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Sammanfattning    
 
Underlåtenhet och handling är två varianter av mänskliga gärningar. Det vanligaste är att ett 

brott begås genom en aktiv handling men i vissa fall är underlåtenhet straffbelagt. Det kan 

vara ett brott där underlåtenhet är direkt straffbart enligt straffstadgandet, t.ex. underlåtenhet 

att avvärja allmän fara, BrB 13:10. Det kan också vara ett effektbrott som tar sikte på 

effekten, t.ex. mord eller misshandel, BrB 3:1 och 3:5, och inte om gärningen begås genom 

handling eller underlåtenhet.  

 

Gäller det ett effektbrott genom underlåtenhet krävs för straffansvar dessutom att 

gärningsmannen haft en särskild plikt att handla, att denne befunnit sig i garantställning. 

Vilka som intar en sådan ställning framgår inte av lag, och behandlas sparsamt i förarbeten 

och praxis, utan har utarbetats i doktrin genom garantläran. En del av syftet med arbetet har 

varit att utreda garantlärans tillämpning i svensk rätt.  

 

Det råder i princip enighet om att en garantställning kan uppkomma på grund av att aktivitet 

påbjuds i lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Garantställning kan också uppkomma 

på grund av särskild yrkesskyldighet, på grund av avtal eller åtagande och på grund av eget 

föregående handlande. I doktrin har det debatterats om garantställning kan uppkomma på 

grund av nära levnadsgemenskap. Tidigare har det inte funnits stöd i praxis för denna 

ståndpunkt, men 2013 kom ett avgörande från Högsta domstolen, där det fastslås att 

styvföräldrar kan inta garantställning och att garantställning kan uppkomma på grund av 

åtagande.  

 

Slutsatsen, som fastslås i arbetet, är att garantläran inte tillämpas i någon större utsträckning i 

svensk rätt och, när den gör det, är det framför allt på familjerättsliga förhållande. Det kan 

med säkerhet sägas att föräldrar/vårdnadshavare intar ställning av skyddsgarant gentemot sina 

barn. Det kan även konstateras att en rättslig plikt att handla, som förespråkarna för den så 

kallade rättspliktsteorin anser krävs för att någon ska befinna sig i garantställning, varken är 

nödvändigt eller tillräckligt för att säga att en garantställning föreligger.  

 

En andra del av syftet har varit att besvara hur garantlärans tillämpning förhåller sig till 

legalitetsprincipen och EKMR. I straffrättsliga sammanhang ska alltid den tungt vägande 

legalitetsprincipen beaktas. Den ställer bland annat krav på förutsebarhet och en 
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rättstillämpning fri från godtycke. Även EKMR, som utgör svensk lag, ställer krav på 

inhemsk lagstiftning och rättstillämpning. Bland annat har Europadomstolen fastslagit att 

brott måste tydligt definieras i lag men att kravet på förutsebarhet kan vara uppfyllt även utan 

uttrycklig lagbestämmelse, om det finns en klar och entydig praxis. Så som garantläran 

tillämpas idag, uppfyller den inte kraven på förutsebarhet enligt legalitetsprincipen. Inte heller 

uppfyller den kraven enligt EKMR, då det varken finns lagbestämmelse eller en klar och 

entydig praxis om när en garantställning kan uppkomma.  
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Förkortningar    
 
BrB  Brottsbalken (1962:700)  

BrP  Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 

EKMR  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna  

Europadomstolen Europadomstolen för mänskliga rättigheter 

FB  Föräldrabalken (1949:381) 

HD  Högsta domstolen 

JT     Juridisk Tidskrift  

NJA    Nytt juridiskt arkiv, avdelning 1  

Prop.    Proposition 

RF   Regeringsformen (1974:152) 

RH   Rättsfall från hovrätterna 

SOU    Statens offentliga utredningar 

SvJT    Svensk Juristtidning  

ÄktB     Äktenskapsbalken (1987:230) 
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1   Inledning  
 
Kan man straffas för något man inte gjort? 

 

Till skillnad från våra nordiska grannar och många länder i Europa har Sverige ingen så 

kallad civilkuragelag som lagstadgar en plikt att ingripa om någon befinner sig i fara eller 

nöd. Vid den senaste utredningen på området ansågs inte heller införandet av en sådan lag 

nödvändig. Samtidigt är det möjligt att dömas för mord genom att se på, utan att ingripa eller 

vidta åtgärder, när en person misshandlar någon till döds. Detta förutsatt att du intar en så 

kallad garantställning gentemot den som blir misshandlad.1 

 

Det vanligaste är att ett brott begås genom handling, men under vissa omständigheter är 

underlåtenhet straffbelagt.2 Enligt garantläran kan den som intar ställning av garant gentemot 

någon eller något dömas för sin underlåtenhet att ingripa i vissa fall.3 

Garantläran är inte lagstadgad i svensk rätt utan utgör en så kallad allmän princip. Dess 

omfattning är ett rättsområde som fortfarande är relativt oklart, då det inte finns förarbeten i 

någon större utsträckning samt att praxis på området är sparsam varför det är intressant med 

en närmare granskning.4 Garantläran har framför allt utarbetats i doktrin men på senare år har 

några avgöranden kommit som dels belyser problematiken dels förändrat rättsläget. Störst 

betydelse har NJA 2013 s. 588 det så kallade ”styvpappan-fallet” fått som kommer granskas 

närmare. 

Till skillnad från garantläran är legalitetsprincipen lagstadgad i Sverige och har i svensk rätt 

respekterats i ca 200 år.5 Legalitetsprincipen framgår i regeringsformen (RF) men också i 

brottsbalken (BrB), lag (1964:163) om införande av brottsbalken (BrP) och  Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR) som utgör svensk lag.6 En intressant aspekt är om garantläran är förenlig med denna 

vår kanske viktigaste princip, legalitetsprincipen, som bland annat ska säkerställa 

                                                
1 SOU 2011:16, s. 11 och 16; Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 127; Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 

2015-05-19, mål 454-15. 
2 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 39.  
3 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 109. 
4 Strahl, 1976, s. 320.  
5 SOU 1988:7, s. 43 f.  
6 Danelius, 2015, s. 44.  
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rättssäkerhet och förutsebarhet. Hur förutsebart är det när någon kan inta garantställning, om 

det inte finns reglerat i lag? 

1.1   Syfte  och  frågeställningar  
Syftet med arbetet är att utreda garantlärans tillämpning i svensk rätt samt att studera och 

analysera garantläran utifrån legalitetsprincipen och de krav EKMR ställer på inhemsk 

lagstiftning och rättstillämpning.  

 

För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

-   Vad innebär garantläran och hur tillämpas garantläran i Sverige? 

-   Vad innebär legalitetsprincipen och vilka krav ställer EKMR på inhemsk lagstiftning och 

rättstillämpningen? 

-   Hur överensstämmer tillämpningen av garantläran i Sverige med legalitetsprincipen och 

EKMR:s krav?   

 

1.2   Avgränsningar  
Uppsatsen kommer enbart att behandla skyddsgaranter och skyddsgarantställning gentemot 

person. Bara en kort beskrivning av övervakningsgaranter kommer att ges (se mer om dessa 

begrepp under kap. 5.1.1 och 5.1.2). Även om samtliga ansvarsgrunder kommer att beröras 

kommer ett visst fokus ligga på ansvarsgrunden som kallas ”nära levnadsgemenskap”, 

eftersom denna varit relevant i praxis på senare år, samt innebär störst betänkligheter ur 

legalitetssynpunkt. I första hand kommer brott enligt 3 kap. BrB behandlas, då det framför allt 

är utifrån dessa garantläran utformats.7  

 

När det gäller rättssäkerhet - som en aspekt av legalitetsprincipen - kommer inte begreppen 

formell och materiell rättssäkerhet behandlas. Rättssäkerhet är ett mångfacetterat begrepp och 

det som kommer fokuseras på är aspekten förutsebarhet, som framför allt är relevant när det 

gäller förhållandet till garantläran.8 

 

Vad gäller EKMR kommer artikel 7 och legalitetsprincipen behandlas. Andra artiklar som 

skulle kunna bli relevanta kommer inte behandlas även om artikel 8, 15 och 16 omnämns i 

                                                
7 Jareborg, 1995, s. 121. 
8 Frändberg, 2000/01, s. 270.  



9 
 

förhållande till artikel 7 då det i ett rättsfall där dessa varit aktuella delvis även uttalats 

allmänt om vilka krav EKMR ställer på inhemsk lagstiftning.  

  

Arbetet kommer inte att behandla påföljdsfrågor eller straffmätning på grund av att det inte är 

möjligt inom ramen för detta arbetets omfång. 

 

1.3   Metod  och  material  
Den metod som kommer användas är en i huvudsak rättsvetenskaplig metod, då arbetet till 

stora delar innebär att fastställa gällande rätt. De traditionella rättskällorna, i enlighet med 

rättskälleläran, kommer att studeras och analyseras för att besvara syftet, men även källor 

utanför dessa kommer att användas. Eftersom garantläran endast i liten utsträckning berörs i 

de traditionella rättskällorna, har en rättsvetenskaplig metod valts som är något vidare än den 

rättsdogmatiska eller juridiska metoden angående vilka källor som ska, bör och får användas. 

Rättsvetenskaplig metod inbegriper dessutom även andra metoder än rent juridisk metod för 

att analysera rätten, som t.ex. jämförande metod som delvis använts i arbetet.9 Vid sidan av 

lagstiftning utgörs de traditionella rättskällorna främst av förarbeten, praxis och doktrin i 

angiven ordning. Även praxis från Europadomstolen för mänskliga rättigheter 

(Europadomstolen) bör idag tillmätas samma betydelse som de traditionella och har närmast 

samma ställning som praxis från HD. 10  De källor som använts, som faller utanför de 

traditionella men fortfarande kan sägas utgöra rättskällor, är artiklar ur juridiska tidskrifter 

och opublicerade avgöranden från underrätterna.11 

 

Gällande de traditionella rättskällorna kommer lagstiftning att användas för bedömning av 

brott som kan bli aktuella under 3 kap. BrB samt, till viss del där delar av garantläran kan 

sägas framgå av lag, t.ex. föräldrabalken (FB) 6:2 och 6:3. Även i bakgrundsavsnittet kommer 

lagstiftning att användas för att beskriva brott som begås genom underlåtenhet. Som nämnts 

är förarbeten på området mycket begränsat och det som framför allt kommer att användas är 

statens offentliga utredningar (SOU), och i huvudsak Handlingspliktsutredningen från 2011, 

där garantläran behandlats. Förarbetena har studerats för att besvara hur garantläran ser ut och 

tillämpas i svensk rätt, även om garantläran inte har varit en huvudfrågeställning i de 

utredningar och propositioner som använts. Vad gäller praxis har, eftersom avgöranden från 

                                                
9 Sandgren, 2007, s. 36 – 39. 
10 Hjertstedt, 2011, s. 44 och 138.   
11 A.a. s. 58. 
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Högsta domstolen (HD) som behandlar garantläran är få, framställningen kompletterats med 

avgöranden från hov- och tingsrätt för att få en bild över hur garantläran tillämpas i praktiken 

i domstolarna. Vad gäller urval har ett försök gjorts att studera en majoritet av de rättsfall där 

garantläran tillämpats. Praxis har även använts i bakgrundsavsnitten för att exemplifiera vissa 

förhållanden. På grund av att lag, förarbeten och praxis finns i liten utsträckning har andra 

källor som kommer längre ner i rättskällehierarkin använts i större utsträckning.12 I huvudsak 

har doktrin använts då det är där garantläran till stor del utvecklats och beskrivs. Senaste 

doktrin som närmare behandlar garantläran är Kriminalrättens grunder av Asp, Ulväng och 

Jareborg. Denna har använts i stor utsträckning och bygger på tidigare texter av Jareborg. Då 

det behövts har Jareborgs egna verk konsulterats, men texten är i många delar identisk med 

den i Kriminalrättens grunder. Bland nyare doktrin som konsulterats är Straffansvar av 

Leijonhufvud och Wennberg. Även äldre doktrin, som är relevant för förståelsen av 

garantläran har använts, och då framför allt Allmän straffrätt i vad angår brotten av Strahl och 

Straffrättens allmänna del andra häftet av Agge. Samtliga dessa har refererats till av HD och 

kan därför sägas utgöra doktrin.13 

Vad gäller syftets andra del har - för att besvara frågan om legalitetsprincipens innebörd och 

dess förhållande till garantläran - lag, förarbeten och praxis använts men även här i huvudsak 

doktrin samt artiklar ur juridiska tidskrifter. Lagstiftning har använts för att återge hur 

legalitetsprincipen kommit till uttryck i lagen. Förarbeten har inte använts i någon större 

utsträckning men det som använts är SOU 1988:7 som beskriver legalitetsprincipens 

utveckling och ställning i svensk rätt. Praxis har även i denna del använts för att förtydliga 

och exemplifiera. Till stor del har Den straffrättsliga legalitetsprincipen av Frände 

konsulterats, i vilken han noggrant beskriver innebörden av legalitetsprincipen men också den 

doktrin som angivits ovan. För att beskriva rättssäkerhet som en aspekt av legalitetsprincipen 

har framför allt artiklar ur juridiska tidskrifter som behandlar innebörden av rättssäkerhet 

använts. Rättssäkerhet är ett mångfacetterat begrepp utan en entydig betydelse därför har ett 

urval har gjorts till artiklar som behandlar rättssäkerhet i aspekt av förutsebarhet. Dels för att 

det får sägas råda enighet om att förutsebarhet är en förutsättning för rättssäkerhet och dels för 

att det är den aspekten av rättssäkerhet som är relevant i förhållande till tillämpningen av 

garantläran.  

                                                
12 Sandgren, 2007, s. 36. 
13 Hjertstedt, 2011, s. 57. 
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För att besvara syftets del om EKMR har praxis från Europadomstolen studerats samt i viss 

utsträckning doktrin. Den primära rättskällan, när det gäller att tolka EKMR och dess 

utveckling, är Europadomstolens praxis.14 Eftersom de faktiska svenska reglerna, som i fallet 

med garantläran, sällan prövats av Europadomstolen kan i närmast en jämförande metod 

sägas använts, då svensk rätts förenlighet med EKMR jämförs med vad Europadomstolen sagt 

om andra staters rättssystems förenlighet med EKMR. Asp menar att en jämförelse kan 

utgöras av ett så kallat ”internt komparativt perspektiv”, vilket innebär att jämförelser görs 

inom rättssystemet. 15  Då EKMR utgör svensk rätt kan ett sådant jämförande intern 

komparativt perspektiv sägas använts i analysen där garantläran jämförs mot EKMR och 

legalitetsprincipen. De rättsfall som använts, har valts eftersom frågan om legalitetsprincipen 

och krav på inhemsk lagstiftning och förutsebarhet varit relevant i dessa. I vissa fall finns 

praxis från Europadomstolen endast tillgänglig på franska och därför har Svensk 

Juristtidnings (SvJT) sammanställning av Europadomstolens domar i dessa fall konsulterats. 

Den doktrin som använts är Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna av Danelius, som ingående behandlar 

EKMR:s innebörd.  

1.4   Disposition  
Uppsatsen inleds med en beskrivning av underlåtenhetsbrott och en presentation av brotten i 

abstrakt mening i ommisivdelikt och kommissivdelikt, och i konkret mening i äkta- och oäkta 

underlåtenhetsbrott. Även kausalsamband kommer behandlas under arbetets första del. 

Därefter kommer, i kapitel 3 ”Allmän skyldighet att bistå nödställd”, att behandlas det faktum 

att det inte finns någon lagstadgad plikt i Sverige att bistå nödställd och varför inte en sådan 

ansetts nödvändig. Även de fall där det finns en skyldighet att bistå nödställd kommer att 

presenteras. Under kapitel 4 behandlas inledningsvis rättspliktsteorin, som framför allt 

förespråkas i äldre doktrin, för att därefter gå över till garantläran och den första 

frågeställningen för om garantläran ska kunna bli aktuell, att underlåtenhet omfattas av 

ordalydelsen i straffstadgandet. I kapitel 5 behandlas närmare vad som avses med 

garantställning, när den kan uppkomma och de olika ansvarsgrunderna. Som avslutning på 

arbetets första del, kommer i kapitel 6 en slutsats om hur garantläran tillämpas i svensk rätt.  

 

                                                
14 A.a. s. 138. 
15 A.a. s. 50 – 51 och 139; Asp, 2004, s. 52 – 56.  
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Arbetets andra del inleds i kapitel 7 med en bakgrund och beskrivning av innebörden i 

legalitetsprincipen och de fyra förbud som kan sägas definiera denna samt ett kapitel om 

rättssäkerhet. För att återknyta till garantläran kommer en del där åsikter om garantlärans 

förhållande till legalitetsprincipen presenteras. EKMR och de krav som denna ställer på 

inhemsk lagstiftning och tillämpning kommer sedan att gås igenom. Avslutningsvis kommer 

huvudanalysen, som besvarar hur tillämpningen av garantläran förhåller sig till 

legalitetsprincipen och kraven enligt EKMR. Analys kommer också delvis ske löpande under 

arbetets gång.  

  

2   Underlåtenhet  
 
2.1   Inledning  
Ett brott är en gärning som är beskriven i BrB eller annan lag eller författning, för vilken är 

stadgat straff, BrB 1:1. Det vanligaste är att ett brott begås genom handling, men i vissa fall 

kan brott även begås genom underlåtenhet. Handling och underlåtenhet är två varianter av 

mänskliga gärningar. I doktrin konkretiseras detta genom att tala om förbud och påbud. 

Strafflagstiftningen innehåller både förbud och påbud. De flesta brott är konstruerade som ett 

förbud och innebär att gärningen är formulerad som en handling. Gärningsmannen begår en 

förbjuden handling, t.ex. när denne slår någon. Är brottet däremot konstruerat som ett påbud 

straffas gärningsmannen för att inte agerat på ett angivet sätt, eller med andra ord, personen 

straffas för sin underlåtenhet att utföra en påbjuden handling.16 Brottsbeskrivningarna i BrB 

som uttryckligen kan begås genom underlåtenhet är få.17 Ansvar för underlåtenhet bör först 

beaktas, när det konstaterats att ansvar för handling inte är aktuellt. Om en handling och 

resultatet av handlingen faller under en brottsbeskrivning är det inte nödvändigt att ta hänsyn 

till om eventuell underlåtenhet och dess resultat också gör det.18 Ofta anses brott som begås 

genom underlåtenhet som mindre straffvärda än brott begångna genom handling.19 

 

Jareborg poängterar att underlåtenhet inte är detsamma som passivitet. Ansvar för 

underlåtenhet är inte uteslutet även om en viss handling företagits. Så länge gärningsmannen 

inte företagit vad denna borde gjort, kan ansvar för underlåtenhet bli aktuellt. Ett klassiskt 

exempel är badvakten som slänger en livboj i vattnet när ett barn håller på att drunkna, men 
                                                
16 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 39. 
17 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 105; Jareborg, 2001, s. 181. 
18 Jareborg, 1995, s. 127; se bland annat Hovrätten över Skåne och Blekingen dom 2015-05-19, mål B 454-15                                        
angående straffmätning. 
19 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 105; Jareborg, 2001, s. 181. 
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inte själv hoppar i och försöker rädda barnet.20 På samma sätt är inte varje icke-företagande av 

en handling underlåtenhet.21 För att ansvar för underlåtenhet ska kunna utkrävas måste det 

varit möjligt att utföra den underlåtna handlingen.22 Vad som krävs av en person, ska ses 

utifrån en objektiv bedömning av omständigheterna i det specifika fallet, det får inte ha varit 

objektivt omöjligt att avbryta händelseförloppet.23 Det är därför utan betydelse om subjektiv 

omöjlighet att företa handlingen förelegat, det är ändå att rubricera som underlåtenhet. 

Däremot skulle en subjektiv omöjlighet vara ursäktad, enligt principen ultra posse nemo 

obligatur, som innebär att ingen är skyldig att göra mer än vad han kan göra.24 

 

Vissa brott kan aldrig begås genom underlåtenhet. Det gäller framför allt brott som ställer 

krav på egenhändigt handlande. Brott där ett levnadssätt snarare än en gärning är straffbelagd, 

t.ex. koppleri, BrB 6:12, eller vårdslöshet mot borgenärer, BrB 11:3, är exempel på 

egenhändiga brott. Sexualbrotten enligt 6 kap. BrB har också av tradition setts som brott som 

ställer ett krav på egenhändigt handlande. Det pågår dock numera en utveckling mot att inte 

se t.ex. våldtäkt, BrB 6:1, som ett egenhändigt brott, utan att underlåtenhet att ingripa kan 

konstituera ett gärningsmannaskap.25  

 

Ett brott som begås genom underlåtenhet kan begås som ett uppsåtsbrott eller 

oaktsamhetsbrott. Ett uppsåtligt handlande innebär, att någon handlar med insikt om vad den 

gör och, om brottet kräver en effekt, med insikt om vad handlandet får för följd. Enligt BrB 

1:2 1 st. gäller, att om inget annat är särskilt föreskrivet, ska en gärning anses som brott enbart 

då den begås uppsåtligen. För att ett brott ska kunna begås genom oaktsamhet krävs att det 

framgår av straffstadgandet. Någon definition av oaktsamhet finns inte i lagen. Oaktsamhet i 

straffrättslig mening innebär alltid ett avvikande från önskvärt handlande. Det krävs också ett 

visst mått av oaktsamhet för att grunda straffansvar.26 Asp, Ulväng och Jareborg uttrycker det 

som att uppsåt innebär att gärningsmannen förstår vad denne gör, medan oaktsamhet innebär 

att gärningsmannen åtminstone ”borde förstå” vad denne gör.27 

 

                                                
20 Jareborg, 1994, s. 46; Jareborg, 1984, s. 118.  
21 Se Brottsbalken: En kommentar (version 1 juli 2015, Wolters Kluwer Zeteo) kommentar till 1 kap. 1 § under 

rubrik Legalitetsprincipen.  
22 Strahl, 1976, s. 292. 
23 Sjögren, 2014, s. 4.  
24 Jareborg, 1969, s. 100; Sjögren, 2014, s. 4. 
25 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 126; SOU 2010:71, s. 194; RH 2004:58; ÅM 2012/3665. 
26 Leijonhufuvud och Wennberg, 2009, s. 55 f.  
27 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 64. 
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Rättsfall som behandlar ansvar för orsakande genom underlåtenhet är få. I praxis finns en 

koncentration till fall som rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada, även om 

flertalet brott i alla fall teoretiskt, kan begås genom underlåtenhet och betydligt fler fall borde 

uppdagas. Enligt Asp, Ulväng och Jareborg tyder det på en onödig försiktighet från 

åklagarens sida att ta upp fall som rör orsakande genom underlåtenhet. En anledning till det 

kan vara att garantläran fortfarande är outvecklad och otydlig (se mer om detta under kap. 

4).28 Som kommer visas nedan, kan utvecklingen under senare år sägas ha tagit en vändning 

vad gäller försiktighet från åklagarens sida att väcka åtal för underlåtenhetsbrott och andra 

brott än oaktsamhetsbrott.29 

 

2.2   Omissivdelikt  och  kommissivdelikt  
I abstrakt mening delas brottstyper i doktrin in i vad som kallas omissivdelikt och 

kommissivdelikt. Uppdelningen är gammal och har i doktrin sedan länge gjorts efter 

varierande kriterier.30 Vilken av kategorierna ett brott tillhör kan i de flesta fall utläsas av 

lagtexten. Agge påpekar dock att det viktigaste för att avgöra om ett brott är ett ommissiv- 

eller kommissivdelikt inte är lagstiftningens formulering, utan om lagstiftaren avser att 

sanktionera ett förbud eller ett påbud.31 

 

Omissivdelikt är brottstyper där underlåtenhet är uttryckligen kriminaliserad i lagtexten. 

Gärningsmannen straffas för att ha underlåtit att göra något som denne enligt lagtexten var 

skyldig att göra. Ibland används begreppet underlåta direkt i lagtexten som t.ex. i BrB 13:10 - 

underlåtenhet att avvärja allmän fara. I vissa fall är att inte handla på ett visst sätt 

kriminaliserat. Ett exempel är bestämmelsen om fyndförseelse i BrB 10:8, den som hittar 

något men inte lämnar in det till polismyndigheten fullgör då inte vad som är föreskrivet i 

lagen. Förekomst av underlåtenhet är alltid nödvändig för ansvar vid omissivdelikten.32  

 

Kommissivdelikt är brott som inte är ommissivdelikt. Ett kommissivdelikt kan alltid begås 

genom handling, men om ordalydelsen tillåter, även genom underlåtenhet. Detta gäller 

merparten av brotten i BrB och specialstraffrätten. Generellt räcker det med antingen handling 

                                                
28 A.a. s. 111. 
29 Se bland annat NJA 2013 s. 588; NJA 2003 s. 174; Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2015-05-19, mål 

B 454-15; Hovrätten för Nedre Norrland dom 2015-10-08, mål B31-15; Södertörns tingsrätt dom 2013-06-08 
mål B 3683-13. 

30 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 105 f.; Jareborg, 1995, s. 120; Agge, 1967, s. 306. 
31 Agge, 1967, s. 307 not 4. 
32 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 105.  
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eller underlåtenhet. I doktrin görs även en indelning av brotten i konkret mening i 

handlingsbrott, äkta och oäkta underlåtenhetsbrott.33  

 

2.3   Äkta  och  oäkta  underlåtenhetsbrott  
Kort kan sägas att äkta underlåtenhetsbrott är en överträdelse av ett omissivdelikt och ett 

oäkta underlåtenhetsbrott är en överträdelse av ett kommissivdelikt genom underlåtenhet.34 

Indelningen är inte oproblematisk då vissa brottsbeskrivningar formulerar gärningen på 

alternativa sätt. Det innebär att samma brott kan begås som ett handlingsbrott, äkta 

underlåtenhetsbrott eller oäkta underlåtenhetsbrott, beroende på företagen gärning. Mened, 

BrB 15:1, kan till exempel begås dels genom lämnande av osann uppgift som ett 

handlingsbrott, dels som förtigande av sanningen, eller annorlunda uttryckt, underlåtenhet att 

säga sanningen.35 

 

Den brottstyp som är aktuell för den fortsatta framställningen är oäkta underlåtenhetsbrott. 

Anledningen till att det kallas oäkta underlåtenhetsbrott är därför att det inte, till skillnad från 

de äkta underlåtenhetsbrotten, går att direkt utläsa ur lagtexten att de är straffbara. För att 

ansvar ska kunna utkrävas för ett oäkta underlåtenhetsbrott, krävs dels att underlåtenhet kan 

falla under ordalydelsen i brottsbeskrivningen, samt att gärningsmannen är i en så kallad  

garantställning.36  

 

Ett kommissivdelikt kan genom underlåtenhet överträdas på tre olika sätt, vilket utgör tre 

olika typer av oäkta underlåtenhetsbrott: 

 

1. Under vissa omständigheter kan att underlåta att göra något vara identiskt med att göra 

något annat, som närmast tyder på aktivt handlande. Ett exempel är förskingring, BrB 10:1, 

där underlåtenhet att avskilja viss egendom, kan innebära att en person åsidosätter sin 

redovisningsskyldighet. 

 

 2. Att underlåta att göra något kan psykiskt påverka en person, så att denne på grund av detta 

vidtar eller underlåter att vidta en handling. Bedrägeri, BrB 9:1, utpressning, BrB 9:4, och 

anstiftan, BrB 23:4, är exempel på brott som via underlåtenhet kan aktualiseras på detta sätt.  
                                                
33 A.a. s. 106; Agge, 1967, s. 306.  
34 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 106.  
35 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 40. 
36 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 108. 
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3. Att underlåta att göra något kan vara att anses som ett fysiskt orsakande av en viss följd. 

Underlåtenheten består i att inte avbryta ett orsaksförlopp. I detta fallet begränsas den 

tänkbara kretsen av gärningsmän så att det ska finnas krav på särskild anledning att ingripa. 

För ansvar enligt denna kategori krävs, att personen befinner sig i garantställning.37  

 

Det som fortsättningsvis kommer att behandlas i arbetet är punkt 3 – underlåtenhet kan vara 

orsakande av viss följd eftersom det framför allt är i de fallen garantläran blir aktuell.  

 

2.4   Orsakssamband  
För att underlåtenhet ska ha orsakat en viss följd krävs, att det går att hävda att den handling 

som underlåtits skulle ha förhindrat följden, eller effekten.38 Det är visserligen riktigt att 

hävda att underlåtenheten inte orsakar resultatet. Om den underlåtande personen inte kommit 

till platsen, hade resultatet inträffat likväl. Det är dock inte relevant när frågan är om personen 

kan hållas ansvarig för sin underlåtenhet.39 Att det går att bestraffas för att fysiskt orsakat en 

effekt genom underlåtenhet beror på att straffrätten inte tillämpar naturvetenskapliga utan 

sociala orsaksbegrepp, fokus ligger på det mänskliga handlandet. Därmed föreligger ett 

orsakssamband när effekten inte hade inträffat om gärningsmannen hade utfört den påbjudna 

handlingen. Det blir ett hypotetisk orsaksresonemang - om gärningsmannen hade kastat i 

livbojen till personen som höll på att drunkna hade effekten, döden, inte inträffat? Om 

effekten skulle inträffat även om gärningsmannen utfört påbjuden handling, föreligger inget 

orsakssamband.40 

 

Den underlåtna handlingen som avses, är den handling den underlåtande minst borde ha 

vidtagit. Dock kan flera handlingsalternativ varit möjliga och vilket som borde företagits 

behöver inte definieras, men för brottsansvar ska aktualiseras måste det kunna sägas att 

gärningsmannen skulle ha vidtagit något av handlingsalternativen. Inte heller effekten kan 

sägas vara helt bestämd. Underlåtenheten måste, för att ansvar ska kunna utkrävas, ”tjänat 

något till”. Vad som är relevant för bedömningen är inte om gärningsmannen underlåtit att 

                                                
37 Jareborg, 1995, s. 120 – 121; SOU 1996:185, s. 312. 
38 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 109. 
39 A.a. s. 81. 
40 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 42. 
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försena effekten, utan för att inte avvärjt den effekt som anges i straffstadgandet, t.ex. död 

eller kroppsskada.41 

 

Ett konkret exempel är NJA 1946 s. 712, där en läkare, genom underlåtenhet att remittera 

patienten till specialistvård, ansågs ansvarig för att patienten blivit skadad och dömdes för 

vållande till kroppsskada. Läkarens underlåtenhet att remittera patienten orsakade effekten 

kroppsskada. Hade läkaren remitterat patienten hade denna effekt uteblivit och därmed 

förelåg relevant orsakssamband. 

 

Det så kallade ”SOS-fallet” är ett senare exempel där bedömning gjorts om underlåtenheten 

varit relevant för effekten. Frågan var om underlåtenhet att skicka ambulans kunde leda till 

ansvar för vållande till annans död. Eftersom det inte med ”hög grad sannolikhet” gick att 

säga att effekten, i detta fall döden, hade uteblivit om ambulans skickats, saknades relevant 

orsakssamband. Därmed var det inte styrkt att underlåtenheten orsakat effekten och ansvar för 

vållande till annans död kunde inte utkrävas. Även åtalspunkten framkallande av fara för 

annan ogillades, med hänvisning till att det inte med säkerhet gick att säga att livsfaran kunde 

avvärjts genom att sända ambulans.42 

 

3   Allmän  skyldighet  att  bistå  nödställd  
 
3.1   Inledning  
Som nämnts finns i Sverige ingen lagstadgad plikt att bistå nödställd. Vid den senaste 

utredningen på området ansågs en sådan lag inte nödvändig. Underlåtenhet att bistå nödställd 

är straffsanktionerat endast då det är särskilt föreskrivet eller följer av allmänna rättsprinciper. 

I andra fall är underlåtenheten straffri, även om underlåtenheten ur en moralisk synpunkt kan 

framstå lika förkastlig som aktivt handlande.43 

 

Ett exempel från år 2012, där frågan om plikt att bistå nödställd varit aktuell är mål B 12174-

12. I rättsfallet hade en berusad man, J, stigit av på en tunnelbanestation och satt sig på en 

bänk och somnat. Efter en stund kom en annan man, N, och satte sig bredvid honom. N lade 

en hand på J:s rygg och kände igenom hans fickor, varpå J vaknade och N gick från platsen. N 

återvände en stund senare, J ställde sig upp, gick fram mot spårområdet och föll sedan ner på 
                                                
41 Strahl, 1976, s. 316. 
42 Svea hovrätt dom 2013-04-11, mål B 10810-11.   
43 SOU 2011:16, s. 11 och 16. 
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spåret. N hoppade då ned på spåret och kände igenom J:s fickor och lämnade sedan platsen. J 

som blev liggande på spåret blev överkörd av tunnelbanetåget och ådrog sig allvarliga skador. 

Det fanns inget i rättsfallet som tydde på att N på något sätt skulle aktivt handlat så att J föll 

ner på spåret. I målet konstaterades att hans overksamhet att hjälpa J upp, inte är straffbelagd 

eftersom han inte har någon särskild anledning att ingripa och det inte finns någon 

civilkuragelag i Sverige.44 

 

Straffansvarsutredningen från 1996 ansåg att det borde införas en straffbestämmelse gällande 

underlåtenhet att bistå nödställd. De menade att vi alla har en moralisk skyldighet att, så långt 

det är möjligt, hjälpa någon som befinner sig i livsfara eller jämförbar situation. 

Straffansvarsutredningen ansåg det stötande att straffrättsligt ansvar inte kunde bli aktuellt, 

när en person utan olägenheter för sig själv, underlåtit att t.ex. rädda en person som höll på att 

drunkna, eller en folksamling som inte reagerar när en äldre person blir misshandlad. Att det i 

dessa situationer finns ett stort glapp mellan vad gemene man uppfattar som ett i hög grad 

straffvärt beteende, som är moraliskt förkastligt, och vad som är straffbart enligt 

lagstiftningen, torde vara uppenbart. Det påpekas dock att en straffbestämmelse troligtvis inte 

skulle få några större praktiska konsekvenser, men att det borde kunna få en 

”moralförstärkande och handlingsdirigerande funktion” och göra människor mer beredvilliga 

att hjälpa människor i nöd.45 Trots utredningens förslag valde regeringen att inte införa en 

bestämmelse om generellt straffrättsligt ansvar för underlåtenhet att bistå nödställd, dels på 

grund av att lagen inte skulle få någon större praktisk betydelse och dels för att straff för att 

hindra visst handlande eller underlåtenhet ska användas med försiktighet. Ytterligare en 

anledning var på grund av oklarheten om vem som kunde drabbas av ansvar och när. En 

reglering skulle därmed innebära ett problem ur ett förutsebarhetsperspektiv.46 

 

Om en civilkuragelag borde införas utreddes senast av Handlingspliktsutredningen från 2011, 

som avrådde från införandet av en sådan lag. Skälen till detta var, att det får anses råda allmän 

enighet om att varje människa har en moralisk skyldighet att hjälpa en nödställd person om 

det kan göras utan olägenheter eller risk för en själv, och att de flesta människor redan gör så, 

utan tanke på eventuella lagliga skyldigheter. Dessutom skulle troligtvis människor, som idag 

inte skulle bistå en nödställd person, inte påverkas att göra så enbart på grund av en 

                                                
44 Södertörns tingsrätt dom 2012-10-23, mål B 12174-12.  
45 SOU 1996:185, s. 335 – 336.  
46 Prop. 2000/01:85, s. 21 – 25. 
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lagbestämmelse och straffsanktioner. Andra argument mot en lagstadgad plikt att hjälpa 

nödställd är att det skulle kunna bidra till att människor som bevittnat en olyckshändelse, eller 

ett våldsbrott skulle vara mindre benägna att anmäla och vittna, av rädsla för att själv bli 

misstänkta för brott. Slutligen konstateras att staten, så långt som möjligt, bör ge människor 

frihet att, utifrån sitt samvete, avgöra hur de ska ställa sig inför ett moraliskt dilemma, utan 

krav från lagstiftning och förbud.47 

 

Handlingspliktsutredningen konstaterar att en lagstadgad plikt att bistå nödställd troligtvis 

skulle få liten praktisk betydelse, vilket jag instämmer med. En majoritet av befolkningen 

skulle inte lämna någon på tunnelbanespåret, eller lämna ett barn som höll på att drunkna, till 

sitt öde. De som skulle göra så idag, skulle troligtvis inte ingripa enbart på grund av att 

underlåtenheten kunde leda till straffrättsliga sanktioner. Argumentet, att en civilkuragelag 

skulle kunna bidra till att människor skulle dra sig för att anmäla brott eller vittna vid en 

rättegång, är ett argument emot införande av en civilkuragelag, som jag anser väger tungt och 

är viktigt att beakta, då det skulle kunna få besvärande konsekvenser. När frågan utreddes 

1996 ansåg regeringen att en bestämmelse skulle bli alltför generellt formulerad och innebära 

ett problem ur ett förutsebarhetsperspektiv. Det som delvis talar emot detta, är att flertalet 

länder i Norden och Europa idag har en civilkuragelag och inspiration om hur dessa fungerar 

och utformats skulle kunna användas för utformningen av en bestämmelse i svensk rätt. 

Däremot anser jag, likt Handlingspliktsutredningen, att Sverige inte bör införa en 

civilkuragelag. 

 

3.2   Särskild  skyldighet  att  bistå  nödställda  
Även om det inte finns någon allmän skyldighet att bistå nödställd i Sverige finns det få 

bestämmelser om att göra så i särskilda situationer. I trafikförordningen (1998:1276) 2:8 

stadgas, att en trafikant har skyldighet att vid en trafikolycka stanna kvar på platsen och, i 

mån av förmåga, hjälpa skadade och medverka till de åtgärder som olyckan skäligen 

föranleder. Bestämmelsen kan leda till ansvar enligt 5 § lag (1951:649) om straff för vissa 

trafikbrott. 

Liknande bestämmelser finns på sjö- och luftfartens område. Enligt sjölagen (1994:1009) 20:7 

döms befälhavare till böter eller fängelse i högst två år om denne försummar att, med all 

tänkbar hjälp som är nödvändig och behövlig, hjälpa den som befinner sig i sjönöd, när det 
                                                
47 SOU 2011:16, s. 11 – 12. 
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kan ske utan allvarlig fara för det egna fartyget eller besättningen. Detsamma gäller efter en 

sammanstötning med ett annat fartyg, enligt 8:4 och enligt 6:6, är befälhavaren skyldig att 

göra allt i sin makt för att rädda sin besättning om fartyget hamnar i sjönöd. En befälhavare på 

ett luftfartyg är, enligt luftfartslagen (1957:581) 5:7 och 13:2, skyldig att om ett luftfartyg 

hamnar i nöd, göra allt vad denne kan för att rädda besättning, passagerare, flygplanet och 

gods ombord. Vid underlåtenhet kan böter eller fängelse utdömas. 

En kriminalisering som är mer aktuell för allmänheten är lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor. Enligt 6:1 är vid behov var och en som är över 18 och under 65 år skyldig att på 

räddningsledares anmodan medverka i räddningstjänsten, i den mån personens förmåga 

tillåter. Dessutom är enligt 2:1 var och en som upptäcker brand eller olycka som innebär fara 

för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller miljön, skyldig att varna de som är i 

fara och vid behov tillkalla hjälp, om det är möjligt. Det gäller även om någon får kännedom 

om överhängande fara för brand eller sådan olycka. Påföljd, som kan bli aktuell, är böter och 

lagen är subsidiär till brottsbalken, enligt 10:3. 

4   Garantläran  
 
4.1   Rättspliktsteorin  som  föregångare  till  garantläran    
Rättspliktsteorin kan sägas vara föregångare till garantläran och förespråkas framförallt i äldre 

doktrin. En garantställning grundas då på rättsligt underlag för handlade i en icke-

straffrättsligt plikt så som rättsregler, myndighetsbefallning, avtal eller offentlig 

tjänsteställning.48 Rättspliktsläran har sitt ursprung i tysken Feuerbach verk ”Lehrbuch des 

peinlichen Rechts”, 9 Aufl. 1826. Thyrén var den första som beskrev rättspliktsteorin i svensk 

rätt. Han konstaterar att plikt att handla uppkommer på grund av lag eller avtal eller där med 

jämförlig åtagen vårdnadsplikt gentemot person eller sak, samt om subjektet själv framkallat 

fara.49 Rättspliktsläran kräver en rättslig grund för att plikt att handla ska föreligga och ger i 

vissa fall upphov till ett cirkelresonemang, varför bland annat Thyrén till en början intog en 

kritisk hållning till rättspliktsteorin. Att straffa den som underlåter att handla innebär enligt 

Thyrén att man konstituerat en skyldighet att handla.50  

 

                                                
48 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 111. 
49 Örnemark Hansen, 1995, s. 63 – 64; Thyrén, 1912, s. 18; Thyrén, 1914, s. 155 – 156.  
50 Örnemark Hansen, 1995, s. 68; Thyrén, 1912, s. 18.  
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För att komma åt de problem rättspliktsteorin innebar, konstruerade den tyske författaren 

Kaufmann det som kommit att kallas garantläran, vilken har influerat den svenska 

utformningen av begreppet.51 Garantläran innebar att förpliktelse att handla utgår från både 

rättsliga och sociala normer.52 I svensk rätt har den introducerats och utvecklats av framför 

allt Ivar Strahl och Nils Jareborg.53 Som nämnts förespråkas rättspliktsläran främst i äldre 

doktrin, men Handlingspliktsutredningen från 2011, som talar om att det krävs en rättslig plikt 

för att handla, får sägas anamma snarare rättspliktsteorin än garantläran.54 Leijonhufvud och 

Wennberg nämner rättspliktsteorin och garantläran, utan någon tydlig åtskillnad.55  

 

Asp, Ulväng och Jareborg, som förespråkar garantläran, anser rättspliktsteorin olämplig 

framför allt på grund av kategorin ”ansvar för eget föregående handlande” (se närmare under 

kapitel 5.2.4). Eftersom ansvar för eget föregående handlande inte skulle falla under någon av 

rubrikerna rättsregler, myndighetsbefallning, avtal eller tjänsteställning som enligt 

rättspliktsteorin kan ge upphov till en plikt att handla. Denna har då ansetts sedvanerättslig 

och författarna menar att hänsyn inte tas till det cirkelresonemang det innebär. De anser att 

garantläran är mer komplicerad än rättspliktsteorin och bör beskrivas mer nyanserat.56 

 

4.2   Garantlärans  syfte  och  funktion      
För kunna dömas till ansvar för underlåtenhet för ett oäkta underlåtenhetsbrott, där 

underlåtenhet innebär orsakande av viss följd, krävs enligt garantläran, att personen befinner 

sig i så kallad garantställning.57 Garantläran är inte lagstadgad i Sverige utan utgör en allmän 

princip. 58  Dess syfte och funktion är att begränsa kretsen av personer som kan hållas 

ansvariga för att ha underlåtit att ingripa. Denna begränsning görs, av praktiska skäl, så att 

kretsen av gärningsmän inte blir oöverskådlig och att det annars skulle innebära ett för 

långtgående straffansvar. Dessutom är inte varje underlåtenhet att ingripa lika klandervärd 

som orsakande av effekten genom handling. Straffrättsligt ansvar bör endast komma ifråga, 

om det finns särskild anledning för den underlåtande att ingripa.59 Underlåtenheten ska te sig 

lika straffvärd som orsakande av samma effekt genom handling. Det ska vara mer motiverat 

                                                
51 Sjögren, 2014, s. 5.  
52 Örnemark Hansen, 1995, s. 68. 
53 SOU 2011:16, s. 18. 
54 SOU 2011:16, s. 23.  
55 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 42. 
56 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 111. 
57 A.a. s. 109. 
58 Strahl, 1976, s. 320.  
59 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 107 och 110. 
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av den som intar garantställning, än gemene man, att avvärja en effekt.60 Ytterligare en aspekt 

av garantläran är att det generellt sett är mindre straffvärt att begå en gärning genom 

underlåtenhet än genom handling. Vid olika brott kan garantläran se olika ut och vid vissa 

brott är den inte alls aktuell. Garantläran har utformats framför allt utifrån 

brottsbeskrivningarna i 3 kap. BrB, då dessa i huvudsak tar sikte på en effekt, och inte hur 

denna effekten uppkommer, och det är framför allt dessa brott som begås genom 

underlåtenhet.61  

 

4.3   En  förutsättning  att  underlåtenhet  omfattas  av  ordalydelsen  i  
straffstadgandet    

En första förutsättning för att garantläran ska bli aktuell, är att underlåtenhet omfattas av 

verbet i det aktuella straffstadgandet. Brottsbeskrivningarna i BrB tar i de flesta fall i första 

hand sikte på handlingar och de gärningar som omfattas av lagens ordalydelse är oftast ett 

aktivt handlande. Däremot avser brottsbeskrivningarna inte enbart handling. Vanligtvis säger 

brottsbeskrivningarna inget om handling eller underlåtenhet, utan tar sikte på effekten.62 I BrB 

3:7, vållande till annans död, används verbet orsakar; den som orsakar annans död. Genom 

underlåtenhet kan du orsaka en effekt.63 Vad gäller just brottet vållande till annans död, 

klargjordes i förarbetena att ”…icke blott positiv handling utan även en därmed likvärdig 

overksamhet bestraffas”.64 I brottsbestämmelsen om mord, BrB 3:1, används istället verbet 

berövar; att beröva annan livet. Leijonhufvud och Wennberg konstaterar att det har en mer 

aktiv klang än orsakar men ändå omfattar underlåtenhet.65  

 

Legalitetsprincipen som alltid ska beaktas i straffrättsliga sammanhang har ibland ansetts 

utgöra ett hinder för att underlåtenhet skulle omfattas av verben i straffstadgandena i BrB. 

Legalitetsprincipen innebär ett krav på att en gärning ska finnas definierad i lag eller annan 

författning för att utgöra ett brott, dvs. ett förbud mot analogisk strafftillämpning. Den innebär 

vidare att ordalydelsen i ett straffstadgande utgör gränsen för vad som är straffbart och får  

inte överskridas, ett förbud mot retroaktiv lagstiftning och ett förbud mot vaga och obestämda 

straffbestämmelser.66 Ytterligare en viktig aspekt av legalitetsprincipen är att den ställer krav 

                                                
60 Strahl, 1976, s. 320 – 321. 
61 Jareborg, 1995, s. 121.  
62 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 110; Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 42.  
63 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 42. 
64 SOU 1953:14, s. 139. 
65 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 42.  
66 SOU 1988:7, s. 43; Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 45 – 46. 
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på att rättsskipningen ska vara förutsebar och fri från godtycke (se närmare om 

legalitetsprincipen under kap. 7).67 

 

Garantläran har tidigare ansetts innebära, att endast genom laganalogi eller extensiv 

lagtolkning kunde underlåtenhet anses omfattas av brottsbeskrivningarna. Det ansågs vid 

tillämpning av garantläran att brottsbeskrivningarna saknade ett rekvisit. I äldre rätt 

betraktades ett sådant förfarande nödvändigt och försvarligt, även om det stred mot 

legalitetsprincipen. Asp, Ulväng och Jareborg påpekar, att det är inte uteslutet att lagen har 

använts på detta sätt och då stridit mot legalitetsprincipen, men att i så fall har något som inte 

är nödvändigt för att tillämpa garantläran, gjorts. Förfarandet ska alltid, med läsning som 

ansluter till allmänt språkbruk, falla under brottsbeskrivningen. Första tolkningsfrågan är 

alltid om orsakande genom underlåtenhet omfattas av lagens ordalydelse.68 

 

Även Berggren m.fl. är inne på Asp, Ulväng och Jareborgs linje och konstaterar att: 

”Brottsbeskrivningarna är ofta avfattade så att de kan synas syfta endast på handlingar. De 

kan ändå i viss utsträckning tolkas så att de omfattar även underlåtenhet, särskilt när det 

handlar om effektbrott”.69 

 

Vad gäller om underlåtenhet kan anses omfattas av brottsbeskrivningen intar Strahl en annan 

inställning. Han påpekar att straffbud, där underlåtenhet kan utläsas som direkt straffbar, är 

väldigt få. Dock anser han, att även om ordalydelsen i brottsbeskrivningarna inte verkar ta 

sikte på underlåtenhet, måste ändå underlåtenhet att avvärja en effekt i viss utsträckning 

omfattas. Som exempel anger han modern som underlåter att ge sitt barn mat måste kunna 

dömas för uppsåtligt dödande, även om det är tveksamt om det språkligt omfattas av ”berövar 

annan livet”. Att det endast med en ”pressning av lagtexten” kan anses omfattas av lagens 

ord, är ur en legalitetssynpunkt betänkligt. Däremot får lagstiftaren anses ursäktad med tanke 

på de lagtekniska problem det vore att skriva ett straffbud som skulle straffa både handling 

och underlåtenhet omfattande envar.70 

 

                                                
67 Thornstedt, 1959, s. 4. 
68 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 110. 
69 Se Brottsbalken: En kommentar (version 1 juli 2015, Wolters Kluwer Zeteo) kommentar till 1 kap. 1 § under 

rubrik Legalitetsprincipen. 
70 Strahl, 1976, s. 310. 
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Straffansvarsutredningen konstaterar också, att även om de flesta brottstyper primärt 

straffbelägger ett aktivt handlande, kan de även begås genom underlåtenhet. Dock krävs det 

alltid att verbet som används ”någorlunda naturligt” även omfattar underlåtenhet. 71  Enligt 

handlingspliktsutredningen däremot ”omöjliggör” legalitetsprincipen att likställa underlåtenhet 

med att aktivt framkalla eller förvärra nödläget för en person. De hänvisar till Welamson som 

konstaterar: 

Det torde vara en allmänt omfattad åsikt att – av hänsyn till den tyngd som 

legalitetssynpunkten förtjänar att tillmätas inom straffrätten – en extensiv eller 

analogisk tillämpning av en brottsbeskrivning inte kan motiveras enbart med att 

tillämpningen framstår som åsyftad av lagstiftaren. Det brukar sägas, att en sådan 

tillämpning får ifrågakomma endast under förutsättning att situationens 

jämförbarhet med dem som obestridligen faller under brottsbeskrivningens 

ordalydelse inte kan dragas i tvivelsmål.72 

Handlingspliktsutredningen ifrågasätter därefter om underlåtenhet, eller som de uttrycker det 

”passivitet”, ”obestridligen faller under brottsbeskrivningens ordalydelse” och konstaterar att 

verben som används i 3 kap. BrB, så som berövar eller orsakar, inte vid underlåtenhet är 

”obestridligen jämförbart” med att beröva eller orsaka något genom handling. De avslutar 

med att nämna, att det inte är uteslutet med ansvar för underlåtenhet när underlåtenhet är att 

jämställa med positivt handlade men att detta kräver en underliggande rättslig relevant 

skyldighet att handla i sådant fall.73  

Agge förespråkar en restriktiv lagtolkning. Vid en bedömning om underlåtenhet omfattas av 

ett straffstadgandes ordalydelse, som i första hand tar sikte på en effekt, får det vid 

lagtolkningen inte leda till ett resultat som är främmande till straffstadgandets ”uttryckssätt”. 

Med beaktande av legalitetsprincipen får inte straffansvaret utvidgas till gärningar som vid ett 

naturligt uppfattningssätt faller utanför straffstadgandets ordamening. Desto mer påtagligt 

aktivt ett straffstadgande beskrivs, desto större försiktighet när det gäller att tillämpa 

lagrummet på underlåtenhet. Uttryck som ”misshandla” anser Agge inte kan användas när 

                                                
71 SOU 1996:185, s. 311. 
72 Welamson, 1983, s. 751. 
73 SOU 2011:16, s. 17. 
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kroppsskada orsakats genom underlåtenhet. Däremot anser han att uttrycket ”berövar någon 

livet” inte lika tydligt utesluter underlåtenhet.74  

Om ett verb i ett straffstadgande omfattar underlåtenhet har varit en fråga i praxis. Att verbet 

vållande, som vållande till kroppskada eller vållande till annans död, även omfattar 

underlåtenhet är genom praxis klarlagt.75 På senare år har också avgöranden kommit som ger 

stöd åt uppfattningen att även om verben i straffstadganden i 3 kap. BrB i första hand tar sikte 

på aktivt handlade omfattar de även underlåtenhet. Bland annat i NJA 2013 s. 588 där en 

frågeställning var om misshandel, BrB 3:5, kan begås genom underlåtenhet konstaterar HD 

att:  

Brottsbeskrivningen tar i huvudsak sikte på orsakande av en viss effekt utan några 

närmare begränsningar i fråga om hur orsakandet sker. Det verb som används, 

tillfoga, har samma betydelse som förorsaka. Även om uttrycket kan tyda på att ett 

aktivt handlande avses måste även underlåtenhet omfattas av betydelseområdet.  

Hänvisning görs även till att misshandel i doktrin och förarbeten har ansetts kunna begås 

genom underlåtenhet. De förarbeten som hänvisades till var straffrättskommitténs 

konstaterande, att grov misshandel får anses föreligga om en vårdnadshavare uppsåtligen 

underlåter att uppsöka läkarvård efter att ett barn tillfogats kroppsskada eller sjukdom. 76 

Uttalandet ger ytterligare stöd för att tillfogar är avsett att omfatta även underlåtenhet. 

Ett annat exempel är det så kallade Yara-fallet där hovrätten fann att mord och dråp, BrB 3:1 

och 3:2, kan begås genom underlåtenhet:  

I likhet med vad som gäller för misshandel tar brottsbeskrivningen för mord i 

huvudsak sikte på orsakande av en effekt utan några närmare beskrivningar av hur 

orsakandet sker. Det uttryck som används i lagtexten, ”Den som berövar annan 

livet”, kan visserligen sägas i första hand avse aktivt handlande. Det kan emellertid 

inte anses strida mot straffbudets ordalydelse att även underlåtenhet omfattas i 

betydelseområdet för brottsbeskrivningen för mord. Legalitetsprincipen lägger 

därmed inte hinder i vägen för att döma någon för mord genom underlåtenhet. 

Detsamma gäller bestämmelsen om dråp som hänvisar till mordparagrafen.77 

                                                
74 Agge, 1967, s. 322. 
75 Se rättsfall under kap. 5.  
76 SOU 1953:14, s. 137. 
77 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2015-05-19, mål B 454-15.  
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5   Garantställning  
 
5.1   Inledning  

För att avgöra om ansvar för underlåtenhet kan bli aktuellt är första frågeställningen om 

underlåtenhet faller under ordalydelsen i straffstadgandet (se kap. 4.3). Blir svaret på denna 

fråga jakande är nästa frågeställning om personen befunnit sig i garantställning och därmed 

haft en plikt att handla. Att avgöra vem som kan inta ställning av garant är en av den allmänna 

straffrättens svåraste uppgifter.78 När det gäller ansvar för ett oäkta underlåtenhetsbrott genom 

att någon underlåtit att avvärja en viss effekt framgår det oftast inte av straffstadgandet vilka 

personer som kan inta garantställning. Det utgör enligt Strahl ett ”oskrivet brottsrekvisit”.79 

När en garantställning kan föreligga har lämnats åt doktrin och praxis att avgöra. Att praxis är 

ytterst knapphändig och att doktrin inte är samstämmig om när en garantställning kan 

uppkomma, gör att rättsläget fortfarande är oklart. 

Personer som befinner sig i garantställning kan delas in i två grupper: övervakningsgaranter, 

som är skyldiga att avvärja risker som utgår från farokällor de ansvarar för, och 

skyddsgaranter, som är skyldiga att avvärja risker som hotar någon eller något de är ansvariga 

för. Garantställning kan även uppkomma på grund av eget föregående handlande och det 

gäller både skydds- och övervakningsgaranter.80 Gränsdragningen mellan de två grupperna är 

inte helt tydlig då t.ex. gentemot ett barn intar föräldrar ställning både som skyddsgarant och 

övervakningsgarant. De är skyldiga att skydda barnet gentemot faror och andra från skador 

orsakade av barnet. Begreppen övervakningsgarant och skyddsgarant används framför allt av 

Asp, Ulväng och Jareborg, men förekommer även i praxis.81   

 

5.1.1   Övervakningsgaranter  
I många fall utgår ställning som övervakningsgarant, när särskild anledning finns att ansvarig 

person ska se till att inte utomstående kommer till skada. Det gäller bland annat den som äger 

djur eller maskiner. En djurägare som underlåter att t.ex. se efter sin hund så att denna orsakar 

annan kroppsskada, kan dömas för misshandel eller vållande till kroppsskada beroende på 

uppsåtsbedömningen. Denna skyldighet kan markeras genom lag eller myndighetsbeslut, 

vilket alltid ger stöd för att garantställning föreligger, men är enligt Asp, Ulväng och Jareborg 

                                                
78 SOU 2011:16, s. 168 not 2. 
79 Strahl, 1976, s. 320. 
80 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 112.  
81 A.a. s. 112 och 116; se bland annat i Örebro tingsrätt dom 2013-06-10, mål B 542-13. 
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inte nödvändigt för att en ställning som övervakningsgarant ska uppkomma. Ställning som 

övervakningsgarant kan även uppkomma genom att underlåta att avbryta ett av annan person 

igångsatt händelseförlopp. I detta fall poängteras, att det för underlåtenhetsansvar bör 

förutsättas en rättslig övervakningsplikt, t.ex. föräldrar – barn, eller medan barnet befinner sig 

i skolan, lärare – elev. Huruvida denna form av garantställning är erkänd i svensk rätt är 

relativt oklart. BrB 23:6 2 st., som straffbelägger förälder eller annan uppfostrare eller 

förmyndare som underlåter att från brott hindra den som står under hans vård eller lydnad, 

samt BrB 23:6 1 st., som kriminaliserar underlåtenhet att avslöja annans brott när det kan ske 

utan fara för en själv och sina närmaste, utgör enligt Asp, Ulväng och Jareborg ”en 

besvärande omständighet”.82 Rättsläget är oklart, men kommer inte närmare behandlas då det 

faller utanför syftet med arbetet.  

 

5.1.2   Skyddsgaranter  
Skyddsgaranter är skyldiga att avvärja faror som hotar någon eller något de är ansvariga för. 

Skyldigheten kan vara begränsad att avse vissa typer av faror eller situationer. Det kan sägas 

att en skyddsgarant intar ställning av beskyddare gentemot person, egendom eller intresse. 

Ansvar på grund av skyddsgarantställning aktualiseras oftast när det gäller brott mot liv och 

hälsa men kan även uppkomma vad gäller t.ex. förmögenhetsbrott.83 Närmare om vad som 

konstituerar ställning som skyddsgarant kommer behandlas nedan.  

 

5.2   Vad  grundar  en  garantställning?  
Förväntansunderlaget, eller annorlunda uttryckt, i vilka situationer en garantställning kan 

uppkomma är oklart och  doktrin är inte samstämmig. Asp, Ulväng och Jareborg uttrycker det 

som att förväntansunderlaget ska vara av kvalificerad natur; straffrättsligt ansvar kan endast 

bli aktuellt om det finns särskild anledning för den underlåtande att ingripa.84 För att inta 

garantställning ska det vara mer motiverat för denne person, än för annan person, att avvärja 

viss effekt.85  

 

Enligt Strahl kan garantställning uppkomma i tre situationer, där han inte ”gör anspråk på 

fullständighet”: föreskrift i lag eller annan författning eller meddelande av myndighet, 

                                                
82 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 115 – 118.  
83 A.a. s. 112. 
84 A.a. s. 107. 
85 Strahl, 1976, s. 321. 



28 
 

åtagande och efter eget föregående handlande (som Strahl benämner farlighet).86 

 

Leijonhufvud och Wennberg anser att garantställning kan grundas på att aktivitet påbjuds i 

lag, annan författning eller myndighetsbeslut, aktivitet påbjuds i avtal och att aktivitet krävs 

på grund av gärningsmannens eget föregående handlande. De hänvisar till 

straffrättskommitténs uttalande som stöd för att det är dessa punkter som ska prövas för att 

avgöra om en garantställning eller rättsplikt föreligger.87  

 

Att föreskrifter i lag, annan författning eller meddelande av myndighet och åtagande kan 

innebära en garantställning anser även Asp, Ulväng och Jareborg men att en rättslig grund för 

handling inte är mer än en anvisning om att frågan angående garantläran bör ställas. Det är 

enligt deras uppfattning ”numera helt klart” att icke-straffrättslig plikt att handla varken är 

tillräcklig eller nödvändig för att kunna säga att en person är eller inte är i garantställning. Det 

icke-rättsliga läget är minst lika beaktansvärt som det rättsliga.88 

 

Agge konstaterar, att även om lagen stadgar visst vårdnads- eller tillsynsansvar är det inte 

tillräckligt för att avgöra att straffansvar föreligger för alla skadliga effekter underlåtenhet av 

den lagstadgade plikten inneburit. Det krävs att rättsplikten har till syfte att förhindra skada av 

just den art som det är fråga om i det konkreta fallet.89 Han tar också upp att det tidigare varit 

brukligt att skilja mellan tre ansvarsgrunder: särskilt lagstadgande, avtal och föregående eget 

handlande som skapat en farlig situation. Däremot anser han att dessa ansvarsgrunder i vissa 

lägen är för abstrakt formulerade och i andra otillräckliga för att omfatta de praktiska 

situationer där straffansvar kan bli aktuellt. Indelningen kräver därför både modifikationer på 

vissa punkter och kompletteringar på andra.90  

 

Av detta kan slutsatsen dras att i princip enighet råder om att följande situationer kan grunda 

en garantställning och kommer behandlas var för sig nedan: 

 

-   Aktivitet påbjuds i lag, annan författning eller myndighetsbeslut  

-   Aktivitet påbjuds på grund av särskild yrkesskyldighet 

                                                
86 A.a. s. 321 f. 
87 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 43; SOU 1953:14, s. 139.  
88 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 111. 
89 Agge, 1967, s. 315. 
90 A.a. s. 313.  
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-   Aktivitet påbjuds i avtal eller på grund av åtagande  

-   Aktivitet påbjuds på grund av eget föregående handlande 

 

Ibland kategoriserar författarna samma situation under olika rubriker, t.ex. särskild 

yrkesskyldighet nämner samtliga författare men inte alla som en egen kategori. Många gånger 

överlappar kategorierna och det är inte nödvändigt att precisera exakt vilken kategori som i 

det konkreta fallet ger upphov till en garantställning.91 Asp, Jareborg och Ulväng tar upp två 

kategorier som inte övrig doktrin nämner: nära levnadsgemenskap och frivilligt åtagande. Det 

är dessa kategorier som på senare år varit omdebatterade och aktuella i praxis. Frivilligt 

åtagande påminner mycket om vad övrig doktrin väljer att kalla avtal. Denna kategori 

kommer behandlas under rubriken avtal/åtagande men även under nära levnadsgemenskap, 

eftersom de två kategorierna har en nära koppling och båda omnämns i NJA 2013 s. 588.92  

 

5.2.1   Aktivitet  påbjuds  i  lag,  annan  författning  eller  myndighetsbeslut  
Det finns tydliga exempel på när aktivitet påbjuds i lag, annan författning eller 

myndighetsbeslut. Enligt FB 6:2 har föräldrar vårdnadsplikt gentemot sina barn vilket bland 

annat innebär skyldighet att se till så att barnen inte blir skadade (se mer om detta under kap 

5.3 nära levnadsgemenskap).93 Ett annat exempel är djurskyddslagen (1988:534) som i 2 § 

stadgar att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom, vilket 

innebär att en djurägare som underlåter att skydda sina djur mot lidande och sjukdom kan 

dömas för djurplågeri.94 Denna kategori har även nära samband med vad som behandlats 

under rubrik 3.2, särskild skyldighet att bistå nödställd. Ur ett legalitetsperspektiv väcker 

denna kategori inga större betänkligheter då garantställningen i dessa fall kan sägas utgå från 

en lagstadgad plikt för en bestämd personkrets att agera.  

  
5.2.2   Särskild  yrkesskyldighet  –  till  följd  av  tjänsteplikt  eller  offentlig  

anställning  
Leijonhufvud och Wennberg samt Strahl ser inte detta som en egen kategori utan att det faller 

under kategorin påbjuds i lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller i vissa fall avtal. 95  Ett 

exempel är sjukvårdspersonal, som enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område 2:1 stadgar en plikt för sjukvårdspersonal att hålla patienten vid liv. 
                                                
91 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 114.  
92 A.a. s. 112. 
93 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 43. 
94 NJA 1948 s. 94; Strahl, 1976, s. 322. 
95 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 43; Strahl 1976,  s. 323. 
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Den skyldigheten är inte ovillkorlig, så kallad passiv eutanasi (dödshjälp) är idag allmänt 

accepterad inom sjukvården, även om den är utpräglat läkaretisk och inte uttryckligen 

reglerats.96 I det ovan behandlade ”SOS-fallet” fann hovrätten, att den sjuksköterska som 

underlåtit att skicka en ambulans befann sig i garantställning och hade kunnat dömas för 

ansvar för underlåtenhet om övriga förutsättningar var uppfyllda.97 Asp, Jareborg och Ulväng 

samt Agge påpekar också att gränsen i denna kategorin mot avtal/frivilligt åtagande inte är 

klar, eftersom viss yrkesutövning är en följd av ett frivilligt åtagande.98  

 

Hur långt ansvaret sträcker sig för en person med viss yrkesskyldighet är oklart och det är 

också oklart hur bestämd personkretsen måste vara för att en person ska anses skyldig att 

ingripa. Enligt Asp, Ulväng och Jareborg borde polisman eller vårdare, som är satt att vakta 

en intagen, kunna hållas ansvarig om de låter denna ta livet av sig och dömas för ansvar enligt 

3 kap. BrB. Personal inom kriminalvården är skyldig att se till att intagna vid behov kommer 

till läkare eller behandling, vilket stadgas i fängelselagen (2010:610) 9:1.99 Leijonhufvud och 

Wennberg anger som ett exempel fångvaktaren, som underlåter att stoppa en intagen från att 

rymma och om denna sen begår brott, blir frågan om personalen främjat detta brott genom att 

hindra den intagne från att rymma. Enligt författarna finns inget enkelt svar, utan frågan måste 

avgöras från fall till fall utifrån legalitetsprincipens krav.100 

 

Handlingspliktsutredningen anser att, vid sidan av ansvar för tjänstefel, BrB 20:1, döma 

någon för att denne underlåtit att göra vad som krävs i tjänst är steget mycket långt. Det finns 

inget rättsfall där en person i tjänsteställning dömts till ansvar enligt 3 kap. BrB för 

underlåtenhet att bistå nödställd. Även i fall där skyldighet att ingripa framstått som klar, har 

endast ansvar för tjänstefel utkrävts. Som exempel på detta hänvisas till en dom från Göta 

hovrätt där tre vårdare vid häktet i Mariestad underlät att ta ner en intagen, som de påträffade 

hängandes i en snara i sin cell. När vårdarna upptäckte den intagne levde han fortfarande men 

han avled två dagar senare. Vårdarna åtalades och dömdes enbart för tjänstefel. 

Handlingspliktsutredningen ställer sig frågande, med stöd i ovan nämnda dom, om ansvar 

enligt 3 kap. BrB i praktiken överhuvudtaget kan bli aktuellt när en person i tjänsteställning 

                                                
96 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 43. 
97 Svea hovrätt dom 2013-04-11, mål B 10810-11. 
98 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 114; Agge, 1967, s. 317 – 318.  
99 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 114. 
100 Leijonhufvud och Wennberg, 2009 s. 43.  
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underlåter att rädda en nödställd person och konstaterar att utrymmet för sådant ansvar i vart 

fall är ytterst begränsat.101 

 

Ett annat exempel på att det är oklart hur långt ansvaret sträcker sig är att, enligt Asp, Ulväng 

och Jareborg, skyldighet att ingripa inte gäller för t.ex. sjukvårdspersonal som på sin fritid 

underlåter att hjälpa en skadad eller sjuk person. Agge lyfter fram att av t.ex. läkare och 

barnmorskor skulle kunna vara motiverat, att kräva ett ingripande även utanför yrkesutövning, 

på grund av att deras speciella kompetens gör dem särskilt skickliga. Däremot påpekar han att 

det skulle innebära svåra gränsdragningsproblem och att det skulle kunna komma att påminna 

om en allmän skyldighet att ingripa, vilket inte finns i Sverige.102 I vissa fall är tjänstemän 

ålagda plikt att ingripa även på sin fritid. Enligt polisförordningen (2014:1104) 16 § 1 st. 3 p. 

har en polisman, även när han eller hon är ledig, en skyldighet att vid svårare brott eller för att 

förhindra andra allvarligare störningar av den allmänna ordningen och säkerheten ingripa och 

självmant vidta de omedelbara åtgärder som förhållandena medger.  

 

En förklaring till att det fortfarande är oklart hur långt ansvaret sträcker sig för någon på 

grund av yrkesskyldighet, kan vara den försiktighet som Asp, Ulväng och Jareborg anser 

förekommer från åklagares sida att väcka åtal gällande underlåtenhet. Det är lättare att åtala 

enbart för tjänstefel, som har en straffskala som vid grova fall sträcker sig till sex år, än 

vållande till annans död. Den praxis som kommit på senare år visar dock på ny benägenhet 

från åklagares sida att väcka åtal för fall av underlåtenhet, som i ”SOS-fallet. Att någon på sin 

fritid skulle vara skyldig att ingripa då det inte finns en lagstadgad plikt att göra så är enligt 

min mening att sträcka ansvaret för långt och skulle innebära gränsdragningsproblem och 

problem ur en legalitetsaspekt. Som Agge påpekar, skulle det kunna komma att likna en 

civilkuragelag vilket Sverige inte har.  

 

5.2.3   Påbjuds  i  avtal  eller  frivilligt  åtagande  
Några exempel på frivilligt åtagande, eller avtal som enligt doktrin aktualiserar en 

garantställning, är badvakt, läkare som åtagit sig att behandla en patient, barnmorska, 

                                                
101 SOU 2011:16, s. 26 – 27.  
102 Agge, 1967, s. 317. 
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förskolelärare, simlärare, livvakt, fjällförare etc.103 Det finns även uttalat stöd i praxis för att 

vissa av dessa åtaganden kan ge upphov till en garantställning och därmed en plikt att handla.  

 

I NJA 1946 s. 712 ansågs en läkare, som åtagit sig att vårda en patient, ansvarig för vållande 

till kroppsskada genom underlåtenhet att remittera patienten till specialistvård. Vad gäller 

barnmorska har denna frågeställning aktualiserats i NJA 1943 s. 522. Barnmorskan ansågs 

inte, vilket reglementet för barnmorskor krävde, förnyat undersökningen så ofta som det var 

nödvändigt och genom underlåtenhet att göra så ansågs hon vållat modern och fostrets död. 

Lagrådet har också uttalat att ansvar vid frivilligt åtagande kan bli aktuellt när någon 

underlåtit att fullgöra sin avtalade skyldighet om att hjälpa i ett farofyllt läge. Om t.ex. en 

fjällförare överger sitt sällskap i en kritisk situation kan det jämställas med brottet 

framkallande av fara för annan, BrB 3:9. 104  I NJA 1984 s. 764 gällde frågan 

skadeståndsrättsligt ansvar, men är relevant för att HD fastslog att fritidshemspersonal och 

förskolepersonal kan inta ställning både som övervakningsgarant och skyddsgarant. En dom 

från hovrätten från oktober 2015 där en förskolelärare stod åtalad för vållande till annans död 

är ett mer nutida exempel. En pojke på drygt tre år fastnade, när han åkte pulka, med sin 

hjälm i en gren vilket ledde till att han avled. Det konstaterades, att vållande till annans död 

kan begås genom underlåtenhet men att då krävs en särskild plikt för den underlåtande att 

ingripa. Hovrätten fann att förskolläraren hade en skyldighet att ingripa. Vid händelsen hade 

hon gått till brevlådan med två barn för att hämta posten och hovrätten fann att det förelåg 

orsakssamband eftersom, om hon varit i pojkens omedelbara närhet, effekten död kunde ha 

avvärjts. Avslutningsvis fastslås det att, eftersom hon lämnade pojken utan uppsikt i ett par 

minuter, hade hon i viss mån varit oaktsam men att hennes agerande inte varit så klandervärt 

att det innefattade straffbar oaktsamhet och åtalet ogillades.105 

 

Om det föreligger ett giltigt avtal är inte avgörande för om en garantställning uppkommit. 

Dock kan ett förhållande som påminner om ett avtal ha betydelse om det framgår vilka risker 

som garanten har ansvar för att avvärja.106 Istället ska hänsyn tas till om personen faktiskt 

intagit skyddsställning och om andra litat på att denna utövar det skyddet och därmed avstått 

från andra skyddsåtgärder. Om föräldrar lämnar sitt barn på förskolan intar personalen 

                                                
103 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013 s. 113; Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 43; Strahl, 1976, s. 324; Agge, 

1967, s. 316.  
104 Prop. 1962:10, s. B 419.  
105 Hovrätten för Nedre Norrland dom 2015-10-08, mål B 31-15. 
106 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 113. 
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skyddsställning och föräldrarna avstår då från att ha uppsikt över barnet. Om någon åtagit sig 

att vara verksam för att avvärja viss effekt, kan ansvar för underlåtenhet att avvärja denna 

effekt bli aktuellt enligt Strahl. Även i dessa fall krävs att underlåtenheten ter sig lika 

straffvärd som handling.107 

 

När det gäller denna kategori måste, i än större grad än när garantställning utgår av lag, 

generalisering och tillämpning utan modifikationer undvikas. I avtalsförhållande krävs för 

straffansvar, enligt Agge, inte enbart att avtalet grundar en allmän vårdnads- och tillsynsplikt 

utan att avtalet och parternas vilja motiverar att förhindra skadlig effekt av just den typ som 

det är fråga om, t.ex. badvakten och den skadliga effekten drunkning.108  

Enligt Handlingspliktsutredningen är det en omtvistad fråga om någon på grund av ett 

avtalsmässigt förhållande kan dömas för underlåtenhet enligt BrB:s bestämmelser, men 

konstaterar avslutningsvis att om åtagandet specifikt avser skyldighet att bistå i ett nödläge är 

svaret tveklöst ja.109 

Att inte fler fall uppdagas tror jag beror delvis på att gränsen, när det gäller t.ex. läkare och 

barnmorska, mellan behandling och felbehandling är oklar, oftast kan det vara aktuellt att 

bedöma ett handlande som felbehandling snarare än vållande till kroppskada. En annan trolig 

anledning kan vara att någon, som avtalat något eller åtagit sig att t.ex. vakta någons barn 

eller vara badvakt, får anses gjort vad som krävs av avtalet eller åtagande. Även här borde 

dock fler fall förekomma än som uppdagas och förhoppningsvis kommer praxis framöver 

kompletteras och ge förtydligande då åklagare på senaste år börjat uppmärksamma 

underlåtenhetsbrott och garantläran.  

5.2.4   Eget  föregående  handlande  
Den som orsakar en situation som framkallar fara kan sedan bli ansvarig för sin underlåtenhet 

att hindra uppkomsten av skadan. Är det ett oaktsamhetsbrott, t.ex. vållande till annans död, 

är det i regel själva framkallandet av faran som utgör brottet och underlåtenhet att hindra 

effekten blir då ett led i brottet. Om t.ex. en person kör för fort och råkar köra på en 

fotgängare som sedan avlider, skulle underlåtenhet att avvärja effekten enbart utgöra ett led i 

brottet vållande till annans död. Gäller det ett uppsåtligt brott med ett mer precist 

                                                
107 Strahl, 1976, s. 324. 
108 Agge, 1967, s. 316. 
109 SOU 2011:16, s. 15. 
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handlingsrekvisit, kan det innebära att det är orimligt att försöka inrymma handlingen som 

framkallade faran under handlingsrekvisitet och därför ifrågasätts istället ansvar för 

underlåtenhet att förhindra uppkomsten av skadan.110  

 

I doktrin har det funnits en viss tveksamhet, som enligt Asp, Ulväng och Jareborg har med 

rättspliktsteorin att göra, att acceptera en princip att straffansvar kan inträda för underlåtenhet 

att avvärja fara man själv framkallat. Enligt författarna bör just denna situation vara självklar, 

”…om det är något eller någon man är ansvarig för, så är det väl en själv”.111 Thyrén ansåg 

redan 1912 att eget föregående handlande kunde innebära straffansvar. Han konstaterar att 

den som uppsåtligen, och i vissa fall även av vårdslöshet, framkallar fara och sedan underlåter 

att avvärja faran kan straffas för denna underlåtenhet förutsatt att han inte kan straffas för den 

föregående positiva handlingen.112  

 

Vid eget föregående handlande hålls inte personen ansvarig för igångsättande av 

händelseförloppet utan för efterföljande underlåtenhet. Precis som Thyrén påpekar, är ansvar 

för underlåtenheten bara av intresse om inte ansvar kan utkrävas för föregående positivt 

handlande. Dock har denna princip, enligt Asp, Ulväng och Jareborg, ett viktigt undantag. Att 

gärningsmannen kan hållas ansvarig för handlingen bör inte hindra ansvar för följande 

underlåtenhet om handlingen utgör ett oaktsamhetsbrott och efterföljande underlåtenhet ett 

uppsåtsbrott. Om efterföljande underlåtenhet är mer klandervärd än handlandet måste den 

delen av händelseförloppet ges företräde. Om t.ex. gärningsmannen genom oaktsamhet 

orsakar en trafikolycka varpå en person får kroppskador, gör han sig skyldig till vållande till 

kroppsskada. Inser sedan gärningsmannen att det är en person han önskar ska dö och därför 

inte ingriper för att avvärja effekten borde, enligt författarnas uppfattning, ansvar för 

uppsåtligt brott kunna grundas på den efterföljande underlåtenheten.113   

 

För att ansvar för underlåtenhet ska aktualiseras krävs det att gärningsmannen satt igång ett 

händelseförlopp som är på väg att resultera i en brottsbeskrivningsenlig följd samt att det skett 

genom en otillåten gärning. Kravet på att gärning ska vara otillåten motiveras av att annars 

skulle gränsen för igångsättande av händelseförlopp bli oöverskådligt. Det krävs att en person 

t.ex. kört för fort eller vårdslöst för att ansvar för underlåtenhet att avvärja en effekt ska bli 
                                                
110 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 43. 
111 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 122.  
112 Thyrén, 1912, s. 23. 
113 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 123 – 124; Thyrén, 1912, s. 23 f.  
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aktuellt. Även krav finns på att underlåtenheten har orsakat följden och att gärningen i övrigt 

utgör ett brott, att samtliga objektiva och subjektiva rekvisit är uppfyllda samt att 

underlåtenheten inte är rättfärdigad, t.ex. på grund av nöd.114  

 

Ett rättsfall där frågan om plikt att handla, på grund av eget föregående handlande, var 

relevant är SvJT 1968 rf s. 81. En ung man, S, hade tagit med sig en ung kvinna, M till sitt 

föräldrahem där hon intagit ett antal sömntabletter som var ordinerade till S. Hon hade frågat 

om hon fick lov att ta tabletterna och hon hällde, enligt S, fyra till sex tabletter i handen. Han 

såg inte henne ta tabletterna. Därefter somnade M och S lade henne i sängen i föräldrarnas 

sovrum. M sov sedan i två dagar, S hade på olika sätt försökt väcka henne och även sett att 

hon urinerat i sängen utan att vakna. Det andra dygnet kändes M kall och S tillkallade då 

ambulans. M hade avlidit till följd av lunginflammation. Åklagare yrkade på ansvar för 

vållande till annans död eftersom S underlåtit att i tid tillkalla läkare eller att föra M till 

sjukhus. Läkare konstaterade att M måste tagit minst 10 – 15 tabletter men att dosen inte varit 

dödlig utan det M omkom av var den lunginflammation hon ådrog sig till följd av 

medvetslöshet. Det kunde inte påvisas i målet hur M skulle tagit fler än de fyra till sex 

tabletter S hade sagt ja till, eller att han skulle förstått att hon gjort det. Domstolen fastslog att 

vållande till annans död omfattar även underlåtenhet. Därefter konstaterades att någon 

skyldighet att agera på grund av stadgande i lag eller annan författning inte tillkommit S och 

inte heller på grund av tidigare åtgärder från hans sida. Åtal för vållande till annans död 

ogillades på grund av att S inte intog garantställning.  

 

Leijonhufvud och Wennberg anser att om det hade styrkts att han gett henne sömntabletterna 

hade utgången kanske blivit en fällande dom med hänvisning till att hans eget föregående 

handlande då medfört en skyldighet att aktivt ingripa för att hindra effekten. Strahl är inne på 

samma spår och hävdar att om S gett henne eller föranlett henne att ta tabletterna och varit 

oaktsam gentemot den dödliga utgången borde han dömts för vållande till annans död.115 

 

Både Agge och Strahl påpekar att oftast kan det egna föregående handlandet i sig föranleda 

straffansvar och det är då inte anledning att ta hänsyn till om underlåtenheten också gör det, 

vilket gör att det hela till något av ett skenproblem. Om t.ex. någon gräver ett dike som en 

cyklist ramlar ner i och omkommer får grävandet anses oaktsamt. Ansvar kan då utkrävas på 

                                                
114 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 122 – 123; se även Agge, 1967, s. 319 – 320. 
115 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 44; Strahl, 1976, s. 328.  
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den grunden och underlåtenhet att sätta upp skydd eller information behöver inte beaktas. 

Dock anser Strahl att om grävandet inte är culpöst, eftersom den som grävde hade för avsikt 

att förse diket med lämplig skyddsanordning men underlät att göra detta och cyklisten skadar 

sig, måste ansvar kunna utdömas för underlåtenheten att se till att ordentlig skyddsanordning 

kommit på plats. Om däremot den positiva handlingen och efterföljande underlåtenheten som 

orsakar effekten inte åstadkommits i samma viljeriktning är frågan mer komplicerad och 

Agge anser då att varje gärningsmoment bör behandlas för sig. Gärningsmannen bör då 

dömas dels för det förbjudna grävandet dels för vållande till kroppsskada för underlåtenhet att 

hindra följderna av den av honom skapade faran. Samma sak gäller i omvända fallet, där 

uppsåt för den slutliga effekten inte uppkommit förrän avslutat positivt handlande. Agge 

anger samma exempel som Asp, Ulväng och Jareborg. Om en trafikant av oaktsamhet skadar 

en annan trafikant och sedan upptäcker att det är en person han önskar livet av och lämnar 

honom att förblöda eller bli påkörd av den kraftiga trafiken måste gärningarna betraktas för 

sig.116 

 

Ingen av författarna ger något konkret exempel i praxis på kategorin eget föregående 

handlande förutom ovan angivna SvJT där den åtalade inte ansågs inta garantställning och 

friades. Den möjlighet som diskuterats i doktrinen, om det blivit en annan utgång om han gett 

henne tabletterna, är intressant men hypotetisk då det inte finns någon praxis för att stödja 

detta. Det Strahl och Agge påpekar, att det troligtvis rör sig om ett skenbart problem, stämmer 

nog i många fall. Oftast kan ansvar i dessa situationer utkrävas för det föregående positiva 

handlandet och frågan om underlåtenhet att avvärja effekten blir då inte aktuell. Dock borde, 

som författarna påpekat, åtal för underlåtenhet att avvärja en effekt efter eget föregående 

handlade säkert kunna väckas i större utsträckning. En anledning till att detta inte görs skulle 

kunna vara den svåra bevissituation som uppkommer om åklagaren ska väcka åtal dels för 

handlingen som oaktsamhetsbrott och dels för underlåtenheten som ett uppsåtsbrott. I det 

läget är det nog lättare att väcka åtal enbart för t.ex. vållande till annans död och se effekten 

som ett led i brottet. Troligtvis kommer framöver fler fall gällande underlåtenhet att avvärja 

en effekt att uppdagas, och även efter eget föregående handlande, då garantläran på senare år 

fått en mer framträdande roll i praxis. Det kan också konstateras att doktrin och praxis är 

samstämmig om att eget föregående handlande kan ge upphov till garantställning. 

 

                                                
116 Strahl, 1976, s. 326 f.; Agge, 1967, s. 318 f.  
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5.3   Nära  levnadsgemenskap/nära  släktskap  
Enligt Asp, Ulväng och Jareborg kan ställning som skyddsgarant aktualiseras på grund av 

nära levnadsgemenskap eller nära släktskap. Eftersom en rättslig relation troligtvis varken är 

nödvändig eller tillräcklig är det enligt författarna svårt att avgöra hur stor kretsen är. Vad 

nära levnadsgemenskap eller nära släktskap är definierar inte författarna närmre och det finns 

inte heller någon fastslagen juridisk definition, däremot anges exempel på relationer som 

skulle kunna aktualisera en garantställning.117 

Angående närståenderelationer intar Handlingspliktsutredningen en annan inställning och 

anser att:  

I andra fall av levnadsgemenskaper [än relationen föräldrar/vårdnadshavare 

– barn], där det helt saknas formella regler om tillsynsansvar, skyldighet att 

visa hänsyn eller liknande, kunde det mot denna bakgrund och med hänsyn 

till legalitetsprincipen synas ganska klart att något straffrättsligt ansvar för 

underlåtenhet att bistå i nödsituationer inte kan ifrågakomma. Så har saken 

emellertid inte genomgående uppfattats i den juridiska doktrinen. Det är 

framför allt företrädare för den ovan nämnda garantläran som har förespråkat 

ett mer omfattande ansvar.118  

5.3.1   Föräldrar/vårdnadshavare  –  barn  
När det gäller relationen förälder/vårdnadshavare - barn intar den förstnämnda ställning både 

som skyddsgarant och övervakningsgarant gentemot sina barn. Att denna relation kan ge 

upphov till en garantställning är doktrinen överens om och de flesta kategoriserar den under 

kategorin ”påbjuds i lag”. I FB 6:2 stadgas en plikt för den som har vårdnaden om ett barn att 

se till att barnets behov blir tillgodosedda och ansvar för tillsyn av barnet. Med vårdnaden 

avses den juridiska vårdnaden.119 I normalfallet är det föräldrarna som har vårdnaden, FB 6:3, 

men den kan även flyttas över till en av föräldrarna eller en särskilt förordnad vårdnadshavare, 

FB 6:5 – 10.  

Enligt Strahl utgör den omständigheten att det i lag finns en stadgad skyldighet för föräldrar 

att agera inte en tillräcklig grund för att den som underlåter att fullfölja sin skyldighet även 

ska straffas enligt BrB:s bestämmelser. FB:s stadgande säger inget om att vid underlåtenhet 

                                                
117 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 113.  
118 SOU 2011:16, s. 22. 
119 Se Föräldrabalken (version 1 januari 2015, Wolters Kluwer Zeteo) kommentar till 6 kap. 2 §.  
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kan ansvar enligt 3 kap. BrB bli aktuellt. Stadgandet utgör inte mer än ett argument för att 

föräldrars underlåtenhet att avvärja effekt ska bedömas likvärdigt med en handling enligt 3 

kap. BrB.120  

Det finns klart stöd i praxis för att underlåtenhet från en förälders eller vårdnadshavares sida 

kan leda till ansvar enligt 3 kap. BrB. De flesta exempel från praxis gäller oaktsamhetsbrott, 

att förälder eller vårdnadshavares döms för vållande till kroppskada eller vållande till annans 

död genom underlåtenhet. I t.ex. NJA 1930 s. 122 dömdes en kvinna för vållande till annans 

död sedan hon ensam i sitt rum fött ett vid födseln levande barn. Dagen efter hade hon lindat 

in barnet i ett nattlinne, lagt det under sängen och efter några dagar lagt barnet i en resväska 

och rest iväg. Det går inte i målet med säkerhet säga att hon ”fördrivit fostret” däremot döms 

hon för underlåtenhet att vårda barnet samt att tillkalla hjälp av den kvinna hon hyrde rummet 

av som befann sig i angränsande rum. Hennes bristande omvårdnad ansågs vara anledningen 

till barnets död.121   

Ett rättsfall där frågan inte gällde straffrättsligt ansvar utan skadeståndsrättsligt, men som 

ändå är relevant för framställningen om hur garantläran tillämpas, är NJA 1970 s. 463. Vid en 

lek med sprängämnen hade en pojkes vänsterhand nästan blivit helt bortskjuten. Frågan var 

om pappan till de andra deltagarna, på grund av underlåtenhet att avbryta leken, kunde bli 

skadeståndsansvarig. Hovrätten fann att pappan borde insett att verksamheten var ytterst 

farlig. Genom att inte förbjuda pojkarna, eller på annat sätt hindra verksamheten, hade pappan 

brustit i sina skyldigheter som vårdnadshavare och var därmed genom underlåtenhet även 

ansvarig för den andra pojkens skador. HD fann dock att, med tanke på att pappan kort innan 

uppmanat pojkarna att sluta med skjutningarna och hans kännedom om deras förehavande inte 

blivit vederlagd, kunde han inte anses brustit i sin roll som vårdnadshavare och inte heller 

vara skadeståndsansvarig gentemot den skadade pojken. 

 

Ett mer nutida exempel är NJA 2003 s. 174. Relevant frågeställning i rättsfallet var om 

mamman kunde dömas till ansvar för vållande till annans död genom att underlåtit att ta sitt 

barn till sjukhus, som på grund av styvpappans misshandel drabbats av bukskador som ledde 

till att han avled. HD fann att mamman befann sig i garantställning men inte kunde ställas till 

ansvar då hon inte insett att skadorna var livshotande. 

  
                                                
120 Strahl, 1976, s. 321 – 322.  
121 Se även NJA 1926 s. 18, NJA 1920 s. 87 och NJA 1918 s. 194.  
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Ett rättsfall som också är relevant, som gällde framkallande av fara för annan, är RH 

1981:107. En mamma dömdes för framkallande av fara för annan efter att hon fått vetskap om 

att hennes fyraåriga dotter intagit ett okänt antal lugnande tabletter och efter uppmaning av 

giftcentralen inte direkt uppsökt sjukvård. Först dagen efter åkte mamman med dottern till 

läkaren.  

 

På senare år har även exempel där föräldrar/vårdnadshavare på grund av sin garantställning 

åtalats och dömts för underlåtenhet till uppsåtsbrott blivit vanligare förekommande. I ett 

rättsfall från 2003 åtalades en pappa för medhjälp till misshandel av dottern som mamman 

aktivt misshandlat. Hovrätten fann att pappan var skyddsgarant gentemot dottern men inte 

kunde dömas då det inte var styrkt att han var medveten om den misshandel dottern utsatts för 

innan det tillfälle där han upptäckte vad som pågick och agerade. I tingsrätten dömdes pappan 

för medhjälp till misshandel.122  

 

I det uppmärksammade rättsfallet NJA 2013 s. 588 (se mer om detta under kap. 5.3.4) 

prövades aldrig mammans skuld av HD. Eftersom det inte gick att säga vem av mamman och 

styvpappan som orsakat barnet skadorna blev det istället en fråga om ansvar för underlåtenhet 

att uppsöka vård. I tingsrätten och i hovrätten dömdes mamman för grov misshandel för 

underlåtenhet att se till att sonen fick vård för sina skador eftersom hon som vårdnadshavare 

hade en plikt att agera.  

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge dömde 2013 en mamma för misshandel genom 

underlåtenhet att se till att dottern fick vård. Pappan hade vid olika tillfällen misshandlat 

dottern efter att han hört röster som sagt till honom att göra det. När socialmyndigheter gjorde 

ett oanmält besök tog de med sig barnet, som bland annat hade blåmärken på kroppen och ett 

brutet ben, till sjukhuset. Mamman hävdade att hon inte förstått hur svåra skador barnet hade 

samt att hon befann sig i nöd då hon var rädd för pappan. Hovrätten fann att mamman måste 

insett att barnet var i behov av läkarvård, att hon som vårdnadshavare intar garantställning 

och att även om hon känt sig pressad hade det funnits flera tillfällen för henne att agera och 

därför ansågs hon inte ursäktad på grund av nöd.123   

 

                                                
122 Svea hovrätt dom 2004-02-03, mål B 6013-03. 
123 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2013-04-26, mål B 639-13; se även Örebro tingsrätt dom 2013-06-

10, mål B 542-13.  
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Ett rättsfall, som kom våren 2015, är det så kallade ”Yara-fallet” där det tydliggörs att även 

vårdnadshavare och inte bara föräldrar intar garantställning. Yara bodde med sin morbror och 

hans fru i Karlskrona och morbrodern var tillförordnad vårdnadshavare för Yara. Mostern 

hade under en period misshandlat Yara och vid det aktuella tillfället misshandlade hon henne 

så svårt att hon avled. Hovrätten fann att morbrodern som tillförordnad vårdnadshavare intog 

garantställning gentemot Yara och han dömdes för underlåtenhet att ingripa eller tillkalla 

polis och ambulans. Han ansågs haft ett likgiltighetsuppsåt och dömdes för mord. Tingsrätten 

däremot ansåg att morbrodern inte hade haft uppsåt till Yara:s död och dömde honom för grov 

misshandel och vållande till annans död.124  

 

Relationen föräldrar/vårdnadshavare – barn har även behandlats i förarbetena. 

Straffrättskommittén har uttalat att straffansvar för misshandel kan bli aktuellt för en 

vårdnadshavare, inte bara föräldrar, som uppsåtligen underlåter att se till att ett barn som 

drabbats av kroppsskada eller sjukdom får vård.125 Vad gäller vållande till annans död, BrB 

3:7, nämns även att skyldighet att agera kan föreligga på grund av stadgande i lag, t.ex. 

föräldrar eller förmyndares vårdnadsplikt enligt FB. 126  Handlingspliktsutredningen 

konstaterar att eftersom vårdnadshavares tillsynsplikt så tydligt framgår av lagen (FB 6:2 och 

6:3) kan det inte råda något tvivel om att vårdnadshavare, om övriga straffrättsliga kriterier är 

uppfyllda, kan dömas till ansvar för att genom underlåtenhet orsakat barnets död eller 

kroppsskada.127  

Att föräldrar och vårdnadshavare intar garantställning och har en plikt att handla gentemot 

sina barn får genom praxis sägas vara klarlagt. I NJA 2013 s. 588 konstaterade HD att ”[e]n 

självklar utgångspunkt är att barnets vårdnadshavare befinner sig i en garantställning”. Den 

avgörande frågan i praxis när relationen rör föräldrar/vårdnadshavare – barn har sällan varit 

om denna intar garantställning; i samtliga rättsfall konstateras en plikt för föräldrar att agera 

för att sedan ta ställning i den fråga som är oklar i det specifika fallet, t.ex. om föräldern insåg 

att barnet hade fått livshotande skador, om det fanns ett orsakssamband mellan 

underlåtenheten och effekten eller om nöd förelegat.  

 

                                                
124 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2015-05-19, mål B 454-15. 
125 SOU 1953:14, s. 108. 
126 SOU 1953:14, s. 139. 
127 SOU 2011:16, s. 21 och 115.  
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5.3.2   Barn  –  förälder  
Asp, Ulväng och Jareborg tar upp att ett barn undantagsvis skulle kunna inta garantställning 

gentemot en förälder. Om denna relation kan grunda en garantställning var aktuell i ett 

rättsfall från Södertörns tingsrätt från 2013, det så kallade ”vuxen-son-fallet”.128  

CD bodde med sin mor ED som var 87 år gammal och led av Alzheimers. Under de senaste 

tio åren hade han vårdat mamman i hemmet. Hon hade uttryckt en klar önskan om att få dö i 

hemmet, ville inte vara inlagd på sjukhus och gick motvilligt till läkare ungefär två gånger om 

året. Under de senaste ett – två åren hade modern inte haft någon kontakt med sjukvården.  

Några dagar innan sin död skulle ED gå på toaletten och CD hann inte hjälpa henne varpå 

modern ramlade. När han försökte hjälpa henne upp vägrade hon och svarade även nekande 

på frågan om hon hade ont. Modern ville ligga kvar på golvet och han kom med dynor till 

henne och mat och vatten. Han uppfattade inte att hon hade smärtor eller hade skadat sig. 

Efter två dagar på golvet somnade modern, sov i två dagar och avled sedan på den femte 

dagen.  

Domstolen började med att konstatera att brottet vållande till annans död kan begås genom 

underlåtenhet. Frågeställningen därefter var om CD intog garantställning gentemot modern. 

Tingsrätten konstaterade att sådan plikt kan uppkomma genom särskild föreskrift i lag, avtal, 

tjänsteplikt eller på grund av eget föregående handlande. En sådan skyldighet kan också 

uppkomma på grund av tillsynsansvar. Tingsrätten nämner att det i juridisk litteratur framförts 

att nära levnadsgemenskap kan konstituera en skyldighet att ingripa men att detta är 

omdiskuterat i doktrinen och att det inte finns stöd i praxis för att det förhåller sig så.  

Tingsrätten fastställde att det rörde sig om ett frivilligt vårdande från CD:s sida och att med 

beaktande av legalitetsprincipen kunde det i avsaknad av uttrycklig bestämmelse, praxis eller 

uttalande i förarbeten som ger uttryck för en handlingsplikt i det aktuella fallet inte anses att 

CD hade ett tillsynsansvar som medförde ansvar för underlåtenhet att handla. Domstolen gick 

därför inte heller närmare in på frågan om effekten uteblivit om modern direkt kommit under 

vård.  

Fallet aktualiseras även under ytterligare två kategori som författarna nämner, medlemmar i 

ett hushåll särskilt gentemot vårdbehövande personer och frivilligt åtagande, och rättsfallet 

kommer närmare diskuteras senare i detta kapitel samt under kapitel 6. 
                                                
128 Södertörns tingsrätt dom 2013-06-07, mål B 3683-13.  
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5.3.3   Makar  
Om denna relation, som Asp, Ulväng och Jareborg föreslår, skulle kunna aktualisera en 

garantställning har inte prövats i domstol.129 Handlingspliktsutredningen tar upp frågan om 

makar och en eventuell garantställning. Som grund för att makar skulle kunna inta 

garantställning gentemot varandra skulle äktenskapsbalken (ÄktB) 1:2 kunna åberopas, som 

stadgar att makar ska visa varandra trohet och hänsyn. Dock anser 

Handlingspliktsutredningen att den kopplingen inte är tillräcklig för att aktualisera en 

garantställning makar emellan som kan leda till ansvar för underlåtenhet enligt 3 kap. BrB.130  

 

Om det rör sig om två vuxna fysiskt och psykiskt friska människor uppkommer troligtvis inte 

en garantställning bara för att personerna är gifta. Den skyldighet som en skyddsgarant har att 

ingripa kan inte anses gälla då en vuxen och psykiskt frisk person utsätter sig för fara. I det 

fallet får intresset av att förhindra skada vara underordnat intresset att var och en bestämmer 

över sitt eget liv.131 ÄktB 1:2 kan inte heller sägas ha samma innebörd att skydda som FB 6:2 

– 3. Visa varandra trohet och hänsyn tar mer sikte på att makar ska vara lojala gentemot 

varandra och på relationen än FB 6:2 som tar sikte just på ett vårdnads- och tillsynsansvar.132 

En intressant frågeställning anser jag är om detsamma skulle gälla för samboende som idag 

ofta kan ha en lika nära relation som gifta men där ingen lagstadgad skyldighet finns att visa 

varandra trohet och hänsyn. Det som skulle kunna leda till en handlingsplikt mellan makar 

(eller samboende) är då snarare under kategorin personer i hushåll, särskilt gentemot 

vårdbehövande personer, om någon av makarna inte kan sörja för sig själv.  

 

5.3.4   Syskon  och  övriga  familjemedlemmar  som  sammanbor/medlemmar  i  
hushåll  särskilt  gentemot  vårdbehövande  personer  

Jag har valt att behandla dessa grupper tillsammans då de har ett nära samband. Asp, Ulväng 

och Jareborg utvecklar inte närmare vad som menas med familjemedlemmar som sammanbor 

eller medlemmar i ett hushåll. Tidigare har det inte funnits praxis för att styrka författarnas 

ställningstagande men det kom 2013 i form av ett avgörande från HD, NJA 2013 s. 588, det 

så kallade ”styvpappan-fallet” som blivit mycket uppmärksammat.133 

 

                                                
129 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 113. 
130 SOU 2011:16, s. 116. 
131 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 114. 
132 Prop. 1986/87:1, s. 113. 
133 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 113. 
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Den relevanta frågeställningen i rättsfallet var om en styvpappa intog garantställning. En liten 

pojke, LE, som bodde med sin mamma, EE, och hennes sambo, MS, hade på kvällen den 5 

juni 2011 fått sin högra hand skållad. EE och MS beskyllde varandra för att ha skållat LE:s 

hand under kranen i badrummet. Båda uppgav att handen var mörkröd och att LE under 

kvällen och natten hade väldigt ont och grät mycket. En vän, JA, som kom förbi uppgav att 

LE:s skrik hördes ut genom dörren och när hon tittade på handen var den två – tre gånger 

större än den andra och hon ska ha uppmanat EE och MS att åka till sjukhuset. Under kvällen 

ringde MS sjukvårdsupplysningen men uppgav då att LE fått varmt te på handen och rådet 

från sjukvårdsupplysningen var att åka till sjukhuset nästa morgon, vilket de också gjorde.  

 

Läkare har i utlåtande uppgett att skadan på LE:s hand troligtvis var en doppskada samt att 

han måste haft fruktansvärda smärtor på grund av skadan. Även för en person som inte är 

sjukvårdsutbildad måste det varit lätt att inse att LE behövde vård omedelbart. Läkning av en 

sådan skada tar flera veckor med risk för bestående men.  

 

Åklagaren höll MS ansvarig våldet mot LE men tingsrätten fann att det gick inte att säga att 

det var han som tillfogat LE brännskadorna och, eftersom det inte fanns författningsstöd som 

ålade honom som styvförälder en handlingsplikt, kunde han inte heller dömas för 

underlåtenhet att uppsöka sjukvård. Däremot dömde tingsrätten EE för grov misshandel, 

genom att underlåta att se till att LE fick vård och smärtlindring på flera timmar.  

 

Även hovrätten fann att det inte gick att säga om EE, MS eller båda i samråd utövat våldet 

mot LE och därför kunde ingen dömas för ett aktivt handlande. Därefter konstaterade 

hovrätten att det är klarlagt efter läkarutlåtande och vittnesmål från JA att LE måste haft 

fruktansvärda smärtor samt att samtalet till sjukvårdsupplysningen inte varit meningsfullt då 

de uppgav en väldigt harmlös situation. De ansåg det klarlagt att både EE och MS avsiktligen 

underlåtit att ta LE till sjukhus direkt och därmed orsakat honom stort lidande. Vad gäller 

EE:s skuld anslöt sig hovrätten till tingsrättens bedömning.  

 

Gällande MS skuld ansåg hovrätten att även MS i sin roll som styvförälder kan inta 

garantställning med hänvisning till Asp, Ulväng och Jareborg. De motiverade detta bland 

annat med att LE vid händelsen var två och ett halvt år, att han på grund av sen utveckling 

inte hade något tal, att han efter skållningen befann sig i en utsatt och skyddslös situation och 

var helt beroende av åtgärder från de vuxnas sida. Att LE bodde hos EE och MS, hade bott 
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där sen november 2010 och stadigvarande sedan mars 2011, och att MS fick anses ta roll som 

förälder då han bland annat hämtat LE från dagis och i övrigt i praktiken agerat som förälder. 

Hovrätten dömde därför MS för grov misshandel genom att han underlåtit att se till att LE 

fick vård och smärtlindring.  

 

MS överklagade domen till HD. HD började med att fastslå att misshandel kan begås genom 

underlåtenhet. Därefter konstaterades att ansvar för underlåtenhet kan komma ifråga först om 

den underlåtande befinner sig i garantställning. Vad som allmänt krävs för att någon ska vara i 

garantställning, enligt HD, är att den underlåtande ska ha en ställning som gör det motiverat 

mer av denne än andra att kräva aktivitet för att avvärja en viss effekt. Omständigheterna 

måste vara av kvalificerad natur för att sådant krav på aktivitet ska kunna ställas. En person 

kan inta garantställning på grund av en skyldighet att avvärja risker som hotar någon eller 

något de är ansvariga för att skydda. Ett barn är särskilt skyddsvärt eftersom ett barn inte på 

samma sätt kan tillvarata sina egna intressen och en självklar utgångspunkt är att föräldrar 

befinner sig i garantställning.  

 

HD skriver sedan att i förhållande till ett barn kan garantställning även uppkomma på annan 

grund, t.ex. nära levnadsgemenskap. Dock kan inte endast det faktum att en person lever 

tillsammans med ett barn ge upphov till garantställning. Det krävs för att garantansvar ska bli 

aktuellt vid nära levnadsgemenskap att personen har sådan nära relation till barnet att denne 

faktiskt deltar i och har inflytande i barnets omvårdnad och fostran. Om någon tagit på sig 

ansvaret för ett barn, under kort eller lång tid, kan en garantställning uppkomma oavsett om 

nära levnadsgemenskap föreligger. I detta fall ansåg HD inte att MS hade en sådan nära 

relation och ställning i förhållande till LE att han deltog i inflytandet över LE:s omvårdnad 

och därför inte haft ställning som garant. Dessutom var EE hemma den aktuella kvällen och 

natten. MS underlåtenhet lede därför inte till straffansvar för underlåtenhet.  

 

Två justitieråd var skiljaktiga och ansåg att MS, då han sedan en inte obetydlig tid i praktiken 

agerade som förälder för LE, hade en ställning som motiverade mer av honom än andra att 

agera för att skydda LE. Därmed intog han garantställning gentemot LE och att hans 

underlåtenhet grundade straffansvar för grov misshandel i detta fallet.  

 

En intressant frågeställning utifrån rättsfallet, med hänvisning till denna kategorin, tar Larsson 

upp i en artikel i Juridisk Tidskrift (JT). I NJA 2013 s. 588 var en av anledningarna till att 
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styvpappan inte ansågs inta garantställning att mamman var närvarande och hade 

huvudansvaret för sonen. Det väcker en frågeställning om konkurrerande garantställning. HD 

nämner att den som tagit på sig ansvaret för barnet kan befinna sig i garantställning. I detta 

fallet konkurrerade mammans garantställning ut styvpappans men säg att han varit där 

tillsammans med barnets morföräldrar istället. Vem hade då haft huvudansvaret och intagit 

garantställning? Larsson konstaterar att detta synsätt leder till att om en person befinner sig i 

garantställning blir beroende på situation, styvföräldern går in och ur garantansvar, beroende 

på om vårdnadshavaren är närvarande. Hon anser att det vore bättre att i större utsträckning 

acceptera överlappande garantställning och att straffansvar istället får lösas genom bedömning 

av olika ansvarsfrågor. Om t.ex. vårdnadshavaren vägrar låta styvföräldern uppsöka läkarvård 

för barnets skador ska dennes underlåtenhet inte leda till straffansvar.134  

Sjögren väcker en intressant fråga i SvJT om utgången i ”vuxen-son-fallet” eventuellt hade 

blivit annorlunda efter NJA 2013 s. 588, eftersom det enligt hans åsikt i NJA 2013 s. 588 

tydligt framgår att någon i nära levnadsgemenskap kan inta ställning som skyddsgarant om 

denna tagit på sig ansvaret för en person på kortare eller längre tid och att detta gäller även för 

ett frivilligt åtagande.135   

6   Slutsats  –  hur  tillämpas  garantläran  i  Sverige?    

Som tidigare nämnts är rättsläget gällande garantläran och när en ställning som skyddsgarant 

kan uppkomma oklart. NJA 2013 s. 588 gav upphov till en del svar men även en del 

frågetecken. Det som rättsfallet gav ett tydligt svar på är att en rättslig ställning inte är 

nödvändig för att en garantställning ska uppkomma. Tidigare har praxis varit ytterst restriktiv 

med att anse att någon befunnit sig i garantställning då det inte förelegat en rättsplikt att 

handla. Bland annat tingsrätten bedömde i NJA 2013 s. 588 att styvpappan inte intog 

garantställning då ”…det inte heller finns något annat författningsstöd som ålagt honom att 

agera…”. I ”vuxen-son-fallet” konstaterades att med beaktande av legalitetsprincipen kan det 

i avsaknad av uttrycklig bestämmelse, praxis eller uttalande i förarbeten som ger uttryck för 

en handlingsplikt i det aktuella fallet inte anses förelegat en garantställning. I NJA 2013 s. 

588 konstateras visserligen att i detta fall hade styvpappan inte tagit sådan roll i barnets 

vårdnad att han befann sig i garantställning men HD säger inget om vad som krävts för att han 

skulle gjort det. Hade garantställning förelegat om barnet bott där en längre period, om barnet 

                                                
134 Larsson, 2013/14, s. 658 – 660. 
135 Sjögren, 2014, s. 183. 
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överhuvudtaget inte bodde med sin pappa eller om mamman inte varit närvarande vid det 

aktuella tillfället? HD fastslår att nära levnadsgemenskap kan innebära en ställning som 

skyddsgarant, men inte vad som avses med nära levnadsgemenskap.  

Allt för långdragna slutsatser ska inte heller dras av NJA 2013 s. 588. HD påpekar tydligt att 

en anledning att en garantställning kan uppkomma i denna situation beror på att det rörde sig 

om ett skyddslöst barn. Vad gäller vuxna fysiskt och psykiskt friska människor är troligen 

steget betydligt längre för att det ska anses förelegat en garantställning, varför det inte går att 

säga att t.ex. makar eller syskon automatiskt intar garantställning på grund av nära 

levnadsgemenskap.  

 

För att ansvar för underlåtenhet ska kunna utdömas krävs också att samtliga rekvisit, både 

objektiva och subjektiva, är uppfyllda. I NJA 2003 s. 174 ansågs mamman inta 

garantställning, att det fanns en plikt för henne att handla i gällande situation, men hon kunde 

inte dömas för vållande till annans död då det inte gick att säga att hon insett att barnets 

skador var livshotande. Om ett andrahandsyrkande gjorts om misshandel eller vållande till 

kroppsskada hade hon troligtvis dömts då HD konstaterar att hon måste insett att styvpappan 

slagit sonen och att han hade svåra smärtor även om hon inte förstått att skadorna var 

livshotande.  

 

Det kan konstateras att inte varje underlåtenhet från en garant är straffbar samt att 

underlåtenhetens klandervärdhet påverkar inte prövningen om en person intar garantställning 

eller inte. Detta blir tydligt i hovrättsfallet med förskolläraren som ansågs inta ställning av 

garant men hennes underlåtenhet var inte straffbar då oaktsamheten inte var tillräckligt 

klandervärd. Ett annat exempel är tingsrättens bedömning i NJA 2013 s. 588 som 

konstaterade att styvpappan, även om hans underlåtenhet var klandervärd, inte intog 

garantställning. 

 

Den slutsats som kan fastställas är att föräldrar/vårdnadshavare intar ställning som 

skyddsgarant gentemot sina barn. Det finns uttalat lagstöd, klar och entydig praxis samt 

uttalanden i förarbetena. Att det även på grund av lag, föreskrift eller myndighetsbeslut och 

särskild yrkesskyldighet kan uppkomma får anses utrett. Vad gäller avtal eller åtagande är 

doktrin överens om att detta kan ge upphov till en ställning som skyddsgarant och NJA 2013 

s. 588 legitimerar detta när HD konstaterar att den som tagit på sig ansvaret för, i detta fallet 
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ett barn, kan inta ställning som skyddsgarant. Det finns dessutom stöd i praxis för att ett flertal 

av de avtalsförhållande som omnämns i doktrin innebär en garantställning. Ovan nämnda 

kategorier brukar också omnämnas, tillsammans med eget föregående handlande, i praxis när 

frågan om en garantställning föreligger ska avgöras.  

 

Vad gäller om utgången i ”vuxen-son-fallet” efter NJA 2013 s. 588 ”styvpappan- fallet” blivit 

annorlunda anser jag att det är en intressant tanke och det är mycket möjligt att det blivit så då 

CD tagit på sig ansvaret för att vårda modern. I båda fallen rörde det sig om skyddslösa 

personer som var helt beroende av insatser från andra. Däremot förekommer vissa betydande 

skillnader, i det ena fallet rörde det sig om en 86 år gammal kvinna som uttryckt en vilja att få 

dö i hemmet samt på direkt fråga uppgett att hon inte hade ont, i det andra en drygt två år 

gammal pojke som inte hade något tal men skrikit av smärta. Även om tingsrätten med stöd 

av NJA 2013 s. 588 funnit att en garantställning förelegat i ”vuxen-son-fallet” är det inte 

säkert att sonen dömts för underlåtenhet med hänsyn till moderns vilja.  

 

Ytterligare ett exempel på hur oklar garantlärans tillämpning är i svensk rätt och att NJA 2013 

s. 588 gav upphov till en del svar men lämnade en rad frågeställningar obesvarade, är den 

frågeställning Larsson väcker i sin artikel om konkurrerande garantställning. Att en 

förälder/vårdnadshavare i första hand har beslutanderätt och ansvar för ett barn är en självklar 

utgångspunkt. Däremot anser jag Larssons lösning med överlappande garantställning som den 

mest logiska lösningen. Hovrätten kan i det aktuella fallet sägas gett uttryck för samma 

inställning då den dömde både styvpappan och mamman för underlåtenhet.  

 

Slutsatsen är att en rättslig plikt att handla, som Asp, Ulväng och Jareborg påpekat, varken är 

nödvändig eller tillräcklig för att säga att en garantställning föreligger. Det som ska beaktas är 

omständigheterna i det specifika fallet enligt HD och det ska vara mer motiverat av en person 

än gemene man att ingripa för att denne ska befinna sig i garantställning. Garantläran, även 

om den på senare år uppmärksammats mer, tillämpas inte i någon större utsträckning i svensk 

rätt. När den tillämpas är det framför allt på familjerättsliga förhållanden eller där en plikt att 

handla utgår på grund av lag eller avtal. Däremot förekommer nog betydligt fler fall än som 

uppmärksammas. Med den nya benägenhet som kan skönjas från åklagares sida att väcka åtal 

för underlåtenhet att avvärja en effekt även där en rättsplikt att handla inte förelegat, kommer 

garantläran troligtvis få allt större betydelse framöver. Det skulle vara intressant att se om det 

kommer rättsfall även för t.ex. personer med viss yrkesskyldighet och på grund av eget 
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föregående handlande då det än så länge finns en tydlig koncentration till familjerättsliga 

förhållanden och relationen föräldrar/vårdnadshavare – barn. 

 

7   Legalitetsprincipen  
 
7.1   Bakgrund  
En viktig rättsstatlig princip, som alltid ska beaktas i straffrättsliga sammanhang, är 

legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen växte fram i upplysningstidens filosofi som ett krav på 

begränsning av domstolarnas godtycke och fanns med i franska rättighetsförklaringen från 

1789. I Sverige har principen respekterats sedan mer än 200 år tillbaka.136 Tidigare i Sverige 

ledde 1734 års lags kasuistiska natur till att domarna i den praktiska tillämpningen många 

gånger tvingades tillämpa lagen analogt på de fall som inte kunde rymmas under lagens 

skrivning. Innan liberalismens genomslag ansågs en sådan tillämpning inte som något 

konstigt och som en nödvändighet. I tillkomsten av legalitetsprincipen låg dels en tanke om 

rättssäkerhet, att medborgarna skulle kunna förutse när de kunde bli aktuella för en 

kriminalisering, men även en förändrad syn på rätten i stort. Tidigare ansågs lagstiftaren och 

domaren begränsade till att finna och tillämpa, det som idag skulle kunna kallas det allmänna 

rättsmedvetandet, den i folks medvetande existerande rätt som ytterst kom från Guds vilja. 

Innan upplysningstiden stod den rätten som rättskälla över den skrivna rätten. 

Upplysningstidens tankesätt förändrade synen på rättsstaten, från en stat som tidigare 

förverkligat ett visst materiellt rättsläge till en stat som numera använde lagstiftningen för att 

förverkliga politiska mål inom angivna gränser och former i lagen. Legalitetsprincipen fyllde 

en viktigt funktion och domstolarna hade förlorat all form av lagstiftande makt.137 Första 

gången legalitetsprincipen tas upp i svensk rätt i lagstiftningssammanhang är i 

Lagkommitténs Förslag till allmän kriminallag från 1832: "Finnes ej beskrifwen lag, deri 

answar stadgas för gerning, som åtalad blifwit; hafwe Domare ej makt att den gerning med 

straff belägga.” 138  Förslaget kom dock sedan aldrig med i 1864 års strafflag men 

legalitetsprincipen ansågs ändå tillämplig i svensk rätt.139  

 

 
                                                
136 SOU 1988:7, s. 43; Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 45.  
137 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 22. 
138 Sundell, 1994/95, s. 98. 
139 Frände, 1989, s. 18 – 19. 
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7.2   Innebörd  
När det gäller straffrätten är man på annat sätt än inom civilrätten bunden av skriven lag till 

följd av legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen innebörd kan formuleras genom de latinska 

fraserna nullum crimen sine lege som betyder inget brott utan lag och nulla poena sine lege 

som betyder inget straff utan lag.140 För att en gärning ska utgöra ett brott och leda till 

straffrättslig påföljd krävs stadgande i lag eller annan författning.141  

I svensk lagstiftning kommer den straffrättsliga legalitetsprincipen till uttryck i RF 2:10 st. 1, 

”straff eller annan brottspåföljd får icke åläggas för gärning som icke var belagd med 

brottspåföljd, när den förövades”, i BrP 5 § st. 1 ”ingen må dömas för gärning, för vilken ej 

var stadgat straff när den begicks”, och i BrB 1:1, ”brott är en gärning som är beskriven i 

denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är 

föreskrivet”. Legalitetsprincipen kommer dessutom till uttryck genom artikel 7 i EKMR som 

utgör svensk lag.142 I artikel 7.1 ”inget straff utan lag” stadgas att: ”ingen får fällas till ansvar 

för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks inte utgjorde ett 

brott enligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett strängare straff utmätas än som 

var tillämpligt vid den tidpunkt då brottet begicks”.  

HD har i flertalet fall uttalat sig angående legalitetsprincipen och dess närmare innebörd. I 

bland annat NJA 2008 s. 367 uttalade HD följande:  

 

Den straffrättsliga legalitetsprincipen innebär i grunden att det krävs ett stadgande i 

lag eller annan författning för att en handling skall kunna utgöra brott och leda till en 

straffrättslig påföljd. Principen anses även innefatta bl.a. ett obestämdhetsförbud - 

dvs. ett krav på viss precision hos straffbud - samt ett förbud mot analogisk 

tillämpning av straffbud. Med det senare menas att ett förfarande anses straffbart 

trots att det inte med vedertagna tolkningsmetoder kan inordnas under ett straffbuds 

ordalydelse. 

 

Asp, Ulväng och Jareborg delar in legalitetsprincipen i fyra krav: 1. föreskriftskravet (som 

Frände väljer att kalla praeter legem-förbudet)143 som innebär att för att straff ska kunna 

utdömas måste det finnas stöd i skriven lag eller föreskrift, 2. retroaktivitetsförbudet, 

                                                
140 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 22. 
141 SOU 1988:7, s. 43. 
142 Danelius, 2015, s. 44. 
143 Frände, 1989, s. 4. 
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domstolarna får inte retroaktivt döma någon för något som inte var straffrättsligt reglerat vid 

tidpunkten för gärningen (som är till dennes nackdel), 3. analogiförbudet, föreskrifter får inte 

tillämpas analogt längre än vad ordalydelsen tillåter samt 4. obestämdhetsförbudet, att 

straffrättsliga föreskrifter inte får vara för obestämda i sin utformning.144 Även Frände menar 

att dessa krav utgör legalitetsprincipens ”kärna”.145 Sundell påpekar dock att det är inte lätt att 

finna samtliga dessa beståndsdelar uppfyllda fullständigt inom ett faktiskt rättssystem.146 

Föreskriftskravet, retroaktivitetsförbudet och analogiförbudet, eftersom dessa finns 

definierade i lag, har ställning av regelkaraktär medan obestämdhetsförbudet har ställning 

som princip. Vad som skiljer kan anges som att en princip är en tumregel som, till skillnad 

från en regel, inte nödvändigtvis överträds om den inte följs.147 

 

7.2.1   Föreskriftskravet  
Föreskriftskravet kan uttryckas genom den latinska frasen nullum crimen sine lege scripta, 

inget brott utan skriven lag.148 Detta förbud kommer till uttryck i BrB 1:1 (se kap. 7.2). 

Föreskriftskravet innebär att lagstiftaren inte bör tillåta att en brottsföljd ådöms utan direkt 

stöd i lag samt att rättstillämparen inte ådömer utan direkt stöd i lag.149 Asp anser dock att det 

inte finns något absolut föreskriftkrav och att det får anses vara okontroversiellt. Att t.ex. via 

praxis finna nya ansvarsfrihetsgrunder bör vara möjligt.150  

7.2.2   Retroaktivitetsförbudet  
Rättstillämparen får inte döma någon enligt en straffbestämmelse som inte var giltig eller 

utfärdad när den brottsliga gärningen begicks, om det är till den tilltalades nackdel.151 Detta 

förbud följer av RF 2:10 1 st. och BrP 5 § (se kap 7.2). Huvudregeln är att strafflag inte får 

ges tillbakaverkande kraft utan att den lag som gällde då gärningen företogs ska tillämpas.152 

Undantag från denna huvudregel anges i  BrP 5 § 2 st., om det vid domstillfället gäller ny lag 

än som gällde när gärningen företogs ska denna tillämpas om den är till fördel för den 

tilltalade genom att den leder till frihet från straff eller lindrigare straff. Detta oberoende av 

                                                
144 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 46. 
145 Frände, 1989, s. 2 – 4.  
146 Sundell, 1994/95, s. 95.  
147 Asp, 1999, s. 29.  
148 A.a. s. 27. 
149 Jareborg, 1992, s. 94. 
150 Asp, 1999, s 31.  
151 Frände, 1989, s. 2. 
152 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 26.   
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om en lägre instans dömt enligt den gamla lagen.153 Ett exempel på detta är NJA 1983 s. 593 

där en kvinna som hade ett giltigt thailändskt körkort, men som saknade äkthetsintyg eller 

översättning som vid tidpunkten för körningen krävdes enligt kungörelse, av tings- och 

hovrätt dömdes för olovlig körning. HD konstaterade dock att den kungörelse som gällde vid 

körningen hade ersatts av en förordning vid domstillfället där kravet på äkthetsintyg eller 

översättning saknade motsvarighet. Därför, i enlighet med BrP 5 § 2 st., ogillades åtalet då ny 

lag ledde till frihet från straff.   

 

Det finns dessutom i BrP 5 § 2 st. ett undantag från undantaget. När det gäller gärningar som 

varit straffbelagda under viss tid på grund av då rådande förhållande ska inte ny lag tillämpas 

även om den leder till frihet från straff eller lindrigare straff. Ett typexempel på detta är 

kristidsförfattningar och bestämmelser som gäller under krig eller på grund av krig.154 Detta 

aktualiserades i NJA 1973 s. 109 där en person dömdes enligt affärstidslagen (1966:668) även 

om vid domstillfället dennas giltighetstid gått ut och inte ersatts med annan motsvarande lag. 

HD fann att då lagen var tidsbegränsad till fem år och haft till syfte att straffbelägga gärning 

under viss tid på grund av rådande förhållanden var BrP 5 § 2 st. tillämpligt.  

 

7.2.3   Förbudet  mot  analog  strafftillämpning  
Analogiförbudet innebär att straffstadgandets ordalydelse utgör gränsen för vad som är 

straffbart och detta får inte överskridas. Det betyder inte att domstolen inte måste tolka lagen. 

Skillnaden mellan analogi och egentlig tolkning är att tillämpningen håller sig inom 

ordalydelsen. Legalitetsprincipen utgör inte ett hinder mot att tolka ett straffbud enligt 

vedertagna grundsatser, så att dess rätta mening utröns.155 Dock är gränsen i praktiken många 

gånger hårfin. 156 Om det går att finna stöd för en tillämpning mot ordalydelsen i 

straffstadgandet i förarbeten, doktrin, internationell konvention eller EU-direktiv är utan 

betydelse, straffstadgandet utgör gränsen för vad som är straffbart. Legalitetsprincipen 

innebär att domstolen ska frikänna åtalad från ansvar, även om handlingen är moraliskt 

felaktig, om gärningen inte kan inrymmas under lagens ordalydelse.157 

 

 
                                                
153 Se Brottsbalken: En kommentar (version 1 juli 2015, Wolters Kluwer Zeteo) kommentar till 5 § BrP under 

rubriken Andra stycket: bestämmande av straff när straffbestämmelsen ändrats efter brottet. 
154 A.a. under rubriken Undantag vid särskilda förhållanden.  
155 NJA1994 s. 480; NJA 2007 s. 400. 
156 Sundell, 1994/95, s. 96.  
157 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 23.  
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Även om legalitetsprincipen har gällt i Sverige sedan 200 år tillbaka finns exempel på analog 

strafftillämpning i praxis. I NJA 1956 C 187 avslog HD en begäran om prövningstillstånd 

efter att hovrätten dömt en man för rån. Mannen hade på en bank använt en leksakspistol att 

hota med. Rånparagrafen vid denna tid använde uttrycket hot ”som innebär trängande fara” 

vilket hotet i det aktuella fallet, även om det uppfattades så, inte gjorde. Thornstedt har 

kritiserat fallet för att utgöra en analogi.158 Ett annat exempel är NJA 1978 s. 452 som gällde 

ansvar för skattebrott. Dåvarande stadgande i 2 § 2 st. skattebrottslagen (1971:69) om passivt 

skattebedrägeri tillämpades på ett fall som gällde underlåtenhet att avge deklaration. Det ledde 

till att skattemyndigheten inte fattat beslut om påförande av någon skatt men straffstadgandet 

talade enbart om underlåtenhet som innebar att för lågt belopp påförts. HD konstaterade att 

”[f]ör en analogisk tillämpning i förevarande hänseende av 2 § 2 st. skattebrottslagen talar de 

nu anförda synpunkterna med sådan styrka att de - även med tillbörligt beaktande av den i för 

sig tungt vägande legalitetsprincipen - måste anses utslagsgivande.” De synpunkter som 

hänvisas till är att det i förarbetena tydligt framgick att bestämmelsen ska tillämpas även vid 

denna situation och att det ter sig mer straffvärt att helt underlåta att lämna in deklaration och 

inte påföras någon skatt än att ge fel uppgifter och därför påföras för låg skatt. Både 

straffstadgandet om rån och underlåtenhet att deklarera är idag utformade så att fallen ovan 

skulle omfattas utan en analogisk tillämpning.159  

7.2.4   Obestämdhetsförbudet  
Även lagstiftningstekniken berörs av legalitetsprincipen. Lagstiftaren ska formulera 

straffbestämmelser på ett tillräckligt klart och tydligt sätt. Straffbestämmelser får inte vara 

vaga eller obestämda så att det i praktiken inte är möjligt för medborgarna att få ledning av 

dem. En bestämmelse kan vara obestämd på så vis att den innehåller ett obestämt rekvisit, 

t.ex. omoralisk handling eller att den är tekniskt komplicerad genom att t.ex. hänvisa till 

bestämmelser i flertal andra författningar.160 

Dock måste i viss utsträckning obestämda straffbestämmelser, eller åtminstone obestämda 

rekvisit, anses tillåtna. Ord som används för att avgränsa det straffbara området medför ett 

visst mått av obestämdhet och i praktiken skulle det inte vara möjligt att utesluta rekvisit som 

kräver olika former av bedömning.161 Lagstiftaren är tvungen att använda sig av obestämda 

                                                
158 Thornstedt, 1959, s. 14.  
159 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 23.  
160 Asp, 1999, s. 28. 
161 A.a. s. 28. 
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rekvisit för att bestämmelser ska vara tillämplig på alla typer av gärningar.162 Det är därför 

obestämda rekvisit som t.ex. oaktsamhet får anses acceptabla. Dessutom för att 

obestämdhetsförbudet får sägas vara inriktat på helheten i den straffbelagda gärningen och 

inte enskilda rekvisit.163 

7.3   Begränsningar    
Legalitetsprincipen har även vissa begränsningar i tillämpningsområdet, Thornstedt 

konstaterar att: 

 

När man talar om legalitetsprincipen glömmer man emellertid ofta begränsningarna i 

dess tillämpning. Dess traditionella tillämpningsområde är inom straffrättens 

speciella del. Den innebär ett krav på att de speciella rekvisiten — i första hand de 

objektiva rekvisiten — för varje kriminaliserad gärning skall anges i lag. 

Domstolarna får m. a. o. inte skapa nya brott. Däremot anses det inte strida mot 

legalitetsprincipen, att vissa problem, som brukar hänföras till straffrättens allmänna 

del, inte löses av lagstiftaren utan överlämnas till doktrin och rättspraxis.164  

 

Till straffrättens speciella del hör regler som avser enskilda brottstyper medan den allmänna 

delen avser regler och läror som är tillämpliga på alla eller de flesta brottsbeskrivningar, t.ex. 

reglerna om uppsåt.165 

 

Även Wennberg och Leijonhufvud konstaterar att om det finns luckor i lagstiftningen, för att 

det finns frågor som inte är besvarade, måste dessa besvaras av domstolarna. Om 

lagstiftningen t.ex. inte säger något om grunderna för straffmätning är domstolen skyldig att 

på det sätt som bäst ansluter till rätten i övrigt besvara frågan med hjälp av analogi. I ett 

sådant fall utgör lagens tystnad inte ett hinder för utfyllnad från rättsskapande verksamhet 

från domstolarna genom praxis. Det kan konstateras att legalitetsprincipen till trots finns det 

ett visst utrymme för rättsskapande verksamhet från rättspraxis sida, dock är det uteslutet på 

området för vad som är kriminaliserat.166  

 

                                                
162 Frände, 1989, s. 213. 
163 Asp, 1999, s. 3 och 32. 
164 Thornstedt, 1976, s. 553. 
165 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 22. 
166 Leijonhufvud och Wennberg, 2009, s. 25. 
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7.4   Rättssäkerhet  –  en  viktig  aspekt  av  legalitetsprincipen  
En viktig aspekt av legalitetsprincipen är rättssäkerhet och principens huvudsakliga funktion 

är att göra det förutsebart om straff kan följa på visst handlande och att skapa trygghet för 

medborgarna genom förutsebarhet. Asp påpekar dock att den förutsebarhet som avses inte i 

första hand avser förutsebarhet för gemene man, vilket enligt honom är ett ouppnåeligt ideal, 

utan snarare förutsebarhet för jurister, som ger en viss möjlighet att kontrollera godtycke och 

kompetensöverskridande.167 Enligt Thornstedt innebär legalitetsprincipen just ett krav på att 

rättsskipningen ska vara förutsebar och fri från godtycke.168 

 

Att definiera rättssäkerhet är inte det enklaste då termen inte har en given betydelse och är ett 

mångfacetterat begrepp. Det kan dessutom uppstå konflikter mellan de olika värden som 

omfattas av rättssäkerhet för om ett värde gagnas kan ett annat kränkas. Ett sätt att definiera 

rättssäkerhet enligt Frändberg är ”…förutsebarhet i rättsliga angelägenheter”. 169  Inne på 

samma spår är Zila som konstaterar att ”…rättssäkerhetens kärna ligger i förutsebarhet av 

rättsliga besluts utfall”.170 Att enbart använda rättssäkerhet som ett krav på förutsebarhet har 

kritiserats, även en omoralisk lag kan vara förutsebar och det är därför inte tillräckligt för att 

definiera rättssäkerhet. Jareborg tar emellertid upp att:  

Godtar man att det kan finnas moraliskt ”dålig” juridisk rätt, är det inget absurt i att 

rättssäkerhet kan innebära att det är förutsebart att man av staten legalt behandlas 

på ett sätt som inte är moraliskt godtagbart. Det som är ”absurt” är rättens innehåll, 

inte rättssäkerhetsbegreppet.171  

I detta sätt att definiera rättssäkerhet är det den enskilda individens skydd mot den offentliga 

makten som är i fokus.172  

Även om inte enighet råder om vad rättssäkerhet innebär får det sägas råda enighet om att 

förutsebarhet är en grundläggande förutsättning för rättssäkerhet.173  

                                                
167 A.a. s. 25 – 26.  
168 Thornstedt, 1959, s. 4. 
169 Frändberg, 2000/01, s. 270.  
170 Zila, 1990, s. 284. 
171 Jareborg, 1992, s. 90. 
172 Frändberg, 2000/01, s. 269. 
173 Zila, 1990, s. 284. 
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7.5   Garantläran  och  legalitetsprincipen  
Om tillämpningen av garantläran strider mot legalitetsprincipen eller inte råder det delade 

meningar om. Berggren m.fl. anser att garantläran inte strider mot legalitetsprincipen då dess 

syfte är att begränsa den krets av personer som kan hållas ansvariga för underlåtenhet.174 Asp, 

Ulväng och Jareborg är inne på samma spår och anser att det enda som saknas vid tillämpning 

av garantläran är en angivelse i straffstadgande om vilka som kan hållas ansvariga för sin 

underlåtenhet. Därför utgör, enligt deras mening, garantläran en begränsning eftersom inte 

alla underlåtenheter som kan omfattas av straffstadgandet ska utgöra brott.175  

 

Strahl anser att det är en brist att det inte framgår av lag vem som kan hållas ansvarig för 

underlåtenhet och att det med tanke på legalitetsprincipen kan anses betänkligt. Dock anser 

han att på grund av de lagtekniska problem som skulle uppstå vid försök att bestämma den 

personkrets som kan hållas ansvarig för underlåtenhet får lagstiftaren vara ursäktad. Därför får 

det också anses acceptabelt att frågan överlämnats att lösas i doktrin och praxis.176 

 

Larsson tar upp att eftersom det inte finns stadgat i lag vilka som kan hållas ansvarig för sin 

underlåtenhet kan inte domstolarna i mål som rör underlåtenhetsansvar grunda sina domar på 

lag utan måste förlita sig på andra rättskällor. Eftersom även övriga rättskällor som behandlar 

garantläran är knapphändiga kan det betyda att domstolarna blir tvungna att göra en 

självständig bedömning. Detta anser hon betänkligt ur en förutsebarhetsaspekt, att det osäkra 

rättsläget kan ifrågasättas på ett rättsområde där legalitetsprincipen är som starkast.177  

 

I sin artikel i SvJT diskuterar Sjögren kring att domstolarna vid tillämpning av garantläran 

varit ytterst restriktiva med att döma någon för underlåtenhet om det inte funnits klart stöd för 

detta och att en viktig anledning till det bör vara legalitetsprincipen betydelse. Han lyfter även 

fram, genom att hänvisa till utländsk lagstiftning, betydelsen av legalitetsprincipen och där 

ibland finsk lagstiftning där underlåtenhetsansvar direkt lagreglerats för att uppfylla krav på 

förutsebarhet och legalitetsprincipen. Sjögren anser att en reglering i svensk rätt vore 

önskvärd, i likhet med den i finsk rätt som kodifierat gällande rätt.178  

 
                                                
174 Se Brottsbalken: En kommentar (version 1 juli 2015, Wolters Kluwer Zeteo) kommentar till 1 kap. 1 § under 

rubrik Legalitetsprincipen. 
175 Asp, Ulväng och Jareborg, 2013, s. 110.  
176 Strahl, 1976, s. 310 f.  
177 Larsson, 2013/14, s. 660 f.  
178 Sjögren, 2014, s. 181 f.  
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Även Handlingspliktsutredningen ställer sig frågande till en tillämpning av garantläran där det 

inte finns ett juridiskt relevant tillsynsansvar. De påpekar att i fall av nära levnadsgemenskap 

när det saknas formella bestämmelser om tillsynsansvar borde det med hänsyn till 

legalitetsprincipen stå klart att straffansvar för underlåtenhet inte kan bli aktuellt.179 

 

7.6   EKMR:s  krav  på  inhemsk  lagstiftning  och  rättstillämpningen  
Legalitetsprincipen kommer till uttryck i artikel 7 i EKMR (se kap. 7.2) och är en av de 

bestämmelser som inte, med stöd av artikel 15, avsteg från får göras under krig eller andra 

extraordinära förhållanden.180 När Europadomstolen tar upp ett fall där någon ansett sig blivit 

kränkt prövar domstolen om tillämpningen i det specifika fallet strider mot EKMR men 

granskar även lagstiftningen som det specifika fallet grundar sig på.181 

Det enligt artikel 7 grundläggandet kravet är att bestraffning måste ha så pass stöd i lag att 

straffet är förutsebart när gärningen begås. Var och en ska i förväg kunna avgöra eller ta reda 

på om en gärning är brottslig eller laglig och vilket straff som skulle kunna bli konsekvensen 

av en gärning.182 Även om det vid en läsning av artikel 7 framstår som att denna tar sikte på 

retroaktivitetsförbudet samt föreskriftskravet har Europadomstolen i praxis uttalat att artikel 7 

avser samtliga delar av legalitetsprincipen, även ett förbud mot analog strafftillämpning och 

obestämdhetsförbudet.183  

Vad gäller retroaktivitetsförbudet i EKMR gäller som i svensk lagstiftning att nya 

straffbestämmelser inte får tillämpas retroaktivt på tidigare utförda gärningar om det är till 

nackdel för gärningsmannen. På samma sätt innebär föreskriftskravet ett krav på att en 

gärning måste utgöra brott enligt nationell eller internationell rätt för att ansvar ska kunna 

utkrävas.184 

Att artikel 7 även gäller förbud mot analog strafftillämpning har domstolen fastslagit i en rad 

avgöranden.185 I t.ex. E.K. mot Turkiet dömdes E.K för att ha givit ut en bok vars innehåll 

stred mot lagen. Eftersom den straffbestämmelse han dömdes enligt enbart till ordalydelsen 

                                                
179 SOU 2011:16, s. 22. 
180 Danelius, 2015, s. 354.  
181 A.a. s. 20 – 25.  
182 A.a. s. 357.  
183 Europadomstolens dom i Kokkinakis mot Grekland den 25 maj 1993, § 52; Europadomstolens dom i 

Kononov mot Lettland 17 maj 2010, § 185; Asp, 1999, s. 35.  
184 Danelius, 2015, s. 354. 
185 A.a. s. 358 – 359.  
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avsåg yttrande i periodiska skrifter fann Europadomstolen att det var en analogisk tillämpning 

av strafflagen vilket stred mot artikel 7.186 Vad gäller förbudet mot obestämd lagstiftning kan 

konstateras att en bestämmelse ska vara så tydlig att det åtminstone är möjligt för en juridiskt 

kunnig bedömare att förutse om en viss handling kan leda till bestraffning.187 Ett mål som 

direkt rör obestämdhetsförbudet i artikel 7 är Kokkinakis mot Grekland. Kokkinakis som 

tillhörde Jehovas vitten åtalades och dömdes för proselytism, vilket innebar att försöka 

påverka någons religiösa trosuppfattning genom vilseledande eller löften om förmåner. Han 

hade vid hembesök försökt omvända en person till sin tro. Obestämdheten ansågs förekomma 

bland annat i orden ”in particular” i straffstadgandet eftersom de inte ansågs uttömmande. 

Europadomstolen fann dock att det i viss utsträckning är oundvikligt för lagstiftaren att 

använda sig av vaga termer, att det i Grekland fanns viss praxis som preciserade lagens 

innebörd samt att det varit möjligt för Kokkinakis att i vart fall med juridisk hjälp kunnat 

förutse att lagen skulle kunna tillämpas på hans handlande. Därför kom Europadomstolen 

fram till att det inte förelåg något brott mot artikel 7.188  

Europadomstolen har även fastslagit att artikel 7 innebär ett krav på att ett brott på ett tydligt 

sätt ska definieras i lag. I Kononov mot Lettland gällde frågan ansvar för övergrepp mot 

civilbefolkningen under en sovjetisk straffexpedition 1944 under ledning av Kononov mot en 

lettisk by. Europadomstolen konstaterade att kravet på tydlighet är uppfyllt när den enskilde 

kan veta av ordalydelsen i den aktuella bestämmelsen, med hjälp av domstolarnas tolkning av 

lagbestämmelsen och juridisk rådgivning, vilka gärningar som kan leda till straffrättsligt 

ansvar. Europadomstolen konstaterar att hur preciserad en lagbestämmelse än är, är 

domstolstolkning en oundviklig del av rättstillämpningen. Det kommer alltid att finnas ett 

behov av att belysa oklarheter och anpassning till förändrade omständigheter. I vissa 

konventionsstater är den gradvisa utvecklingen och klargörandet av straffrätten genom 

domstolslagstiftning en väl förankrad och nödvändig del av rättstraditionen vilket inte strider 

mot artikel 7.189 Kravet på tydlighet ska ges rimlig tillämpning. Det går inte att helt undvika 

att vissa straffbestämmelser innehåller allmänna kriterier som t.ex. ”oskälig”. Danelius 

påpekar att det är klart att visst utrymme för tolkning kvarstår av straffstadganden vilket i 

vissa fall kan göra det osäkert om en viss handling utgör brott eller inte. I detta fallet fann 

Europadomstolen att övergreppen utgjorde krigsförbrytelser och att de internationella reglerna 

                                                
186 Europadomstolens dom i E.K mot Turkiet den 7 februari 2002.  
187 Danelius, 2015, s. 358.  
188 A.a. s. 361; Asp, 1999, s. 36. 
189 Europadomstolens dom i Kononov mot Lettland 17 maj 2010, § 185. 
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redan 1944 varit tillräckligt tydliga för att Kononov borde förutsett att han skulle kunna hållas 

straffrättsligt ansvarig, något brott om artikel 7 hade därför inte begåtts.190  

Europadomstolen har uttalat att kravet på förutsebarhet kan vara uppfyllt om det finns klar 

och entydig rättspraxis som visar hur en straffbestämmelse ska tolkas även om det inte 

framgår av lagtexten. I G. mot Frankrike hade G av fransk domstol dömts för bland annat 

sexuellt ofredande med våld eller tvång. När brottet begicks avsåg straffbestämmelsen enbart 

sexuellt ofredande med våld. Däremot fanns rättspraxis som likställde tvång med psykiska 

medel med fysiskt våld. När domen föll hade lagbestämmelsen ändrats och omfattade även 

tvång och G dömdes enligt den nya bestämmelsen. Europadomstolen fann att den handling G 

dömts för utgjorde ett brott enligt lagen som gällde då brottet begicks enligt den tolkning av 

lagen som fanns i publicerad och allmänt tillgänglig rättspraxis och att kraven på 

förutsebarhet och tydlighet var uppfyllda. Att G dömts enligt den senare lagen berodde på att 

det innebar en strafflindring och något brott mot artikel 7 hade inte begåtts.191  

I ett fall som inte gällde artikel 7 utan artikel 8 och 16 men som är relevant för vilka krav som 

EKMR ställer på inhemsk lagstiftning är Margareta och Roger Andersson mot Sverige. 

Frågan gällde dels Margaretas möjligheter till kontakt med sonen Roger under den tid han var 

omhändertagen och placerad i fosterhem samt om hennes möjligheter att föra sin omyndige 

sons klagan inför domstol. Det som är relevant för framställningen är att Europadomstolen 

uttalade att en lag som ger möjlighet till en skönsmässig bedömning innebär inte att kravet på 

förutsebarhet inte är uppfyllt, så länge det finns en tydlig reglering kring när och hur en sådan 

bedömning får göras.192  

Europadomstolen har i flera fall uttalat sig om vilka krav som allmänt ställs på inhemsk 

lagstiftning för att uppfylla legalitetsprincipen och kraven enligt EKMR. Även om inte den 

svenska tillämpningen av garantläran eller någon form av garantlära prövats av 

Europadomstolen kan ändå slutsatser dras av vad den allmänt ställer för krav på inhemsk 

lagstiftning.  

 

 

                                                
190 Danelius, 2015, s. 360 – 361. 
191 Europadomstolens dom i G. mot Frankrike den 27 september 1995, § 25; Danelius, 1995, s. 771.  
192 Europadomstolens dom i Margareta och Roger Andersson mot Sverige den 25 februari 1992, § 75.  
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8   Avslutande  analys    
 
I den avslutande analysen ska jag försöka besvara, med stöd i det som framkommit i arbetet, 

om tillämpningen av garantläran i Sverige är förenlig med legalitetsprincipen samt om 

tillämpningen uppfyller de krav som EKMR ställer på inhemsk lagstiftning och 

rättstillämpning.  

 

Som nämnts råder det delade meningar om garantläran och om tillämpningen av den strider 

mot legalitetsprincipen eller inte. En anledning som anges för att garantläran inte anses strida 

mot legalitetsprincipen är att dess syfte är att begränsa personkretsen som kan hållas ansvarig 

för sin underlåtenhet. Denna omständighet i sig anser jag inte kan innebära att garantläran inte 

strider mot legalitetsprincipen. Det är fler aspekter av både garantläran och legalitetsprincipen 

som måste beaktas för att kunna dra den slutsatsen.  

 

Det som länge setts som ett problem vad gäller garantläran i förhållande till 

legalitetsprincipen är om ordalydelsen i straffstadgandet omfattar underlåtenhet. Tidigare har 

det ansetts att endast genom en analogi skulle underlåtenhet omfattas av verben i 

straffstadganden i t.ex. 3 kap. BrB. Att verb som ”orsakar”, ”tillfogar” och ”berövar” även 

omfattar underlåtenhet är idag utrett och klarlagt genom praxis. Garantläran kräver inte en 

analogisk tillämpning, en första förutsättning för att garantläran ska bli aktuell är att 

gärningen faller under brottsbeskrivningen utan att ordalydelsen i denna behöver pressas. 

Garantläran tillämpas också så i praxis, domstolen tar i första hand ställning till om verbet 

som används i straffstadgandet också omfattar underlåtenhet. Denna aspekt av garantläran 

utgör, på det sätt som lagstiftningen är utformad och som den tillämpas av domstolarna idag, 

inte ett problem i förhållande till legalitetsprincipen. Det innebär inte en analogisk tolkning 

och det kan även anses förutsebart att också underlåtenhet omfattas. Att tolka ett straffbud 

enligt vedertagna grundsatser strider inte mot legalitetsprincipen och det är just det 

domstolarna gör, när de bedömer om underlåtenhet omfattas. Det ska också sägas att doktrin, 

som ansett att det krävs en analogi för att omfatta underlåtenhet, framför allt är äldre doktrin 

även om också Handlingspliktsutredningen från 2011 var inne på samma spår. Ett av kraven 

enligt EKMR är att brott på ett tydligt sätt definieras enligt lag. Så som tillämpningen ser ut 

idag, anser jag att underlåtenhet på ett tillräckligt tydligt sätt framgår av verben i 

straffstadganden för att uppfylla EKMR:s krav i denna del. 
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Både legalitetsprincipen och EKMR ställer stora krav på förutsebarhet. En fråga är vem denna 

förutsebarhet gäller för. Jag instämmer med Asp påpekande att förutsebarhet i första hand 

gäller för jurister och att förutsebarhet för allmänheten är ett ouppnåeligt ideal. Det är 

omöjligt att utforma lagstiftning så precis att alla straffbara situationer direkt kan utläsas ur 

lagtexten. Visst utrymme för tolkning är oundvikligt och inget som strider mot 

legalitetsprincipen. Detta stämmer också överens med praxis från Europadomstolen som 

konstaterar att kravet på förutsebarhet enligt EKMR kan vara uppfyllt om det genom att 

kontakta en juridiskt utbildad person går att få svar på om ett visst handlade är straffbart eller 

inte och vilket straff som kan följa på handlandet. 

 

Europadomstolen har också uttalat att kravet på förutsebarhet kan vara uppfyllt om det finns 

en klar och entydig praxis. En skönsmässig bedömning behöver inte heller strida mot kravet 

på förutsebarhet om det tydligt regleras kring möjligheterna och omfattningen för dess 

utövande. Därför borde inte det vara nödvändigt med en positiv bestämmelse för att hålla 

någon ansvarig enligt garantläran för att uppfylla EKMR:s krav. Dock, som det ser ut idag, 

kan inte tillämpningen anses förutsebar då det inte finns några bestämmelser kring hur 

domstolen ska göra bedömningar om vem som kan befinna sig i garantställning samt att 

praxis på området inte är klar och entydig. Om en styvförälder, eller någon på grund av eget 

föregående handlande, idag skulle anses inta garantställning och dömas för underlåtenhet att 

agera, är det troligt att det vid en prövning i Europadomstolen skulle anses utgöra ett brott 

enligt artikel 7, då det inte kan anses förutsebart eftersom det inte finns något stadgande som 

styrker detta samt att det inte finns någon klar och entydig praxis.   

 

Som ofta upprepats är garantläran outvecklad och har ett obestämt innehåll. I lagstiftningen 

finns inget om att det bara är en viss personkrets som kan dömas för underlåtenhet eller 

information om vilka dessa personer är. Då det saknas stöd i lagstiftning är domstolarna 

nödgade att använda sig av övriga rättskällor. Eftersom garantläran är sparsamt behandlad i 

både förarbeten och doktrin samt att praxis tidigare gett uttryck för rättspliktsteorin kan frågan 

ställas hur förutsebart rättsläget är. Det finns även risk att det kan leda till visst godtycke i 

rättstillämpningen, vilket just legalitetsprincipen avser att förhindra, när det inte finns ledning 

för domstolarna i de etablerade rättskällorna. 

 

Legalitetsprincipen har i praxis i vissa fall använts som motivering för att det inte ansetts 

föreligga en garantställning. I t.ex. ”vuxen-son-fallet” ansåg tingsrätten att med beaktande av 



61 
 

legalitetsprincipen kunde sonen inte anses inta garantställning då det inte fanns stöd för det  

varken i lagstiftning, förarbetena eller praxis. Innan NJA 2013 s. 588 kan tillämpningen i 

domstolar snarare sägas anammat rättspliktsteori och varit ytterst restriktiva att döma någon i 

garantställning när det inte funnits en plikt att handla antingen i lag eller  avtal. Jag vill hävda 

att tillämpningen, innan NJA 2013 s. 588, varit förutsebar och inte stridit varken mot 

legalitetsprincipen eller EKMR då det funnits en entydig praxis om när en ställning som 

skyddsgarant kan uppkomma.  

 

Legalitetsprincipen har också vissa begränsningar i sitt tillämpningsområde. Som Thornstedt 

påpekar tar legalitetsprincipen i första hand sikte på straffrättens speciella del och inte den 

allmänna. Det har även framförts åsikter för att legalitetsprincipen, inom straffrättens 

allmänna del, inte utgör ett hinder mot att vissa saker regleras i doktrin och rättspraxis.  

Eftersom garantläran är tillämplig övergripande inom straffrätten får den sägas tillhöra den 

allmänna delen. Dock förutsätts i de fallen en viss möjlighet att förutse domstolarnas 

rättstillämpning genom vad som framkommit i dessa rättskällor. I fallet med garantläran är 

detta inte möjligt.  

 

En annan aspekt som är problematisk är den som Larsson tar upp om konkurrerande 

garantställningar. En styvförälder skulle, så som garantläran tillämpas idag, kunna gå in och 

ur garantansvar beroende på situation. Det kan också i ett visst läge vara oklart om personer 

har ett gemensamt garantansvar eller om någons garantansvar konkurrerar ut en annans. Det 

är ytterligare en aspekt av garantläran som innebär problem ur en förutsebarhetsaspekt. 

Styvföräldern kan inte själv förutse om denne kan bli straffrättslig ansvarig för underlåtenhet 

att ingripa och inte heller genom att kontakta ett juridisk ombud skulle det vara möjligt att få 

svar på frågan.  

 

Strahl anser att den personkrets som kan hållas ansvarig för underlåtenhet utgör ett oskrivet 

brottsrekvisit. Han anför att det är betänkligt i förhållande till legalitetsprincipen att det inte 

framgår i straffstadgande. Dock med tanke på de problem det vore att bestämma 

personkretsen i lagtext anser han lagstiftaren ursäktad för att de inte förmått göra det utan 

överlämnat frågan till praxis och doktrin. Sjögren anser, med beaktande av att det inte finns 

någon entydig rättspraxis på området, skulle det vara önskvärt med en uttrycklig reglering om 

straffbar underlåtenhet. Han hänvisar bland annat till finsk lagstiftning där detta gjorts genom 

att kodifiera gällande rätt för att tillgodose legalitetsprincipen och krav på förutsebarhet. Som 
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konstaterats kan den svenska tillämpningen av garantläran idag inte sägas vara förutsebar och 

strider därmed mot legalitetsprincipen. I den aspekten skulle en kodifiering kunna bidra till att 

göra det mer förutsebart genom att ange vilka som kan hållas ansvariga för sin underlåtenhet. 

Jag instämmer med Strahl att det vore problematiskt lagtekniskt, men det finns idag fler 

exempel i praxis för vilka situationer som kan ge upphov till garantansvar och genom att 

förtydliga detta i förarbeten och straffstadgande skulle kraven på förutsebarhet enligt 

legalitetsprincipen och EKMR kunna uppfyllas. Det skulle också kunna uppfyllas genom en 

tydligare rättspraxis som anger när någon i nära levnadsgemskap, på grund av åtagande och 

på grund av eget föregående handlande kan inta garantställning.   

 

Det som kan lyftas fram som en fördel gällande det nuvarande rättsläget är den flexibilitet 

som finns gällande garantläran. Eftersom det inte finns lagreglerat vilka personer som kan inta 

garantställning finns det möjlighet att finna nya relationer och situationer som kan innebära 

garantansvar. Att i varje konkret fall kunna avgöra om någon haft skyldighet att handla utan 

att vara bunden av en bestämd personkrets. Då garantläran framför allt tillämpas på 

familjerättsliga förhållanden är det en fördel då det i samhället idag tillkommer nya 

familjekonstellationer och relationer som kan vara svårt att ta hänsyn till i lagstiftningen. 

Dock måste, inom straffrätten, legalitetsprincipen och kraven på förutsebarhet, väga tyngre än 

möjlighet till en flexibel rättstillämpning.   

 

Avslutningsvis kan konstateras att tillämpningen av garantläran som det ser ut idag är alltför 

oklar och otydlig för att uppfylla legalitetsprincipens och EKMR:s krav på förutsebarhet 

enligt min uppfattning. Förtydligande genom lagstiftning och förarbete eller rättspraxis vore 

därför önskvärt.  
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Regeringens  propositioner  (Prop.)  
Proposition 1962:10 Med förslag till brottsbalk, del A.  

Proposition 1986/87:1 Om äktenskapsbalk m.m.                                                                   

Proposition 2000/01:85 Förberedelse till brott m.m.     

Statens  offentliga  utredningar  (SOU)  
SOU 1953:14 Förslag till Brottsbalk.                    

SOU 1988:7 Frihet från ansvar. Om legalitetsprincipen och om allmänna grunder för. 

ansvarsfrihet	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

SOU 1996:185 Straffansvarets gränser, del I och del II.                      

SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen - utvärderingen och reformförslag.                 

SOU 2011:16 Allmän skyldighet att hjälpa nödställda?  

Rättspraxis    
Avgöranden  från  Högsta  domstolen  
NJA 1918 s. 194. 

NJA 1920 s. 87. 

NJA 1926 s. 18.  

NJA 1930 s. 122. 

NJA 1943 s. 522. 

NJA 1946 s. 712. 

NJA 1948 s. 94. 

NJA 1956 C 187. 

NJA 1970 s. 463. 

NJA 1973 s. 109. 

NJA 1978 s. 452. 

NJA 1983 s. 593. 

NJA 1984 s. 764. 

NJA 1994 s. 480. 

NJA 2003 s. 174. 

NJA 2007 s. 400. 

NJA 2008 s. 367. 
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NJA 2013 s. 588. 

 

Hovrättsavgöranden 

SvJT 1968 rf s. 81. 

RH 1981:107. 

RH 2004:58. 

Svea hovrätts dom 2004-02-03, mål B 6013-03. 

Svea hovrätts dom 2013-04-11, mål B 10810-11. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2013-04-26, mål B639-13. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2015-05-19, mål B 454-15. 

Hovrätten för Nedre Norrland dom 2015-10-08, mål B31-15. 

  
Tingsrättsavgöranden  
Södertörns tingsrätt dom 2012-10-23, mål B 12174-12.  
Södertörns tingsrätt dom 2013-06-08, mål B 3683- 13. 

Örebro tingsrätt dom 2013-06-10, mål B 542-13. 

 

Avgöranden  från  Europadomstolen  
Margareta och Roger Andersson mot Sverige (12963/87) dom meddelad den 25 februari 

1992. 

Kokkinakis mot Grekland (14307/88) dom meddelade den 25 maj 1993. 

G. mot Frankrike (15312/89) dom meddelad den 27 september 1995. 

E.K mot Turkiet (28496/95) dom meddelad den 7 februari 2002. 

Kononov mot Lettland (36376/04) dom meddelad den 17 maj 2010. 
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