara situationer där personen inte haft uppsåt att döda 
personen men ändå använt sig utav uppsåtligt våld. Det som kan vara problematiskt 
med beskrivningen utav lagen i förarbetet är att en gärningsman som begår ett 
uppmaningsbrott anses inte har haft någon form av våld i sitt handlande. Detta medför 
ett problem vid tillämpning av paragrafen. Gärningsmannen kan använda sig utav 
personens psykiska ohälsa, men det medför inte att det är en from av våld. Om lagen 
kan ändras så att den omfattar mer än våld underlättar det tillämpningen av paragrafen. 
För att resterande kriterierna går att tillämpa när gärningsmannen uppmanar en annan 
till att begå självmord via tekniska medel.  
 
I min mening passar paragrafen, vållande till annans död, bra på grund av 
oaktsamhetskriteriet som återfinns i 3 kap. 7 § BrB, då den återspeglar den oaktsamhet 
som Carter, i amerikanska fallet, uppvisade. Oaktsamhet är att personen gör en 
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avvikelse från det normala aktsamheten. Det bör uppfattas att gärningsmän som 
uppmanar en annan person, via teknik, att begå självmord anses vara en avvikelse från 
det normala aktsamheten. Det bör konstateras att en handlingsnorm är att inte uppmana 
människor att begå självmord. Gärningsmannen som uppmanar en annan person att 
begå självmord anses ha satt sig i denna situationen självmant, vilket också gör att 
oaktsamhetsregeln passar bra till omständigheterna. Det finns även något som kallas 
för medveten oaktsamhet och omedveten oaktsamhet. Uppmaning till självmord via 
tekniska medel kan omfattas av både medveten och omedveten oaktsamhet. Detta då 
gärningsmannen skulle kunna veta vad konsekvensen av dennes agerande skulle vara 
och varit likgiltig till detta, vilket skulle omfatta av medveten oaktsamhet. Men 
gärningsmannen kan även ha en omedveten oaktsamhet och det jag menar med detta är 
att en gärningsman som uppmanar en person flera gånger till självmord via tekniska 
medel bör ha insett att det finns en risk för att personen kommer att begå det. Vilket i 
sin tur medför att gärningsmannen inte kan ursäkta sig och ”gömma” sig bakom 
tekniken.  
 

6.2.2 Mord och dråp 
 
Dråp döms gärningsmän som anses ha gjort ett mindre grov dåd än när en gärningsman 
döms för mord. Mord anses vara omständigheter som omfattar grövre fall. 
Mordsbestämmelsen, i 3 kap. 1 § BrB, ger domstolen en frihet att döma för mord eller 
dråp. Det sägs att omständigheter som talar för att någon ska dömas för mord är när 
gärningen anses vara planerad. Uppmaning till självmord via tekniska medel bör anses 
vara en gärning som är planerad. Jag kan även se hur handlingen kan uppfattas som 
oplanerad. Vad jag avser med detta är att någon i ”stundens hetta” uttrycka sig på det 
sättet. Men om vi ska hänvisa till det amerikanska fallet, så återspeglar händelserna i 
fallet en planerad gärning. Om en gärningsman uppmanar en annan person att begå 
självmord och personen sedan gör detta, bör bedömningen vara att det fanns ett vållande 
eller uppsåt till att få personen att begå självmord. Men även denna bedömning bör 
göras från fall till fall. Vad jag vill få fram med mitt konstaterande är att om någon 
något i stundens hetta uppmanar en annan person att begå självmord, så ska handlingen 
inte omfattas av mordsbestämmelsen. 
 
Dråp döms en gärningsman för om hen hade dödat utan någon form av planering eller 
om det hade skett i anknytning till stark affekt. I min mening anser jag att ett förbud 
mot uppmaning till självmord via teknik inte skulle kunna omfattas av dråp. Jag 
uppfattar detta från lagen på grund av att om en person fysiskt dödar någon i stundens 
hetta, så kan denna personen inte ta tillbaka sin gärning. Vid en situation där gärningen 
inte orsakar döden på direkten utan gärningsmannen måste kontinuerligt få personen 
att begå sin egna död, medför det en svårighet att det kan ske genom stark affekt. 
Människor kan även uttrycka sig dåligt och säga saker de inte menar. Att någon säger; 
”du bör begå självmord” någon gång, ska inte medföra ett antagande personen kommer 
att göra det och den som uttryckte sig dåligt bör inte hållas till svars (vid en situation 
där personen begår självmord). Jag menar inte att uttrycka sig dåligt är acceptabelt, men 
domstolen kan inte döma någon för att personen inte hade tänkte sig för innan denne 
uttryckte sig. Men låt oss säga att det är en grupp som uttrycker sig på detta vis och alla 
uppmanar personen att begå självmord, så bör det ses som medelbart 
gärningsmannaskap. Det bör medföra att de kan gemensamt dömas. Men detta 
påstående har skett utifrån att en sådan gärning ska kunna omfattas av dråp, men det 
kan gärningen inte göra.  
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Det som skapar problem är när man ska fälla en gärningsman för mordbestämmelsen 
när hen uppmanar någon till självmord via tekniska medel är att kraven för att 
bestämmelsen ska vara aktuell medför hinder. Det som är problemet är att 
gärningsmannen måste ha begått någon fysisk handling i själva dödandet. Tar 
lagstiftaren bort denna de eller ändrar den, så skapar det möjligheten att fälla någon för 
en sådan handling. Men det finns en nackdel till att ta bort den delen, då detta kan 
medföra att många oskyldiga eller många som har utfört mindre grova brott omfattas 
av bestämmelsen. 
 
Mordsbestämmelsen har ett krav till som kan omfattas av uppmaning till självmord via 
tekniska medel och den är att gärningsmannen måste haft uppsåt vid handlingen. Det 
framgår klart att en gärningsman som vid flera tillfällen uppmanar en annan person att 
begå självmord har haft uppsåt. Gärningsmannen har uppsåt på det sättet att hen vill ge 
den andra personen ohälsosamma tankar, som medför att personen vill ta livet av sig.  
 
Självmord är inte kriminellt i Sverige, vilket jag har förståelse för. I min mening anser 
jag inte att Sverige bör kriminalisera det, utan jag vill kriminalisera gärningsmän som 
uppmanar människor att begå självmord. Men medhjälp till självmord är straffritt. 
Exemplet som togs upp i boken brott och påföljder är att en läkare vilseleder en patient 
till att tro att den lider av en svårartad sjukdom och medför till att patienten tar livet av 
sig för att undvika starka smärtor. Detta konstaterande tycker jag är vilseledande från 
doktrinen. Exemplet visar inte på att läkaren (gärningsmannen) har begått en fysisk 
handling eller anses hans muntliga berättelse som en fysisk handling? Jag skulle vilja 
att doktrinen hade utvecklat påståendet, för att handlingen bör i min mening även 
omfatta skriftligt agerande. Här uppstår ett gränsdragningsproblem. Skulle det ses som 
medhjälp till självmord om läkaren hade ringt eller skickat sms om tillståndet? Detta 
gränsdragningsproblem bör framhävas och samhället bör få information om att det kan 
eller inte kan omfattas. I min mening så bör mord och dråp även omfatta det som sker 
via tekniska medel. Det som lagstiftaren bör tänka på är om offentliga människor ska 
kunna tåla mer på grund av att de är i rampljuset. Detta anges i 
Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL.  
 
Det ska utredas om de olika rättsfallen som gör så att en gärningsman som hjälper till 
med självmord kan dömas för mord och vilka likheter samt olikheter de har till 
uppmaning till självmord med hjälp av tekniska medel. Rättsfallet NJA 1979 s. 802 där 
H handlade åt den svårt sjuka personen och gav personen dödande doser av insulin, 
vilket medför att H begick det dödande handlingen. Men vid en uppmaning till 
självmord via tekniska medel, så går det inte att argumentera att gärningsmannen begick 
den dödande handlingen utan det är personen i fråga som gjorde det när den begår 
självmord. Gärningsmannens uppmaningar medför kanske idéer till personen, men det 
medför inte att gärningsmannen har varit delaktig i själva dödandet. Kan uppmaning 
och idégivandet anses som ett tillräckligt handlande från gärningsmannens håll att det 
ska anses vara mord. Svaret på det är förmodligen nej. 
 

6.2.3 Medhjälp och självmord 
 
Det övre svaret blir nej på grund av att det finns ett rättsfall som säger emot att ett sådant 
handlande ska ses som tillräckligt. Det rättsfallet jag åsyftar är RH 1996:69. Enligt 
rättsfallet från 1996, så måste gärningsmannen aktivt handlat i stil med att hen har ett 
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aktivt agerande i själva dödandet. Att Gärningsmannen uppmanar till självmord kan 
medföra att händelseförloppet ses som medhjälp till självmord och gärningsmannen 
kommer inte fällas för mord eller dråp.  
 
Kan jag likställa uppmaning att begå självmord via tekniska medel som medhjälp till 
självmord? När gärningsmannen skickar sådana påfrestning genom tekniken, bör det i 
min mening ses som ett extra ”knuff” åt det hållet. Tanken uppstår även om 
gärningsmannen bör ha vetat att det finns en risk att den utsatte skulle faktiskt begå 
självmord och att det var gärningsmannens avsikt.  
 

6.2.4 Gärningsmannaskap 
 
Det måste föreligga gärningsmannaskap vid mord eller dråp för att en gärningsman ska 
kunna fällas för paragraferna. Gärningsmannaskap uppstår när en gärningsmannens 
handlande är så pass självständigt vid ett dödande att den kan omfattas för att vara 
gärningsmannaskap. Uppmaning till självmord anses inte omfattas av 
gärningsmannaskap på grund av att  handlandet är så pass osjälvständigt att det inte 
omfattas av det.  
 
En omständighet som skulle kunna omfattas av gärningsmannaskap är detta exempel: 
 
H frågar en nära vän om en sjukdom som H precis har fått och vännen hade fått 
diagnosen för några veckor sen (H:s vän är även läkare). Vännen uttrycker att 
sjukdomen är för plågsam för att leva och att de kan förvänta sig att dö en plågsam död 
inom några få år. Detta medför att H bestämmer sig att ta livet av sig, för att undvika 
den plågsamma döden.  
 
Doktrinen anser att det övre exemplet kan uppfattas som gärningsmannaskap och 
medför att vännen kan dömas för mord eller dråp. Vad vännen döms för beror på om 
hen har planerat eller inte planerat att säga detta till H och uppsåtet är att H ska begå 
självmord.  
 
Utifrån det övre exemplet så ger det hopp om att gärningsmän som uppmuntrar en 
annan person att begå självmord har en möjlighet att dömas för mord eller dråp. Men 
problematiken som uppstår är att exemplet påvisar inte om gärningsmannen måste vara 
fysiskt där och medverka i själva dödandet. Men paragrafen säger att detta är ett krav, 
vilket skapar en förvirring om vad som faktisk gäller.  
 
Även om doktrinen säger att det övre exemplet är gärningsmannaskap, så har ett sådant 
exempel inte kommit upp i domstol. Lag är överordnad doktrin och lagen säger att 
kravet för att fällas för mord eller dråp är att gärningsmannen ska utfört en självständig 
handling som har medfört till själva dödandet. Detta innebär i sin tur att 
gärningsmannaskap genom mord eller dråp inte är tillämpbart för att förbjuda 
uppmaning till självmord. 
 

6.2.5 Olaga tvång 
 
Kan olaga tvång omfatta ett förbud mot uppmaning till självmord? Bestämmelsen 
passar bra in till en början, då den säger att en person tvingar en annan person att göra 
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någonting. Lagen säger vidare att detta ska ha skett genom hot, vilket även passar bra 
in i handlingen om uppmaning till självmord. För att ofta hotar gärningsmannen, som i 
det amerikanska fallet, med att söka om hjälp för den utsatte eller eventuell spridning 
av något de har gjort. Frågan är om uppmaning till självmord kan ses som ett tvång och 
som i sin tur kan anses vara ”otillbörligt”. Enligt den gällande rätten som jag har 
framfört från doktrin, så kräver otillbörlighetskriteriet mer än enbart handlingen 
uppmaning. 
 
Det påstods i litteraturen brottet mot person och förmögenhetsbrott att om en 
gärningsman tvingar en annan person att begå självmord, så bör detta handlande 
omfattas av mordsbestämmelsen och jag håller med. Ett förbud mot uppmaning om 
självmord ska alltså inte anses omfattas av olaga tvång. Jag förmodar att Nils Jareborg 
inte hade tänkt på en omständighet där gärningsmannen inte är närvarande, som 
gärningsmannen är om han använder tekniska föremål. 
 

6.3 Komparation mellan den amerikanska fallet 
och de svenska fallen 

Kumlafallet har likheter, till det amerikanska fallet, då gärningsmannen använde sig av 
hot och att offret har i flera fall uttalat att denne kommer att begå självmord. Det är 
synd att vi inte fick information kring vad utfallet kunde ha blivit. Men Kumlafallet 
hade något som inte det amerikanska fallet hade. Gärningsmannen i Kumlafallet ville 
ha en tjänst tillbaka för att inte utföra spridningen. Det som inte är tydligt vid det 
amerikanska fallet är vad Carter skulle få ut av att be Roy begå självmord. Detta 
framgick inte och är en stor skillnad mellan dessa fall.  
 
Det finns många skillnader mellan Krokomfallet och den amerikanska rättsfallet. Men 
den likhet som finns är att socialsekreteraren utsattes psykiskt och inte fysiskt. Fallet 
hade vart mer kompatibelt om arbetstagaren hade vart åtalad istället för arbetsgivaren. 
Men Fallet påvisar hur svårt det är att fälla någon (i detta fall arbetsgivaren) för att en 
arbetstagare mobbar en annan arbetstagare till att begå självmord. Skillnaden här är att 
gärningsmannen (mobbaren) var till och med fysiskt närvarande och arbetsgivaren 
skulle inte hållas till svars för den dåliga arbetsmiljön. Genom denna praxis uppfattas 
att om gärningsmannen skulle ha mobbat genom tekniska medel så är det ännu svårare 
att fälla.  
 
Det amerikanska rättsfallet kan tolkas som medhjälp till självmord. Detta då Carter gav 
Roy idén om hur han skulle begå självmord. Hade ett sådant fall skett i Sverige så tolkas 
det förmodligen på samma sätt som fallet RH 1996:69, där en moder hjälpte hennes 
dotter att begå självmord. Modern fälldes inte på grund av att hennes dotter hade 
tillräckligt mycket vilja och eget agerande, vilket innebar att moderns handlande inte 
sågs som tillräckligt självständigt. Om jag jämför detta till det amerikanska rättsfallet, 
så är det tydligt att Carter inte skulle ha fällts för mord utan skulle ha fällts till medhjälp 
till självmord och därmed gått fri. Det framgår att på grund av att Carter inte fysiskt 
närvara och hjälpte Roy att inse att han ville begå självmord skulle medföra att den 
svenska domstolen skulle uppfattat Carters handlande som inte tillräckligt självständigt 
och aktivt. Den uppenbara skillnaden mellan modern och Carter är att modern var 
fysiskt där och Carter var virtuellt närvarande. Vad jag vill framhäva här är att om 
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domstolen ansåg att modern inte var tillräckligt självständig och aktiv, så bör de tycka 
att Carter var ännu mindre självständig och aktiv. Moder var till och med fysiskt där 
och gav hennes dotter de olika dödliga kombinationerna.  
 
Det finns en svårighet kring att hålla en person till vars för uppmaning till självmord 
genom tekniska hjälpmedel. Det skapar en viss problematik att finna någon ansvarig 
för ett brott när den misstänkte personen inte har varit närvarande och det som gör det 
ännu mer problematiskt är när döden inträffat genom självmord. Jag anser att det fanns 
ett värde i att ta upp detta rättsfall, just för att den belyser dessa problemområden. Min 
främsta åsikt är att jag tycker att domen som föll mot Carter är korrekt. Det jag ser som 
korrekt med domen är att domen tar ställning och hänsyn till att tekniken bara växer i 
dagens samhälle och att individer måste börja ta ett större ansvar för de handlingar som 
de begår bakom tekniken. Individer gömmer sig bakom tekniken när de agerar på ett 
sätt som inte är acceptabelt och individen skulle förmodligen inte utföra samma 
handling om denne var fysiskt närvarande. Människor har kunnat gömma sig länge 
bakom tekniken utan att få konsekvenser av deras agerande. Min åsikt är att Carter 
borde ha dömts för  mord eller dråp istället för det amerikanska motsvarigheten till 
vållande till annans död. Vad som skiljer dessa brotten åt är vilken intention som fanns. 
Det står tydligt, i min mening, att Carter ville få Roy att begå självmord.  
 
Det som jag tycker var ett bra beslut av rätten att ta är att inse att vi idag se ordet 
närvarande på annat sätt än vad vi gjort tidigare. Det ska inte spela någon roll om Carter 
var fysiskt närvarande vid självmordet och det ska kunna räcka med att hon bara närvara 
virtuellt. Med tanke på den tekniken som har utvecklats, så bör rätten arbeta mot att 
personer som begår brott genom teknik inte ska behöva vara närvarande. Det är också 
betydelsefullt att rätten försöker sätta ner foten, så att de individer i samhället vet att 
det finns en konsekvens till ett så fruktansvärt agerande. Men det krävs stora insatser 
idag för att kunna omfatta mycket som försiggår på nätet och det mest fördelaktiga är 
ändra gällande rätt, så att den omfattar den nya tekniken. Men jag tycker att den 
amerikanska rätten gjorde ett fördelaktigt jobb med detta och förde in tekniken via 
praxis.  
 
Det amerikanska rättsfallet kan både tillämpas på medveten oaktsamhet och omedveten 
oaktsamhet. Gärningsmannen kan ha medveten aktsamhet då hen vet att om den 
uppmanar en person med psykiska problem att begå självmord så kommer denna att, 
med stor sannolikhet att göra det. Men det går även att tillämpa omedveten oaktsamhet 
på grund av att gärningsmannen borde inse att ett uppmanande till självmord skulle 
medföra en risk att den utsatte personen gör det. Det framgår klart att Carters handlingar 
inte kan omfattas av svenska mordparagrafen, då legalitetsprincipen skapar ett hinder. 
Bevisfrågan i fallet blir väldigt svårt, på grund av att det är svårt att bevisa att det var 
Carter som skrev det via sin mobil.  
 
Det ända som gör det amerikanska fallet svårt att döma i Sverige är att det inte är 
kriminaliserat att begå självmord. Men annars betedde sig Carter på ett oaktsamt sätt 
och i min mening så kan man lägga gärningen henne på last. Hade Carter uteblivit att 
uppmana Roy till självmord vid den kritiska tidpunkten, så hade han förmodligen vart 
vid liv. Vad jag avser med den kritiska tidpunkten är när Roy gick ur bilen och ringde 
Carter. Då beslöt Carter att beordra honom att sätta sig i bilen igen, vilket han gjorde 
och medförde att han är död. Hade hon inte gjort detta hade han förmodligen vart vid 
liv nu.  
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Det är uppenbart att Carter likgiltig inför riskerna. Detta medför möjligheten att straffa 
henne, om de andra kraven var uppfyllda, för grovt oaktsamhetsbrott. Problematiken 
föreligger dock fortfarande och det är att självmord är inte kriminaliserat. Det jag avser 
är inte att kriminalisera självmord, utan själva uppmaningen till självmord (6 kap. 13 § 
BRB).  
 

6.4 Ska det finnas en lagstiftning som omfattar ett 
förbud mot uppmaning till självmord via 
tekniska medel? 

Kan det ses som rättvist att människor som uppmuntrar till självmord inte straffas 
utifrån Finnis teori om rättvisa och de sju nyttigheter. De nyttigheter som inte uppfylls 
med att någon blir uppmuntrad att begå självmord är:  
 

• Livet då offret får en uppfattning att dennes liv är inte värt att leva och att 
gärningsmannen vill beröva personen livet. Denna nyttighet måste finnas för att 
kunna ha de andra grundläggande nyttigheterna.  

• Sällskapliga nyttigheten kränks också, då offret inte får leva i harmoni och frid. 

Enligt Finnis måste man beakta de grundläggande nyttigheterna för att veta om vi agerar 
moraliskt korrekt.  
 
Kan det anses att den praktiska förnuftet används när ett förbud mot uppmaning till 
självmord, via tekniska medel, inte har lagstiftats om? Finnis anser att den praktiska 
förnuftet i samhället strävar efter ett slags idealsamhälle där människor agerar moralisk 
och ger möjligheten för att alla ska kunna ta del av de grundläggande nyttigheterna. Jag 
anser att om Sverige inte lagstiftar om ett förbud mot uppmaning till självmord, via 
tekniska medel, så agerar vi i detta land inte moraliskt enligt Finnis teori. Idealsamhället 
ska sträva efter att alla ska ha samma möjligheter till att inneha alla grundläggande 
nyttigheterna. Det en lagstiftning skulle medföra är att vi jobbar mot en moraliskt 
samhälle som även skyddar oss människor av att bli utsatta via tekniken.  
 
Jag anser att undvika att lagstifta om ett förbud mot uppmaning till självmord inte kan 
uppfattas som rättvist. Detta då vi bör behandla hela befolkningen lika, även de som 
agerar som gärningsmän bakom tekniska medel. Varför ska vi kunna döma någon som 
är fysiskt där men inte döma den som agerar med hjälp av teknik. Vi går mer och mer 
mot ett mer tekniskt samhälle och bör börja lagstifta kring det. Finnis rättviseteori kan 
tillämpas på denna omständighet. Intersubjektivitet föreligger då det uppkommer 
problem mellan två parter, genom att en person uppmanar den andra att begå självmord. 
Vi har en plikt gentemot varandra och har en skyldighet att inte försöka få varandra att 
begå självmord. Jämlikhet föreligger inte på grund av att den som blir utsatt på nätet 
inte får samma hjälp som den som blir utsatt med en närvarande gärningsman. Detta 
medför att det inte är rättvist utifrån Finnis rättviseteori. Därav bör samhället lagstifta 
om ett förbud mot uppmaning till självmord.  
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Vad som framgår är att medhjälp till självmord  kan omfatta uppmaning till självmord, 
via tekniska hjälpmedel. Vilket inte är ett straff och medför att gärningsmannen går fri 
och fälls inte för mord eller dråp. Gärningen motsvarar detsamma som mord eller dråp. 
Det ska inte vara acceptabelt att genom näthat uppmuntra någon att begå självmord. 
Amerikanska rättsfallet är ett bra exempel på att vi går mot en mer teknologisk 
samhälle, där gärningsmän når sina offer på andra sätt än att fysiskt närvara. 
Jämförelserna med svenska rättsfall, som gjordes i tidigare avsnitt, visar att vi i 
dagsläget inte har någon praxis som omfattar ett förbud mot uppmaning till självmord 
via tekniska hjälpmedel. Enligt legalitetsprincipen ska vi med försiktighet tolka 
straffrätten och detta medför att gärningen inte ens omfattar mord eller dråp. 
 
Det uppkommer ett större och större behov att ha en lag som förhindrar uppmaning 
genom självmord via tekniska hjälpmedel. Detta på grund av att det anses vara enkelt 
att utreda och lagföra brott som begås genom teknik. Beteenden som att uppmuntra 
andra till självmord anses vara hänsynslösa och klandervärdiga, därav bör vi 
kriminalisera beteendet. Samhället skulle inte accepterat att en gärningsman, som 
fysiskt närvara hos offret, uppmuntrar ett offret att begå självmord. Varför skulle 
samhället acceptera att en gärningsman kan göra detta skriftligt eller muntlig? 
 

6.5 Förbättringsområden 
Det finns utrymme för förbättring genom en eventuell lagändring. Domstolen i Sverige 
kan inte skapa ny praxis i området på grund av att gärningen kommer inte kunna 
omfattas av mordsbestämmelserna. Orsaken till detta är att domstolen ska tillämpa 
straffrättens regler med försiktigheter och inte införa egna tolkningar kring området. 
Detta medför att enda sättet för att svensk lagstiftning ska kunna omfatta handlingen, 
förbud mot uppmaning till självmord via tekniska medel, som mord är vid en 
lagändring.  
 
De problem som finns är dels tekniken och sedan även att det är en handling som 
självmord. Självmord är inte kriminaliserat i svensk lagstiftning, vilket gör det svårare 
att försöka utreda om det är otillåtet att uppmana någon till självmord. Det är väldigt 
svårt att kriminalisera självmord, fast det skulle skapa en lösning på problematiken. Det 
en kriminalisering av självmord skulle orsaka är att det skulle gå att fälla personer som 
har medverkat till andras självmord. Jag har tidigare påstått att det är orimligt att 
kriminalisera självmord, då vi inte ska döma människor som mår dåligt och ska inte 
fälla människor som har misslyckats med att begå självmord. Detta förbättrar inte 
personens tillstånd. 
 
Det konstateras att om det föreligger gärningsmannaskap blir rubriceringen mord eller 
dråp istället för medhjälp till självmord. Detta på grund av att det aktiva handlandet är 
så pass dominerande så att det inte är den utsatte som ”mördar” sig själv längre. Ännu 
ett problem uppkommer när uppmaning till självmord sker genom tekniska medel. Min 
första tanke är att domstolen vill inte döma någon för uppmaning till självmord genom 
teknik på grund av att personen inte fysiskt närvarat samt att domstolen måste följa 
legalitetsprincipen. Detta medför att en sådan omständighet kan ses som lagligt och 
därav fälldes inte personerna i exempelvis ”kumlafallet”. 
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För att det ska finnas en möjlighet att fälla någon för mord/dråp för handlingen 
uppmaning till självmord via tekniska medel måste gärningsmannen anses ha 
gärningsmannaskap. Gärningsmannen måste på något sätt varit delaktig i själva 
dödandet.   
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7 Slutsats 
 
För att sammanfatta arbetet så kommer jag att avslutningsvis besvara frågeställningarna 
med hjälp av den fakta och analys som har framställts. För att vara så tydlig som möjligt 
har jag besvarat de olika frågeställningar i skilda underrubriker.  
 

7.1 Finns det någon straffbestämmelse som 
omfattar ett förbud mot uppmaning till 
självmord? 

Det som kan fastställas är att medhjälp till självmord i dagsläget kan omfatta gärningen 
uppmaning till självmord. De andra paragraferna som vållande till annans död, 
mordsbestämmelsen och olaga tvång har omständigheter som gör att paragraferna inte 
är tillämpbara.  
 
Legalitetsprincipen medför att jurister och domare måste tolka straffrätten med 
försiktighet, vilket skapar svårigheter kring att göra analogier. Handlingen uppmaning 
till självmord via tekniska medel är en omständighet som bör omfattas av 
mordsbestämmelsen och inte bara omfattas av medhjälp till självmord. Därav måste 
lagen ändras för att mordsbestämmelsen ska kunna omfatta ett förbud mot uppmaning 
till självmord via tekniska medel. Men det går även att justera bestämmelsen med en 
lagändring, så att den omfattar ett förbud mot uppmaning till självmord via tekniska 
medel.  
 
Vållande till annans död kan inte omfatta ett förbud mot uppmaning till självmord via 
tekniska hjälpmedel. Anledningen till detta är att handlandet kan anses inte anses 
omfatta våld. Uppmaning till självmord anses inte vara något fysiskt våld.  
 
Handlingen som begicks av Carter i det amerikanska fallet bör omfattas av 
mordsbestämmelsen. Men 3 kap. 7 § BrB skapar ett hinder för att gärningsmannen ska 
kunna vara ansvarig för offrets död, när offret själv har utfört handlingen, krävs det att 
offret känner sig så pressad till att begå handlingen och utan att velat begå den tidigare. 
Den som begår självmord har oftast haft tankar kring det tidigare, annars är det svårt att 
utföra en sådan handling. Bevisningen skapar också ett problem, då det är svårt att 
bevisa att personen hade respektive inte hade de tankarna.   
 

7.2 Bör det finnas en bestämmelse som förbjuder 
någon att uppmana till självmord? 

Vad jag avser i området och utifrån det jag har fått fram, bör det finnas en bestämmelse 
som omfattar ett förbud mot uppmaning till självmord via tekniska hjälpmedel. Detta 
då tekniken har utvecklats i snabb takt och det finns andra sätt att döda människor på 
än att vara fysiskt närvarande. Juridiken måste utvecklas i samma takt för att kunna 
omfatta nya straffrättsliga handlingar.  
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Legalitetsprincipen anger att om det inte finns en lag, så har inget brott skett och 
samhället vill undvika att en uppenbart skyldig gärningsman går fria. Hade det 
amerikanska fallet utspelat sig i Sverige hade resultatet förmodligen blivit att 
gärningsmannen hade fällts för medhjälp till självmord eller gått fri, vilket är moraliskt 
fel och bör även vara juridiskt fel.  
 
Enligt Finnis grundläggande nyttigheter så agerar samhället, när det avser att inte 
förbjuda uppmaning till självmord, inte på ett moraliskt sätt. Detta på grund av att de 
som blir uppmanade att begå självmord inte får samma förutsättningar att åtala sina 
gärningsmän. Grundläggande nyttigheterna till liv och vänskap uppfylls inte.  
 
Ur Finnis rättviseteori är det inte rättvist att inte lagstifta om ett förbud mot uppmaning 
till självmord via tekniska medel, då samhället har en plikt att förhindra detta. En 
gärningsman som får människor att dö via tekniska hjälpmedel, ska inte kunna straffas 
lindrigare.   
 
Avslutningsvis vill jag påstå att vi går mot ett mer tekniskt samhälle och lagstiftaren 
har avvaktat med att ändra straffrätten till att anpassa dagens samhälle, när det avser 
den tekniska utvecklingen. För att bemöta samhällsnyttan, så bör vi lagstifta i områden 
där tekniken används för att begå brott. Samhället kan börja med att inte tillåta 
gärningsmän att begå brott som uppmaning till självmord via tekniska medel.  
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