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1 kap. Inledning 
1.1 En skyldighet att agera 
Till skillnad från de flesta andra länder i Europa finns det i Sverige ingen allmän 

lagstadgad plikt att hjälpa en person som befinner sig i fysisk fara - oberoende om det 

kan ske utan uppoffring eller fara för en själv. En s.k. ”civilkuragelag” kommer inte 

heller införas, åtminstone inte på kort sikt.1 I Sverige är det således i princip straffritt att 

medvetet underlåta att rädda någon från att drunkna eller att underlåta att ingripa eller 

tillkalla hjälp om en berusad person ramlat ner på tunnelbanespåret – oavsett om under-

låtenheten från ett moraliskt perspektiv upplevs lika straffvärd som ett orsakande genom 

handling. Underlåtenheten att hjälpa en person är endast straffsanktionerad om det är 

särskilt föreskrivet i lag, om man själv förorsakat faroläget eller om ett ansvar följer av 

allmänna rättsprinciper såsom garantläran – i övriga fall är underlåtenheten straffri.2  

        Svensk lagstiftning uppställer få lagrum som direkt stadgar att den brottsliga effek-

ten måste förövas genom underlåtenhet. Många brott kan likväl begås genom underlå-

tenhet trots att brottsbeskrivningen inte uttryckligen stadgar det. Dessa kallas i doktrin 

för oäkta underlåtelsebrott. Om underlåtenheten kan tolkas in i brottsstadgandet, är frå-

gan sedan vem som kan bli ansvarig för underlåtenheten. För att begränsa kretsen av 

personer som genom fysiskt orsakande genom underlåtenhet kan göra sig skyldig till 

brottslig handling finns garantläran som utvecklats i praxis och doktrin.  

      Garantläran har en central betydelse för bestämmande av straffansvar vid underlå-

tenhetsbrott. Speciellt eftersom det inte finns någon ”civilkuragelag” i Sverige, som 

hade kunnat fånga upp de underlåtenhetsbrott som annars fallit utanför BrB:s straffstad-

ganden. Det är en lära som trots att den synes vara accepterad i doktrinen och förarbeten 

är outvecklad och dess innebörd är inte klarlagd i praxis.3 Det råder osäkerhet om såväl 

hur långt garantläran sträcker sig, som hur den ska tillämpas i praktiken – vilket särskilt 

gäller förhållanden mellan närstående personer. Vart gränsen för straffansvaret i dessa 

relationer går är oklart, doktrinen är splittrad och väldigt lite praxis finns att tillgå.  

       Vad gäller närstående relationer i Sverige är det bara rättsliga relationer såsom för-

älder – omyndigt barn, som klart konstituerar ansvar för underlåtenhet att agera. Föräld-

rar ska nämligen enligt FB likställas med s.k. skyddsgaranter i förhållande till sina 

omyndiga barn. Skyddsgaranten måste fullgöra ett tillsynsansvar gentemot barnet för att 
                                                           
1 SOU 2011:16 s. 110.  
2 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 112 f. 
3 SOU 1996:185 s. 313. 
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undgå att bli straffad för underlåtenhetsbrott. En sådan rättslig relation som kan grunda 

ansvar för misshandel genom underlåtenhet är t.ex. den mamma eller pappa som under-

låter att ta sitt brännskadade barn till sjukhus. När det å andra sidan gäller personer som 

inte enligt någon lag kan sägas vara i en garantställning uppkommer gränsdragnings-

problem angående utdömande av straff enligt BrB.  

       Många familje- och levnadsförhållanden idag baseras inte alltid på rättsligt regle-

rade relationer (lagstöd), vilket gör att frågor uppkommer kring vem som har en plikt att 

handla om någon t.ex. har skadat sig allvarligt och behöver hjälp. Kan t.ex. en styv-

pappa ha en ställning som skyddsgarant, trots att FB eller annan lag inte stadgar något 

om detta och således vara att döma för underlåtenhet att agera om sambons barn har 

skadat sig? Eller kan en vuxen son anses vara skyddsgarant till sin mamma p.g.a. ett 

frivilligt åtagande, eftersom han vårdat henne i hemmet i många år? Kan sonen även 

bedömas som skyddsgarant p.g.a. den närstående relation han har i förhållande till sin 

mamma när hon skadat sig? Anses en förälder fortfarande vara i en skyddsgarantställ-

ning, trots att barnet är över 18 år och således enligt lagen inte är att likställa med ett 

barn? Kan vänner som bor eller reser tillsammans vara skyldiga att hjälpa varandra om 

någon skadar sig? Samtliga dessa situationer är från ett rättsligt perspektiv svårbe-

stämda. Med anledning härav är det av vikt att utreda om ett rättsligt lagstöd (enligt 

rättspliktsteorin) är nödvändigt för att grunda ett straffansvar enligt BrB eller om något 

sådant lagstöd inte behövs (enligt garantläran) och vilka förhållanden som konstituerar 

en skyddsgarantställning och därmed kan ge upphov till en plikt att handla.  

       Utdömande av ansvar för oäkta underlåtelsebrott kan dessutom uppfattas stå i strid 

med legalitetsprincipen och då särskilt analogiförbudet. Fråga huruvida garantläran bör 

ses som en inskränkning eller utvidgning i förhållande till det straffansvar som följer av 

respektive lagrum är också av delad mening. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att med utgångspunkt i ett nytt rättsfall från Högsta domstolen (”styvpappa-

fallet”)4  och ett avgörande från tingsrätt (”vuxen son-fallet”)5 försöka tydliggöra rätts-

                                                           
4 Högsta Domstolen 2013-06-14, mål B 2090-12. Fallet diskuteras bl.a på s. 58 ff, 64 ff, 67, 79 f, 89 f, 98 
och 101 ff i framställningen. 
5 Södertörns tingsrätt 2013-06-07, mål B 3683-13. Fallet diskuteras bl.a. på s. 63 ff, 67, 87, 89, 99 och 
104 i framställningen. 
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läget vad gäller skyddsgaranters ansvar för underlåtenhet i närstående relationer. Jag 

kommer i uppsatsen att utgå från frågeställningarna: 

• Vilka personer i nära levnadsgemenskap eller nära släktskap kan anses vara 
skyldiga att agera för betydelse av underlåtenhetsansvar enligt garantläran? 

• Hur kan ansvar i dessa situationer konstrueras och vilka skäl kan tänkas moti-
vera ett sådant ansvar? 

Jag avser att belysa dessa frågeställningar utifrån det svenska rättsläget och i förhål-

lande till hur man i Frankrike, England & Wales och USA konstituerar ansvar vid un-

derlåtenhet att handla och sålunda göra en komparativ jämförelse. I samband med denna 

jämförelse kommer en de lege ferenda-diskussion att föras, om hur jag anser att Sverige 

bör reglera situationer som berör underlåtenhetsansvar i närstående relationer. 

 

1.3 Metod och material 

Vad gäller den svenska delen har jag gått igenom befintlig litteratur, en stor mängd 

praxis på området och tittat på de olika lagregleringar som finns. Därigenom har jag 

använt en sedvanlig rättsdogmatisk metod för att klargöra innebörden av gällande rätt 

och försöka avgränsa hur långt ansvaret som garant sträcker sig. 
       För att göra en jämförelse av hur långt en närståendes skyldighet att handla sträcker 

sig i andra länder och vilka problem som eventuellt kan uppstå där, har jag använt mig 

av en komparativ metod där jag undersökt tre länder; England & Wales, USA och 

Frankrike.  

      Vad angår material, har jag använt mig av både äldre och nyare doktrin – såväl 

svensk som utländsk. Jag har tagit del av praxis, främst från Högsta domstolen i Sverige 

och motsvarande i Frankrike och common law-länderna, men också från underrätterna. 

Jag har därtill använt svenska och utländska artiklar där handlingsplikt i nödsituationer 

och underlåtenhetsbrott i gärningsmannaskap har diskuterats. Jag har också använt 

svenska offentliga utredningar, framförallt Handlingspliktsutredningen (SOU 2011:16). 

 

1.4 Avgränsning 

Jag har valt att fördjupa mig kring ansvaret för skyddsgaranter med fokus på ansvars-

grunden ”nära levnadsgemenskap” eller ”närstående förhållanden” och hur långt grän-
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sen för straffansvar i dessa relationer sträcker sig. För den läsare som vill få en fördju-

pad insikt om problematiken bakom och vilka andra ansvarsgrunder som kan ge upphov 

till en garantställning, kommer även en detaljerad redogörelse finnas med över detta. 

Ansvarsgrunden ”frivilligt åtagande”, kan t.ex. ofta bli aktuell samtidigt som ”nära le-

vandsgemenskap”, därav att den kommer diskuteras något mer ingående.  

Eftersom problematiken kring garantläran avser de oäkta underlåtenhetsbrotten, de s.k. 

kommisivdelikten vid underlåtenhet, är det dessa som framställningen genomgående är 

inriktade på. Plikten att bistå nödställda personer enligt en s.k. ”civilkuragelag” kommer 

vid sidan av de oäkta underlåtenhetsbrotten analyseras, eftersom garantläran inte hade 

varit lika viktig om en plikt att bistå nödställd varit lag i Sverige.  

       Det komparativa avsnittet har till syfte att visa hur en handlingsplikt kan upp-

komma i England & Wales, USA (common law-länderna) och Frankrike. Anledningen 

till att jag valt Frankrike är därför att de har en annan syn på underlåtenhetsbrott enligt 

en motsvarighet till garantläran, och då de till skillnad från Sverige istället kan sägas 

använda sin ”civilkuragelag” för de fallen där Sverige använder garantläran. Jag valde 

att analysera common law-länderna för att jag ville undersöka hur en handlingsplikt kan 

uppkomma i länder som liksom Sverige inte reglerat en allmän handlingsplikt i lag, men 

också för att ansvarsgrunderna som kan grunda en plikt att handla är lika de som finns i 

svensk rätt. Den komparativa analysen är endast en övergripande beskrivning av hur 

länderna reglerat ansvar vid underlåtenhetsbrott och en motsvarighet till garantläran, 

med fokus på de närstående relationerna.       

       För att inte uppsatsen ska bli alltför omfångsrik kommer jag varken behandla på-

följdsfrågor eller straffmätning. Gärningsculpa och personlig culpa (oaktsamhetsbe-

dömning) kommer att omnämnas i de avseenden som är av relevans för framställningen.     

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en omfattande bakgrundsbeskrivning av underlåtenhetsbrott i 

gärningsmannaskap och i form av andra brottstyper såsom en plikt att agera i nödsituat-

ioner. Det kommer även redogöras för hur man går tillväga vid tolkningen av de oäkta 

underlåtenhetsbrotten. Det efterföljande kapitel 3 är inriktat på de två uppfattningar som 

föreligger i doktrin för att bestämma om någon har en skyldighet att handla. Den ena är 

garantläran, som framförallt förespråkas av Asp, Ulväng och Jareborg och den andre är 

föregångaren till denna – rättspliktsteorin som bl.a. förordas av Handlingspliktsutred-
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ningen och av äldre doktrin.  Framställningen i detta kapitel avser att fokusera på ga-

rantläran och de ansvarsgrunder som enligt denna lära kan grunda en handlingsplikt. 

Ansvarsgrunderna som diskuteras i detta avsnitt är de som baseras på lagar, avtal, annan 

särskild yrkesskyldighet och eget föregående handlade. Huruvida utdömande av ansvar 

för ett oäkta underlåtenhetsbrott kan vara ett problem i förhållande till legalitetsprinci-

pen kommer avslutningsvis diskuteras relativt ingående.  

      I kapitel 4 kommer själva huvudanalysen – där behandlas ansvarsgrunden ”nära 

levnadsgemenskap” med fokus på vilka relationer som kan ge upphov till en garant-

ställning utifrån praxis och doktrin. Därutöver diskuteras när och vad som krävs för att 

ansvarsgrunden ”frivilligt åtagande” ska anses vara förhanden. Praxis analyseras uti-

från de ”klara fallen”, d.v.s. fall där en garantställning uppkommit av ett rättsligt förhål-

lande (förälder – omyndigt barn) och utifrån de ”oklara fallen”. De senare fallen är alla 

andra relationer som inte grundas på ett rättsligt förhållande, t.ex. styvpappa – barn eller 

vuxet barn – mamma. För framställningen är det de ”oklara fallen” som är mest intres-

santa, eftersom det är vid dessa som det är osäkert om ansvar kan göras gällande för ett 

brott enligt BrB. De ”klara fallen” har jag valt att samla på ett ställe i framställningen 

(avsnitt 4.2.3), medan ”de oklara fallen” (”styvpappa-fallet” och vuxen son-fallet”) som 

ligger till grund för uppsatsen analyseras i avsnitt 4.4.3 och avsnitt 4.5.2 och sedan lö-

pande i de kommande avsnitten.  

       Den komparativa analysen finner läsaren i kapitel 5. Intentionen med analysen är 

endast att visa och kanske inspirera till hur olika närstående relationer och ett frivilligt 

åtagande kan ge upphov till en garantställning, d.v.s. hur en motsvarighet till garantlä-

ran kan se ut i andra länder. Jag kommer redogöra för common law-länderna (USA och 

England) i samma avsnitt, eftersom dessa länder är mycket lika vad gäller hur en hand-

lingsplikt kan uppkomma. Dessutom skildras amerikansk och engelsk praxis ofta till-

sammans i doktrin, vilket jag valt att ta efter. Common law-ländernas praxis samman-

fattas i ett avsnitt där även en jämförelse görs med den svenska garantläran och svensk 

praxis (”styvpappa-fallet och ”vuxen son-fallet”). Frankrike behandlas i ett eget avsnitt 

med fokus på deras ”civilkuragelag”. Jag har valt att analysera denna lag, eftersom ga-

rantläran inte fått något riktigt fotfäste i fransk rätt. Den franska rättsordningen är nega-

tivt inställd till att döma någon som gärningsman för ett oäkta underlåtenhetsbrott. De 

kan därför sägas ha valt att istället tillämpa ett lagstadgande om plikt att bistå nödställd 

för att straffa underlåtenhet i dessa situationer. Sist i detta avsnitt undersöks huruvida de 
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svenska fallen, ”styvpappa-fallet och ”vuxen son-fallet” hade fått en annan utgång i 

Frankrike än i Sverige.  

       I kapitel 6 redogör jag för mina slutsatser och hur man enligt min mening i framti-

den bör tolka garantläran och bestämma ansvar för underlåtenhet att agera i närstående 

relationer. 
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2 kap. Brott genom underlåtenhet – en bakgrunds-
beskrivning 
 

2.1 Brott genom underlåtenhet  
2.1.1 Inledning 
En straffrättslig gärning kan begås både genom handling och underlåtenhet. Ett underlå-

tenhetsbrott begås genom att gärningsmannen inte efterkommer ett påbud att handla på 

ett visst sätt eller med andra ord för dennes underlåtenhet att utföra en påbjuden hand-

ling. Straffsanktionen är således knuten till ett påbud och inte till ett förbud (överträ-

delse), som är fallet när brottet begås genom handling. Påbudet hör i de flesta fall till en 

viss personkrets som kan vara mycket vid. För att det ska gå att utkräva ansvar fordras 

det att underlåtenheten är lika straffvärd som ett orsakande genom en sådan handling, 

som är straffbelagd i ifrågavarande straffbestämmelse. Endast under denna förutsättning 

kan man använda straffbudet på underlåtenhet att avvärja en effekt genom handling.6  

      Ansvar för underlåtenhet är subsidiär till brott förövade genom handling. Om det går 

att fastställa att någon är ansvarig genom en handling behöver man således inte ta hän-

syn till en eventuell underlåtenhet.7 För att en underlåtenhet på samma sätt som en 

handling, ska utgöra ett brott och således kunna leda till ett utkrävande av straffrättsligt 

ansvar, krävs en föreskrift i lag eller annan författning. Ordalagen i stadgandet är dock 

inte avgörande, eftersom det inte alltid klart framgår om straffbudet är avsett att omfatta 

underlåtenhet. Det måste således fastställas om ett orsakande genom underlåtenhet kan 

tolkas in under lagens ord. Detta är ett uttryck av legalitetsprincipen och ett skydd för 

rättssäkerheten. Att med hjälp av tolkning utsträcka straffbudet till att omfatta underlå-

tenhet, bör dock ske med försiktighet.8  

       I BrB finns det bara några brottsbeskrivningar som direkt anger att själva brottet 

består i en underlåtenhet att göra något visst. Fyndförseelse i BrB 10:8 är ett av få ex-

empel. Ibland förekommer det att straffstadgandet omfattar underlåtenhet fastän ordaly-

delsen språkligt sett synes för ansvar kräva handling, t.ex. BrB 10:4 (olovligt förfo-

gande).9   

                                                           
6 Strahl 1976 s. 320 och Jareborg 1984 s. 214. 
7 Jareborg 1995 s. 127. 
8 SOU 1996:185 s. 48. 
9 Strahl 1976 s. 290 f. 
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En del brott kan aldrig utföras genom underlåtenhet, då dessa uppställer ett krav på 

egenhändig handling. Typexempel på dessa fall är sådana där levnadssätt snarare än en 

gärning är straffbelagt. Kriminaliseringar av avvikande levnadssätt är i stort sett nästan 

obefintliga i svensk rätt. BrB 6:12 (koppleri) och BrB 11:3 (vårdslöshet mot borgenärer) 

finns likväl fortfarande. Vid de flesta sexualbrott är det i praktiken svårt att tänka sig 

gärningen utan ett egenhändigt handlande, men teoretiskt sett kan en del av brotten för-

övas genom underlåtenhet att förhindra någon annans handlande mot en själv, t.ex. BrB 

6:4 (våldtäkt mot barn).10   

        För att en person ska kunna bli ansvarig för sin underlåtenhet måste den underlåtna 

handlingen ha varit möjlig att utföra. Ett möjlighetskriterium uppställs således för un-

derlåtenhetsbrott, men inte för handlingsbrott, eftersom handlingens utförande visar att 

den var möjlig. I BrB 13:10 (underlåtenhet att avvärja allmänfara) och 15:9 (framkal-

lande av fara för annan) stadgas straff för den som efter att ha framkallat fara underlåter 

att göra vad som skäligen kan begäras av denne. Något liknande torde kunna gälla även 

ansvar för brott genom underlåtenhet. Ansvaret är beroende av en bedömning av vad 

som kan begäras av den underlåtande och som denne därför minimalt bort göra. Hänsyn 

tas till individens förutsättningar och inom rimliga gränser ska denne använda sig av de 

färdigheter och kunskaper han har, även om de är speciella för just personen ifråga. 

Omöjlighet föreligger om t.ex. en läkare endast har läkemedel för att rädda en av sina 

två patienter. Underlåtenheten att rädda den andre patienten kan då omöjligen vara 

brottslig.11  

      Generellt sett finns det en viss anledning att betrakta en underlåtenhet som mindre 

straffvärd än en handling. Ett påbud ställer i princip större krav på människor än vad ett 

förbud gör. Förbud skär endast av ett av många möjliga handlingsalternativ. Ett påbud 

skär av alla möjliga handlingsalternativ utom ett. En person kan ha underlåtit att göra 

det som krävs (t.ex. ge sina djur mat), även om personen varit sysselsatt med andra sa-

ker under tiden denne begått ett underlåtenhetsbrott. Det blir således endast aktuellt att 

anse att någon har underlåtit att göra något visst, om det kan förväntas att personen 

borde ha utfört en viss handling. Detta förhållande kan till viss del förklara den återhåll-

samhet som finns vad gäller straffrättslig reglering kring underlåtenhetsbrott.12 

 
                                                           
10 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 110 och s. 130. 
11 Strahl 1976 s. 292 f. 
12 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 117 och 2013 s. 130, Jareborg 1984 s. 118 f, SOU 1996:185 s. 311 
och Jareborg 2001 s. 131 f. 
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2.1.2 Kommissiv- och omissivdelikt 

I abstrakt mening brukar brottstyper indelas i delikt (straffbelagda gärningstyper) och i 

grupperna kommissivdelikt och omissivdelikt. Det senare är en brottstyp, vid vilken det 

konkreta brottet består i en underlåtenhet att göra något. Ansvar utkrävs därför att en 

person inte har gjort något visst som han borde ha gjort. Omissivdelikt kan således end-

ast överträdas genom underlåtenhet. Att personen i fråga borde ha gjort något behöver 

inte kräva annat än att det är kriminaliserat att inte utföra en särskild handling. Detta 

även om det råkar finnas ett positivt verb varmed underlåtenheten kan betecknas.13 

Straffskalorna vid omissivdelikt är tämligen låga. Anledningen till detta är att ju större 

krav man ställer, desto mildare bör straffet bli för den som inte når upp till kravet. 

      Kommissivdelikt är sådana brott som inte är omissivdelikt. Dessa kan alltid utföras 

genom handling, men också genom underlåtenhet om ordalydelsen tillåter det. Merpar-

ten av brotten i såväl BrB som specialstraffrätten kan teoretiskt sett begås genom under-

låtenhet, eftersom det i allmänhet varken är nödvändigt med handling eller underlåten-

het, utan det räcker med det ena eller det andra. Huvudregeln för ansvar vid ett kom-

missivdelikt är att gärningsmannen är i en garantställning. 

        En överträdelse av ett omissivdelikt utgör ett ”äkta underlåtenhetsbrott”, och en 

överträdelse av ett kommissivdelikt genom underlåtenhet är ett ”oäkta underlåtenhets-

brott”. 14  

 

2.2 Kriminalisering av äkta underlåtelsebrott 

Med äkta underlåtenhetsbrott menas sådana brott där brottsbeskrivningarna uttryckligen 

straffbelägger underlåtenhet. Dessa brott förorsakar sällan några svårigheter, eftersom 

det direkt i lagtexten framgår att gärningarna kan begås genom underlåtenhet att utföra 

en viss handling. Exempel på äkta underlåtenhetsbrott är t.ex. BrB 10:8 (fyndförseelse) 

där en upphittare som inte enligt lag anmäler hittegodset hos polisen, kan straffas för sin 

underlåtenhet eller den som underlåter att fullgöra en skyldighet att göra skatteavdrag 

enligt skattebetalningslagen, gör sig skyldig till skatteavdragsbrott enligt 6 § Skatte-

brottslag (1971:69). Ibland formuleras handlingsrekvisitet med relativt obestämda ut-

tryck. Det väsentliga är att något måste ha ägt rum i verkligheten.15 De äkta underlåten-

                                                           
13 Jareborg 2001 s. 182. 
14 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 130. 
15 Wennberg 2001 s. 22. 
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hetsbrotten utpekar ofta bara en specifik personkrets för att begränsa straffansvaret. Ett 

exempel på detta är ”den som har framkallat fara för brand” i BrB 13:10. 16 

 

2.3 Oäkta underlåtenhetsbrott 

2.3.1 Kriminalisering av oäkta underlåtenhetsbrott 

Med oäkta underlåtenhetsbrott avses en överträdelse av ett kommissivdelikt genom un-

derlåtenhet. Det är ett effektbrott som kan begås genom underlåtenhet, även om lagtex-

ten enligt ordalagen kräver handling, t.ex. BrB 3:1 ”den som berövar annan livet” eller 

BrB 3:7 ”den som av oaktsamhet orsakar annans död”. Gärningarna förhåller sig ne-

utrala till frågan om stadgandet är avsett att omfatta handling eller underlåtenhet. Brottet 

har fått en sådan formulering att det även kan inbegripa underlåtenhet. Att de kallas för 

oäkta beror på att man inte direkt ur lagtexten kan utläsa att de är straffbara.17 Det 

största problemet med att det inte riktigt klart framgår i straffbuden att underlåtenhet att 

agera kan leda till straff, är att det kan uppfattas stå i konflikt med legalitetsprincipen 

(avsnitt 3.3). 

 

2.3.2 Tolkning av oäkta underlåtelsebrott 

De oäkta underlåtenhetsbrotten är betydligt mer svårtolkade än de äkta, eftersom det 

inte framgår direkt av straffstadgandet om brottet kan förövas genom underlåtenhet. För 

att avgöra om brottsbeskrivningen innefattar underlåtenhet, måste en tolkning med be-

aktande av legalitetsprincipen göras.18 Ett orsakande genom underlåtenhet ska kunna 

tolkas in under lagens ord för att grunda ansvar. Vid första anblick kan ordalydelsen 

språkligt sätt synas krävas handling för att ansvar ska inträda, eftersom straffstadgandet 

uttrycks av ett verb som tyder på ett positivt eller aktivt handlande. Men även om straff-

stadgandet inte ser ut att avse underlåtenhet, kan det vara så ändå – särskilt när det 

handlar om effektbrott.19 En mamma som inte ger sitt barn mat för att det ska avlida bör 

kunna dömas för mord enligt BrB 3:1, även om det är osäkert huruvida underlåtenheten 

omfattas av uttrycket ”berövar annan livet”. Det är således ibland nödvändigt att över-

vinna denna osäkerhet. Det kan dock inte ske genom en extensiv tolkning, t.ex. någon 
                                                           
16 SOU 1996:185 s. 312. 
17 Strahl 1976 s. 313. 
18 Leijonhufvud  och Wennberg 2004 s. 39 ff. 
19 Holmqvist m.fl. 2009 s. 1:6. 
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som inte har med barnet att göra kan inte dömas för underlåtenhet att ge barnet mat. I 

brottsbeskrivningen framgår inte heller varför just mamman är ansvarig och inte någon 

annan. Underlåtenhetens straffbarhet är begränsad till en viss personkrets som inte går 

att finna genom en tolkning av brottsbeskrivningen eller analogislut.20 I dessa fall måste 

för ansvar bestämmas om den underlåtande varit i en garantställning. Utan detta krav 

skulle straffansvaret bli alltför omfattande.21 

       Frågan som uppkommer är huruvida tillämpningsområdet utsträcks analogt eller 

om det endast handlar om en lagtolkning. Det är nämligen av stor vikt att lagen inte 

tillämpas analogt genom att överskrida den gräns som brottsbeskrivningens ordalydelse 

har uppställt. Jareborg menar dock att tolkningen av straffbuden som de oäkta underlå-

tenhetsbrotten ingår i är relativt okomplicerad. Verben i straffbuden bör enligt honom 

ses som sociala termer och inte endast avse handlingar. Användandet av ett straffbud 

bör stå i överensstämmelse med en naturlig läsning av straffbudet. Genom att använda 

verben som sociala termer utvidgas BrB:s omfattning att i realiteten innefatta även de 

oäkta underlåtenhetsbrotten, utan att gå utanför ordalydelsen i brottsbeskrivningen.22 

Att tolkningsvis utsträcka straffstadgandets räckvidd till att även omfatta underlåtenhet 

bör dock ske med en viss försiktighet.23 

      Vad gäller straffbudens utformning, så är dessa utformade efter vad som kallas för 

en syntetisk lagstiftningsmetod. Denna metod innebär att straffbuden inte anger en detal-

jerad beskrivning av vad som exakt fordras för att ett brott ska komma till stånd, vilket 

är fallet med en kasuistisk lagstiftningsmetod. Övergången från den kasuistiska metoden 

har bl.a. skett i syfte att undvika luckor i lagen. Med tanke på det komplexa samhälle 

som vi lever i, hade det för lagstiftaren varit omöjligt att uppställa alla möjliga variat-

ioner av gärningar som kan uppstå.24  

       Med den syntetiska lagstiftningsmetoden har dock en del gränsdragningsfrågor 

uppkommit; bl.a. vad gäller gränsen mellan vad som är brottsligt och icke brottsligt. Jag 

anser att det ur ett rättssäkerhetsperspektiv självklart inte är önskvärt att det inte klart 

framgår vad som är straffbart. Samtidigt går det inte att specificera alla möjliga situat-

ioner som anses straffbara, såsom gjordes förr genom en kasuistisk metod med tillämp-

ning av analogier. Den syntetiska lagstiftningen måste således tolkas, inte minst vad 

                                                           
20 Strahl 1976 s. 312. 
21 SOU 1996:185 s. 312. 
22 Jareborg 1984 s. 57. 
23 Strahl 1976 s. 291. 
24 Thornstedt 1955 s. 325 f. 
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gäller de oäkta underlåtelsebrotten. Om detta görs efter uppställda regler såsom exem-

pelvis förarbeten och praxis, torde man enligt min mening med relativt stor förutsägbar-

het kunna bilda sig en uppfattning om vad som är straffbart. 

 

2.3.3 Överträdelse av oäkta underlåtelsebrott 
Ett kommissivdelikt kan överträdas genom underlåtenhet på tre olika sätt. Nedan redo-

visas tre olika typer av oäkta underlåtenhetsbrott.25 I den fortsatta framställningen 

kommer typfallen under punkt 1 ligga till grund för analysen. 

 

1) Att underlåta att göra något kan anses som ett fysiskt orsakande av en viss följd. Un-

derlåtenheten består i att inte avbryta ett orsaksförlopp och för ansvar krävs att följden 

orsakats genom underlåtenhet. När överträdelsen av ett kommissivdelikt består i under-

låtenhet att agera i ett fysiskt orsakssammanhang, d.v.s. att man låter något ske istället 

för att förhindra att det sker, är huvudregel för ansvar att den underlåtande ska befinna 

sig i en garantställning. Straffrättsligt ansvar kommer således endast ifråga, om det finns 

särskild anledning för den underlåtande att ingripa. Detta s.k. förväntansgrundlag ska 

vara av kvalificerat slag, vilket i doktrinen brukar uttryckas med att den underlåtande 

måste befinna sig i en garantställning. Vilka situationer som i svensk rätt utgör en ga-

rantställning är dock tämligen oklart.26  

 

2) Att underlåta att göra något kan vara att psykiskt påverka en annan människa, så att 

denne på grund av detta företar eller underlåter att utföra en handling. Exempel på 

brott som kan bli aktuella vid dessa omständigheter är bl. a. bedrägeri (BrB 9:1), ut-

pressning (BrB 9:4) och anstiftan (BrB 23:4).27 Orsaksrelationerna i dessa fall ser lika-

dana ut som vid handlingsbrott, vilket borde innebära att något krav på garantställning 

saknar betydelse. I praxis föreligger en omfattande oförmåga att förklara hur händelse-

förloppet ser ut i detalj, att utreda om personen de facto har påverkats av ett vilsele-

dande genom handling eller underlåtenhet och att sedan ta ställning till om underlåten-

heten varit gärningsculpös. Därför borde man möjligen bedöma ett direkt psykiskt på-

                                                           
25 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 119 ff och Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 110 f och SOU 
1996:185 s. 312. 
26 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 120 f. 
27 A. a. s.120 f. 
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verkande på samma sätt som indirekt psykisk påverkan, där man ställer krav på att gär-

ningsmannen befunnit sig i en garantställning.28    

 

3) Att underlåta att göra något kan, under särskilda omständigheter vara identiskt med 

att göra något annat. Dessa brott är också undantagna kravet på garantställning. Ofta 

handlar det om fall där underlåtenheten har en symbolfunktion. Ett exempel är försking-

ringsbrott där gärningsmannen inte avskiljer viss egendom, vilket kan sägas vara des-

amma som att denne åsidosatt sin redovisningsskyldighet. Ett annat exempel är en per-

son som underlåter att hälsa på någon, vilket kan utgöra en förolämpning (BrB 5:3). 

Några frågor om orsakande genom underlåtenhet blir i dessa fall inte aktuella.29 

 

2.4 Relevansprövning – är underlåtenheten relevant för effekten?  

Straffbuden som kan bli tillämpliga på grund av underlåtenhet att avvärja en effekt in-

nehåller ett orsaksrekvisit. En förutsättning för att någon skall kunna sägas ha begått ett 

effektbrott är att det förelegat kausalitet, ett orsakssamband mellan den brottsliga hand-

lingen och effekten. Det kan vara svårt att tänka sig att någon kan bli straffad för att 

fysiskt ha orsakat en effekt genom underlåtenhet – intet komma av ingenting (nihilo 

nihil fit). Eftersom straffrätten inte tillämpar ett naturvetenskapligt orsaksbegrepp utan 

fokuserar på det mänskliga handlandet anses det dock vara möjligt.30  

       Vid prövningen om underlåtenheten varit relevant för effekten och därigenom upp-

fyllt ett orsaksrekvisit tillämpar man ett hypotetiskt orsaksresonemang31 eller utför en 

substitution.32 Det innebär att om gärningsmannen hade utfört den påbjudna handlingen 

hade effekten förhindrats, men om effekten hade inträtt även om gärningsmannen hade 

företagit den påbjudna handlingen saknas ett orsakssamband och den underlåtande ska 

då inte heller dömas för brottet. Den underlåtna handlingen är den handling som gär-

ningsmannen minimalt borde ha företagit för att avvärja effekten. Olika handlingsalter-

nativ kan ha funnits och vilken som borde ha valts behöver inte bestämmas. Men för att 

kunna döma den underlåtande till ansvar ska man kunna påstå att någon av dessa hand-

                                                           
28 Jareborg och Friberg 2010 s. 177 ff för en mer utförlig beskrivning. 
29 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 110 f. 
30 Leijonhufvud och Wennberg 2004 s. 40 f. 
31 A. a. s. 42. 
32 Strahl 1976 s. 315 f. En substitution var mer vanligt förr i tiden. Det innebär att man föreställer sig att 
den underlåtande handlingen företagits. Om substitutionen visar att effekten skulle ha uteblivit, är 
underlåtenheten relevant för effekten. 
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lingsalternativ borde ha utförts. Effekten kan inte heller sägas vara helt bestämd. Under-

låtenheten måste ha tjänat tillräckligt mycket till för att kunna grunda ansvar. Det som 

går att döma gärningsmannen för, är inte att denne försenat effekten eller underlåtit att 

göra något som skulle fått effekten att inträffa på en annan plats eller på annat sätt, utan 

för att denne inte hindrat effekten såsom straffstadgandet anger, t.ex. död eller kropps-

skada. Bedömningen torde även kunna påverkas av gärningsmannens inställning till 

effekten – t.ex. borde en större benägenhet att bortse från påskyndandet av döden kunna 

bli aktuellt om en sjuksköterska glömt att ge en patient medicin, än om denne med av-

sikt underlåtit att ge patienten medicinen.33  

       För ett praktiskt exempel: I mål B 10810- 11 (”SOS-fallet”) var en sjuksköterska 

(A.Å) åtalad för vållande till annans död och i andra hand framkallande av fara för an-

nan genom att ha underlåtit att följa medicinskt index och sin därur givna skyldighet att 

ge larm om ambulans med högsta prioritet till E.L, som hade drabbats av en brusten 

mjälte och således riskerade att dö. 

      Hovrätten ansåg att underlåtenheten varit så pass klandervärd att den i och för sig 

innebar straffbar underlåtenhet, men eftersom det inte varit i hög grad sannolikt att      

E. L:s död hade uteblivit om A.Å larmat om ambulans, var det inte bevisat att underlå-

tenheten orsakat döden. A.Å kunde alltså inte dömas för att ha vållat E.L:s död. Detta 

kom hovrätten fram till efter att ha gjort en hypotetisk bedömning av huruvida A.Å:s 

underlåtenhet hade orsakat E.L:s död, genom att pröva om det framstod som i hög grad 

sannolikt att döden skulle ha uteblivit för att ett relevant orsakssamband skulle anses 

föreligga. Det kunde inte uteslutas att E.L hade avlidit redan i samband med att telefon-

samtalet avbröts och erforderlig hjälp ändå inte kunnat sättas in i tid för att rädda ho-

nom, därför ogillades även åtalet för framkallande av fara. 

 

2.5 Avsaknaden av en generell handlingsplikt – ”livets regel”34 

Som inledningsvis har nämnts finns det i svensk rätt ingen allmän lagstadgad plikt att 

ingripa om någon är i en nödsituation. Förutom common law-länderna och Asien (inte 

Japan),35 är Sverige relativt ensamma om att inte ha reglerat detta i lag.36 

                                                           
33 Strahl 1976 s. 314 ff. 
34 Strahl benämner denna avsaknad för “livets regel”: Strahl 1976 s. 408 f. 
35 I England och Wales, Irland, Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland saknas i stort sett 
straffbestämmelser som ålägger medborgare en allmän handlingsplikt, en följd som troligen bl. a. beror 
på att dessa länder har en mer individualistisk prägel. Territorierna NT, NSW och ACT i Australien, 
Quebec i Kanada och tre delstater i USA har dock valt att ha en sådan lagstiftning. 
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Avsaknaden av denna regel uppmärksammades relativt nyligen i media i samband med 

att en berusad man (J) föll ner på ett tunnelbanespår i Sandsborg. Istället för att bli 

hjälpt upp från spåret, söktes hans fickor igenom av en man (N). Sju minuter efter stöl-

den blev J överkörd av ett tåg och ådrog sig mycket allvarliga skador. Södertörns tings-

rätt dömde ”bara” N för grov stöld.37 Att N varken försökt hjälpa J upp från spåret eller 

larmat kunde han inte åtalas för – eftersom det i svensk rätt inte är straffbart att under-

låta att hjälpa nödställda personer, om man inte själv orsakat den farliga situationen 

eller har en särskild handlingsplikt.  

       Från ett moraliskt perspektiv är den ovan beskrivna underlåtenheten minst lika för-

färlig som underlåtenheten att rädda ett litet barn som håller på att drunkna i en vatten-

pöl. Den som går förbi barnet, med vetskapen om att barnet kommer att drunkna om 

ingen ingriper, kan bara straffas för sin underlåtenhet om personen är barnets förälder 

eller annars har ett särskilt ansvar för barnet eller om personen förorsakat det uppkomna 

faroläget eller på något annat sätt är skyldig att handla. Journalisten Maciej Zaremba har 

i en uppmärksammad artikel diskuterat att det är mycket anmärkningsvärt att svensk rätt 

inte betraktar denna underlåtenhet som straffbar, d.v.s. att en person kan stå och titta på 

ett barn som drunknar utan att agera – trots att barnet kan räddas med en mycket liten 

insats.38 Det flesta människor skulle sannolikt hålla med Zaremba om att det är egen-

domligt.  

       Dessa exempel har dock inte ansetts tillräckligt avskyvärda för att motivera en kri-

minalisering. Frågan huruvida Sverige bör införa en allmän handlingsplikt har utretts 

flera gånger, senast i Handlingspliktsutredningen (SOU 2011:16). Utredningen kom 

fram till att en kriminalisering inte var motiverad bl.a. eftersom det inte finns något på-

tagligt behov av detta. De fall som är straffvärda inträffar sällan eller aldrig. Införandet 

av en sådan lag bedömdes vidare ha en ytterst liten inverkan på människors beteenden i 

krissituationer. Staten bör även så långt det är möjligt, ge medborgarna frihet att med 

ansvar inför sig själva och sina egna samveten avgöra hur de bäst bör förhålla sig i mo-

raliska frågor och inte utan mycket starka skäl inskrida med förbud och lagstiftning. Om 

det saknas ett praktiskt behov av en lagstadgad generell handlingsplikt, bör en krimina-

lisering av ett tidigare straffritt beteende undvikas om inte andra skäl av någon annan 

                                                                                                                                                                          
36 Laur s. 31.  
37 Södertörns tingsrätt 2012-10-23, mål B 12174-12. 
38 Zaremba 1995/96 s. 1 ff. 
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sort väger mycket tungt.39 En grundläggande princip inom straffrätten är att kriminali-

sering endast ska tillgripas i så begränsad utsträckning som mjöligt eller som ultima 

ratio (en sista utväg). Skälen till varför kriminalisering bör ske restriktivt har främst att 

göra med individens negativa frihet. Att kriminalisera något innebär en inskränkning av 

valfriheten, eftersom straffhotet är tänkt att styra individen till att avhålla sig från det 

beteende som är straffbart. Dessutom kan den som trots straffhot begår en överträdelse 

och upptäcks drabbas av straff. Tanken med straffet är ofta både menat och uppfattat 

som något ont.40 

       I likhet med handlingspliktsutredningens argument mot en allmän handlingsplikt att 

bistå nödställda,41 har Asp angett tre skäl till varför en klandervärd handling inte bör 

kriminaliseras: 

• Det finns inte något behov och därför kommer en kriminalisering inte leda till 
någon nytta. Människor går i allmänhet inte förbi tre-åringar som håller på att 
drunkna i vattenpölar. Införandet av en civilkuragelag skulle inte förändra män-
niskors beteende som redan är klanderfritt i detta avseende. 

• Kriminaliseringen av en klandervärd handling måste vägas mot andra värden, 
t.ex. yttrandefriheten för vittnen till en olycka. Människor som bevittnar en 
olycka kan bli avskräckta från att vittna av rädsla för att bli beskyllda för att de 
själva inte ingripit. 

• Det finns även risk för andra negativa effekter som uppväger nyttan, t.ex. om 
någon ger en felaktig hjärt- och lungräddning, som istället för att rädda personen 
kanske försämrar den nödställdes tillstånd. 42 

Jareborg har å andra sidan framfört att merparten av den strafflagstiftning som finns 

gäller gärningar som är mindre straffvärda och även om en kriminalisering inte skulle få 

någon nämnvärd betydelse i praktiken, borde det ändå finnas en straffbestämmelse som 

reglerar en allmän handlingsplikt.43 Vissa brott förekommer nästan aldrig i kriminalsta-

tistiken, såsom t.ex. ockerpantning och myteri – kriminaliseringen anses dock ändå fort-

farande vara behövlig. Det argumentet åberopades även av Straffansvarsutredningen 

1996. Utredningen var klar över att ett straffstadgande rörande en allmän handlingsplikt 

kanske inte får några märkbara praktiska konsekvenser och menade vidare att:  

                                                           
39 SOU 2011:16 s.11 f.  
40 Lernestedt 2003 s. 15 f. 
41 SOU 2011:16 s. 11 f. 
42 Asp, Behövs en civilkuragelag? 2011 
http://www.juridicum.su.se/jurweb/aktuellt/visa.asp?newsid=1129&lang=swe  
43 Jareborg 1995 s. 135. 

http://www.juridicum.su.se/jurweb/aktuellt/visa.asp?newsid=1129&lang=swe
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Det torde emellertid trots detta ligga ett värde i att det i lag slås fast en gräns för hur pass likgiltig man 
kan tillåtas vara inför sina medmänniskors väl och ve, utan att straffrättsligt ansvar aktualiseras. Nytto- 
och effektivitetsresonemang kan inte ensamma vara avgörande när det gäller frågan, vad som bör vara 
straffbelagt.44  

 
Trots att Straffansvarsutredningen var positiv till en kriminalisering, valde regeringen 

att inte införa den föreslagna bestämmelsen. Motiveringen till detta var att man ansåg 

det svårt att avgränsa regeln så att den inte skulle få oönskade resultat och den bristande 

förutsebarheten medförde att nackdelarna vägde tyngre än fördelarna. Regeringen po-

ängterade även de svårigheter som det innebär att avgränsa straffansvaret på ett otvivel-

aktigt sätt och på ett sätt som gör att det står klart för var och en vad som fordras för att 

undgå straffansvar.45 

        Det utmärkande för en eventuell allmän handlingsplikt skulle vara att den blir till-

lämplig i situationer, där det inte finns någon garantställning grundad på en rättslig re-

lation mellan parterna, eller på någon annan speciell omständighet som motiverar att 

underlåtenheten borde bestraffas.46  

 

2.6 Nuvarande lagstiftning som föreskriver en handlingsplikt 

Inledningsvis bör klargöras att det i nuläget finns vissa regler som uttryckligen stadgar 

ansvar vid nöd- eller farliga situationer. På trafikområdet finns t.ex. 2:8 trafikförord-

ningen (1998:1276) som stadgar att trafikant ska kvarstanna på en olycksplats och i mån 

av förmåga bistå och hjälpa till. Denna bestämmelse saknar dock straffsanktioner. I 5 § 

lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (smitningsparagrafen) föreskrivs en 

skyldighet att i vissa fall stanna kvar på platsen där trafikolyckan ägt rum. 20:7 sjölagen 

(1994:1009) straffar en befälhavare med böter eller fängelse i högst två år om denne 

inte bistår nödställda till sjöss. I sjönödsförordningen (2007:33) finns det en liknande 

bestämmelse. Detsamma gäller även för befälhavare på luftfartyg enligt 5 och 13 kap 

luftfartslagen (1957:581), där ett straff kan ge böter eller fängelse upp till sex månader.  

        I specialstraffrätten finns därtill en bestämmelse som i vissa fall straffbelägger un-

derlåtenhet att varna och tillkalla hjälp. I 2:1 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

föreskrivs en skyldighet för den som upptäcker eller på annat sätt får reda på en brand 

eller en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa att 

varna och tillkalla hjälp.       
                                                           
44 SOU 2011:16 s. 104 f. 
45 Prop. 2000/01:85 s. 21 ff. 
46 SOU 2011:16 s. 19. 
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Föräldrar, andra uppfostrare och förmyndare har en skyldighet att hindra brott av den 

som står under deras vård eller lydnad enligt BrB 23:6 st. 2. Första stycket föreskriver 

en skyldighet att avslöja brott och avvärja fara. Föräldrar har även ett tillsynsansvar 

enligt FB som lägger grunden för en skyldighet att handla om deras barn är i fara (se 

mer avsnitt 4.1). 

 

2.7 Skillnaden mellan en plikt att bistå nödställd och underlåten-
hetsbrott enligt garantläran 
Om Sverige haft en bestämmelse om underlåtenhet att bistå nödställda personer eller 

liknande, skulle det endast vara ett komplement till att direkt hålla någon ansvarig 

såsom gärningsman för ett underlåtenhetsbrott. Det är således olika typer av brott.      

      Skillnaden ska visas med ett exempel; om en pappa står vid strandkanten och istället 

för att ingripa eller tillkalla hjälp bara står och tittar på sitt barn som håller på att 

drunkna – skulle han kunna dömas för brottet underlåtenhet att bistå nödställd (d.v.s. 

om Sverige haft det). Straffpåföljden skulle dock bli betydligt lägre än vad t.ex. brottet 

mord skulle ge. Det är tydligt att pappan orsakat gärningen (”berövat barnet livet”) ge-

nom underlåtenhet att stoppa följden. I dessa situationer måste det enligt min mening 

vara möjligt att döma för mord eller möjligen dråp. Hela tanken med de oäkta underlå-

tenhetsbrotten är att man ska kunna dömas som gärningsman för själva orsakandet av 

brottet enligt BrB och således också till ett strängt straff. Att begå ett brott genom un-

derlåtenhet innebär att personen döms som gärningsman för att ha orsakat en viss följd, 

som är att likställa med en aktiv handling.47  

     I alla rättsordningar är det i princip möjligt att begå brott genom underlåtenhet, därav 

att garantläran alltid kan sägas finnas på något sätt. Den är dock uttryckt eller utformad 

olika och som jag i kapitel 5 kommer visa, så finns det olika sätt att beskriva hur en 

handlingsplikt kan uppkomma. 

 

 

 

 

                                                           
47 Se bl.a. SOU 2011:16 och Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 117 ff. 
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3 kap. Vem har en plikt att agera? 

3.1 Garantläran 

Garantläran är en allmän rättsprincip med ursprung i tysk teoribildning, som i svensk 

rätt införts och utvecklats av framförallt Strahl och Jareborg.48 Enligt garantläran ålig-

ger en handlingsplikt den som är i en garantställning. För att ansvar för underlåtenheten 

ska kunna göras gällande måste det först fastställas att en garantsituation överhuvudta-

get föreligger. Så är fallet t.ex. om det funnits en bakomliggande rättsligt relevant skyl-

dighet (lagstöd) att handla. Det är här svårigheten uppkommer – att bedöma huruvida en 

underlåtenhet utan stöd i lag kan föranleda straffrättsligt ansvar på samma sätt som ett 

handlingsbrott.  

       Syftet med garantläran är att begränsa kretsen av personer som kan ställas till an-

svar, när en gärning förövas genom fysiskt orsakande genom underlåtenhet (typfall 1 i 

avsnitt 2.3.3). Detta sker dels av praktiska skäl för att kretsen av gärningsmän inte ska 

bli oöverskådlig, dels för att det kan bli utomordentligt betungande för den enskilde att 

genom lag tvingas att försöka avvärja att allehanda risker inträffar och dels av rättvise- 

eller straffvärdeskäl. Behovet av en garantlära föreligger också eftersom de flesta fall av 

fysiskt orsakande genom underlåtenhet är mindre straffvärda än fysiskt orsakande ge-

nom handling.49 Garantläran blir främst aktuell vid effektbrott genom underlåtenhet. 

Även brott med ett farerekvisit, såsom t.ex. framkallande av fara för annan (BrB 3:9) är 

ifråga om straffbar underlåtenhet dock även att jämställa med effektbrott. 

      Eftersom brottsbeskrivningarna i BrB 3 kap framförallt tar sikte på orsakande av en 

viss typ av effekt, utan närmare specificeringar ifråga om hur orsakandet sker, blir ut-

rymmet för att föröva brott genom underlåtenhet (oäkta underlåtenhetsbrott) betydligt 

större än vid andra typer av brott. Därför kan garantläran också sägas ha utformats i 

första hand med brott mot liv och hälsa i tankarna.50 Det är ingen lära som domstolarna 

medvetet har använt sig av, utan den kan sägas utgöra ett försök att indela domstolarnas 

användning av straffansvar för oäkta underlåtenhetsbrott. I NJA 2005 s. 372 gav HD 

indirekt uttryck för att man vid fall av underlåtenhetsansvar i sista hand måste återfalla 

på allmänna rättsprinciper – såsom garantläran. 

                                                           
48 SOU 2011:16 s. 18.  
49 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 130. 
50 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 121.  
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När överträdelsen består i en underlåtenhet att ingripa i ett fysiskt orsakssammanhang, 

utkrävs följaktligen ansvar endast om den underlåtande befinner sig i en garantställ-

ning.51 Det innebär med andra ord att den underlåtande intager en sådan ställning, som 

gör det motiverat att av mer än av andra begära att denne ska vara aktiv för att avvärja 

en effekt. Straffrättsligt ansvar anses i dessa fall således endast komma i fråga om det 

finns särskild anledning för den underlåtande att ingripa.52 Garant är man alltid i förhål-

lande till någon eller något. Ansvar för underlåtenhet att avvärja en effekt, i fall där un-

derlåtenheten inte är uttryckligt straffbelagd i stadgandet förutsätter att underlåtenheten 

på grund av garantställningen är lika straffvärd som orsakandet genom handling av 

samma effekt genom handling.53  

       Vid en del brott är garantläran bara tillämplig i vissa delar. Asp, Ulväng och Ja-

reborg har där föreslagit en egen kategori för de brott där endast underlåtenhet efter 

föregående eget beteende skulle finnas med. Denna grupp skulle utgöra en klass av 

egenhändiga brott. De brott som skulle tillhöra denna kategori är bl.a. merparten av 

sexualbrotten (BrB 6:1-7 §§), tvegifte (BrB 7:1) och förargelseväckande beteende (BrB 

16:16). Denna kategori är inte att förväxla med egenhändiga delikt (brottsrubriceringen 

gäller inte för någon annan medverkande än det ifrågavarande specialsubjektet), där det 

viktigaste exemplet är barnadråp (BrB 3:3).54  

 

3.2 Rättspliktsteorin (föregångaren till garantläran)  

I äldre doktrin beskrivs en garantställning såsom det rättsliga underlag, som finns för 

förväntan om handlande i form av rättsregler, myndigheters befallningar, avtal och of-

fentlig tjänsteställning. Denna teori benämns rättspliktsteorin och har sitt ursprung i 

Feurebachs arbete ”Lehrbuch des peinlichen Rechts”.55 Precis som garantläran har den 

till syfte att begränsa den personkrets som kan komma att bli ansvarig för vad de under-

låter att göra. En stor skillnad gentemot garantläran är dock – för att någon ska anses 

vara skyldig att agera måste en icke-straffrättslig plikt eller en s.k. rättslig norm ligga 

till grund.56 Det betyder med andra ord att ett krav på en särskild lagregel eller plikt 

                                                           
51 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 121. 
52 Strahl 1976 s. 321. 
53 Jareborg 2001 s. 181 ff och Strahl 1976 s. 319 ff. 
54 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 130. 
55 Örnemark Hansen 1995 s. 63. 
56 Sund 1989 s. 31 f. 
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utanför straffbestämmelsen, alltid måste kunna konstateras för att ansvar ska föreligga. 

Vid garantläran uppställs inte detta krav.  

        Enligt Asp, Ulväng och Jareborg är det inte tillfredställande att utgå från en teori 

om rättsplikt, bl.a. därför att det inte finns någon förklaring som rör ansvar för ”eget 

föregående beteende” (avsnitt 3.6.5). Ansvar för eget föregående beteende har beteck-

nats som sedvanerättsligt utan att rättspliktteorins förespråkare brytt sig om att det leder 

till ett cirkelresonemang. Sedvanerättsligt gällande kan endast en straffrättslig rättsplikt 

vara, d.v.s. att man brukar döma personer som handlat på ett visst sätt. Det som äldre 

doktrin haft i åtanke är emellertid en rättsplikt fristående från straffrätten, likvärdig med 

den som följer av en civilrättslig regel eller ett avtal. Eftersom garantläran är mer in-

vecklad än så, bör den enligt Asp, Ulväng och Jareborg framställas mer nyanserat. En 

icke-straffrättslig plikt att handla är i sig varken nödvändig eller tillräcklig för att en 

person ska anses vara i en garantställning. Vid en garantställning är det icke-rättsliga 

läget minst lika beaktansvärt som det rättsliga. Skillnaden är således att rättspliktläran 

endast grundar ansvar på rättsliga normer och inte såsom garantläran även på sociala 

normer. Om existensen av en rättsplikt ska vara av betydelse, krävs det att den förstärks 

av ett rättspolitiskt skäl – plikten ska vara så framträdande att den som inte handlar i 

enlighet med vad som åligger honom är lika klandervärd som den som med uppsåt eller 

oaktsamhet till en viss följd själv sätter igång en kausalkedja som leder till följden. An-

svar för fysiskt orsakande genom underlåtenhet kommer således endast ifråga, när un-

derlåtenheten är lika straffvärd som en handling. Det är dock en bedömning som inte 

görs i det enskilda fallet, eftersom allt hänger på vilket typfall av orsakandet genom 

handling som man jämför med.57      

       Agge och Thornstedt anser att rättspliktsbegreppet både är för snävt och för utbrett. 

Det är för snävt eftersom det inte finns några regler utanför det straffrättsliga sanktions-

systemet som ger upphov till en plikt där underlåtenhet att handla medför ansvar. Be-

greppet anses vidare vara för brett, även om en särskild plikt kan konstateras p.g.a. avtal 

eller liknande och då denna plikt kanske rentav är positiv och till skydd för vissa intres-

sen. Det är dock inte klart att det ska leda till straffansvar så snart pliktförsummelsen/ 

underlåtenheten står i kausalförhållande med skadan. Det fordras även att rättsplikten 

avser att förhindra just den effekt som straffbudet handlar om. De menar att detta får 

lösas i varje enskilt fall med hänsyn till dylika faktorer såsom rättspliktens sociala bety-

                                                           
57 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 115 f och 2010 s. 124 och Jareborg 1995 s. 124. 
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delse, hur lagbudet som stadgar handlingsplikten är utformat, parternas avsikter och 

typen av den positiva handling som erfordrats för att avvärja olyckan.58 Ett urval av 

situationer bör göras i varje särskilt fall. De menar sålunda att det i varje situation måste 

tolkas fram om det särskilda straffbudet går att applicera. Det kan vara vanskligt att göra 

med tanke på legalitetsprincipen. Agge och Thornstedt argumenterar också för att man 

ska använda sig av en analogi för att likartade fall av underlåtenhet ska bedömas lika 

och genom detta skapa förutsättningar för en enhetlig bedömning. Det var säkerligen 

accepterat förr, men idag är det en tanke som inte går ihop med legalitetsprincipen.59 

 

3.3 Legalitetsprincipen – ett problem vid utdömandet av ansvar vid 
oäkta underlåtenhetsbrott?  
Legalitetsprincipen innebär att en analogisk tillämpning av straffbestämmelser är för-

bjuden och att straff inte bör åläggas utan direkt stöd i lag. Den kan även anses innefatta 

ett retroaktivitetsförbud och ett obestämdhetsförbud.60 Den fungerar som en garanti för 

rättsäkerheten genom att ställa upp krav på lagstiftningen, så att det går att förutse när 

och hur straffrättsliga åtgärder kan aktualiseras. Den innebär vidare ett krav på en viss 

tydlighet och konsekvens i rättstillämpningen. Principen finns lagfäst i BrB 1:1 och 

kommer också till uttryck i 5 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken, RF 2:10 

st. 1 och genom artikel 7 i EKMR. Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller 

underlåtenhet som vid tidpunkten för dess begående inte utgjort ett brott enligt inhemsk 

eller nationell rätt. 

        Det finns överlag en försiktighet att döma personer som överhuvudtaget inte har 

gjort något, utan enbart förhållit sig passiva. Så är det framförallt vid överträdelse av 

kommissivdelikt genom underlåtenhet, där underlåtenheten inte klart framgår av brotts-

beskrivningen, utan enbart inryms i lagtextens ordalydelse. Tveksamheten beror på att 

man inte är villig att sträcka kriminaliseringen för långt, eftersom det kan bli en konflikt 

såväl med legalitetsprincipen som konformitetsprincipen och skuldprincipen.  

         Frågorna som uppkommer ur legalitetssynpunkt för de oäkta underlåtelsebrotten 

är enligt min mening först och främst huruvida underlåtenheten kan tolkas in i ett straff-

stadgande som synes kräva handling för brottets fullbordan – är det inte att använda sig 

                                                           
58 Agge och Thornstedt 1981 s. 76. 
59 Analogiförbudet infördes 1994 i BrB 1:1.  
60 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 62.  
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av en analogi? Är det sedan förenligt med legalitetsprincipen att en brottsbeskrivning 

inte anger vem som är skyldig att handla och således befinner sig i en garantställning? 

       Innan förbudet mot analogisk tillämpning infördes i RF, var bl.a. Agge av den åsik-

ten att de oäkta underlåtelsebrottens ställning kunde lösas med hjälp av analogier, ef-

tersom en tolkning inte ansågs möjlig.61 Örnemark Hansen har också anfört att i svensk 

rätt löser man problemen med underlåtenhetsbrott, vad gäller avsaknaden av ordet un-

derlåtenhet i straffstadgandena med en analogi på sedvanerättslig grund.62 Detta anser 

jag vara felaktigt, någon analogitolkning är varken nödvändig eller rätt att använda sig 

av i straffrätten. 

      I NJA 1994 s. 480 har Högsta domstolen uttalat följande vad gäller analogiförbudet:  
Av legalitetsprincipen följer att ett straffbud inte får tillämpas analogiskt. Däremot utgör den inte hinder 
mot att ett straffbud tolkas enligt vedertagna grundsatser, så att dess rätta mening utröns. En sådan tolk-
ning måste ske med försiktighet, och en tolkning som vunnit hävd i rättspraxis bör inte frångås utan tungt 
vägande skäl. Det finns inte någon klar gräns mellan lagtolkning och analogisk lagtillämpning. Sådan 
lagtillämpning synes dock vara för handen när det står klart att det aktuella fallet inte kan rymmas under 
det straffbud som är i fråga. Saken har också uttryckts så att en analogisk tillämpning förekommer när en 
rättsregel tillämpas på ett fall som inte utan uppenbart våldförande på språket kan pressas in under ens det 
vagt avgränsade ytterområdet av det aktuella begreppets betydelseområde.63 

Enligt Strahl är det en brist hos lagstiftaren, att gränsen mellan det straffbara och det 

straffria området inte framgår av lagtexten. Än värre är det enligt honom att man måste 

döma för underlåtenhet enligt ett straffbud, där det endast med pressning av lagtexten 

går att få det till att omfatta underlåtenhet. Från legalitetssynpunkt är det bekymmer-

samt. Strahl anför dock också att lagstiftaren bör vara ursäktad, eftersom det vore oer-

hört svårt att i lagtext bestämma kretsen av personer som kan bli ansvariga för underlå-

tenhet att avvärja en effekt, fastän straffbudet ser ut att avse orsakande av effekt genom 

handling.64  

      Strahl anser vidare att när den underlåtande intar en garantställning är det att se som 

ett oskrivet brottsrekvisit, d.v.s. ett brottsrekvisit som inte är upptaget i straffstadgandet 

och som gör underlåtenhetsbrotten till ett brott med specialsubjekt. Det kan således 

framgå både av straffbestämmelsen och i form av ett oskrivet brottsrekvisit att den un-

derlåtande befinner sig i en garantställning.65 De fall där brottsbeskrivningen anger ett 

specialsubjekt, t.ex. en djurägare som underlåter att ge sina djur mat, vållar inga direkta 

problem. Svårigheten är att bestämma innebörden när garantställningen är ett oskrivet 
                                                           
61 Agge 1970 s. 363. 
62 Örnemark Hansen 1995 s. 62. 
63 Strömholm 1992 s. 407. Se även: NJA 1995 s. 84, NJA 1988 s. 218, NJA 2000 s. 490, NJA 2001 s. 
623, NJA 2004 s. 97, NJA 2007 s. 227, NJA 2007 s. 400 och NJA 2008 s. 376. 
64 Strahl 1976 s. 309 ff. 
65 A. a. s. 313. 
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brottsrekvisit, eftersom det gäller att bestämma en förutsättning för ansvar, vilket inte är 

uttryckligt stadgat. Detta oskrivna rekvisit har därför överlämnats åt praxis och doktrin 

att bestämma.      

      Enligt Asp, Ulväng och Jareborg är det inte korrekt att hävda att brottsbeskrivning-

arna saknar ett rekvisit när garantläran är tillämplig. Strahls uppfattning hänger samman 

med idén om att vid kommissivdelikten finns underlåtenheten inte upptagen i straffbu-

den. Men straffbestämmelserna uppställer varken handling eller underlåtenhet för an-

svar. Garantläran har felaktigt förknippats med föreställningen om att ansvar för orsak-

ande genom underlåtenhet åläggs – om inte alltid, så ofta under användandet av lagana-

logi eller en relativt långt driven extensiv tolkning. I äldre doktrin ansåg Agge och 

Thornstedt att ett sådant förfarande varit nödvändigt och försvarbart trots konflikt med 

legalitetsprincipen. Asp, Ulväng och Jareborg menar att varken en laganalogi eller en 

extensiv tolkning är nödvändig för tillämpningen av garantläran. Det som saknas i 

brottsbeskrivningarna är nämligen bara en inskränkning av den personkrets som någon 

måste tillhöra för att kunna fällas till ansvar när han fysiskt har orsakat något genom 

underlåtenhet. Förfarandet ska således alltid falla under brottsbeskrivningen, utan att 

lagens ord behöver pressas. När garantläran tillämpas är det i princip ett reduktionsslut, 

d.v.s. under lagens ord faller fler underlåtenheter än de som är straffvärda.66 

      Vad gäller kausaliteten anser Asp, Ulväng och Jareborg att tolkningen av straffbu-

den som de oäkta underlåtenhetsbrotten ingår i är okomplicerad. Verben i straffbuden är 

sociala termer och typfallen av gärningar som faller därunder är främst handlingar, men 

även underlåtenhet. Genom att använda verben som sociala termer utvidgas brottsbal-

kens omfattning att i realiteten innefatta även de oäkta underlåtenhetsbrotten, utan att gå 

utanför ordalydelsen i stadgandet. Anledningen till att lagstiftaren inte har valt att an-

vända ett mer preciserat lagspråk, så att det alltid framgår av lagtexten när underlåtenhet 

är straffbar, är att det skulle vara omöjligt att formulera lagreglerna (se ovan under av-

snitt 2.3.2, syntetisk lagstiftningsmetod). Det finns inga verb som på ett tydligt sätt för-

klarar att det handlar om både handling och underlåtenhet.67   

      Enligt Straffansvarsutredningen anses också de flesta brottstyperna som straffbeläg-

ger handlingsbrott även kunna begås genom underlåtenhet. Detta gäller trots att be-

skrivningen av brottet i straffstadgandet uttrycks med hjälp av verb som tyder på ett 

                                                           
66 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 122 f och 2013 s. 114. 
67 Jareborg 1984 s. 57 och Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 114. 
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aktivt handlade. I enlighet med legalitetsprincipen, bör det dock krävas att verbet i lag-

texten någorlunda naturligt omfattar underlåtenhet.68 

      Handlingspliktsutredningen anser däremot att legalitetsprincipen gör det omöjligt att 

likställa underlåtenhet att bistå en nödställd person med ett aktivt framkallande eller 

förvärrande av en person som befinner sig i nöd.69 I likhet med detta anser Welamsson 

att:  

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.70  
 

Frågan som uppkommer är obevekligen om en situation överhuvudtaget kan tänkas när 

endast ett passivt beteende ”obestridligen faller under brottsbeskrivningens ordaly-

delse”? Som exempel kan anges några gärningsbeskrivningar i BrB 3 kap. Där stadgas 

t.ex. att ”den som berövar annan livet” döms för mord, att ”den som tillfogar annan per-

son kroppsskada” döms för misshandel och att ”den som orsakar annans död” döms för 

vållande till annans död. Med Welamssons formulering kan det inte sägas att enbart 

underlåtenhet att ingripa i ett orsaksförlopp är jämförbart med att beröva, tillfoga eller 

orsaka någon något.71 Welamsson och Handlinspliktutredningen går således emot Asp, 

Ulväng och Jareborgs ovan nämnda uppfattning.  

       Eftersom ett straffrättsligt stadgande inte får tillämpas analogt och då någon över-

ensstämmelse inte finns i doktrinen, går en del gärningar genom underlåtenhet inte att 

dömas för. Lagens tystnad i detta avseende betyder med andra ord att luckan inte får 

fyllas ut på sedvanerättslig väg. Men om det då finns frågor som inte är besvarade i 

strafflagstiftningen, men som måste besvaras. Jag tänker t.ex. på personkretsen vid 

oäkta underlåtelsebrott. Hur löser rättstillämpningen dessa? Wennberg och Leijon-

hufvud menar att om det finns luckor i lagstiftningen vad gäller t.ex. frågan om grun-

derna för straffmätningen, så är domstolen skyldig att besvara frågorna på det sätt som 

bäst stämmer överens med den i övrigt gällande rätten, d.v.s. med hjälp av en analogi. 

När lagen inget säger i sådana frågor finns det sålunda inget hinder för utfyllnad via 

praxis. Praxis kan givetvis också åberopas för att utesluta straffbarhet, eftersom legali-

                                                           
68 SOU 1996:185 s. 311 f. 
69 SOU 2011:16 s. 17. 
70 Welamsson 1988 s. 751 f och SOU 2011:16 s. 16 f. 
71 SOU 2011:16 s. 17. 
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tetsprincipen bara ställer upp gränser för tolkningen i den mån en begräsning är i gär-

ningsmannens intresse. Trots legalitetsprincipen finns det således utrymme för en rent 

rättsskapande verksamhet hos domstolen, även om det synes vara uteslutet angående 

området för vad som är kriminaliserat.72 

       Det går inte med säkerhet att säga att garantläran aldrig använts på sådant sätt att 

lagen tillämpats analogt, d.v.s. ett förfarande som skulle strida mot legalitetsprincipen. 

Enligt Asp, Ulväng och Jareborg är en analog lagtolkning som sagt inte heller nödvän-

dig för tillämpningen av garantläran. Det som fattas i brottsbeskrivningarna är nämligen 

bara en inskränkning av angivelse av den personkrets som någon måste tillhöra för att 

kunna fällas till ansvar när gärningsmannen fysiskt har orsakat något genom underlå-

tenhet. Förfarandet ska med andra ord alltid falla under brottsbeskrivningen utan att 

brottsbeskrivningen pressas. Även om gärningen, d.v.s. underlåtenheten, täcks av orda-

lagen i lagrummet så faller fler underlåtenheter än de som anses vara brottsliga under 

lagens ord. När garantläran tillämpas är det som tidigare nämnts snarare fråga om ett 

reduktionsslut. När garantläran utformas görs detta genom ett tillägg till ordalydelsen i 

regeln vilket klargör innebörden. Detta kan sägas stämma väl överens med legalitets-

principen och domstolen förväntas därför tillämpa detta tillvägagångssätt, där lagstifta-

ren förutsatt att inskränkningar ska göras. Domstolen kan vid reduktionsslut ta stöd i 

praxis, doktrin och förarbeten för att få vägledning.73 Asp, Ulväng och Jareborgs upp-

fattning får stöd i brottbalkskommentaren:  

För att underlåtenhet ska vara straffbar måste det, även om det inte uttalas i lagtexten, krävas att den un-
derlåtande intar en ställning som gör det till en bjudande plikt för honom eller henne att söka avvärja 
effekten. Personen i fråga måste inta vad man brukar kalla en garantställning. Exempelvis kan den som 
åtagit sig att vårda barn på daghem e.d. anses inta en sådan ställning att han eller hon kan vara att döma 
för dödande genom underlåtenhet att ingripa i en farlig situation, under det att en annan person som kun-
nat hjälpa till, men inte gjort det, går straffri. Det nu sagda innebär inget avsteg från straffrättens legali-
tetsprincip eftersom en första förutsättning för underlåtenhetsansvaret är att underlåtenheten måste kunna 
utläsas ur brottsbeskrivningen och att för övrigt garantprinciperna verkar inskränkande, inte utvidgande, 
på ansvaret.74  
 

Jag instämmer med Asp, Ulväng och Jareborg. Enligt min mening är orsaksbegreppet 

öppet hållet och det borde inte vara några problem att tillämpa det även på underlåten-

het. Garantläran innebär en inskränkning och inte en utvidgning av det straffansvar som 

följer direkt av ett straffstadgande. T.ex. om min bror kommer hem till mig förgiftad 

och vill att jag ringer ambulansen och jag då inte gör någonting – eftersom om han dör, 
                                                           
72 Leijonhufvud och Wennberg 2004 s. 23 ff. 
73 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s.122 och 2013 s. 114 och Jareborg 1995 s. 123. 
74 Holmqvist m.fl. 2009 s. 1:6. 
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så ärver ju jag ensam mina föräldrar. Vad är det som säger att jag inte dödat honom? 

Det bör vara att likställa med orsakande, även fast jag inte berövat min bror livet genom 

en aktiv handling. Det är därför snarare att se tillämpningen av straffbudet som ett re-

duktionsslut, än en analogitolkning. Lagen är tillämplig, och det handlar istället om att 

bestämma vilken personkrets som ska omfattas av lagen. Dock är det enligt min mening 

fortfarande betänkligt att personkretsen som kan göras ansvarig vid dessa typer av brott 

inte på något sätt framgår tydligare.  

       Agge anser att en gruppering och uppställning i ansvarsgrundande omständigheter 

(t.ex. särskilda lagbestämmelser, avtal och föregående positivt handlade) för att be-

stämma underlåtenhets straffbarhet är viktigt för att få vägledning i de svårlösta frågor 

som uppstår. Emellertid får lagtolkningen inte leda till ett resultat som är främmande 

med hänsyn till straffstadgandets ordalydelse. Trots att det går att påvisa att en särskild 

vårdnadsplikt föreligger för ansvar, kräver legalitetsprincipen att straffstadgandet inte 

utvidgas till att omfatta straffvärda handlingssätt som enligt en naturlig lagtolkning lig-

ger utanför straffbudets ordalag och tolkning. Han förespråkar därför en restriktiv lag-

tolkning.75 

        Att personkretsen som kan bli ansvarig för underlåtenhet vid kommissivdelikt inte 

framgår i straffstadgandet kan som sagt leda till betänkligheter ur legalitetssynpunkt.76 

Men om det i stadgandet skulle införas att även den som underlåter att förhindra en 

brottslig effekt ska straffas hade man varit tvungen att begränsa kretsen av människor 

som i den aktuella situationen haft en skyldighet att handla. Detta skulle vara näst intill 

omöjligt p.g.a. att lagstiftaren skulle vara tvungen att förutse alla tänkbara situationer 

där en person skulle kunna tänkas vara skyldig att agera. Skulle man inte begränsa per-

sonkretsen hade det inneburit att alla människor i princip hela tiden hade gått omkring 

och underlåtit att ingripa i olika brottssituationer vilket hade varit ohållbart. Lagstiftaren 

har därför överlåtit till domstolarna att med vägledning av doktrin avgöra hur garantlä-

ran ska vara utformad och vilken personkrets som kan dömas för underlåtenhetsbrott.77  

 

 

 

                                                           
75 Agge 1959 s. 321.  
76 Strahl 1976 s. 300 f. 
77 A. a. s. 309 ff och Holmqvist m.fl. 2009 s. 1:6. Se även under avsnitt 2.3.2, syntetisk 
lagstiftningsmetod. 
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3.4 Tolkningsfrågor vid underlåtenhetsbrott  

Nedan ska med ett enkelt exempel beskrivas hur man bör gå tillväga för att ta reda på 

om en underlåtenhet att agera utgör ett brott och om någon garantställning kan uppstäl-

las för brottet. 

      Ponera att en guldmedaljör i simning går förbi en swimmingpool, där hon ser en 

person som håller på att drunkna. Guldmedaljören sätter sig i en stol, utan att ingripa 

och personen i vattnet drunknar. Något orsakande genom handling har inte skett. Frågan 

är om guldmedaljören kan sägas ha orsakat personens död genom underlåtenhet? Ingen-

ting tyder på att hon inte kunnat ingripa. Utifrån moraliska synpunkter framstår det som 

självklart att hon borde agerat och genom att hon inte gjort det, således ha orsakat den 

nödställdes död. Men från svensk straffrättslig synvinkel är svaret inte lika självklart. 

Frågan vi måste ställa oss är om guldmedaljören har orsakat personens död i den me-

ning som avses i t.ex. BrB 3:1 eller 3:7. För att avgöra frågan måste straffstadgandet 

tolkas. 

1) Den första tolkningsfrågan är om nyssnämnda orsakande genom underlåtenhet om-

fattas av brottsbeskrivningen (avsnitt 2.3.2). Om svaret blir ja går man vidare till steg 2.  

2) Nästa tolkningsfråga blir att avgöra huruvida guldmedaljören varit i en garantställ-

ning (om inte något av typfall 2 eller 3 i avsnitt 2.3.3 är tillämpligt), varvid det inte är 

uteslutet att svaret kan bli olika vid olika brottstyper. Befinner sig guldmedaljören inte i 

garantställning måste hon gå fri från ansvar, även om underlåtenheten omfattas av orda-

lydelsen i lagrummet enligt steg 1.78  

 

3.5 Vem kan vara i en garantställning? 
3.5.1 Inledning 

Att avgränsa kretsen av garanter är en av de mest problematiska uppgifterna inom den 

allmänna straffrätten.79 För att besvara tolkningsfråga 2 i föregående avsnitt ska ett för-

sök göras till att bestämma personkretsen för ansvar vid underlåtenhet att avvärja en 

effekt, i de fall där något stöd inte finns i lag.  

                                                           
78 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 123 och Jareborg 1995 s. 123 f. 
79 SOU 2011:16 s.18 not 2. 
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Personkretsen är starkt begränsad vad gäller brotten vid fysiskt orsakande genom under-

låtenhet. Vilken personkrets som är straffbar vid underlåtenhet att avvärja en effekt hit-

tar man som tidigare nämnts oftast inte i brottsstadgandena. Bedömningen av när och 

för vilka en plikt att handla föreligger bestäms istället främst av doktrin och rättspraxis. 

Som tidigare framgått är doktrinen dock inte överens om det måste finnas ett rättsligt 

stöd (rättspliktsteorin) eller om det är obehövligt eftersom en garantställning uppkom-

mer utifrån ett moraliskt och normativt ställningstagande i varje enskild situation (ga-

rantläran). Knappheten av praxis har inte direkt gjort det lättare att bestämma ansvar vid 

oäkta underlåtenhetsbrott. Åklagarna synes ge uttryck för en överdriven försiktighet 

med att ta upp dessa typer av fall, vilket kan bero på att de är osäkra på vad som avser 

brott och då det säkerligen är lättare att åtala någon för en gärning som skett genom en 

handling.80 I den praxis som finns, är de flesta fall hänförliga till vållande till annans 

död, vållande till kroppsskada och misshandel, tillsammans med några fall av mord-

brand och djurplågeri. I teorin är det möjligt att begå betydligt fler brott genom underlå-

tenhet. Även om det i praktiken inte blir fråga om att räkna med sådana brott vid speci-

ellt många brottstyper, är det besynnerligt att inte fler fall uppdagas.81   

      En garantställning kan enligt Asp, Ulväng och Jarborg indelas i övervakningsgaran-

ter och skyddsgaranter. De förra är skyldiga att avvärja risker som utgår från vissa faro-

källor som de är ansvariga för. De senare har en skyldighet att avvärja risker som hotar 

någon eller något, som de är ansvariga för och därför måste skydda.82 Det finns ingen 

klar gräns mellan de båda grupperna och ibland kan en garant passa in under båda be-

skrivningarna samtidigt. En hundägare är t.ex. övervakningsgarant på så sätt att denne 

ska skydda andra personer från hunden, men samtidigt också skydda hunden från faror i 

form av en skyddsgarant.  Den som har vårdnaden över ett barn är också både övervak-

nings- och skyddsgarant i förhållande till barnet. Både skydds- och övervakningsgaran-

ter kan även ha en garantställning på grund av eget föregående handlade. 

 

3.5.2 Övervakningsgarant 
Övervakningsgaranten är skyldig att avvärja faror eller risker med ett visst ursprung. 

Dessa farokällor kan indelas i ett ansvar för eget föregående beteende, ansvar för annan 

                                                           
80 Jareborg 1984 i avsnitt 8.2. 
81 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 115. En sammanställning över andra brott som går att begå genom 
underlåtenhet har gjorts av författarna på s. 132 ff. 
82 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 120 och s. 124. 
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persons vållande samt ansvar för andra farokällor.83 Ansvarsgrunden ansvar för eget 

föregående handlade kommer diskuteras närmare i avsnitt 3.6.5. 

  
3.5.3 Skyddsgarant 
En skyddsgarant är en person som innehar en särskild ställning av beskyddare i förhål-

lande till en person, egendom eller ett intresse. Alla faror som hotar det skyddade har 

skyddsgaranten en skyldighet att avvärja. Denna skyldighet kan vara begränsad till vissa 

typer av faror eller situationer. Ansvar aktualiseras främst när det gäller brott mot liv 

och hälsa. En nattvakt med skyldighet att övervaka en viss egendom är ett exempel på 

en skyddsgarant. Om nattvakten t.ex. låter en tjuv stjäla egendom utan att ingripa kan 

han dömas till ansvar för underlåtenheten (medhjälp till stöld genom underlåtenhet). 

Förmögenhetsbrotten är dock inte i samma utsträckning i behov av ett straffrättsligt 

skydd, eftersom många av dessa gärningar redan är straffbelagda i andra stadganden, 

utan att man måste undersöka om det föreligger en garantställning, t.ex. trolöshet mot 

huvudman och förskingring. Eftersom uppsatsen främst avser att behandla skyddsgaran-

ter i nära levnadsgemenskap kommer egendomsförhållanden inte beröras vidare. 

En skyddsgarantställning kan sägas utgå från ett förhållande av beroende eller en sådan 

relation att någon i förlitan på garanten, litar på att denne ingriper och därigenom själv 

avstår från skyddsåtgärder av olika slag.84 

 

3.6 Ansvarsgrunder  
3.6.1 På vilka grunder kan en garantställning uppkomma? 
Förväntansgrundlaget eller grunden för vad som konstituerar ansvar för garanter kan se 

lite olika ut i doktrin. Det finns i princip en överenstämmelse om att en rättsplikt att 

handla eller en garantställning kan grundas utifrån avtal, föreskrift i lag, författning, 

myndighets bud eller offentlig tjänsteställning och vid skapandet av farliga situationer/ 

eget föregående handlande.85 Härutöver uppställer Asp, Ulväng och Jareborg även 

andra ansvarsgrunder som inte är lika allmänt accepterade i doktrin – skyddsgarantställ-

ning på grund av nära levnadsgemenskap och frivilligt åtagande. De menar att det är 

                                                           
83 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 119 f. 
84 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 125 och 2013 s. 116 f. 
85 Leijonhufvud och Wennberg 2004 s. 43, jfr SOU 1953:14 s. 139, Agge 1970 s. 313 ff och Agge och 
Thornstedt 1981 s. 76 f och Strahl 1976 s. 320 ff. 
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möjligt att utsträcka personkretsen för ansvar lite längre bl. a. eftersom en rättslig relat-

ion (rättspliktsteorin) inte är nödvändig för att konstituera ansvar vid underlåtenhet. 

      Med inspiration från Leijonhufvud och Wennberg samt Asp, Ulväng och Jareborg 

har jag nedan gjort en indelning i sex grupper som kan användas som grund för att fast-

ställa om det föreligger en rättsplikt att handla eller en garantställning.86 Garantställning 

på grund av nära levnadsgemenskap och frivilligt åtagande kommer att behandlas i ett 

eget kapitel, eftersom de är av störst intresse för framställningens syfte och således även 

det mest omfattande. 

• Aktivitet påbjuds i lag, annan författning eller myndighets bud  
• Aktivitet påbjuds i avtal 
• Särskild yrkesskyldighet  
• Aktivitet som krävs på grund av gärningsmannens eget föregående handlade87 
• Nära levnadsgemenskap (4 kap) 
• Frivilligt åtagande (4 kap) 

 

3.6.2 Aktivitet påbjuds i lag, annan författning eller myndighets bud  
Skyldighet att agera på grund av tillsynsansvar föreligger för den som har vårdnaden av 

ett barn enligt FB 6:2-3 §§. Denna lagstadgade tillsynsplikt utgör grunden för att en 

vårdnadshavare i en del fall kan dömas enligt BrB:s regler för att ha orsakat barnets död 

eller skada – även då vårdnadshavaren endast underlåtit att skydda barnet. Sålunda kan 

t.ex. en pappa bli ansvarig enligt BrB 3 kap om han underlåter att ingripa när hans son 

är i fara.88  

      Vidare kan som exempel ges djurskyddslagstiftningen som bland annat reglerar hur 

djurhållning ska ske.89 Ett annat exempel finns i arbetsmiljölagen, vilken ålägger ar-

betsgivaren att förebygga att olycksfall uppkommer på arbetsplatsen. För att ansvaret 

inte ska bli alltför långtgående krävs att rättsregeln syftar till att förebygga skada av ett 

särskilt slag. För att ansvar ska kunna utdömas bör man således kunna utläsa en skyl-

dighet att ingripa för att förhindra skada av just det slag som inträffat.  

 

 
 
                                                           
86 Leijonhufvud och Wennberg 2004 s. 42 f och Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 113 ff. 
87 Strahl benämner denna kategori för ”farlighet” s. 322 ff. 
88 SOU 2011:16 s. 115. 
89 Se här för jfr mål B 8351-12, där en kvinna anklagades för att genom oaktsamhet brutit mot 9 § 
djurskyddslagen genom att underlåta att söka veterinär för sin svårt sjuka katt som behövde avlivas.  



 

 39 

3.6.3 Aktivitet påbjuds i avtal 
Här kan hänvisas bl.a. till de åtaganden som badvakten, simläraren, livräddaren, dag-

hemspersonalen och barnsköterskan gör. Avtalet måste avse skydd från just den skada 

som uppkommit. Avtalstypen och partsviljan är viktig för att kunna förstå och tolka 

avtalet så att det inte grundar ett felaktigt ansvar. Huruvida en rättsplikt som tillkommer 

en person genom avtalet, kan överflyttas på en medkontrahent med ansvarsbefriande 

verkan för den förstnämnda personen är oklart.  

       Det är i viss mån omtvistat om en person på avtalsmässig grund kan dömas enligt 

BrB:s regler enbart genom att denne varit passiv. Åtagande enligt avtalet bör för att ett 

säkert svar ska kunna ges, specifikt omfatta skyldighet att bistå i nödsituationer.90 

 
3.6.4 Annan särskild yrkesskyldighet  
Garantställning kan uppkomma t.ex. till följd av tjänsteplikt eller offentlig ställning. 

Någon tydlig gräns mot fallen under frivilligt åtagande (avsnitt 4.6) behöver inte göras, 

en överlappning blir ibland ofrånkomlig eftersom en viss yrkesutövning är en följd av 

ett frivilligt åtagande. Det torde dock krävas att skyldigheten är specificerad till att avse 

skydd av vissa personer eller viss egendom.91  

     I förhållande till Strahl och Agge92 anser Asp, Ulväng och Jareborg att en försum-

mad handlingsplikt kan dras relativt långt vad gäller ansvarsfrågan. De anför dock att 

plikten inte bör dras så långt att t.ex. en läkare eller sjuksköterska kan bli straffad för sin 

underlåtenhet att hjälpa en skadad person som de stöter på under sin fritid. Det är likväl 

oklart hur bestämd denna personkrets måste vara för att vederbörande med en särskild 

yrkesskyldighet ska bli skyldig att handla. En polis eller en sjukvårdare som har i upp-

drag att övervaka en mentalt sjuk människa, torde kunna bli ansvarig om personen de 

har att övervaka tar livet av sig. Likaledes torde kriminalvårdspersonal kunna bli ansva-

rig för underlåtenhet att agera enligt BrB 3 kap om en intagen på kriminalvårdsanstalt 

inte kommer under läkares observation eller behandling, när behov finns. Desamma 

torde gälla personskada på grund av polisingripande (Polisf 4:2).93 

                                                           
90 SOU 2011:16 s. 115. 
91 Jareborg 2001 s. 194. 
92 Strahl 1976 s. 323 och Agge 1959 s. 317. 
93 Asp, Jareborg och Ulväng 2010 s. 127 f. 
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 I praktiken finns det nästan inget fall där en person till följd av tjänsteplikt blivit dömd 

enligt 3 kap BrB för underlåtenhet att hjälpa en nödställd. Även i fall där skyldigheten 

att ingripa varit helt klar har ansvar endast utkrävts för tjänstefel (BrB 20:1).    

       Ett exempel på detta är en dom från Göta Hovrätt Mål B 132-10 där tre kriminal-

vårdare vid häktet i Mariestad dömdes till dagsböter för tjänstefel, eftersom de hade 

underlåtit att ta ner en intagen som de hittat hängande i en snara i sin cell. Den intagne 

avled på grund av sitt självmordsförsök, men var ännu vid liv när vårdarna hittade ho-

nom. De påbörjade inget livräddningsförsök utan det gjorde först ambulanspersonal ca 

15 minuter efter upptäckten. Trots att den intagne i allra högsta grad befann sig i ett 

nödläge och vårdarna enligt sin tjänsteplikt var skyldiga att försöka rädda den själv-

mordsbenägne, åtalades de inte enligt BrB 3 kap. Frågan som uppkommer är om det 

överhuvudtaget finns något fall i praktiken där ansvar kan göras gällande enligt BrB 3 

kap. 

       En kriminalvårdare som underlåter att se till att en intagen får läkarvård eller en 

vårdare som övervakar en sinnessjuk person och inte ingriper när denne försöker ta livet 

av sig, torde kunna medföra ett ansvar enligt BrB 3 kap. Det föreligger dock ingen skyl-

dighet för en person att ingripa i de situationer där personen som behöver hjälp är en 

vuxen psykiskt frisk person, som själv utsatt sig för fara, t.ex. genom att försöka begå 

självmord. Intresset att förhindra att någon skadar eller tar livet av sig själv får här ge 

vika mot intresset att envar själv har rätten att bestämma över sitt liv.94  

       Även om det inte finns några speciella bestämmelser vore det enligt Agge motiverat 

att av särskilt legitimerade personer, t.ex. läkare och barnmorskor, kunna kräva ett in-

gripande (även utanför arbetstid) att avvärja en fara eller dylikt eftersom de har en spe-

ciell kompetens. Han benämner detta en socialt betydelsefull verksamhet. En sådan plikt 

skulle dock troligen möta stora svårigheter avseende gränsdragningen för vem som ska 

anses vara förpliktad att ingripa. En sådan regel tenderar lätt att leda till en allmän med-

borgerlighet att avvärja olyckor, när situationen är sådan att vederbörande haft möjlig-

het att lyckas med räddningsförsöket. Någon sådan ”civilkuragelag” finns som sagt inte 

i svensk rätt.95 Det finns dock en regel för polismän, som stadgar att även när de är le-

diga är de skyldiga att självmant ingripa för att trygga den allmänna ordningen och sä-

kerheten inom det polisdistrikt där de är anställda (Polisf 4:10). 

 
                                                           
94 Jareborg 1995 s. 123 och Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 118. 
95 Agge 1959 s. 317. 
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3.6.5 Aktivitet som krävs på grund av gärningsmannens eget föregående 
handlande  

3.6.5.1 Underlåtenhet att förhindra fara som man själv skapat 

När det gäller underlåtenhet att avvärja risker, som härrör från andra personer eller t.ex. 

djur och maskiner har det inte funnits något tvivel om straffrättsligt ansvar. I svensk 

doktrin finns det emellertid en tveksamhet, när det gällt att acceptera en princip som 

innebär en skyldig att avvärja fara som man själv har framkallat.96 

      Den som själv har orsakat en farlig situation kan bli ansvarig för sin underlåtenhet 

att förhindra uppkomsten av skada. Om det handlar om ett oaktsamhetsbrott, t.ex. vål-

lande till annans död, blir det i regel själva framkallandet av faran som utgör brottet. Att 

gärningsmannen sedan underlåter att göra vad han borde göra, blir endast ett led i brot-

tet. Om det däremot är ett uppsåtligt brott med ett mera specificerat handlingsrekvisit, 

kan det bli alltför långdraget, nästintill orimligt att försöka få den fareframkallande 

handlingen under handlingsrekvisitet. Ansvar för underlåtenhet att förhindra uppkom-

men skada blir då istället aktuell.97 Det är dock vanligen ett skenbart problem. Ofta är 

nämligen det farliga beteende i sig ansvarsgrundande och då är det fullt tillräckligt att 

döma någon till ansvar för bara själva handlingen. Om en person t.ex. knivskurit någon 

och sedan förhindrar att denne förblöder konsumerar den första handlingen den senare 

underlåtenheten.98 

      Garantställning under denna kategori kan sägas vara en kombination av handling 

och underlåtenhet.99 Ett lagstadgat exempel är BrB 13:10 där den person som underlåter 

att avvärja fara såsom brand, ofärd eller allmän fara som denne själv har framkallat kan 

straffas för underlåtenhet. Bestämmelsen omfattar även skyldigheten att hjälpa en nöd-

ställd om denne blivit det på grund av den fara som det föregående handlandet givit 

upphov till. Utöver vad som framgår av BrB 13:10, är frågan huruvida i vilken mån en 

person kan dömas till ansvar enligt någon bestämmelse i BrB 3 kap för sin underlåten-

het att rädda någon på grund av eget föregående handlade mer oklart.  

      Enligt Asp, Ulväng och Jareborg borde ingen tveksamhet råda om frågan om ansvar 

under denna kategori, eftersom, om det är något eller något man är ansvarig för, så är 

det väl sig själv. Självklart måste dock även denna typ av ansvar begränsas för att inte 

                                                           
96 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 126.  
97 Leijonhufvud och Wennberg 2004 s. 43. Jfr; Hovrätten för Västra Sverige mål nr B 2823-12 s. 8 f. 
98 Agge 1959 s. 318 f. 
99 Kombinationen ska inte förväxlas med fall av orsakande genom handling, där försummelsen/ 
underlåtenheten i något hänseende gör att handlingen innefattar ett otillåtet risktagande. 
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personer ska dömas till ansvar för mer eller mindre utsträckta händelseförlopp. Förut-

sättningarna för att en garantställning p.g.a. eget föregående handlande ska anses före-

ligga är: 

• att gärningsmannen har satt igång ett händelseförlopp som är på väg att resultera 
i en brottsbeskrivningsenlig följd, och 

• att detta har skett genom en otillåten gärning/otillåtet risktagande (eller åt-
minstone genom en gärning som skulle utgöra en otillåten gärning om effekten 
skulle inträda).100 

 
Ett exempel på vad som kan utgöra en garantställning p.g.a. eget föregående handlande 

är en bilförare som kör för fort och på grund därav skadar en fotgängare på ett livsavgö-

rande sätt. Genom att föraren sätter igång ett händelseförlopp genom en otillåten gär-

ning har denne försatt sig själv i en garantställning och således skapat en handlingsplikt. 

Därigenom kan föraren bli ansvarig för brott genom underlåtenhet om denne inte för-

hindrar att fotgängaren avlider. Ansvar för underlåtenhet kräver vidare att föraren ge-

nom sin underlåtenhet kan anses ha orsakat följden, och att gärningen i andra hänseen-

den utgör ett brott. Det ska fortsättningsvis prövas:  

• att föraren i övrigt uppfyller kraven på brottsbeskrivningsenlighet, d.v.s. att 
förarens underlåtenhet har orsakat följden, att underlåtenheten är gär-
ningsculpös och att brottsbeskrivningen omfattar orsakande genom underlå-
tenhet,  

• att förarens underlåtenhet inte är rättfärdigad, t.ex. på grund av nöd,  
• att föraren, när denne underlåter att ingripa, agerar med tillräckligt uppsåt el-

ler tillräcklig grad av oaktsamhet, och 
• att föraren inte kan sägas vara ursäktad. 

 

I dessa fall hålls således föraren i exemplet inte ansvarig för själva igångsättandet av 

kausalkedjan, utan för den efterföljande underlåtenheten. Ansvar för den efterföljande 

underlåtenheten är dock bara av intresse om man inte kan säga att föraren gör sig skyl-

dig till brott genom igångsättandet av kausalkedjan (d.v.s. den föregående handlingen 

som skapar garantställningen). Om föraren kan bli ansvarig för att ha orsakat fotgänga-

rens död genom handling blir det normalt sett mindre intressant att hålla denne ansvarig 

för att ha orsakat samma följd genom en efterföljande underlåtenhet. Att det överhuvud-

                                                           
100 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 126. 
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taget blir aktuellt att utreda ansvar för underlåtenhet beror i så fall på att förutsättning-

arna för ansvar genom handling inte är uppfyllda.101  

        Principen ovan är försedd med ett betydelsefullt undantag; omständigheten att gär-

ningsmannen kan hållas ansvarig för att ha orsakat effekten genom den ursprungliga 

handlingen, bör inte hindra ansvar för den efterföljande underlåtenheten, om det första 

brottet är ett oaktsamhetsbrott och det senare ett uppsåtsbrott. Om den efterföljande un-

derlåtenheten är mer klandervärd, måste den kunna få företräde framför ett mindre 

klandervärt handlande.  

         För att en garantställning ska föreligga krävs alltså att kausalkedjan satts igång 

genom en otillåten gärning. Ett exempel på en kausalkedja som inte kan sägas vara 

framkallad av en otillåten gärning är den biltillverkare som vet att vissa bilar kommer 

att krocka och orsaka skada. Genom att tillverka bilarna kommer han antagligen också 

orsaka kollisioner och skador. Biltillverkarna kan dock inte hållas ansvarig om han i det 

efterföljande skedet underlåter att förhindra att nämnda följder inträffar, eftersom risk-

tagandet (biltillverkningen) är tillåtet.102 För ansvar spelar det ingen roll att handlingar 

ägnade att förhindra den oönskade följden (döden) har företagits. Det föreligger fortfa-

rande en oaktsam underlåtenhet så länge som gärningsmannen inte gjort vad han 

borde.103 

       Agge och Thornstedt ger exempel på situationer där även tillåtna risktagande kan 

konstituera en garantställning. Som exempel nämns en läkare som påbörjar en operation 

(tillåtet risktagande för en läkare) och sedan inte slutför denna, vilket han måste ef-

tersom underlåtenheten att fullfölja åtagandet annars vore straffbart.104 Vidare som ex-

empel kan ges den som åtagit sig att vårda ett barn (tillåtet risktagande) och i ett senare 

skede underlåter att göra det. Enligt Asp, Ulväng och Jareborg är dessa exempel från 

den äldre doktrinen irrelevanta, eftersom ansvar kan grundas utifrån en ställning som 

skyddsgarant. Det finns således inget behov av att konstruera en garantställning på 

grund av eget föregående handlade i dessa situationer.105  

       En garantställning som uppkommer p.g.a. eget föregående handlade kan vara i form 

av både skydds- och övervakningsgarant. Asp, Ulväng och Jareborg har i sin nya upp-

laga av Kriminalrättens grunder, valt att se det som en position där gärningsmannen 

                                                           
101 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 126 ff. 
102 A. a. 2013 s. 126 ff. 
103 Jareborg 1995 s. 46 f och NJA II 1937 s. 457. 
104 Agge 1959 s. 321, Agge och Thornstedt 1981 s. 77. 
105 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 129. 
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även kan vara en skyddsgarant p.g.a. den farliga situation som denne skapat.106 Över-

vakningsgarant kan anses vara mest träffande eftersom garantställningens utgångspunkt 

är det ansvar var och en har för sig själv. Å andra sidan har gärningsmannen vid själva 

underlåtenheten en plikt att förhindra skada på någon eller något (som blivit utsatt för 

fara på grund av det föregående handlandet) och då är det mer passande att använda sig 

av skyddsgarantställning. Således kan sägas att det handlar om en garantställning som 

ligger mitt emellan de båda typerna av garantställning.107  

 

3.6.5.2 SvJT 1968 rf 81 (”Sixten- fallet”) 

Detta är ett rättsfall som trots att det avgjordes för många år sedan fortfarande har rele-

vans. Fallet är framförallt intressant att analysera utifrån ansvarsgrunden eget föregå-

ende handlade. 

       Fallet handlar om Sixten och Margaretha (S och M) som träffades för första gången 

på en tisdag och sedan på torsdagen samma vecka hade sin andra dejt. Eftersom de bara 

känt varandra under ca två dagar har de troligen inte något förhållande, men det kan 

hållas för visst att de åtminstone var mer än ”vanliga vänner”, eftersom de hade samlag 

under kvällen. De åkte till S föräldrahem för att fira midsommar. Där drack de alkohol 

och dansade. Framåt kvällen frågade M om hon kunde ta några av S sömntabletter. S 

gav henne 4-6 stycken från hans tablettburk. M somnade in framåt kvällen. Dagen efter 

vaknade inte M. S försökte väcka henne, bl.a. genom att hälla vatten och mjölk blandat 

med malda kaffebönor i hennes mun. På kvällen upptäckte han att hon urinerat i sängen. 

S blev förvånad över att hon inte vaknat än och skrev därför ett brev till henne, där det 

stod att han var orolig för henne (eftersom han inte visste hur han skulle förklara för 

hennes föräldrar varför hon inte kommit hem). På lördagen hade hon fortfarande inte 

vaknat och S kunde fortfarande inte väcka henne. Klockan fem på söndagsmorgonen 

gick han in till M, som då var helt kall. Detta gjorde honom orolig och han ringde slut-

ligen efter ambulans.  

        S anklagades för att genom oaktsamhet underlåtit att ta M till sjukhus eller se till 

att hon fick läkarbehandling i tid och hade därmed orsakat hennes död enligt BrB 3:7. 

Om M hade fått sjukvård i tid (inom 10-14 timmar) efter tablettintaget ansågs det som 

sannolikt att hon hade kunnat räddas. Hovrätten ansåg att det kan vara svårt för en lek-

man att med en gång förstå att en människa som under en längre tid befinner sig i so-

                                                           
106 Jfr Kriminalrättens grunder 2010 s. 129 ff och 2013 s. 126 ff. 
107 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 126 ff. 
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vande tillstånd, förorsakar en lunginflammation, genom att inte andas ut de bakterier 

som finns i kroppen. Dvalans långvarighet och den omständigheten att M urinerat i 

sängen borde dock fått lekmannen att inse att något är fel och således tillkalla sjuk-

vårdspersonal.  

         I enlighet med motiven till brottet vållande till annans död (BrB 3:7) gjordes det 

gällande att lagstagandet även bestraffar underlåtenhet. Utöver detta fordras det att gär-

ningsmannen haft en rättslig plikt att handla. Exempel på hur denna plikt kan upp-

komma var t.ex. genom lag eller författning, myndighets befallning eller genom åta-

gande p.g.a. avtal. Hovrätten argumenterade således utifrån rättspliktsteorin. Hovrätten 

menade vidare att en skyldighet att handla även kan uppkomma genom tidigare åtgärder 

från gärningsmannens sida, vilket varit ägnade att framkalla situationen ifråga. 

       Hovrätten ogillade åtalet för vållande till annans död och anförde i sitt domslut att:  
 
Någon skyldighet att handla, grundad på stadgande i lag eller författning kan ej ha åvilat Sixten. Detta 
måste i all synnerhet gälla som det icke kunnat visas, att Sixten varit medveten om att Margaretha tagit 
flera tabletter än de 4 till 6 stycken, vilka han givit henne lov att ta. Icke heller kan enligt HR:ns mening 
någon legal skyldighet för Sixten att vidta åtgärder för att Margaretha skulle komma under läkarvård ha 
uppkommit genom tidigare åtgärder från hans sida. Tillfogas bör här att Sixten gjort ett flertal – låt vara 
valhänta – försök att väcka Margaretha.108 
       

I fallet är det enligt min mening tämligen oklart huruvida hovrätten frikänner S för att 

gärningen inte varit culpös eller p.g.a. personlig culpa. Hovrätten ansåg att en legal 

skyldighet att handla (nämner inte garantställning), inte hade uppkommit eftersom S 

försökt att väcka M. För att en garantställning p.g.a. eget föregående handlade ska upp-

komma krävs att den föregående handlingen har skett genom en otillåten gärning eller 

otillåtet risktagande (eller åtminstone genom en gärning som skulle utgöra en otillåten 

gärning om effekten skulle inträda). S gav bara M lov att ta några tabletter (4-6 styck-

en). Enligt läkaren var det en för liten dos för att ha orsakat henne död. Att ge henne 

tabletterna borde dock kunna ses som ett otillåtet risktagande, speciellt eftersom de även 

hade druckit alkohol (vilket inte kan anses vara någon bra kombination). Eftersom ett 

otillåtet risktagande är tillräckligt för att gärningsmannen ska vara tvungen att försöka 

hindra uppkommen fara, borde S enligt min mening ha varit i en garantställning.   

      Jag är därför av den uppfattningen att hovrätten ansåg att en garantställning upp-

kommit, men att de inte kunde döma honom eftersom han inte förstått allvaret i situat-

ionen. Om han inte varit gärningsculpös och i en garantställning, varför skulle annars 

hovrätten gått vidare och bedömt om han varit oaktsam. Enligt hovrätten hade S inte 
                                                           
108 SvJT 1968 rf 81 s. 85. 
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varit oaktsam, eftersom han hade haft för dåliga kunskaper om människokroppen och 

dess funktioner och därutöver en bristande mognad och således inte förstått att M varit i 

en livshotande situation. Hovrätten frikände honom således för att han varit svagt begå-

vad och inte insett att M varit i behov av läkarvård, d.v.s. att han utifrån sina förutsätt-

ningar gjort tillräckligt för att hjälpa M.  

     Strahls slutsats efter domslutet är att en restriktiv hållning bör tillämpas och menar 

vidare att det inte alls är självklart, att bara för att någon har framkallat fara, denne en-

bart därför ska anses skyldig att avvärja faran och således hamna under samma lagrum, 

där orsakande av den inträffade effekten straffbelagts.109 

       Hovrätten förde aldrig någon argumentation angående ansvaret på grund av nära 

levandsgemenskap, vilket enligt min mening hade varit att gå för långt. S och M hade 

precis träffats och kan knappast anses vara närstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
109 Strahl 1976 s. 328 f. 
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4 kap. Nära levnadsgemenskap  

4.1 Vad konstituerar en skyddsgarantställning i en närstående relat-
ion? 
Asp, Ulväng och Jareborg menar att varje person som intar en skyddsgarantställning i 

princip är skyldig att avvärja alla faror som hotar den som ska beskyddas. En sådan ga-

rantställning kan utgöras av nära levnadsgemenskap, där nära släktskap är inkluderat. 

Författarna anser till skillnad från förespråkarna av rättspliktteorin att en rättslig relation 

antagligen varken är tillräcklig eller nödvändig för att konstituera ett straffansvar. Det är 

dock oklart hur omfattande personkretsen är. Relationer110 som enligt deras mening 

torde kunna ge upphov till en skyddsgarantställning är: 

 

• Förälder – omyndigt barn  
• Make – maka 
• Syskon och övriga familjemedlemmar som sammanbor. 
• Medlemmarna i ett hushåll, särskilt gentemot vårdbehövande personer   
• Personer som befinner sig i en särskild farogemenskap, t.ex. deltagarna i en 

forskningsexpedition eller vid något annat farligt uppdrag111 
 

Förutom vad gäller de två första punkterna, saknar de andra typerna av levnadsgemen-

skap stadganden om tillsynsansvar, skyldighet att visa hänsyn eller liknande. En rättslig 

relation i strikt mening föreligger endast mellan förälder – omyndigt barn. Handlings-

pliktsutredningen menar att det mot denna bakgrund, och med hänsyn till legalitetsprin-

cipen, står relativt klart att straffrättsligt ansvar för underlåtenhet att bistå personer i 

nödsituationer inte kan förekomma. Handlingspliktutredningen menar vidare att företrä-

dare för garantläran, såsom Asp, Ulväng och Jareborg, förespråkar ett mer omfattande 

ansvar. Vilket betyder att författarna enligt deras mening anser att en underlåtenhet att 

handla kan bestraffas enligt BrB 3 kap, även i de fall där något uttryckligt författnings-

stöd inte finns. De menar dock inte att skyddsgaranter p.g.a. nära levandsgemenskap 

alltid ska straffas för sin underlåtenhet att handla, men de utesluter inte möjligheten.112  

     Beskrivningen som görs ovan är enligt min mening inte helt rättvis. Asp, Ulväng och 

Jareborg menar nog främst att det finns ett utrymme för att utsträcka straffansvaret, men 

                                                           
110 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 125 ff. 
111 Den sista punkten kommer endast att beröras kort under frivilligt åtagande. 
112 SOU 2011:16 s. 22. 
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att denna fråga ytterst avgörs av moraliska och normativa ställningstaganden och inte 

utifrån en lagstadgad rättsplikt som lagstiftaren aldrig tagit ställning till. 

        Agge är en av flera som också är restriktiv till ett mer omfattande ansvar och me-

nar att om det inte finns något straffstadgande som klart reglerar en handlingsplikt, får 

man söka stöd i positiva rättsregler på andra områden. Han nämner som exempel de 

familjerättsliga stadgandena där föräldrars vårdnadsplikt fastställs och därigenom även 

ansvar för skada som drabbar barnen på grund av att erfordrad tillsyn försummats.113 

Enligt Agge verkar ett straffansvar för underlåtenhet att hjälpa en person i nöd enligt 

BrB således vara uteslutet, i de fall där det finns en närstående relation mellan personer, 

förutom ifråga om de fall där det finns en anknytande bestämmelse som explicit ger 

uttryck för en handlingsplikt. 

        Trots att Agges inställning återspeglar äldre doktrin anser Handlingspliktutred-

ningen som blev klar 2011 ur ett de lege lata-perspektiv, att det är den uppfattningen – 

d.v.s. rättspliktsteorin, som har mest fog för sig när det gäller straffrättsligt ansvar för 

underlåtenhet att hjälpa en nödställd.  Handlingspliktsutredningen anför vidare att dom-

stolarna vid dessa typer av fall skulle vara ytterst restriktiva till att utsträcka straffansva-

ret i BrB till att omfatta Asps, Ulvängs och Jareborgs beskrivna personkrets där något 

tillsynsansvar enligt lag inte finns.  Där det således inte finns ett juridiskt relevant till-

synsansvar som stödfaktum till ett åtal för brott genom underlåtenhet att hjälpa en nöd-

ställd, torde rättstillämparna inte finna erforderlig anknytning till BrB 3 kap.114 Som 

kommer framgå av ”styvpappa-fallet” (avsnitt 4.4.3) har Handlingspliktutredningen inte 

helt rätt i detta avseende. HD är nämligen inne på Asps, Ulvängs och Jareborgs linje. 

 

4.2 Förälder – omyndigt barn  
4.2.1 Inledning 
Ett barns föräldrar har det primära ansvaret för att tillgodose barnets grundläggande rätt 

till omsorg, trygghet och en god fostran. Ansvaret som förälder innebär både rättigheter 

och skyldigheter. Rättigheterna är ofta en följd av skyldigheterna. Vårdnadsansvaret har 

stor praktiskt betydelse för det unga barnet, vilket innebär ett ansvar för barnets person-

liga angelägenheter; omsorg, trygghet och en god fostran. Situationer där vårdnadsan-

                                                           
113 Agge 1959 s. 314 och SOU 2011:16 s. 23. 
114 SOU 2011:16 s. 23.  
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svaret får betydelse är bl.a. när det gäller barnets rätt till sjukvård, skolgång, rätt att ta 

arbete och namn.115  

 

FB 6 kap 2 §  
Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott 
vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består 
till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap. 
       Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och 
skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även 
för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga om-
ständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I 
syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara 
för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. 
 
Rättsliga vårdnadshavare är tillsynspliktiga enligt FB 6:2-3 §§. Dessa personer är främst 

barnets biologiska föräldrar, adoptivföräldrar och särskilt förordnade förmyndare (FB 

4:8 och 6:3-4 §§), d.v.s. de personer som utövar den faktiska vården av barnet. Syftet 

med FB:s regler är att ge vägledning vid barnuppfostran och åstadkomma en attitydpå-

verkan främst vad gäller skydd av barnet. Om föräldrarna har gemensam vårdnad (6 kap 

FB 6:3-4 §§) eller om en av dem är ensam vårdnadshavare, är det den förälder som har 

barnet hos sig som utövar den faktiska vården.  

     Vårdnadsansvaret innebär en skyldighet att se till så att barnet får den omsorg som 

krävs, vilket också innebär att vårdnadshavaren kan överlämna den faktiska vården till 

t.ex. förskola eller skola.116 Skyldigheterna att fullgöra omsorgsplikten är inte sanktion-

erad. Vissa åtgärder kan dock vidtas. En förälder kan t.ex. förlora vårdnadsansvaret en-

ligt FB 6:7 eller så kan en förälders beteende falla under någon bestämmelse i BrB 3 

kap eller 23:6 st. 2, om denne inte förhindrar att barnet gör något brottsligt. 

        Angående det straffrättsliga ansvaret råder det inte något tvivel om att en vård-

nadshavare kan dömas enligt BrB:s regler för att ha orsakat barnet skada eller död ge-

nom underlåtenhet att agera, om övriga straffrättsliga rekvisit är uppfyllda.117 Straff-

rättskommitténs uttalande i motiven till misshandel stödjer också denna uppfattning. En 

rättslig vårdnadshavare kan således vara att döma för underlåtenheten, oavsett om denne 

är biologisk förälder eller inte – om barnet har tillfogats skada eller sjukdom genom att 

                                                           
115 Singer s. 91 f. 
116 A a. s. 101. 
117 SOU 2011:16 s. 21 och s. 115 och motiven till brottsbalken vad gäller misshandel och vållande till 
annans död NJA II 1963 s. 461 och SOU 1953:14 s. 139. 
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vårdnadshavaren underlåtit (uppsåtligen) att skaffa barnet läkarvård eller ta det till sjuk-

hus.118  

         Strahl är mer försiktig och menar att den omständigheten, att det i lag finns stad-

gande om handlingsplikt, såsom FB 6:2-3 §§ – inte är tillräckligt för att komma fram till 

att den underlåtande ådrar sig ansvar enligt andra bestämmelser i BrB som straffbeläg-

ger orsakande av effekt genom handling. FB:s bestämmelser om tillsynsansvar stadgar 

nämligen inget om att BrB:s straffbestämmelser ska tillämpas vid underlåtenhet att full-

göra en skyldighet att avvärja en oönskad effekt. Enligt honom borde likväl FB:s regler 

kunna användas som argument för åsikten att lagen lägger vikt vid att en förälder ska ta 

hand om barnet, och att underlåtenhet i detta avseende, om död, skada eller sjukdom blir 

följden, bör bedömas på samma sätt som orsakande genom handling.119 Stadgandet bör 

enligt honom således endast uppfattas som ett argument för föräldrarnas skyldighet att 

vårda sitt barn. Eller med andra ord som en befallande skyldighet när underlåtenhet att 

uppfylla detta är lika straffvärt såsom en sådan handling som är straffbelagd i BrB 3 

kap. Jag uppfattar att det även är så Asp, Ulväng och Jareborg menar – att det är relat-

ionen som påverkar ansvarsbedömningen, inte huruvida en lagstadgad rättsplikt förelig-

ger. 

 

4.2.2 Har BrB 23:6 st. 2 någon betydelse för ansvarsbedömningen? 

Det finns inte någon generell skyldighet att vara verksam för att förhindra brott. En så-

dan skyldighet finns emellertid för föräldrar och andra uppfostrare samt förmyndare 

som underlåter ”att från brott hindra den som står under deras vård eller lydnad” (BrB 

23:6 st. 2). Skyldigheten omfattar alla brott, även bagatellartade sådana.120 Straffansvar 

förutsätter att det varit möjligt att förhindra brott. En person ska inte behöva anstränga 

sig till det yttersta, utan rimliga krav uppställs.121 Det familjerättsliga vårdnadsbegrep-

pet ligger inte till grund för BrB 23:6 st. 2, eftersom begreppet ”vård och lydnad” hänför 

sig till det faktiska förhållande mellan uppfostrare och underårig, vilket medför en till-

synsplikt. Både adoptiv- och fosterföräldrar, men också lärare kan anses vara en upp-

fostrare.122 

                                                           
118 NJA II 1962 s. 108. 
119 Strahl 1976 s. 322. 
120 SOU 2011:16 s. 34 f, Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 134 ff och Jareborg 1995 s. 142. 
121 SOU 1996:185 s. 316 f. 
122 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 122. 
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Rättsläget kan sägas vara oklart vad gäller gränsdragningen mellan de oäkta underlåtel-

sebrotten och underlåtenhet att hindra brott enligt BrB 23:6 st. 2. Asp, Ulväng och Ja-

reborg anser att förekomsten av detta stadgande är en besvärande omständighet, ef-

tersom bestämmelsen ger ett intryck av att exklusivt reglera föräldrars och andras an-

svar för underlåtenhet i relation till barn och andra som står under deras ansvar. Deras 

uppfattning är att stadgandet inte bör tolkas e contrario på detta sätt. 

       Föräldrars plikt att övervaka barnen och förhindra brott är inte heller begränsat till 

de fallen då ansvar för underlåtenhet att avbryta ett händelseförlopp som någon annan 

satt igång uppkommit. En sammanhängande och principfast beskrivning över personer 

med en särskild övervakningsplikt är därför svår att utforma. 123 

     Till skillnad från den allmänna regeln vad gäller övervakningsgaranter har 23:6 st. 2 

ett mer begränsat straffrättsligt ansvar, eftersom ansvar för gärningsmannaskap inte blir 

aktuellt. 23:6 st. 2 fungerar således inskränkande för det straffrättsliga ansvaret, jämfört 

med en allmän regel avseende övervakningsgaranter. Föräldern eller övervakaren döms 

för underlåtenhet att förhindra brottet, vilket i sin tur förutsätter att barnet har begått 

brott i gärningsmannaskap. Ansvaret är därför accessoriskt till annans brott. Det går 

således inte rimligtvis att anse att denna paragraf uttömmande reglerar övervakningsga-

rantens ansvar för annans handlande.124 Enligt tredje stycket i stadgandet är ansvar helt 

uteslutet om brott inte har fullbordats. Det betyder att föräldrarna inte kan straffas för 

underlåtenhet att hindra en allvarlig gärning från barnets sida, om barnet saknat uppsåt 

eller culpa, vilket innebär en diskutabel begränsning av föräldrarnas ansvar.125 Om bar-

net saknar uppsåt (små barn kan svårligen klandras för att de inte har förstått), går föräl-

dern fri från ansvar trots att denne kanske med full insikt underlåtit att förhindra att bar-

net t.ex. hällt dödligt gift i en annan människas dricksglas.126  

      Asp, Ulväng och Jareborg menar att stadgandet därför kan ses som en specialregle-

ring, med motiveringen att om man inte vill att en förälder ska kunna frias från ansvar i 

en sådan situation, kan man anta att det finns en allmän oskriven regel om ansvar för 

annans handlade, i analogi med bestämmelsen om ansvar för eget beteende. Det finns 

därför en möjlighet att se föräldern som en övervakningsgarant för barnets handlade, 

antingen vid underlåtenhet att hindra brott enligt 23:6 st. 2 eller på grund av att föräl-

dern är en övervakningsgarant för barnet, där underlåtenheten att förhindra att en brotts-
                                                           
123 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 120 f. 
124 A. a. s. 121 ff. 
125 Holmqvist m.fl. 2009 s. 23:78 f. 
126 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 121 ff. 
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lig följd fullbordats antingen utgör ett brott i gärningsmannaskap (oäkta underlåtelse-

brott) eller medverkan till brott genom underlåtenhet. Ansvaret för oäkta underlåtelse-

brott i gärningsmannaskap bör ses som primärt i förhållande till 23:6 st. 2. 127 Enligt min 

mening är det rimligt att bestämmelsen i BrB ger företräde åt ansvar för oäkta underlå-

tenhetsbrott, eftersom ett betydligt mildare straff ges enligt 23:6. På så vis kan man se 

ansvaret enligt stadgandet som en passiv form av medverkan, som är straffbar vid vissa 

typer av allvarligare brottslighet eller för en viss krets av personer som innebär att 

straffansvaret utsträcks ytterligare. Hur paragraferna förhåller sig till varandra torde 

dock vara av mindre betydelse, eftersom 23:6 st. 2 används väldigt sällan i praktiken.     

       Straffansvarsutredningen menade att det i klargörande syfte borde tas in ett undan-

tag i bestämmelsen för de fall när en person ska dömas till ett oäkta underlåtenhetsbrott 

i gärningsmannaskap.128  

 

4.2.3 Praxis – ”de klara fallen” 

I detta avsnitt finns en genomgång av praxis som berör olika situationer där relationen 

förälder – barn har gett upphov till en handlingsplikt.129 Överlag, finns det inte något 

tvivel över huruvida föräldern haft en garantställning, utan det är omständigheterna i det 

särskilda fallet, såsom t.ex. gärningsculpa eller personlig culpa som varit avgörande för 

om en handlingsplikt varit för handen. En garantställning kan enligt de flesta i doktrinen 

kunna presumeras vid denna typ av relation, eftersom den baseras på ett rättsligt förhål-

lande (stöd av bestämmelsen i FB 6:2-3 §§). Ett rättsligt förhållande behöver dock inte 

nödvändigtvis föreligga för att en garantställning ska uppkomma – vilket jag kommer 

försöka illustrera när jag diskuterar de ”oklara fallen” (de fall som inte kan stödjas på 

annan lag). 

 

NJA 1930 s. 122 (mamma – nyfött barn)130 

I fallet föddes en flicka i hemmet som senare avled, eftersom mamman endast svept in 

det i ett nattlinne och lagt det på golvet under en soffa. Några dagar senare hade mam-

man lagt fostret i en resväska och rest iväg med det döda barnet. Mamman ansågs ha 
                                                           
127 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 122 ff, Jareborg 1995 s. 128 f och SOU 1996:185 s. 325. 
128 SOU 1996:185 s. 324 f. 
129 För en ytterligare dimension av problematiken, kan det vara av intresse att undersöka om en förälder 
kan exkluderas från ett garantansvar p.g.a. religiös tro. Särskilt svåra situationer torde kunna uppstå om 
föräldrarna har en trosuppfattning, som skulle strida mot en handlingsplikt. Se t.ex. Jehovas vittnen som 
är starka motståndare till blodtransfusioner.  
130 Se även: NJA 1918 s. 194, NJA 1926 s. 18 och NJA 1920 s. 87. 
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varit försumlig och dömdes för vållande till annans död till följd av att hon brustit i om-

vårdnaden. Hovrätten ansåg att mamman vid födseln borde tillkallat hjälp av sin vän i 

angränsade kök. Trots att fallet är gammalt, kan det ändå ge en antydan om hur underlå-

tenhet att vårda barn bedöms av domstolen. 

 

NJA 1970 s. 463 (pappa – barn och barnens vänner) 

Detta mål gällde inte straffrättsligt ansvar, utan skadeståndsrättsligt, men är ändå intres-

sant för att påvisa hur långt ansvaret sträcker sig vid kommissivdelikt genom underlå-

tenhet. Fallet handlar om en vårdnadshavares tillsynsplikt, då dennes tonåriga söner 

tillsammans med vänner lekt med sprängmedel. Vårdnadshavaren var i denna situation 

en övervakningsgarant åt vännerna, men skyddsgarant i förhållande till sina egna barn. 

Under leken med den hemmagjorda kanonen inträffade en olycka, där en av pojkarnas 

hand blev bortskjuten. Rättsfrågan var huruvida vårdnadshavaren kunde bli skade-

ståndsskyldig i förhållande till de underåriga barnen som var med och lekte eftersom 

han underlåtit att hindra skjutningen.     

       HD ansåg att vårdnadshavaren haft en plikt att ingripa, men då han inte haft till-

räcklig kännedom om hur pass allvarlig leken verkligen var, ansågs han inte ha brustit i 

sin tillsynsplikt. Fadern hade dessutom uppmanat barnen att sluta skjuta innan olyckan, 

vilket ansågs vara tillräckligt för att han skulle undgå skadeståndsskyldighet.  

 

RH 1981:107 (mamma – dotter) 

I fallet dömdes en kvinna för framkallande av fara för annan enligt BrB 3:9. Hon hade 

uppmärksammat att hennes 4-åriga dotter intagit ett antal tabletter, men underlåtit att 

söka sjukhusvård, trots att sjukvårdsupplysningen rekommenderat henne det. Modern 

var i en skyddsgarantställning i förhållande till sitt barn, och då övriga förutsättningar 

var uppfyllda för straffansvar kunde hon dömas. 

 

Ängelholms tingsrätt mål nr: B 314-01 (pappa – barn) 

Fallet handlar om en pojke som blivit misshandlad av sin mamma, vilket hon blev dömd 

för. Frågan av intresse var om pappan gjort sig skyldig till vållande till kroppskada ge-

nom sin underlåtenhet att ingripa, då han var medveten om att barnet hade blåmärken 

och blödningar i ögonen. Pappan förnekade brott och trodde att spädbarnet hade slagit 

sig själv. Han hade därutöver förlitat sig på socialförvaltningen som gjort täta kontrol-

ler. 
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Rättsfrågan i TR var om det kunde anses utrett att pappan visste om eller misstänkte att 

sonen misshandlades, men trots detta och med en skyldighet att ingripa, underlåtit att 

företaga åtgärder för att hindra misshandeln. TR ansåg inte att hans uppgifter var helt 

osannolikt bl.a. eftersom socialtjänsten hade haft upprepad kontakt med familjen och 

inte haft några misstankar om att mamman slagit barnet. Det hade följaktligen inte vi-

sats att pappan visste om eller misstänkte att sonen misshandlades och därav ogillades 

åtalet. 

 

NJA 2003 s. 174 (mamma – misshandlad och avliden son) 

Fallet handlar om en tre-årig pojke som avlidit på grund av de bukskador (bl.a. bukhin-

neinflammation) han fått genom styvpappans misshandel. Styvpappan dömdes för grov 

misshandel och grovt vållande till annans död genom aktivt handlande.  

        Frågeställningen av intresse i detta fall var huruvida mamman till barnet kunde 

dömas för vållande till annans död genom att hon underlåtit att ta barnet till sjukhus. 

Hon ansågs inneha en skyddsgarantställning, men kunde inte fällas till ansvar eftersom 

hon inte haft insikt i att barnet svävade i livsfara. HD lade stor vikt vid den sakkunnige 

läkaren, som konstaterande att det kan vara svårt att avgöra att ett barn har bukhinnein-

flammation och att det även på sjukhus görs felbedömningar av sådana tillstånd.  

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 639-13 (mamma – barn med brutet 
ben) 

Fallet belyser frågeställningen huruvida en mamma förstått att hennes spädbarn haft ett 

brutet ben och således haft en skyldighet att agera i egenskap av vårdnadshavare. 

      Föräldrarna uteblev ofta från kontrollerna på barnavårdscentralen och när de väl var 

där, såg barnmorskan vid flera tillfällen att det fyra-åriga barnet hade blåmärken på 

kroppen. När socialtjänsten slutligen gjorde ett oanmält besök hos familjen, hittades 

barnet i dåligt skick och fördes därmed till sjukhus, där det visade sig att hon hade flera 

blåmärken och en lårbensfraktur som troligen uppkommit av bräckvåld.  

      Spädbarnet hade blivit misshandlat av pappan vid upprepade tillfällen. Han menade 

på att han hört inre röster som sagt åt honom att slå barnet, eftersom det var djävulens 

barn. I tingsrätten dömdes han för grov misshandel. Mamman dömdes också för grov 

misshandel för att hon underlåtit att ta barnet till sjukhus. Den omständigheten att 

mamman varit rädd för pappan och att han kontrollerat henne, spelade liten roll i sam-

manhanget. Hon hade dessutom haft gott om tid att agera och inte ens när pappan på 
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nytt skadade barnet agerade hon. Hon hade således förorsakat spädbarnet smärta och 

lidande under ca sju dagar. 

      Mamman bestred ansvar för brott under påståendet att hon inte insett skadans om-

fattning och barnets behov av smärtlindring och sjukhusvård. I hovrätten gjordes även 

gällande att hon varit i en nödsituation eftersom, hon varit rädd att barnet skulle bli all-

varligt skadat av pappan om hon kontaktade myndigheterna. Enligt ett vittne har det 

stått klart att mamman levde i en hederskultur och varit mycket rädd. En nödsituation 

ansågs dock inte föreligga, eftersom det då krävs att faran för det skyddade intresset är 

någorlunda akut. Hon hade både haft möjlighet och gott om tid att agera. Hovrätten in-

stämde i tingsrättens bedömning. Mamman hade således haft en skyldighet att agera i 

egenskap av vårdnadshavare, eftersom hon borde förstått att barnet var i stort behov av 

sjukvård.  

     

Svea Hovrätt mål B 7443-11 (mamma – brännskadat barn) 

Mamman i ”styvpappa-fallet” (som kommer redogöras för mer utförligt i 4.4.3), döm-

des för grov misshandel genom sin underlåtenhet i TR. Några direkta problem vad gäl-

ler ansvaret uppstod inte, då mamman i egenskap av vårdnadshavare för sin två-årige 

son haft en skyldighet att agera då barnet blivit brännskadat. Eftersom mamman under-

låtit att tillkalla sjukvårdspersonal eller/och ta med pojken till sjukhus, för att där för-

säkra sig om att sonen skulle få nödvändig vård och smärtlindring, anslöt sig hovrätten 

till tingsrättens bedömning. 

 

Örebro tingsrätt mål B 542-13 (mamma – misshandlat barn) 

Eftersom flera skador på flickan uppkommit, åtalades mamman i målet för underlåten-

het att se till att dottern kommit till sjukvårdspersonal och/eller medfört flickan till 

sjukhus för att där försäkra sig om att hon erhöll nödvändig vård och smärtlindring. I sin 

bedömning hänvisade TR till garantläran och menade på att det som är av intresse i må-

let är de s.k skyddsgaranterna. En skyddsgarantställning föreligger för en förälder 

gentemot sitt barn. Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga 

förhållanden och har att se till barnets behov av omvårdnad och trygghet enligt FB 6:2. 

Med hänvisning till Straffrättskommittén (NJA II 1962 s. 105 ff) anfördes också att 

misshandel kan begås genom en passiv handling. 

Frågan i TR var om mammans underlåtenhet att uppsöka läkarvård utgjort ett brott. Av 

bl.a. rättsintygen som åberopats i målet framgick att flickan haft ett stort antal skador 
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och en läkare framförde att hon aldrig förut sett en så omfattande skadebild på ett litet 

barn. Flickan hade flera bränn-, bit- och blåmärken och därtill underbenbrott på såväl 

vänstra som högra benet. Den sammantagna skadebilden konstaterades ha varit sådan 

att läkarvård borde ha uppsökts.  

        Mamman hade både haft kännedom om skadorna och insett att flickan lidit av dem. 

Mamman uppgav till sitt försvar att hon inte haft kännedom om den svenska sjukvården 

och menade på att man i Afghanistan själv behandlade skador i hemmet. Med hänvis-

ning till vittnesuppgifter ansåg TR att mamman haft information om den svenska sjuk-

vården och hur man kan söka hjälp. Hon har därtill även uppmanats att söka hjälp för 

barnets skador av en vän, vilket hon ifrågasatt med att hon inte haft några pengar. Den 

omständigheten att mamman själv behandlat dottern hade inte varit tillräcklig för att 

dottern skulle tillfriskna, speciellt inte med tanke på att mamman berättat att hon själv 

fått bära runt barnet, då fötter och ben varit svullna. TR ansåg det vara styrkt att mam-

man insett att flickans skador varit så allvarliga att de krävt läkarvård och att hon haft 

kunskaper om svensk sjukvård. Trots insikten har mamman visat sig likgiltig till dot-

terns lidande och kunde därför dömas för grov misshandel. 

 

4.3 Make – maka    

Enligt ÄB 1:2 ska makar visa varandra trohet och hänsyn. De ska gemensamt vårda hem 

och barn och i samråd verka för familjens bästa. Bestämmelsen är ett uttryck för sam-

hällets syn på äktenskapet. Några rättsliga sanktioner mot den som bryter mot regeln 

finns inte och den saknar också en mer praktisk betydelse.  

      Huruvida denna paragraf skulle kunna grunda en handlingsplikt om en av makarna 

t.ex. skadar sig allvarligt och behöver hjälp är oklart. Handlingspliktsutredningen menar 

att personernas legala status som makar inte är tillräckligt för att grunda handlingsplikt 

om någon skadar sig eller liknande.131 Detta argument visar enligt min mening att 

Handlingspliktutredningen anser att det krävs en rättslig plikt för att en garantställning 

ska föreligga. Asp, Ulväng och Jareborg är inte eniga, och menar att det borde finns ett 

utrymme för att skapa en handlingsplikt även mellan makar oavsett deras legala status. 

Jag håller med och anser därtill att formuleringarna i stadgandet; ”visa varandra trohet 

och hänsyn” och ”verka för familjens bästa” kan innebära att något slags ansvar borde 

                                                           
131 SOU 2011:16 s. 22. 
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kunna utläsas. Skyldigheten i bestämmelsen innefattar dessutom att makarna ska vara 

lojala mot varandra.132 

        Om man accepterar Handlingspliktutredningens anammande av rättspliktsteorin, 

torde konsekvenserna bli att flera situationer som är att likställa med ett aktivt orsak-

ande faller utanför, eftersom det bara är relationen förälder – barn som grundas på ett 

rättsligt förhållande vad gäller närstående personer. Om skyldigheten att handla istället 

utgår från garantläran kan även relationer som inte utgår från en rättsligt formulerad 

plikt omfattas. Nackdelen är att gränsen för ansvar kan bli trubbig och diffus. Enligt min 

mening har domstolarna där en viktig roll för att göra rättsläget mer enhetligt vad gäller 

personkretsen som kan göras ansvarig. Någon svensk praxis som direkt belyser om ett 

gift par är varandras garanter finns tyvärr inte i svensk rätt.  

       För frågan om en handlingsplikt mellan samboende existerar, är det än mer oklart 

än vid äkta makar. Jag anser att en handlingsplikt likväl borde finnas i ett samboförhål-

lande, eftersom ett av kraven för att vara sambos är att man ska leva under äktenskaps-

liknande former. Enligt Asp, Ulväng och Jareborg torde svårligen förlovade som inte 

bor tillsammans kunna omfattas och hänvisar till SvJT 1968 rf 81.  

     

4.4 Syskon och övriga familjemedlemmar som sammanbor 
4.4.1 Inledning 

Vad som konstituerar en familj i juridisk mening är inte reglerat i svensk lagstiftning. 

En del personer menar att familjebegreppet endast omfattar släktskap, medan en del 

argumenterar för att släktskapet bara ska förstås symboliskt, eftersom det i många kul-

turer är andra kriterier än genetiska band som definierar familjeförhållanden. Asp, Ul-

väng och Jareborg anger inte någon direkt avgränsning vad gäller straffansvar vid un-

derlåtenhet att agera. Det väsentliga för ansvar enligt denna kategori torde därför vara 

om personerna sammanlever i ett familjeliknande förhållande. Ett sådant förhållande 

utgörs inte bara av en s.k. kärnfamilj (en man och en kvinna med barn), utan också t.ex. 

av en bonusfamilj eller styvfamilj (familj där flera av medlemmarna inte har biologiska 

band med varandra), regnbågsfamilj (föräldrar av samma kön eller där någon förälder 

eller båda är HBT) eller ensamfamilj (ensamstående förälder med barn) etc.133 

                                                           
132 Prop. 1986/87:1 s. 113. 
133Rosén 2011 http://www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-
relationer/Foraldraskap/Vad-ar-en-familj/ 

http://www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Foraldraskap/Vad-ar-en-familj/
http://www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Foraldraskap/Vad-ar-en-familj/
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Några rättsfall som förordnar ansvar för underlåtenhet att agera mellan syskon finns inte 

i Sverige. Det finns å andra sidan ett fall som är av stort intresse för hur långt närstående 

begreppet kan dras vad gäller familjemedlemmar som sammanbor: ”styvpappa-fallet” 

som kommer behandlas nedan i avsnitt 4.4.3. 

 

4.4.2 Styvförälder – barn 
En styvförälder kan inte bli vårdnadshavare så länge som barnets legala vårdnadshavare 

inte är klart olämpliga.134 Sund anser att en styvförälder som bor tillsammans med bar-

net t.ex. i ett samboförhållande, där endast den ena parten är förälder, också utövar en 

faktisk vård över barnet och därmed ska anses vara tillsynspliktig.135 Med tillsynspliktig 

menar Sund att föräldern är en övervakningsgarant, d.v.s. att föräldern är skyldig att 

skydda tredje man från faror som utgår från barnet.136 Den som utövar faktisk vård an-

tingen genom avtal eller genom att ha övertagit en del av de rättigheter och skyldigheter 

som åvilar en vårdnadshavare bör alltså vara tillsynspliktig. Speciellt skyldigheten att 

tillgodose de fysiska grundbehoven såsom mat och någonstans att sova, samt rätten att 

bestämma vart barnet ska vistas torde i osäkra fall vara avgörande för om skyldighet att 

utöva tillsyn är förhanden.137 Även om det inte klart framgår, tolkar jag det som att 

Sund även menar att styvföräldrar kan vara i skyddsgarantställning. Asp, Ulväng och 

Jareborg torde därmed inte vara ensamma i sin uppfattning om att det är möjligt att kon-

struera ett garantansvar även för en styvförälder. 

 

4.4.3 Högsta domstolens mål B 2090-12 (”styvpappa-fallet”)138  

4.4.3.1 Omständigheterna i fallet och majoritetens bedömning 

En liten pojke, två år gammal, inkom till sjukhus med en allvarligt brännskadad hand, 

som svullnat upp till en storlek ungefär dubbelt så stor som den friska handen. Läkarna 

konstaterade att det var en djup läderhudsbrännskada, som orsakat honom oerhörda 

smärtor. Pojken fick vårdas på sjukhus i 17 dagar. Mamman och hennes sambo (styv-

pappan) åtalades senare för grov misshandel, eftersom de underlåtit att tillkalla ambu-

                                                           
134 Singer s. 95. 
135 Sund 1989 s. 28 f. 
136 A a. s. 32. 
137 A a. s. 33. 
138 Fallet hade likväl kunnat diskuteras under ansvarsgrunden ”medlemmarna i ett hushåll, särskilt 
gentemot vårdbehövande personer”. 
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lans eller ta pojken till sjukhus. De hade väntat till morgonen efter. Hur skadan upp-

kommit och vem som orsakat den gick inte att fastställa. Säkert var dock att antingen 

mamman eller styvpappan hade orsakat skadan genom att ha skållat handen i varmt vat-

ten, troligen en doppningsskada. Det gick dock inte att bevisa vem av de två som orsa-

kat brännskadan genom aktiv handling. Den avgörande frågan blev istället om de kunde 

dömas för underlåtenhet. 

       Som tidigare har beskrivits i avsnitt 4.2.3 var mamman i en skyddsgarantställning 

och kunde dömas för grov misshandel, eftersom hon som vårdnadshavare var tillsyns-

pliktig enligt FB. Dilemmat i fallet och den intressanta rättsfrågan för uppsatsen, är 

huruvida även styvpappan kan anses vara ansvarig för underlåtenheten att ta barnet till 

sjukhus. Styvpappan är inte vårdnadshavare eller biologisk far till pojken och har såle-

des ingen lagstadgad tillsynsplikt enligt FB.  

    Utgångspunkten för bedömningen var om styvpappan hade haft en särskild hand-

lingsplikt i förhållande till pojken, d.v.s. befunnit sig i garantställning. Tingsrätten ogil-

lade åtalet, men hovrätten dömde styvpappan för grov misshandel bland annat med hän-

visning till Asp, Ulväng och Jareborgs uppfattning – att en medlem i ett hushåll, t.ex. en 

styvpappa kan ha en garantställning, särskilt gentemot vårdbehövande personer. 139 

       HD uttryckte vad gäller frågan om ansvar för misshandel genom underlåtenhet att 

brottsbeskrivningen (BrB 3:5) främst tar sikte på orsakande av en viss effekt utan några 

närmare begränsningar om hur gärningsmannen orsakat effekten (kroppsskada, sjukdom 

eller smärta eller försättande av honom eller henne i vanmakt eller annat sådant till-

stånd). Trots att uttrycket tillfogar kan tyda på att ett aktivt handlade, måste även under-

låtenhet omfattas.140 Huruvida styvpappan var i en garantställning på grund av nära lev-

nadsgemenskap menade HD att:  
 
Enbart det faktum att en person, tillfälligt eller stadigvarande, lever tillsammans med ett barn kan dock 
inte grunda en generell straffsanktionerad plikt att handla. För att ett garantansvar ska inträda vid lev-
nadsgemenskap måste det krävas att personen har en sådan nära relation till barnet och en sådan ställning 
i förhållande till barnet att han eller hon kan sägas delta i och rent faktiskt ha inflytande över barnets 
omvårdnad och fostran.141 
 

Vidare ansåg HD att en garantställning i vissa fall kan uppkomma, oavsett om en sådan 

nära levnadsgemenskap föreligger, om någon har tagit på sig att ansvara för barnet un-

                                                           
139 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 121 ff. 
140 NJA 1994 s. 480, NJA 2005 s. 372, NJA II 1962 s. 108 och Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 121 ff. 
141 Högsta Domstolen 2013-06-14 mål B 2090-12 p. 11 s. 5 f. 
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der en kortare eller längre tid. Enligt min uppfattning framgår det att HD indirekt menar 

att ett frivilligt åtagande också kan grunda en garantställning. 

      I sitt domslut kom HD fram till att styvpappan inte haft en sådan nära relation och 

en sådan ställning i förhållande till pojken att han deltagit i och hade haft ett inflytande 

över dennes omvårdnad och fostran. Omständigheterna räckte alltså inte till för att anse 

att styvpappan haft en skyldighet att handla. Enligt mig en alltför restriktiv bedömning. 

Styvpappan hade bott med barnet i ca sex månader före aktuell händelse. Han hämtade 

dessutom barnet på förskolan några dagar i veckan och lekte med honom. Han förde en 

dialog med förskolans personal om tips på olika böcker, eftersom pojken hade problem 

med utvecklingen av talförmågan. Styvpappans syster var dessutom av den uppfattning-

en att han deltog aktivt i omsorgen om pojken, när han tillsammans med mamman be-

sökte henne.  

     HD lade stor vikt vid att mamman varit hemma den aktuella kvällen och att hon sut-

tit med barnet i sin famn och försökt trösta det när han hade ont. Under det förhållandet 

kunde det inte heller anses ha uppkommit en garantställning för styvpappan p.g.a. att 

han uttryckligen eller underförstått hade tagit på sig att ansvara för barnet i den aktuella 

situationen (frivilligt åtagande). Styvpappan blev således inte ansvarig för misshandel 

genom underlåtenhet. Jag är av den uppfattningen att om han hade varit ensam med 

barnet, så skulle en garantställning p.g.a. frivilligt åtagande ha uppkommit.  

     Enligt min mening visar resonemanget som HD för kring rättsfrågan och den dogma-

tiska konstruktionen för ansvar vid underlåtenhet i målet klart – att de argumenterar 

utifrån Asps, Ulvängs och Jareborgs konstruktion av garantlära. HD nämner inte någon-

stans i domskälen att en rättslig plikt skulle vara nödvändig för att konstruera ett ansvar 

som skyddsgarant. Det hade dessutom inte funnits speciellt mycket att diskutera, om det 

endast varit fråga om en rättsplikt (lagstöd), eftersom det inte finns någon sådan mellan 

en styvförälder och styvbarn. Jag menar således att HD inte valt att stödja sitt resone-

mang på Handlingspliktsutredningens anammande av rättspliktsteorin, utan på garantlä-

ran.  

 

4.4.3.2 Dissidenterna i ”styvpappa-fallet”       

HD var oenig i rättsfrågan. Två skiljaktiga (Herre och Johansson) ansåg att styvpappan 

intagit en ställning som motiverar, att det av honom mer än av andra kunde begäras att 

han gentemot barnet skulle vara verksam för att avvärja vissa effekter. Herre och Jo-

hansson ansåg att styvpappan i den situation som var förhanden, där mamman förhållit 
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sig passiv, haft ett sådant självständigt ansvar för barnet att han varit skyldig att söka 

läkarvård för denne och därigenom avvärja smärtorna. De skiljaktiga var överens med 

majoriteten, avseende det faktum att en person som enbart tillfälligt eller icke stadigva-

rande lever tillsammans – inte kan grunda en allmän straffsanktionerad plikt att handla 

för att avvärja alla faror för barnet i alla typer av situationer. De ansåg dock att i den 

aktuella situationen var det något mer än det. Enligt deras mening hade styvpappan vid 

tidpunkten för händelsen intaget en sådan garantställning i förhållande till barnet att 

hans underlåtenhet borde straffas.  

      Vad gäller skyddsgarantställning p.g.a. nära levnadsgemenskap, ansåg de skiljaktiga 

att det måste krävas att personen har en sådan nära relation och ställning i förhållande 

till barnet att han eller hon kan sägas delta i, och rent faktiskt ha ett sådant inflytande 

över barnets omvårdnad och fostran att relationen närmast kan jämställas med den som 

en förälder med vårdnad om barnet har. Precis som hovrätten ansåg de skiljaktiga att en 

nära levnadsgemenskap även i vissa andra fall kan medföra en garantställning - exem-

pelvis ”för medlemmar i ett hushåll i förhållande till vårdbehövande personer”, t.ex. 

små barn. Med hänvisning till Asp, Ulväng och Jareborg142 anfördes också att frivilliga 

åtaganden kan medföra ett ansvar för vissa typer av risker eller för vissa typer av situat-

ioner. Exempelvis kan en barnvakt eller förskolepersonal ha ett ansvar att undanröja 

vissa effekter. Skulle t.ex. ett barn skada sig under tiden som det är i barnvaktens eller 

förskolans vård finns en skyldighet att avvärja effekter av olyckan genom att exempel-

vis uppsöka läkarvård.  

          Majoriteten utvecklar inte vad som menas med att en person ska ha haft ett ”infly-

tande över barnets omvårdnad och fostran” för att vara skyddsgarant gentemot barnet. 

Tydligen var det inte tillräckligt att styvpappan bott tillsammans med barnet i nästan sex 

månader före den aktuella händelsen, i början av tiden varannan vecka och från mars 

2011 stadigvarande. Styvpappan hämtade därtill barnet på förskolan några dagar i veck-

an och lekte med honom. Styvpappans syster var även av den uppfattningen att han del-

tagit aktivt i omsorgen om pojken. Det var ett litet barn, två är gammalt med ett bety-

dande behov av vård och omsorg. Styvpappan bodde vid brännskadans uppkomst till-

sammans med sin sambo och hennes son. Av utredningen framgick också att styvpap-

pan sedan en inte obetydlig tid tillbaka – i praktiken agerade som en förälder för barnet i 

en familjekonstellation, som åtminstone numera är vanligt förekommande.  

                                                           
142 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 125 ff. 
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Jag delar den uppfattningen som de skiljaktiga har och anser också att styvpappan haft 

ett medinflytande över barnets omvårdnad och deltagit i de dagliga besluten rörande 

pojken. Jag anser således att den nära levnadsgemenskapen varit tillräcklig för att döma 

honom för underlåtenhet genom misshandel, då han inte uppsökt läkarvård för att för-

hindra de svåra smärtorna som barnet haft. Kraven som majoriteten uppställer för att 

ansvarsgrunden nära levandsgemenskap ska vara uppfylld är enligt min mening väl till-

tagna. Med tanke på att domarna inte var helt överens, kan det mycket väl bli så att den 

nära levnadsgemskapen i andra fall kan komma att få lägre krav.  

         

4.4.4 Närståendebegreppet i BrB 4:4 a – vägledning? 

Jag hade önskat att HD i ”styvpappa-fallet” valt att beskriva mer ingående om vad som 

krävs för att en garantställning ska uppkomma. T.ex. hur lång tid ska man ha bott till-

sammans för att vara ”närstående” eller anses ha en ”nära levnadsgemenskap” och 

vilka personer innefattas i begreppet. Enligt min mening kan det kanske vara en idé att 

titta på hur begreppet närstående definieras i BrB 4:4 a (fridskränkningsbrotten). Med 

närstående eller tidigare närstående person menas i detta stadgande i första hand en per-

son som gärningsmannen är eller har varit gift med eller som sammanbor eller har 

sammanbott med denne under äktenskapsliknande förhållanden. Begreppet närstående 

omfattar också personer som är närstående på annat sätt. Offret kan t.ex. vara gärnings-

mannens mamma eller pappa, syster eller bror, barn eller styvbarn.143 Vid bedömningen 

av om offret är en närstående eller en tidigare närstående person är det normalt sett ett 

krav att gärningsmannen och offret bor eller har bott tillsammans.144 

       I NJA 2004 s. 97 kom HD fram till att även en flickvän som den anklagade haft ett 

fast förhållande med, utan att vara samboende i ett äktenskapsliknande förhållande, var 

en sådan närstående person som lagrummet var tänkt att tillämpas på. Något direkt svar 

fanns inte i motiven, men enligt HD var intentionen med bestämmelsen att tolkningen 

kan omfatta en vidare personkrets än de som bara sammanlever. 

      I ett fall från hovrätten friades en man från anklagelserna om grov kvinno-

fridskränkning för att paret hade sammanlevt för kort tid. Hovrätten dömde istället 

mannen för tre fall av misshandel. Elmira (E) kom till Sverige i mitten av november 

2010 med avsikten att gifta sig med gärningsmannen (A). Parterna bodde från och till 

                                                           
143 Holmqvist m.fl. 2009 s. 4:17 f. 
144 Prop. 1997/98:55 s. 75 ff. 
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med varandra fram till den 8 februari 2011, då polisen grep A. Hovrätten ansåg att de 

inte hade haft en sådan närstående relation för att gärningarna skulle kunna bedömas 

som grov kvinnofridskränkning.145 Även fast det bara är ett hovrättsavgörande bör nå-

gorlunda vägledning kunna erhållas från fallet. För att en närstående relation ska anses 

vara förhanden verkar det således krävas att personerna sammanlevt mer än tre måna-

der. 

 

4.5 Medlemmarna i ett hushåll, särskilt gentemot vårdbehövande 
personer  

4.5.1 Inledning  
Ett hushåll är en enhet av människor som delar bostad och som även kan ansvara för 

varandras försörjning. Ofta föreligger släktskap eller intima relationer inom ett hushåll. 

Så behöver dock inte vara fallet, även strikt ändamålsenliga skäl kan ligga till grund för 

hushållsbildning. Här torde alltså alla som kan inräknas i ett hushåll omfattas, d.v.s. 

även kompisar som sammanbor. Det finns ett nyligen avgjort fall från Södertörns tings-

rätt som är av intresse för denna närstående relation. 

 

4.5.2 Södertörns tingsrätt mål nr B 3683-13 (”vuxen son-fallet”) 

Detta fall passar även in under ansvarsgrunderna, övriga familjemedlemmar som sam-

manbor och frivilligt åtagande. Den intressanta rättsfrågan som tingsrätten hade att av-

göra var huruvida en vuxen son kunde anses vara skyddsgarant i förhållande till sin 87-

åriga mamma och således bli ansvarig för vållande till annans död, eftersom han under-

låtit att kontakta sjukvården när hon ramlade och blev golvliggande. 

      Sonen hade under ca 30 års tid bott tillsammans med sin mamma. Hon hade aldrig 

haft hjälp av någon hemtjänst, eftersom sonen alltid hade tagit hand om henne i hem-

met. De senaste 10 åren hade all hans tid gått till att ta hand mamman, vilket bl.a. lett 

till att han inte kunnat fortsätta sitt jobb. Mamman hade alzheimers sedan många år till-

baka och det senaste ett och ett halvt året försämrades hennes tillstånd och hon blev 

märkbart sämre.  

      En dag när mamman var på väg till toaletten föll hon omkull. Sonen hade genast 

rusat dit och velat hjälpa henne tillbaka till soffan, där hon brukade sitta. Det ville inte 

mamman, hon ville sätta sig på en hallmöbel och sedan ville hon lägga sig på golvet. 
                                                           
145 Hovrätten för nedre Norrland  2012-03-14, mål B 440-11. 
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Eftersom mamman var en mycket bestämd gammal dam, gjorde sonen som han blivit 

tillsagd, det brukade han göra för att hon skulle bli tillfreds. För att mamman skulle 

ligga på något mjukt, hade sonen lagt ut några sittdynor på golvet. Enligt sonen verkade 

hon inte ha ont, utan hon ville bara vila lite. Lite, blev till mycket – mamman avled fyra 

och en halv dag senare. Sonen hade under tiden som hon legat på sittdynorna vakat över 

henne, samt gett henne mat och vatten. Sonen vidgick att han under den tredje dagen 

förstått att hon inte kommer överleva. Enligt läkaren hade hon kunnat överleva om hon 

kommit under adekvat vård. Skadorna som påträffades var bl.a. ett lårbensbrott som hon 

troligen fått när hon ramlade och enligt läkaren avled hon med stor sannolikhet p.g.a. 

diabeteskoma. 

      Sonen anklagades för att ha orsakat hennes död genom att under fem dygn, efter 

mammans olycka, underlåtit att tillkalla sjukvårdspersonal och/eller ta med henne till 

sjukhus. Eftersom han var hennes enda vårdare och då hon var fullständigt beroende av 

hans omvårdnad borde han anses vara i en skyddsgarantställning och således handlings-

pliktig.  

      Åklagaren i fallet hänvisade till Riksåklagarens svarsskrivelse i ”Styvpappa-

fallet”146 och menade liksom riksåklagaren att en underlåtenhet att handla borde i över-

enstämmelse med Asps, Ulvängs och Jareborgs uppfattning vad gäller närstående för-

hållande, framförallt vad gäller vårdbehövande personer grunda ett straffansvar. Åkla-

garen redogjorde även för andra uppfattningar i doktrinen, där man inte är lika villig att 

utsträcka personkretsen till relationer som inte grundas på ett rättsligt förhållande. 

     TR anförde att vållande till annans död (BrB 3:7) kan begås genom underlåtenhet att 

handla med hänvisning till NJA 2005 s. 372. Underlåtenheten att agera omfattades såle-

des av straffbestämmelsen. Nästa fråga var om sonen haft en ställning som skyddsga-

rant. Med beaktande av bl.a. legalitetsprincipen ansåg tingsrätten att det utan uttrycklig 

bestämmelse eller stöd i praxis eller motiv som ger uttryck för en handlingsplikt, inte 

kunde anses att sonen innehaft ett sådant tillsynsansvar som medfört ansvar för underlå-

tenhet att agera i den uppkomna situationen. Den underlåtenhet som åklagaren gjort 

gällande var således inte straffbar och åtalet ogillades. Detta trots att sonen varit ensam 

med mamman, medveten om att hon kommer att avlida och då han lätt hade kunnat 

ringa ambulans. 

                                                           
146 Riksåklagarens svarsskrivelse till Högsta domstolen, ÅM 2012/5896. 
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Sonen ansågs alltså inte vara skyddsgarant i förhållande till sin mamma, eftersom det 

inte fanns stöd i lagtext. Att en rättslig relation varken är nödvändig eller tillräcklig för 

att konstituera en garantställning, såsom gjorts gällande av Asp, Ulväng och Jareborg 

lade tingsrätten inte vikt vid. Jag kan ha förståelse för varför Södertörns tingsrätt ogil-

lade åtalet av ”den vuxne sonen” med anledning av att de ansåg att legalitetsprincipen 

stod i vägen för att bedöma honom som en skyddsgarant. Något direkt lagstöd finns 

inte, doktrinen är inte överens huruvida lagstöd krävs för att skapa en garantställning 

och vid tvivel ska domstolen hellre fria än fälla. Som tingsrätt kunde de nog inte göra 

något annat. Garantläran behöver ses över för att komma fram till en mer enhetlig mo-

dell som domstolarna kan använda sig av.  

       Fallet överklagades aldrig av åklagaren. Med hänsyn till den framtida rättstillämp-

ningen anser jag det vara olyckligt. Jag menar att hovrätten troligen hade ändrat tings-

rättens domslut och ansett att en garantställning förelegat på grund av nära levnadsge-

menskap (”medlemmarna i ett hushåll, särskilt gentemot vårdbehövande personer” 

eller/och på grund av ett frivilligt åtagande). Enligt min mening borde man kunna lik-

ställa en vuxen dement person med ett litet barn vad gäller behov av omvårdnad. Det 

föreligger dessutom en skillnad gentemot ”styvpappafallet”. När HD i ”styvpappafallet” 

ogillade åtalet var den omständigheten att mamman till barnet varit närvarande hela 

tiden något som talade mot att en garantställning uppkommit för styvpappan. I detta fall 

var sonen ensam med sin sjuka mamma och hon var således helt utelämnad till hans 

omsorg. Den omständigheten att han dessutom vårdat henne i många år och inte velat ta 

hjälp av hemtjänsten talar också starkt för att han borde haft ett ansvar enligt ett frivilligt 

åtagande. Enligt min mening hade sonen de facto frivilligt åtagit sig att ta hand om 

mamman och borde således vara att bedöma som en skyddsgarant gentemot henne. Att 

det sedan ändå kanske inte varit möjligt att döma honom för ansvar behöver inte betyda 

att han inte haft någon garantställning. Det finns ju andra sätt inom ramen för brottsbe-

greppets prövning att hålla honom ansvarsfri. Det bör t.ex. diskuteras huruvida mam-

mans starka vilja påverkat hans handlingsplikt (se avsnitt 5.2.4) 

 

4.6 Frivilligt åtagande 

Ett frivilligt åtagande är av intresse för framställningen – både utifrån ”styvpappa-fallet” 

och fallet med ”den vuxne sonen”. 
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För att en garantställning ska kunna göras gällande är det enligt Asp, Ulväng och Ja-

reborg inte av så stor betydelse om det föreligger ett avtal eller inte. Det avgörande är 

om personen rent faktiskt har intagit en skyddsställning, och att andra i förlitan till att 

denne har avstått från andra skyddsåtgärder eller utsatt sig för viss risk (jfr NJA 1938 s. 

69). Hur stor skyldigheten är varierar beroende på hur åtagandet är utformat.147 För att 

en garantställning ska anses ha uppkommit fordras att åtagandet har påbörjats. Ett ex-

empel är en vårdnadshavare som överlämnar den faktiska vården om ett barn till en 

barnflicka. Vid överlämnandet övergår tillsynsansvaret på henne. Andra åtaganden som 

kan grunda en ställning som skyddsgarant är en erfaren alpinist som tar personer på en 

fjällvandring, en läkare (jfr NJA 1946 s. 712), barnmorska (jfr NJA 1943 s. 522), 

barnsköterska, sjuksköterska, badvakt, simlärare, livvakt, den som åtagit sig att pumpa 

luft till en dykare, den som omhändertagit djur för annans räkning och en person i följe-

båt vid simning. Att hämta hjälp när någon är i fara eller liknande torde inte medföra en 

garantställning.148  

      Lagrådet gav i motiven till BrB exempel på en situation där ett frivilligt åtagande 

kan utgöra grund för att utdöma straff enligt BrB för framkallande av fara för annan 

(BrB 3:9) – för det fall att en person underlåtit att fullgöra sin avtalade skyldighet att 

hjälpa i ett farofyllt läge, t.ex. om en fjälledare överger sitt sällskap i en situation som är 

så allvarlig att den motsvarar brottsbeskrivningen i BrB 3:9.149 Enligt min mening utgör 

motivet ett starkt stöd för att det inte behöver finnas en lagstadgad plikt för att grunda 

en handlingsplikt.  

     Vad gäller den beskrivna situationen med fjälledaren som överger sitt sällskap är 

Agge för en restriktivare hållning vad gäller straffansvaret. Han menar på att vid avtals-

fallen krävs det för straffansvar inte endast att avtalet grundar en allmän vårdnads- eller 

tillsynsplikt utan också att avtalets typ och parternas vilja indicerar en särskild plikt att 

försöka hindra en skadlig effekt av just den typ som är ifråga. En simlärare blir således 

ansvarig om han inte försöker rädda en person som håller på att drunkna, eftersom det 

tillhör dennes avtalade tillsynsplikt. Begränsning av ansvaret måste göras i de fall där 

t.ex. en turledare underlåter att behandla en turist som blivit ormbiten. Denne torde end-

                                                           
147 Jareborg 1984 s. 220 f. 
148 Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 126 f. 
149 NJA II 1962 s. 123. 
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ast vara ansvarig om han lämnar turisterna i sticket under förhållanden som kan anses 

vara farliga och inte för själva underlåtenheten att behandla ormbettet.150 

      Strahl understryker att vid avtalsförhållanden precis som i andra fall krävs att under-

låtenheten är lika straffvärd som en handling. T.ex. kan en vakt inte anses vara i en ga-

rantställning förrän han börjat vakta. Det som Strahl menar är troligen det förhållandet 

att det inte finns någon automatisk koppling mellan en persons underlåtenhet att full-

göra sin icke straffrättsliga avtalsenliga skyldighet att hjälpa nödställda och möjligheten 

att döma denna person till ansvar enligt någon bestämmelse i BrB 3 kap.151 

        Handlingspliktsutredningen anser att oavsett de uppfattningar som finns i doktri-

nen, så är sannolikheten för att någon på avtalsmässig grund skulle bli dömd till ansvar 

enligt något brottstadgande i BrB 3 kap mycket liten, så tillsvida att det ifrågavarande 

åtagandet inte specifikt inbegriper skyldigheten att bistå i en uppkommen nödsituat-

ion.152  

    Slutligen bör det poängteras att HD i styvpappa-fallet inte argumenterade för att det 

skulle krävas att det frivilliga åtagandet baseras på ett avtal. Det borde således i enlighet 

med prejudikatet även gå att döma en person som indirekt åtagit sig att ansvara för nå-

gon annan (jfr vuxen son-fallet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 Agge 1959 s. 316. 
151 Strahl 1976 s. 324 f. 
152 SOU 2011:16 s. 24 f och s. 115. 
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5 kap. Komparativ analys – vilka närstående relat-
ioner kan ge upphov till en skyldighet att agera? 

5.1 Inledning 
I detta kapitel ska göras ett försök till att redogöra för garantlärans motsvarigheter i ett 

internationellt perspektiv. Syftet med den komparativa jämförelsen är att jag vill visa 

hur långt man kan dra närståendebegreppet vad gäller skyldigheten att agera och vilka 

relationer som i andra länder kan konstituera ett sådant ansvar. Det är ingen uttöm-

mande beskrivning, utan endast en översiktlig redogörelse av underlåtenhetsansvar och 

plikten att bistå nödställd. Historiska, ideologiska och sociologiska förhållanden skiljer 

sig ganska mycket åt mellan common law- länderna, Frankrike och Sverige, därav att en 

viss försiktighet bör iakttagas innan man gör några slutsatser tillämpliga på svenska 

förhållanden. 

       I det första avsnittet kommer USA och England & Wales (England fortsättningsvis) 

diskuteras gemensamt Dessa common law-länder har liksom Sverige inte någon lagre-

glerad handlingsplikt för att bistå personer i nöd, men likväl mer generösa ”undantag” 

som kan konstituera en handlingsplikt likt den svenska garantläran. Även om lagstift-

ningen kan skilja sig åt mellan de amerikanska delstaterna, har jag inte ansett det vara 

nödvändigt att göra någon uppdelning efter varje delstat. Framställningen är endast 

tänkt som en illustration över hur långt man kan dra närståendebegreppet –för att få en 

uppfattning om vilka personer som möjligen kan och kanske borde kunna straffas för 

sin underlåtenhet att agera i ett fysiskt orsakssammanhang i Sverige. 

      Jag kommer i det efterföljande avsnittet redogöra för hur Frankrike hanterar brott 

begångna genom underlåtenhet och hur deras ”civilkuragelag” är utformad. Utgångs-

punkten för jämförelsen är ansvarsgrunderna nära levnadsgemenskap och frivilligt åta-

gande. ”Styvpappa-fallet” och ”vuxen son-fallet” kommer därtill diskutera utifrån län-

dernas olika regleringar vad gäller oäkta underlåtenhetsbrott och plikten att bistå nöd-

ställd. 

 

5.2 Common law 

5.2.1 England & Wales 
Engelsk rätt värderar ett samhälle där medborgarna är respekterade som individer, där 

de är fria att leva sina egna liv och bestämma sina egna prioriteringar utan att valet ska 



 

 69 

inskränkas av en juridisk plikt att handla eller ingripa. Att straffa underlåtenhet är be-

tydligt mer inskränkande på individens autonomi och frihet än vad straffandet av hand-

lingar är. Därav att det engelska rättssystemet anser att det är av vikt att man är restrik-

tiv, vad gäller ett systematisk införande av ett straffansvar för underlåtenhet att handla. 
      Samtidigt måste det ibland vara möjligt att bli ansvarig för underlåtenhet, men det 

bör vara ett undantag och inte lika vittspritt som handlingsbrott. Liksom svensk doktrin, 

anför Simester m.fl. att positiva handlingar, som går att utföra är väldigt begränsade i 

jämförelse med de handlingar vi misslyckas med att göra. Detta på grund av att hand-

lingar inte kan utföras på så många sätt, medan underlåtenhet kan utföras på flera olika 

sätt. Detta kan beskrivas med ett exempel; när en kvinna inte räddar en simmare som 

håller på att drunkna, kan hon springa, läsa en bok, diska eller spela fotboll. Men hon 

kan inte göra något av detta under tiden som hon räddar simmaren. När lagen förbjuder 

en person från att göra något, är den följaktligen inte lika ingripande som när den tving-

ar en person till att handla.153 

       Precis som i Sverige är distinktionen mellan handling och underlåtenhet kontrover-

siell. En del verb i brottsstadgandena (t.ex. causing death) ser ut att endast omfatta ak-

tiva handlingar, men kan likväl begås genom underlåtenhet. Vid framtagandet av Cri-

minal Code utformades en del brottsbeskrivningar med tanken att de skulle hållas rela-

tivt öppna, så att domstolarna lättare skulle kunna tolka in ansvar för underlåtenhet.154 

      Engelsk rätt straffar den som underlåtit att göra något på i stort sett samma sätt som 

i Sverige, d.v.s. det krävs ett stadgande i lag eller att personen har en särskild plikt att 

handla.155 England har en allmän princip, en s.k. ”no duty to intervene”,156 där flera 

undantag har uppkommit genom lagar och domstolsavgöranden. Ansvarsgrunderna för 

en handlingsplikt kan uppdelas i följande två kategorier:157 

• Breach of duty to act  

Ansvar under denna kategori uppkommer vid en överträdelse av lagstadgad underlåten-

het. Dessa brottstyper är vanligen sådana att de endast kan begås genom underlåtenhet. 

Några av de lagar som finns, reglerar specifikt straff för underlåtenhet att uppfylla vissa 

krav som t.ex. berör bilar, affärer och skatt, men även vad gäller hantering av radioak-

tiva substanser, försäljning av mat, bilkörning etc. Exempel på stadganden är Road 
                                                           
153 Simester m.fl. 2010 s. 68 ff. 
154 Ashworth 2009 s. 99 ff oxh Simester and Sullivan s. 81 f. 
155 SOU 1996:185 II s. 249. 
156 Ashworth kallar det för: The Principle of Liability for acts not omissions s. 54. 
157 Allen 2007 s. 25 ff och Fletcher, 2000 s. 421 f. 
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Traffic Act 1988 som blir tillämplig om någon underlåter att lämna ett utandningsprov 

och Dangerous Dogs Act 1991 som straffar underlåtenhet att hålla en farlig hund under 

kontroll.158 Ett annat exempel är; Children and Young Persons Act 1933, som stadgar 

att vårdnadshavare ska ge sina barn mat, kläder, medicinsk vård och boende. Om föräld-

rarna underlåter detta begår de ett brott. Därtill finns Domestic Violence, Crime and 

Victims Act 2004, som straffar orsakande eller underlåtenhet att ingripa för att förhindra 

att barn eller sårbara vuxna dör eller allvarligt skadas i hemmet.159 Svensk motsvarighet 

är de äkta underlåtelsebrotten där underlåtenheten direkt stadgas i brottsbeskrivningen. 

 

• Commission by omission 

Under denna kategori uppkommer ansvar inte enligt någon lag, utan istället enligt 

common law (domstolsavgöranden), för den som underlåter att vårda eller ingripa för 

att hjälpa någon annan. Precis som i svensk rätt är ansvaret beroende av om det förelig-

ger en särskild handlingsplikt. Enligt Ashworth tenderar domstolarna att hantera dessa 

brott med stor restriktivitet och de är i behov av en särskild reglering. Han menar vidare 

att det vore fel att utsträcka denna plikt till att omfatta en allmän plikt för främlingar att 

agera gentemot varandra i nöd, men att det torde vara accepterat med en handlingsplikt 

när det föreligger familjeband eller när ett frivilligt åtagande är för handen.160 Svensk 

motsvarighet är de oäkta underlåtelsebrotten. Liknande garantläran kan en handlings-

plikt uppkomma genom någon av följande ansvarsgrunder: 

 
• Plikt till följd av en särskild relation 
• Plikt till följd av antagandet av omsorg för annan/ frivilligt åtagande 
• Plikt till följd av att personen skapat en farlig situation 
• Plikt till följd av ägarskap eller kontroll av fastighet (ej redogöras för) 
• Plikt till följd av ett avtal (ej redogöras för)161 

 

5.2.2 USA 

Huvudregeln i de flesta av delstaterna i USA är en s.k. ”no duty to act rule”, d.v.s. – 

precis som i Sverige och England finns det inte någon allmän handlingsplikt reglerad i 

lag. “As a general rule, there is no duty that obligates one person to aid or protect an-
                                                           
158 Exempel: R v. Dytham (1979) 2 All ER 641 (CA). 
159 Simester m.fl. 2010 s. 71, Ashworth 2009 s. 55. Se mer i avsnitt 5.1.1.5.1 angående Domestic 
Violence, Crime and Victims Act 2004. 
160 Ashworth 2009 s. 54 f. 
161 Simester m.fl. 2010 s. 71 ff. 
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other”.162 Delstaterna är dock fria att införa lagstiftning som t.ex. ålägger medborgarna 

en allmän plikt att handla i nödsituationer, vilket man t.ex. gjort i Vermont, Rhode Is-

land och Minnesota.163 

      Även om någon allmän plikt att handla i majoriteten av delstaterna inte finns, har en 

del delstater infört s.k. ”Good Samaritan Laws”, som kan likställas med ”civilkuragela-

gar” eller en ”Duty to Rescue Rule”. Skillnaden mot en ”Duty to Rescue Rule” är att 

”Good Samaritan Laws” i första hand finns till för att skydda den frivillige hjälparen 

mot ett senare skadestånd om denne t.ex. har utfört en hjärt- och lungräddning felakt-

igt.164   

       Likt engelsk rätt finns det flera undantag165 till huvudregeln ”No Duty to Act Rule”. 

De mest självklara undantagen är de som uppkommit genom lagar, där underlåtenheten 

är direkt utskriven. Exempel på dessa är t.ex. skyldigheten att fylla i deklarationen eller 

skyldigheten för en vårdnadshavare att ombesörja att dennes barn vid behov får medi-

cinsk vård (äkta underlåtenhetsbrott). Vad gäller brott såsom t.ex. mord eller miss-

handel, är det enligt Model Penal Code § 2.01(1) möjligt att begå ett brott genom under-

låtenhet eller då ett frivilligt åtagande föreligger.  
 
“A person is not guilty of an offense unless his liability is based on conduct which includes a voluntary 
act or the omission to perform an act of which he is physically capable.”  
 

Stadgandet innebär att ett brott kan begås både genom en handling och genom underlå-

tenhet.166 När handlingsplikten inte direkt framgår av lag, måste den för att vara straff-

bar finnas i andra lagar, domstolsavgöranden eller framgå av ett kontrakt. Domstolarna i 

USA har främst erkänt en handlingsplikt i relationer där någon slags intimitet och bero-

endeförhållande funnits, eller där någon slags ekonomisk förmån utgått. Den person 

som har skyldighet att ingripa behöver inte ha orsakat faran, det är tillräckligt att perso-

nen har haft en ”särskild relation” med den skadelidande.167 Genom praxis har hand-

lingsplikt således uppkommit för personer som är i en särskild relation med den andre 

personen, t.ex. mellan förälder – barn och mellan makar. En handlingsplikt kan därtill 
                                                           
162 Loewy s. 157 och Fultz v. Union Commerce Assocs Michigan 2004. 
163 “Civilkuragelagarna” kräver att medborgare ger rimlig assistans till dem som utsätts för allvarlig 
fysisk skada, om inte det är förenat med fara för en själv eller om det skulle störa viktiga förpliktelser 
gentemot andra. Någon nämnvärd praktisk betydelse synes dock lagstiftningen inte ha haft och knappt 
någon har åtalats enligt dessa lagar, se SOU 2011:16 s. 61 och 100.  
164 Pardun s. 596. 
165 Schiff s. 3 och Pol Longo s. 3, State v. Miranda 1998, där the Supreme Court uttalar sig om undanta-
gen till huvudregeln och Agulnick and Rivkin s. 3  
166 LaFave 2003 s. 310 f. 
167 Silver s. 426 och Hall s. 76 f.     
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grundas på ett frivilligt åtagande eller skapandet av fara – precis som i Sverige och Eng-

land. 

       För att en person ska kunna bli straffad för sin underlåtenhet krävs det först och 

främst att personen haft en handlingsplikt, d.v.s. att denne varit i en garantställning. 

Vidare krävs det att personen haft vetskap om handlingsplikten, vad som gett upphov 

till denna, en möjlighet att handla och att det förelegat kausalitet.168     

       Jag kommer i det följande redogöra för vilka särskilda relationer som kan grunda 

en garantställning och när ett frivilligt åtagande kan ge upphov till en handlingsplikt. 

Eget föregående handlade/ skapandet av en farlig situation kommer därtill beröras kort-

fattat. I framställningen kommer vissa avsnitt specifikt beröra England eller USA, och 

ibland kommer ländernas praxis att diskuteras gemensamt. I många av de fall som berör 

särskilda relationer kan ett frivilligt åtagande samtidigt förekomma, därav att dessa två 

ansvarsgrunder inte alltid kommer diskuteras åtskilda. 

 
5.2.3 Handlingsplikt till följd av en särskild relation  

5.2.3.1 Förälder – omyndigt barn (England) 

”A person may be criminally liable for the consequences of an omission if he stands in 

such a relation to the victim that he is under a duty to act.”169  

En främling kan stå och titta på när ett barn håller på att drunkna, men en förälder till 

barnet kan inte göra det, utan att bli straffad för sin underlåtenhet. Precis som en föräl-

der i Sverige med stöd av bestämmelserna i FB kan bli straffad enligt BrB för t.ex. vål-

lande till annans död, kan en förälder med stöd av the Children and Young Persons Act 

(the Act) bli straffad för ett brott i Criminal Code. The Act stadgar bara ansvar om för-

äldern inte tillhandahåller mat, kläder och andra nödvändigheter till barnet. Eftersom 

skyldigheten att agera enligt common law är betydligt vidare än denna bestämmelse, 

vad gäller föräldrars ansvar gentemot sina barn, så kan the Act fungera som en stödbe-

stämmelse åt många olika brott. Om en förälder underlåter att rädda sitt barn från att 

drunkna, trots att räddningen hade kunnat ske med en enkel insats – bör föräldern dö-

mas för mord trots att det inte är att likställa med underlåtenhet att bistå med mat och 

                                                           
168 LaFave 2003 s. 312-319. Jfr med rekvisiten i den franska ”civilkuragelagen” som är väldigt lika, av-
snitt 5.3.2. 
169 Lord Mustill i Airdale NHS Trust v. Bland (1993) AC 789 s. 893.  
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kläder enligt the Act (White 1871). Ett annat exempel är den förälder som inte ingriper 

när någon annan skadar dennes barn, är att döma för misshandel (Emery 1993).170 

      Huruvida plikten existerar i varje givet fall beror bland annat på nödvändigheten av 

skydd. En handikappad mamma är till exempel inte under någon skyldighet att fysiskt 

skydda sin friska 17 åriga son.171 I R v. Shepherd (1862), ansågs en mamma gentemot 

sin 18-åriga dotter172 inte ha haft någon skyldighet att hämta en barnmorska, eftersom 

dottern ansågs helt frigjord från hemmet och inte längre var att se som ett barn. Dottern 

som normalt sett inte längre bodde hemma, men då och då återvände hade dött, ef-

tersom mamman inte hämtat hjälp av en barnmorska när hon skulle föda. 

      Det var förr möjligt för föräldrarna att skylla på att de inte haft ekonomiska möjlig-

heter att vårda barnen. Genom the Childrens Act införande 1908 ändrades detta och 

föräldrarna har sedan dess varit tvungna att kontakta sociala myndigheterna om de inte 

kunnat ge barnen tillräcklig omvårdnad (för att inte drabbas av straffansvar). 

 

5.2.3.2 Förälder – omyndigt barn (USA) 

Domstolarna i USA har sedan länge bedömt att föräldrar som inte hjälper eller skyddar 

sina barn kan bli straffrättsligt ansvariga. I State v. Zobel (1965) ansåg domstolen att 

föräldrarna var ansvariga för barnets död, eftersom föräldrarna underlåtit att ta hand om 

det. Domstolen i Harrington v. State (1977) dömde en mamma och en pappa för mord 

genom underlåtenhet, då deras två-årige son dött av svält. I Fabritz v. Traurig (1978), 

var en mamma ovetande om de övergrepp hennes dotter fick utstå av en annan person 

som stod barnet nära. Mamman var trots sin ”garantställning” inte straffrättsligt ansva-

rig eftersom hon inte hade någon kännedom om sin dotters situation.173  

      Som inledningsvis nämndes är det inte bara domstolarna som ansett att en hand-

lingsplikt föreligger mellan föräldrar gentemot sina barn. I själva verket har varje stat i 

USA antagit specifika lagar som kräver att föräldrarna ger mat, husrum, kläder och 

läkarvård åt sina barn.174 Anledningen till varför detta förhållande anses vara så viktigt 

kan sammanfattas såsom gjorts i Commonwealth v. Konz (1982): 
 

                                                           
170 Simester m.fl 2010 s. 71 f. 
171 Lowe s. 1. 
172 På den tiden var 21 år gränsen för att anses som myndig. 
173Agulnick and Rivkin s. 111 f. 
174 Biggs s. 227 f.  
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The inherent dependency of a child upon his parent to obtain medical aid, i.e., the incapacity of a child to 
evaluate his condition and summon aid by himself, supports imposition of such a duty upon the parent.175   

 
En skyldighet att ge indirekt stöd finns också i USA. Även fattiga föräldrar har en skyl-

dighet att ge mat och medicinsk vård åt sina minderåriga barn. Föräldrar som inte kan 

försörja sina barn måste söka hjälp på annat håll. Därtill bör omnämnas att barnpassare 

och skol- eller dagispersonal som enligt avtal har att vårda barnet, s.k. in loco parentis 

förhållanden har en skyldighet att handla.176 

 

5.2.3.3 Styvförälder – barn  

R v. Gibbins and Proctor (1918) handlar om en pappa och hans sambo (styvmamma) 

som försummat att ge pappans sjuåriga barn mat, vilket lett till att barnet dött av svält. 

Både pappan och styvmamman dömdes för mord, trots att kvinnan inte enligt lag haft 

något ansvar gentemot barnet. Hon var skyldig till dödsfallet, eftersom det ansågs ha 

uppkommit en handlingsplikt på grund av att de bodde tillsammans och då hon använt 

hans pengar till att köpa mat åt familjen.  

     Enligt min mening verkar det som att styvmamman ansetts ha en handlingsplikt, för 

att hon indirekt tagit på sig att ansvara för familjens mat. Det verkar således som att det 

inte räcker med en särskild relation, utan det krävs att personen även åtagit sig något. 177  

      I det amerikanska fallet State v. Miranda (1998) ansågs en handlingsplikt ha funnits 

för sambon (tillika styvpappa), att ingripa för att skydda sin sambos barn, då barnet 

misshandlades av henne. Styvpappan hade bott med barnet i ca ett år och var medveten 

om de allvarliga skadorna som barnet åsamkats genom misshandeln. Han hade sagt till 

sin sambo att ta barnet till sjukhuset, men inte gjort något mer för att se till att barnet 

faktiskt fick ordentlig läkarvård. Även om han visste om skadorna, hade han gjort ett 

medvetet val att inte söka medicinsk hjälp. Skadorna uppdagades på sjukhuset då styv-

pappan hade ringt ambulansen, för en annan händelse, då barnet höll på att mista andan. 

Skyldigheten att ingripa i fallet baserades på en blandning av indirekt kontraktsenlig 

tillit och lagstadgande (bilaga 2).178 Domstolen menade också:  
 
                                                           
175 Commonwealth v. Konz (1982) s. 641. I fallet framgår också att omyndiga barn inte har någon 
handlingsplikt gentemot sina föräldrar, eftersom föräldrarna inte kan sägas vara beroende av sina barn. 
176Agulnick and Rivkin s. 7. 
177 Jfr med R v. Bubb (1850) där en förälder haft en plikt att agera gentemot fosterbarnet som bodde hos 
dem.    
178 Alexander s. 33. 
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When defendant, who considered himself the victim’s (step-)parent, established a familial relationship 
with the victim’s mother and her children and assumed the role of a father, he assumed, under the com-
mon law, the same legal duty to protect the victim from the abuse as if he were, in fact, the victim’s guar-
dian.179 
 
       I Stehr v. State (1913) blev en styvpappa dömd för mord, eftersom han underlåtit att 

ta sin flickväns sjuka barn till läkaren. Han ansågs vara i en garantställning p.g.a. ett 

frivilligt åtagande och inte för att de hade en närstående relation.  

 

5.2.3.4 Förälder – vuxet barn och omvänt förhållande 

En förälder ska följaktligen vårda och skydda sina barn från skada. Men, när barnet inte 

är barn längre, upphör skyldigheten då? Simester m.fl. menar att när barnet inte längre 

är beroende av sina föräldrar, existerar fortfarande en speciell relation mellan dem – 

men den involverar inte samma åtaganden, vad t.ex. gäller ansvar för barnets välbefin-

nande. Genom framförallt praxis har det gjorts gällande att föräldrar normalt sett inte 

har någon förpliktelse enligt lag att ingripa när deras vuxna barn är i fara, liksom att 

vuxna barn inte heller har någon sådan plikt gentemot sina föräldrar.180  

      Lowe anför dock att alla som frivilligt åtagit sig att ta hand om någon som är oför-

mögen att ta hand om sig själv anses ha en vårdnadsplikt. Det kan därför finnas en plikt 

även efter att ett barn har blivit myndigt eller om en förälder är i behov av hjälp av sitt 

vuxna barn.181 Ansvarsgrunden i dessa situationer hänförs således inte bara till själva 

relationen utan även till det frivilliga åtagandet.  

      Handlingsplikten för föräldrar i USA är inte obegränsad. När barnet blivit myndig 

upphör vårdnadsplikten för föräldern, vilket bl.a. förklaras med att barnet inte kan anses 

vara i en beroendesituation eller hjälplös när det uppnått vuxen ålder.182 I England är det 

inte lika strikt. Det engelska rättsfallet Rex v. Chattaway (1922) handlar om en 25 årig 

flicka, som flyttat hem till sina föräldrar. Flickan som haft svårt att ta hand om sig själv 

och sina angelägenheter, hade dött p.g.a. svält. Domstolen ansåg att föräldrarna haft en 

rättslig plikt att ta hand om henne oavsett att hon inte längre var något barn, eftersom 

hon var beroende av dem. Föräldrarna dömdes för dråp genom underlåtenhet. En viktig 

faktor som gjorde att föräldrarna ansågs ha haft en handlingsplikt, var att dottern inte 

varit i stånd att ta hand sig själv och då ett slags frivilligt åtagande ansågs ha uppkom-

mit.   
                                                           
179 LaFave  2003 s. 313.  
180 Simester m.fl. 2010 s. 72 och Jefferson s. 76. 
181 Lowe s. 2, fotnot 7. 
182Agulnick and Rivkin s. 99 och Commonwealth v. Konz (1982).  
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Vad gäller vuxna barns handlingsplikt gentemot sina föräldrar framgår det bl.a. i en av 

Kaliforniens lagar (Cal. Penal Code § 270 c) att ett vuxet barn som har förmågan, men 

som underlåter att ge sin fattiga/sjuka förälder tillräckligt med mat, kläder, sovplats eller 

medicinsk vård kan bli anklagad för ”misdemeanor”.183 Den här skyldigheten sträcker 

sig dock inte till icke-släktingar (People v. Heitzman(1994)). 

       I Davis v. Commonwealth (1985) bodde en kvinna med sin handikappade mamma. 

Mamman hade genom ett skriftligt tillstånd gett sin dotter rätt att skaffa och använda 

matkuponger på hennes vägnar och att som hennes företrädare ta emot hennes sociala 

förmåner, som användes för att betala både mammans och dotterns kostnader i hushål-

let. Dottern hade även informerat ett antal personer om att det var hennes ansvar att 

vårda sin mamma. När modern dog av vanvård och svält, blev dottern åtalad för att hon 

underlåtit att ta hand om mamman. Domstolen fann att ett underförstått avtal mellan 

dottern och hennes mamma varit tillräckligt för att döma dottern för vållande till annans 

död.  

  

5.2.3.5 Make – maka (England) 

Huruvida en handlingsplikt föreligger mellan makar p.g.a. deras äktenskap eller om 

något mer fordras är inte helt klart i engelsk rätt. I fallet R v. Smith (1979) ansåg dom-

stolen att giftermål som sådant, inte medför att en handlingsplikt uppkommer mellan 

makar, men att ett ansvarstagande för välbefinnandet av varandra omedelbart borde 

framgå av äktenskapet.184 Domaren i fallet anvisade juryn att makar borde ha en plikt 

att ta hand om varandra i extrema situationer. Juryn kom dock inte fram till något avgö-

rande. I ett fall från Australien (Rex v. Rusell (1933)) bedömde däremot domstolen att 

en handlingsplikt kunde förstås genom äktenskapet. Mannen i förhållandet blev inte 

bara dömd för sin underlåtenhet att rädda barnen från att drunkna, utan även ansvarig 

för sin för att han inte stoppat sin fru från att begå självmord. Detta trots att det var frun 

som medvetet orsakat barnens död och sedan sin egen.     

      I Rex v. Bonnyman (1942) dömdes en man, tillika läkare för att han medvetet under-

låtit att ge eller se till så att hans drogberoende fru (som avlidit) fått medicinsk vård i 

tid. I fallet var en avgörande faktor troligen att mannen varit läkare och borde agerat 

med hänsyn till sina kunskaper, men också utifrån ett slags frivilligt åtagande. 

                                                           
183 Biggs s. 227 ff. 
184 Simester m.fl. 2010 s. 72 f och McCall Smith, A, 1993 s. 63. 
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Rättsfallet R v. Hood (2004) berör rättsfrågan huruvida en man som är ensam vårdare 

för sin fru anses ha haft en rättsplikt att handla. Hon hade en mängd olika problem både 

rent medicinska, men också innefattande hennes livsstil (diabetiker, svårt alkoholiserad, 

storrökare och förlorat sitt vänstra ben på grund av dålig cirkulation). Hon ramlade en 

dag och bröt några revben. Till följd av hennes hälsotillstånd blev hon väldigt dålig. 

Maken ringde trots detta inte efter någon ambulans förrän tre veckor hade gått. När hon 

väl kom till sjukhuset så dog hon. Hade han tillkallat medicinsk hjälp tidigare, skulle 

hon sannolikt ha överlevt. Court of Appeal dömde honom för vållande till annans död 

för att han väntat för länge med att tillkalla hjälp. Han kunde dömas till ansvar, oavsett 

att hon själv medverkat till sin egen död, genom att ”misshandla” sin egen kropp på sätt 

som hon gjort. Domstolen ansåg alltså att makar kan ha en plikt att bistå varandra i vissa 

speciella situationer. Simester m.fl. anser att handlingsplikten inte uppkom därför att de 

var gifta, utan för att det förelåg ett frivilligt åtagande, medan Horder & McGowan an-

ser att äktenskapet som sådant var tillräckligt.185 Jag uppfattar det som att ansvarsgrun-

derna i kombination med varandra (närstående förhållande och frivilligt åtagande) gett 

upphov till handlingsplikten. 

 

5.2.3.6 Make – maka (USA) 

Till skillnad från engelsk doktrin där äktenskapet i sig inte verkar vara tillräckligt för att 

skapa en handlingsplikt, så har alla delstater i USA ansett att makar har en skyldighet 

gentemot varandra att ingripa om någon av dem hamnar i fara.186 I äldre praxis var det 

endast mannen som ålades en handlingsplikt för det fall att hans fru behövde hjälp (t.ex. 

Rex v. Bonnyman (1942), State v. Smith (1876), Territory v. Manton (1888)). Numera 

kan en handlingsplikt även åläggas kvinnan i äktenskapet. I Commonwealth v. Konz 

(1979) åtalades en kvinna för dråp genom underlåtenhet, eftersom hon underlåtit att 

införskaffa insulin, trots att hennes make var i stort behov av detta på grund av sin dia-

betes. Enligt domstolen ansågs någon handlingsplikt inte ha uppkommit, eftersom ma-

ken tydligt vägrat sådan hjälp. Om den skadade personen har möjlighet eller/och kapa-

citet att ta ett rationellt beslut, kan den handlingspliktige således undgå att straffas för 

sin underlåtenhet att agera. Domstolen ansåg vidare att skyldigheten att agera för makar 

inte kan vara lika strikt som mellan en förälder och dennes barn, eftersom makar inte 

                                                           
185 Simester m.fl. 2010 s. 72 fotnot 28. 
186 Rosenbaum s. 247 f, Groninger s. 363 och Biggs s. 227 ff. 
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kan likställas med barn vad gäller förmågan att förstå när medicinsk hjälp är behövlig. 

För att handlingsplikt ska föreligga för en make torde det därför alltid krävas att maken/ 

makan är i en hjälplös situation. I State v. Mally (1961) ansåg domstolen att maken haft 

en plikt att tillkalla medicinsk hjälp åt sin fru som ansågs vara lika hjälplös som ett 

spädbarn, oavsett att hon troligen hade dött ändå.  

       Generellt sätt måste ett par vara gifta för att en handlingsplikt ska inträda enligt 

ansvarsgrunden närstående förhållande. I fallet People v. Beardsley (1907) blev en man 

friad av Michigan Supreme Court, trots att han bett en vän att gömma sin älskarinna i 

källaren, där hon senare avlidit. Enligt domstolen hade han ingen juridisk skyldighet att 

handla i relation till henne, trots att han visste att hon intagit en dödlig dos av morfin-

tabletter.  

 

5.2.3.7 Medlemmar i samma hushåll 

5.2.3.7.1 Praxis 

I det amerikanska fallet Leet v. State (1991) hade en kvinna och ett barn flyttat in till en 

man utan att något förhållande förelåg mellan mannen och kvinnan. Domstolen ansåg 

att mannen haft en plikt att skydda barnet gentemot mammans misshandel, eftersom han 

”temporarily asumed responsibility for the child’s well-being when he established a 

family-liked relationship with the child and his mother for en extended and indefinite 

period”.187 

      I ett annat fall från England (R v. Khan (2009)) misshandlade en man sin fru daglig-

en, något som hans inneboende syster och bror varit medvetna om. Mannen slog sin fru 

så illa en dag att hon avled av skadorna. Han dömdes för mord. Gärningsmannens sys-

kon dömdes för att de underlåtit att skydda henne. De hade inte gjort några som helst 

ansträngningar för att försvara henne från hans våld. Anledningen till att gärningsman-

nens två syskon kunde dömas – är för att England & Wales har en lag med syfte att 

skydda barn och sårbara vuxna personer från död eller allvarlig skada i hemmet, Section 

5 of the Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 (se bilaga 1). 

      Även andra relationer än de som är medlemmar i samma hushåll kan ge upphov till 

en plikt att handla. Bergsklättrare som klättar tillsammans, ensamma ute i naturen bör i 

                                                           
187 LaFave 2003 s. 313 fotnot 19. 
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en situation där en av dem ramlar och skadar sig allvarligt, ha en plikt att agera för att 

hjälpa denne.188 

  

5.2.3.7.2 Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 – en lag för Sve-
rige? 

England har ingen straffsanktionerad allmän skyldighet att avslöja eller hindra brott, 

såsom t.ex. Sverige har i BrB 23:6 st. 1. Däremot har de lagstadgat en skyldighet för 

medlemmar i samma hushåll, att förhindra död eller allvarlig skada i hemmet i Section 5 

of the Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 (se bilaga 1). Lagen infördes 

för att det länge varit svårt att döma någon för ett barns död, när döden orsakats av en av 

föräldrarna, men då det inte gått att bevisa vem av dem som gjort det.189 Så var fallet 

t.ex. i ”styvpappa-fallet” – där det inte gick att bevisa vem av föräldrarna som orsakat 

brännskadan genom handling, därav att underlåtenheten istället blev relevant att pröva. 

Den engelska lagen ändrades 2012, med tillägget att den nu också skyddar barn eller 

sårbara vuxna som har lidit allvarlig fysisk skada (tidigare gällde regeln bara vid 

död).190 För att lagen ska bli tillämplig måste offret vara ett barn eller ”sårbar vuxen”. 

Det senare innebär att den vuxne är oförmögen att skydda sig själv mot missförhållan-

den p.g.a. fysisk eller mentalt nedsatt förmåga. Den tilltalade måste ha varit en medlem 

i samma hushåll och haft frekvent kontakt med offret. Begreppet ”medlem i samma 

hushåll” sträcker sig relativt långt, då det även omfattar personer som relativt ofta 

kommer på besök och/eller stannar för längre perioder, t.ex. en mammas pojkvän som 

inte rent faktiskt bor i hushållet. Den tilltalade måste antingen ha orsakat döden eller 

den allvarliga skadan genom handling eller ”have failed to take reasonable steps to pro-

tect the victim from significant physical harm from another member of the household”. 

Gärningsmannen kan dömas till max 14 års fängelse, om denne borde haft eller haft 

vetskap om missförhållandena, men likväl inte ingripit.  

        Det är en viktig bestämmelse för att få stopp på missförhållanden i hemmet, men 

samtidigt en regel som innebär en del praktiska problem. Det kan t.ex. bli gränsdrag-

ningsproblem vad gäller det odefinierade begreppet ”household”, vilket innebär att det 

blir svårt att avgöra vilka som ska omfattas. Därtill är rekvisitet ”significant physical 

harm” ett ganska högt ställt krav. Ashworth nämner också som exempel att bestämmel-

                                                           
188 A. a. s. 313.  
189 Ashworth s. 284 f. 
190 http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2010-2012/0104/2012104.pdf  

http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2010-2012/0104/2012104.pdf


 

 80 

sen har kommit att användas mot kvinnor som själva blivit misshandlade av sin partner 

för att de inte förhindrat mannen från att slå deras barn (Stephens and Mujuru (2007)), 

vilket är olyckligt.191 

        Vad gäller lagar mot upprepat våld i hemmet har Sverige bestämmelser i BrB 6:4 a 

(grov kvinno- och fridskränkningsbrott) avseende handlingsbrott, men inget stadgande 

som är utformat som ett äkta underlåtenhetsbrott, som direkt straffar underlåtenhet att 

skydda barn eller sårbara personer från allvarliga missförhållandena i hemmet. Jag anser 

att det kan vara av intresse att undersöka möjligheten att införa ett stadgande, likt det 

engelska, vilket skulle göra det lättare att döma i situationer såsom fallet med styvpap-

pan. Om svensk rätt hade haft en liknande engelsk regel, hade styvpappan oavsett om 

han ansetts vara en skyddsgarant eller inte, gått att döma för sin underlåtenhet att agera. 

      Om man i svensk rätt skulle välja att införa en motsvarighet till den engelska be-

stämmelsen, skulle det dock i vissa situationer bli en viss överlappning med BrB 23:6 

st. 1. Om man i ett sådant fall väljer att ta bort 23:6 st. 1 eller att ha kvar den med moti-

veringen att det är en specialreglering, är inget som behöver tas ställning till i denna 

uppsats. 

 

5.2.3.8 Antagandet av omsorg för annan/ frivilligt åtagande  

5.2.3.8.1 Inledning 

Om någon tar hand om ett barn och får betalt, föreligger en avtalsmässig plikt. Men om 

en person indirekt eller direkt påbörjar/accepterar en omvårdnadsplikt utan att något 

avtal föreligger, antas det att ett frivilligt åtagande har uppkommit. Om den som åtagit 

sig ett omvårdnadsansvar sedan underlåter att ta hand om den behövande kan denne bli 

straffad.192 T.ex. om en person lovat en förälder att passa dennes barn, men underlåter 

att rädda barnet från att drunkna, kan personen bli straffad för sin underlåtenhet. Ett 

annat exempel är om en person påbörjar ett räddningsförsök eller omvårdnaden av nå-

gon annan, eller om det kan antagas att personen frivilligt åtagit sig att ingripa eller ta 

hand om någon annan, men sen väljer att inte slutföra åtagandet kan denne också dömas 

för sin underlåtenhet. Hur långt det frivilliga åtagandet sträcker sig är något oklart, men 

                                                           
191 Ashworth s. 285. 
192 Reed and Fitzpatrick 2009 s. 31 f. 
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det kan antagligen utsträckas till att även omfatta bergsklättrare eller fiskare som är iso-

lerade från andra personer.193 

       Varför ett frivilligt åtagande ger upphov till en handlingsplikt, ska förklaras med ett 

exempel; En person (Y) som frivilligt åtagit sig att ansvara för en annan (X) bör ha en 

handlingsplikt, eftersom Y sannolikt är mer medveten om när X kan vara i fara eller i 

behov av hjälp än någon annan. Y är troligen också mer kapabel att utföra den önskade 

uppgiften, än vad en tredje person är. Man kan anta att i de flesta fall där Y åtagit sig att 

göra en viss sak, så borde han känna att han har förmågan att göra det, medan en annan 

person som inte frivilligt åtagit sig, inte innehar de kunskaper som krävs för att avvärja 

faran för X. Slutligen, om andra personer är medvetna om det frivilliga åtagandet, kän-

ner de sig troligen improduktiva i den meningen att de skulle vara i vägen och hindra 

själva ingripandet.194 Lowe menar att: 
 
The common law duty is owed by anyone who willingly undertakes to look after another who is 
incapable of looking after himself. It can therefore continue after the child’s majority and can extend to a 
stepchild or foster child.195 
 

 I ett äldre rättsfall från amerikansk rätt, Regina v. Instan (1893) ansåg domstolen att en 

inneboende brorsdotter inte haft någon handlingsplikt p.g.a. släktskapet, men att en plikt 

hade uppkommit genom ett frivilligt åtagande när hennes faster blev sjuk. Genom att 

brorsdottern bott tillsammans med fastern i huset och ätit av fasterns mat, hade det upp-

kommit en förpliktelse att hjälpa fastern när hon blev allvarligt sjuk (indirekt åtagande). 

Brorsdottern hade medvetet inte vidtagit några åtgärder för att hjälpa sin faster och 

kunde därför dömas för dråp genom underlåtenhet att tillkalla medicinsk hjälp.196 An-

ledningen att hon kunde dömas var alltså för att fastern hade antagit att hon skulle 

hjälpa henne i situationen som uppstått. Om hon vid inflyttningen uttryckligen hade 

informerat fastern om att hon inte kunnat förvänta sig någon hjälp, hade antagligen ut-

gången blivit en annan. I en sådan situation, skulle brorsdotter som inte skapat någon 

fara, inte vara att bedöma annorlunda än en främling (som iakttagit fasterns vårdbehov, 

men inte gjort något för att hjälpa henne) – en s.k. ”Bad Samaritan” som är undantagen 

ett straffrättsligt ansvar i de flesta stater i USA.197 

                                                           
193 Loewy s. 158 ff. 
194 G. Mead, ‘Contracting into Crime: A Theory of Criminal Omissions, 1991 s. 168 f. 
195 Lowe s. 2, fotnot 7. 
196 Ett liknande fall är Airdale NHS trust v. Bland (1993). 
197 Alexander s. 27 f. 



 

 82 

Principen som kom till uttryck i Instan-fallet har i Stone and Dobinson (1977) utvidgats. 

Stone (S) var en 67 år gammal man, delvis döv och nästan blind som levde med sin 

sambo Dobinson (D) och sin vuxne son Cyril. Alla tre hade någon form av utvecklings-

störning och hade svårt att ta hand om sig själva. De kom trots detta överens om att ta 

hand om S:s syster, som flyttade in till dem. Systern var sjuk i anorexia och blev sämre. 

D försökte ta hand om henne genom att bl.a. laga mat till henne och med hjälp av en 

granne även tvätta henne en gång när hon hade kastat upp över sig själv. Genom detta 

ansåg domstolen att hon åtagit sig att ta hand om systern, och till följd därav hade det 

uppkommit en plikt att även fortsättningsvis ta hand om henne. The Court Of Appeal 

dömde både S och D för dråp på grund av underlåtenhet att påkalla medicinsk hjälp, 

trots att det bara var S som var släkt med den avlidne.198  

      Med detta menade alltså Court of Appeal att när någon har försökt hjälpa en person, 

skapar det en skyldighet att fortsätta att hjälpa personen. Det är enligt mig motsägelse-

fullt, eftersom en person som inte visar någon omtanke alls, i så fall inte skulle bli straf-

fad (såsom brorsdottern i fallet Instan). För att undgå straffansvar hade det bästa för D 

följaktligen varit att från början ha vägrat att hjälpa flickan, innan ett antagande om om-

vårdnad kunde sägas ha uppkommit.  

        Simester m.fl. och Jefferson menar att hänsyn borde ha tagits till parets intellektu-

ella svårigheter. Varken S eller D visste t.ex. hur en telefon fungerade. Lagen är sådan 

att man ska agera såsom en förnuftig person hade gjort, inte såsom en person med be-

gränsad intelligens.199  

      Domslutet i det australienska rättsfallet R v. Taktak (1988) påminner om det föregå-

ende. Fallet visar att en omvårdnadsplikt kan uppkomma för en person som frivilligt 

åtagit sig att hjälpa en nödställd person, om denne genom insatsen blivit avskärmad från 

annan hjälp. I fallet tog den frivillige hjälparen med sig den skadade till sitt hem. 

       Sammanfattningsvis kan sägas att det förefaller vara av avgörande betydelse för att 

kunna hålla någon ansvarig vid underlåtenhet att agera – om en person kan sägas vara 

under någon annans omvårdnad. Det verkar ha mer tyngd än om ett närstående förhål-

lande föreligger.200 Om en person således åtagit sig att frivilligt ta hand om någon an-

nan, kan straffansvar göras gällande om personen inte fullföljer sitt åtagande. Ju mer 

den handlingspliktige gör för att ta hand om någon, ju mer troligt är det att straffansvar 
                                                           
198 Fallet är kontroversiellt och har kritiserat på många ställen i doktrin, bl. a. av Ashworth 2011 s. 8. För 
mer kritik gentemot domen: se Airedale NHS Trust v. Bland (1993). 
199 Simester m.fl. 2010 s. 72 fotnot 26 och Jefferson s. 73 f. 
200 Simester & Sullivan 2003 s. 76. 
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senare kan uppkomma. Med andra ord, det uppkommer ingen handlingsplikt om perso-

nen uttryckligen har vägrat att ansvara för någon, men skyldighet uppstår om personen 

har accepterat det (indirekt eller direkt) och sedan utfört det undermåligt.201  

 

5.2.3.8.2 (Styv-) mor- och farföräldrar – barnbarn (USA) 
I Curran v. Marysville (1989) ansåg domstolen att en farförälder haft en plikt att skydda 

sitt tio-åriga barnbarn som skadat sig i en park, på grund av ett frivilligt åtagande. I 

Cornell v. State (1947) dömdes också en morförälder för att hon brustit i sin omvård-

nadsplikt. Hon hade åtagit sig att ta hand om sitt barnbarn, men inte passat det tillräck-

ligt. Barnbarnet hade blivit berusad och sedan kvävts till döds p.g.a. för mycket alkohol.  

       I Cox v. Malcolm (1991) konstaterade domstolen att en styvfarförälder (Lobe) i 

förhållande till sitt fem-åriga styvbarnbarn (Jason) inte haft någon plikt att skydda poj-

ken i uppkommen situation. Lobe blev åtalad för att ha eftersatt sin omvårdnadsplikt 

gentemot Jason, då han serverade Jasons pappas flickvän (som passade Jason den da-

gen) drinkar och sedan inte motsade att hon berusad körde iväg med pojken. Pappans 

flickvän krockade och Jason ådrog sig allvarliga bestående skador. Till skillnad från 

fallen Cornell och Curran där en handlingsplikt uppkommit, menade domstolen i detta 

fall (som handlar om huruvida en styvfarfar haft en plikt att skydda sitt styvbarnbarn 

från sin barnpassares vårdslöshet), att det vore att sträcka ansvaret för långt. Court of 

Appeal klargjorde också att relationen mellan styvfar- och morföräldrar gentemot styv-

barnbarn inte i sig själv är tillräckligt för att grunda en handlingsplikt. En vårdnadsplikt 

kan dock uppkomma genom ett frivilligt åtagande. Omständigheterna i fallet ansågs inte 

vara tillräckliga för att anse att han frivilligt åtagit sig att ta hand om Jason, eftersom 

tillsynsansvaret var hos pappans flickvän. 

 

5.2.3.8.3 Handlingsplikt mellan vänner på grund av frivilligt åtagande        

I fallet Ruffell (2003) hade en kompis blivit inbjuden till Ruffell’s hus för att de till-

sammans skulle injicera en mix av heroin och kokain. Kompisen blev under natten 

mycket dålig. Ruffel försökte återuppliva honom genom att skvätta vatten på honom 

och placera honom vid ett fönster så han skulle få frisk luft. Detta misslyckades. Nästa 

morgon ringde Ruffell till kompisens mamma för att berätta att sonen var sjuk därför att 

                                                           
201 Jefferson s. 73. 
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han druckit för mycket vodka och att han satt på trappan utanför huset och väntade. 

Mamman bad Ruffell ta in honom och lägga honom under en filt, vilket han lovade att 

göra. Detta gjorde aldrig Ruffell, utan återvände istället till sin säng. Tre timmar senare 

fann några grannar kompisen liggandes ute på gatan. Ambulans tillkallades, men det var 

för sent och kompisen avled senare på sjukhuset. Domaren och sedan the Court of Ap-

peal menade på att Ruffell hade haft en skyldighet att ingripa eftersom han bjudit hem 

kompisen till sig, de var vänner och eftersom Ruffel påbörjat att försöka återuppliva 

honom. Genom att han ”kastat ut” honom från huset hade han eftersatt sin skyldighet 

och kunde därmed dömas till dråp genom underlåtenhet.  

       R. v. Sinclair, Johnson and Smith (1998) är ett fall som handlar om Sinclair (S), en 

metadon användare och hans nära vän Coleman, som till skillnad från S bara hade be-

gränsad erfarenhet av att ta metadon. De två vännerna gick till Johnson (J) för att köpa 

droger. Tidigare hade S och Coleman druckit och tagit andra droger som tillhandahållits 

av Smith. S och Coleman injicerade sig med metadon som de hade köpt av J. Tio minu-

ter senare blev Coleman medvetslös. Han återfick aldrig medvetandet och dog nästa 

morgon. Efter hans kollaps, gick Smith och J ut för att köpa mer droger. J uttryckte oro 

över Colemans tillstånd och injicerade honom med en saltlösning i hopp om att åter-

ställa medvetandet. Andra ineffektiva försök att få Coleman att vakna gjordes, såsom att 

dunka honom i ryggen och hälla kallt vatten över honom. S och J åtalades för dråp. 

      J hade inte haft någon rättslig omsorgsplikt, eftersom J:s relation med Coleman inte 

varit tillräcklig för att grunda ansvar. J kände inte alls Coleman som endast hade köpt 

droger av J och sedan intagit dessa i hans lägenhet. Det faktum att J upptäckt att Cole-

man varit medvetslös och därför injicerat honom med saltlösning och på så vis försökt 

få honom att må bättre – gav inte heller uppkomst till ett frivilligt åtagande. 

      S var i en annan situation. Han var en nära vän till Coleman. De hade bott tillsam-

mans i ca två år och var nästan som bröder. S hade även betalat, försett och hjälpt Co-

leman med metadonet. Han visste även att Coleman inte var en missbrukare. Han stan-

nade med sin vän under hela tiden som han var medvetslös. S var den enda personen 

som var med honom under en lång tid. På denna grund ansågs det att en rättslig om-

sorgsplikt hade uppkommit gentemot Coleman, där han haft en skyldighet att agera ge-

nom att tillkalla medicinsk hjälp. Detta rättsfall visar att det är av betydelse att någon 

form av relation föreligger för att en handlingsplikt genom ett frivilligt åtagande ska 

uppkomma.  
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Efter fallen Ruffell och Sinclair m.fl. verkar det som att en handlingsplikt kan upp-

komma genom vänskap om personen samtidigt frivilligt åtagit sig att ta hand om sin 

vän. Fallen torde även kunna ge vägledning för situationer där personer är tillsammans 

på farliga uppdrag såsom grottforskning eller liknande.202 

        I ett amerikanskt fall Farwell v. Keaton (1976) (”companions on a social venture”) 

blev Farwell (F) slagen av ett gäng killar när han var ute med sin kompis Siegrist (S). S 

la is på F:s huvud och lät honom sedan lägga sig i bilen, medan S körde omkring honom 

under ca två timmar. S parkerade sedan bilen på uppfarten till F:s morföräldrars hus och 

lämnade honom i bilen, utan att meddela någon om att han låg där. Tre dagar senare var 

han död. Domstolen i Michigan ansåg att S haft en skyldig att handla och således rädda 

honom från att dö, eftersom pojkarna var vänner och då det funnits ett frivilligt åtagande 

med i bilden. Domstolen ansåg att ”in such relationship, there is an understanding that 

one will render assistance to the other when he is in peril if he can do so without en-

dangering himself”.203  

     I samband med rättsfallet menar Silver att det är viktigt att domstolarna förbehåller 

handlingsplikten i sådana här situationer, endast till de förhållanden som bygger på 

största intimitet och beroende, för att inte utsträcka ansvaret för långt.204 

 

5.2.3.8.4 Frivilligt åtagande gentemot en tredje person p.g.a. att en per-
sons bror skapat en farlig situation?  

Fallet gäller skadeståndsskyldighet, men är ändå intressant för att se hur långt ansvaret 

kan sträcka sig i en situation där ens bror har skapat en farlig situation. I det ameri-

kanska fallet Bell & Hudson v. Buhl Realty Co (1990) hade G fått reda på att hans bror 

R var på väg till ett advokatkontor med en pistol och en gasoldunk. G skyndade sig dit, 

för att försökte stoppa sin bror, men lyckades inte helt. R hann skjuta och skada några 

människor, vilket han senare dömdes till mord för. G blev åtalad för att han underlåtit 

att förhindra sin brors gärningar.     

      Domstolen menade att det enligt en allmän regel inte finns någon plikt att skydda 

någon annan från en kriminell attack av en tredje person, förutom i de fall där det före-

ligger en special relation. En speciell relation föreligger t.ex. mellan hyresvärd – hy-

restagare, arbetstagare – anställd och läkare – patient. Det kan också uppkomma mellan 

                                                           
202 Jefferson s. 74.  
203 Eisenberg s. 651. 
204 Silver s. 426. 
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vänner om det föreligger ett frivilligt åtagande med hänvisning till Farwell v. Keaton 

(1976). 

       Domstolen ansåg vidare i fallet att den speciella relationen som förelegat baserades 

på att G och R var bröder. Denna familjerelation kunde inte skapa någon plikt för G att 

skydda allmänheten från hans bror. Någon handlingsplikt hade G inte heller haft för att 

han påbörjat en ”räddningsaktion” genom att han varnat människor i byggnaden för 

hans bror. G:s handlingar ökade inte risken för mer fara, utan förhindrade snarare att 

mer skada uppkom. Domstolen påpekade även att G hade kunnat vara mer effektiv, ge-

nom att ringa till advokatfirman för att varna dem istället för att gå dit. Det var dock 

inget som i efterhand kunde grunda en handlingsplikt i fallet. 

 

5.2.3.9  Skapandet av farliga situationer   

Som jag tidigare diskuterat under svensk rätt (eget föregående handlade i avsnitt 3.6.6) 

kan en handlingsplikt uppkomma när en person har skapat eller gett upphov till ett till-

stånd, som denne vet eller rimligen borde veta är livshotande. Skapandet av den farliga 

situationen åtföljer en skyldighet att agera genom att vidta rimliga åtgärder för att rädda 

liv som kan ha blivit drabbade av faran. I det engelska fallet Miller (1983), blev en per-

son dömd för sin efterföljande underlåtenhet. Miller hade råkat sätta eld på sin bädd-

madrass och sedan inte försökt släcka elden, utan istället flyttat till ett annat rum och där 

fortsatt att sova.205  

       Till skillnad från Miller där personen själv hade skapat den farliga situationen ansåg 

domstolen i fallet R. v. Evans (2009) att en handlingsplikt kan uppkomma, även om en 

person endast bidragit till att en farlig situation uppkommit. Fallet handlar om en äldre 

halvsyster som anskaffat heroin till sin halvsyster (som senare avlidit av en överdos) 

och huruvida en skyldighet att vidta rimliga åtgärder för att hjälpa henne uppkommit. 

Halvsystern hade gått och tittat på tv istället för att ringa ambulansen, då hon var rädd 

för att få problem med polisen. Court of Appeal dömde halvsystern för sin underlåten-

het och vidgade således ansvaret i förhållande till fallet Miller, eftersom halvsystern 

dömdes trots att heroinet injicerats helt frivilligt av systern. Viktigt att poängtera är att 

domstolen inte ansåg att halvsystern haft en plikt att agera p.g.a. den närstående relat-

ionen. 

 

                                                           
205 För amerikanska fall, se bl.a. Jones v. State (1942) och United States v. Hatatley (1997). 
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5.2.4. Kan en person bli befriad från skyldigheten att agera? 

En intressant fråga är huruvida skyldigheten att rädda någon antingen på grund av en 

speciell relation eller på grund av frivilligt åtagande, kan upphöra genom att ”den nöd-

ställde” vill så? Personen i fara kanske inte vill uppsöka läkarvård och vill dö i hemmet 

– t.ex. såsom den gamla mamman i ”vuxen son-fallet” hade velat enligt sonen. Kan den 

handlingspliktige gå emot denna vilja och således undgå straff för underlåtenhet att 

agera? I R v. Smith (1826) ansåg domaren att juryn skulle:“balance the weight of refusal 

of help versus capacity to make choice as it may be reasonable to abide by someone’s 

wishes.” 

         I R v. Smith (1979) födde en kvinna ett dödfött barn i hemmet med sin make till 

hjälp. Hon hade en stark motvilja till läkare och sjukhusvård. Mannen ville kalla på lä-

kare men hon ville inte det. Tre dagar senare blev kvinnan medvetslös och mannen till-

kallade läkare, som tyvärr kom för sent för att kunna rädda henne. Hade läkare kommit 

tidigare hade frun gått att rädda. Domaren instruerade juryn att mannen varit skyldig att 

handla gentemot sin fru. Juryn kunde inte bestämma om Smith skulle dömas för dråp på 

sin fru eller inte och frågan huruvida offrets önskan om att t.ex. slippa vård kan befria 

en handlingspliktige från ansvar kunde inte besvaras. Dock torde domare Griffiths utta-

lande i fallet vara något vägledande:  

 
To balance the weight that it is right to give to his wife’s wish to avoid calling a doctor against her ca-
pacity to make rational decisions. If she does not appear too ill it may be reasonable to abide by her wish-
es. On the other hand, if she appeared desperately ill then whatever she may say it may be right to over-
ride.  
 

Detta synes innebära att om en nödställd person är kapabel att ta rationella beslut, så 

kan plikten att ingripa för den handlingspliktige försvinna.206 

        Joel. v. DPP et al (2012) är ett irländskt fall som handlar om en sjuk kvinna, som 

tidigare varit bosatt på ett äldreboende. Hon hade skrivit ut sig själv från sjukhuset, ef-

tersom hon var rädd och då hon rökte ca 60 cigaretter varje dag. Hon flyttade in hos sin 

dotter och dennes partner. Dottern och partnern anklagades senare för hennes död, då 

kvinnan var mycket undernärd och hade liggsår. Deras försvar var att kvinnan varit ex-

tremt viljestark och vägrat all vård eller hjälp från sjukhus och att sjukhuset borde stop-

                                                           
206 Allen s. 30 f. 
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pat hennes utskrivning från sjukhuset. Juryn kunde dessvärre inte komma fram till en 

dom.207  

 

5.2.5 Sammanfattning och en jämförelse med svensk rätt 

Analysen som gjorts vad gäller amerikansk och engelsk rätt visar att man på liknande 

sätt som i Sverige kan vara i en garantställning, men att handlingsplikten i vissa avseen-

den sträcker sig längre än den svenska. De särskilda relationer som enligt common law 

kan skapa en handlingsplikt är nästintill identiska med den svenska garantläran såsom 

tolkats av Asp, Ulväng och Jareborg. Ett problem vad gäller svensk rätt är att väldigt få 

fall dras fram i ljuset i Sverige och det är svårt att få någon vägledning från praxis. 
Rättsfallen i common law som berör närstående relationer, där Sverige ännu inte har 

någon praxis har följaktligen varit intressanta.  
       Vad gäller relationen mellan makar, presumeras det i USA att makar har en hand-

lingsplikt gentemot varandra genom äktenskapet om maken/makan blir hjälplös. I Eng-

land uppkommer en handlingsplikt mellan makar bara i extrema fall och det torde krä-

vas att ett frivilligt åtagande då alltid föreligger.  

      Relationen förälder – vuxet barn kan ge upphov till en handlingsplikt i engelsk rätt 

om det fortfarande finns ett beroende, d.v.s. om det vuxna barnet inte kan ta hand om 

sig själv. I USA verkar man ha en striktare syn. Jag uppfattar det dock som att en ga-

rantställning kan uppkomma i extrema fall, men att det ytterst beror på omständigheter-

na i det specifika fallet.  

       Vuxna barn har i vissa delstater i USA en omvårdnadsplikt gentemot sina föräldrar 

fastställd i lag. Även i domstolsavgöranden har handlingsplikt fastställts, om det samti-

digt förelegat ett frivilligt åtagande (Davis v. Commonwealth (1985)). Jag anser att det 

är ett förhållande som garanterat bör konstituera en handlingsplikt om det samtidigt 

föreligger ett frivilligt åtagande. Men den närstående relationen i sig bör inte vara till-

räcklig. Det skulle leda till besynnerliga resultat, t.ex., om ett vuxet barn som bor långt 

ifrån sin mamma eller pappa och kanske därtill inte tycker om sina föräldrar anses nöd-

gad att vårda sina föräldrar för att lagen stadgar så. 

      Personer som bor tillsammans i England har sedan 2004 en plikt enligt lag att agera 

för att skydda barn eller sårbara vuxna, som riskerar död eller att bli allvarligt skadade 

av annan i hushållet. En lagstiftning som kanske kan vara ett alternativ att ta efter i 

                                                           
207 Jfr med ”vuxen son-fallet”. Sonen anförde liknande motargument till varför han inte agerat. 
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svensk rätt. I Leet v. State (1991) var det tillräckligt att en kvinna och ett barn flyttat in 

till en man utan att något förhållande förelegat mellan mannen och kvinnan, för att 

mannen skulle bli dömd för sin underlåtenhet att agera. Om en handlingsplikt skulle 

kunna uppkomma så ”enkelt” i svensk rätt, gäller det att vara noggrann med vilka man 

tar in i sitt hushåll. 

    (Styv) mor- och farföräldrar har ingen handlingsplikt genom relationen/släktskapet i 

sig, utan det krävs att ett frivilligt åtagande finns för att en omvårdnadsplikt gentemot 

barnbarnet ska uppkomma.  

     Ett frivilligt åtagande uppkommer relativt enkelt i både engelsk och amerikansk rätt. 

I doktrin och praxis framgår det klart att de personer som frivilligt tagit på sig eller på-

börjat att ge omvårdnad åt någon annan, som är i en beroendesituation på grund av ål-

der, sjukdom eller annan svaghet, har en handlingsplikt – åtminstone tills vården kan tas 

över av någon annan. För att undvika en handlingsplikt verkar det som att det krävs att 

man uttryckligen säger att man inte kommer hjälpa till, så att personen som sedan 

kanske hamnar i ett faroläge inte antar att denne kommer få hjälp.  

      Vad gäller skapandet av farliga situationer är grundregeln precis som i Sverige, att 

om en person har skapat en farlig situation och sedan underlåtit att övervinna eller be 

om hjälp för att få situationen utom fara, så är denne ansvarig. I fallet Evans dömdes en 

syster för underlåtenhet att handla, då domstolen ansåg att hon skapat den farliga situat-

ionen genom att hon gett sin syster droger. Även fast handlingsplikten inte uppkom 

p.g.a. nära levnadsgemenskap, la domstolen troligen ändå vikt vid att de haft en närstå-

ende relation i form av syskon. I Sinclair m.fl. kunde J till skillnad från S inte dömas, 

trots att han införskaffat drogerna och försökt få honom att vakna till liv, eftersom det 

inte fanns någon närstående relation. För att en handlingsplikt ska uppkomma är det 

alltså ofta en blandning av ansvarsgrunderna närstående förhållande och frivilligt åta-

gande och/ eller skapande av en farlig situation som krävs.  

        ”Vuxen son-fallet” påminner om Davis v. Commonwealth där domstolen ansåg att 

dottern varit i en garantställning p.g.a. ett frivilligt åtagande. I ”vuxen son-fallet” fanns 

inte heller något uttalat kontrakt mellan sonen och mamman, men likväl ett frivilligt 

åtagande, då han ensam vårdat sin mamma under mer än tio års tid. Även om omstän-

digheterna i fallen skiljer sig åt bl.a. i det avseende att den vuxne sonen inte vanvårdat 

eller svultit sin mamma till döds, måste han enligt min mening åtminstone ha varit i en 

garantställning gentemot henne. Tingsrätten menade att det inte fanns något rättsligt 

stöd för att döma honom och att det stred mot legalitetsprincipen. Enligt ”styvpappa-
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fallet” torde något sådant rättsligt stöd inte vara nödvändigt och enligt det amerikanska 

fallet Davis var det tillräckligt att det förelåg ett underförstått avtal för att grunda en 

handlingsplikt.  

       Joel. v. DPP är också ett intressant fall med anledning av att ”den vuxne sonen”, 

liksom dottern i detta fall menade på att deras mammor varit oerhört viljestarka, vägrat 

sjukhusvård och att de därför inte agerat. Enligt fallen Smith (1826 och 1979) borde en 

sådan önskan från den skadade vägas in i bedömningen, åtminstone om personen varit 

kapabel att ta rationella beslut. Jag har dock svårt att se att den vuxne sonens mamma 

varit i ett sådant tillstånd att hon kunnat ta ett rationellt beslut. 

     Vad gäller ”styvpappa-fallet” så finns det stora likheter med det amerikanska fallet 

State v. Miranda där en styvpappa haft en skyldighet att ingripa för att skydda flickvän-

nens barn från mammans misshandel. Domstolen ansåg att styvpappan etablerat en fa-

miljerättslig relation med mamman och barnet och påtagit sig samma rättsliga skyldig-

het att skydda barnet som om han själv skulle ha varit barnets vårdnadshavare. Därtill 

kunde domstolen stödja handlingsplikten på en lag med syfte att skydda barn från miss-

handel i hemmet.       

       I R v. Gibbins and Proctor räckte det inte bara med den särskilda relationen, utan 

det krävdes att något slags åtagande uppkommit för styvmamman, såsom att ansvara för 

maten i hushållet. I jämförelse med ”styvpappa-fallet”, där HD fastställde att en närstå-

ende person måste ha deltagit i och haft ett inflytande över barnets omvårdnad och fost-

ran för att vara i en garantställning – är det ett relativt lågt krav. 
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5.3 Frankrike  

5.3.1 Inledning 

Till skillnad från Sverige och de flesta av common law-länderna har Frankrike en 

lagstadgad plikt att bistå nödställda personer. Den innebär att vem som helst måste in-

gripa om någon riskerar att dö eller att skadas allvarligt, oavsett om det finns en särskild 

relation mellan involverade parter.208 Medborgarna i Frankrike kan således sägas ha ett 

ansvar för andra människors hälsa och säkerhet i form av en positiv plikt att agera – på 

franska: le devoir de secour. 

        Den franska ”civilkuragelagen” (le défaut d’assistance à personne en peril), har 

funnits sedan 1941. Bestämmelsen fick stor uppmärksamhet i internationell media i 

samband med den bilolycka i Paris, där prinsessan Diana och Dodi Al-Fayed omkom. 

Efter olyckan åtalades ett antal fotografer enligt bestämmelsen (art. 223-6 Code Pénal), 

eftersom de inte hade vidtagit rimliga åtgärder för att rädda Diana och Dodi, utan bara 

tagit bilder av olyckan. Det blev dock aldrig någon rättegång, eftersom plikten att in-

gripa för icke-medicinskt kunniga ansågs ha minskat eller helt försvunnit, då ambulans 

snabbt kommit till platsen.209 Ett av de mest centrala argumenten för den franska lagen, 

är att utan en sådan lag skulle chockerande rättsliga resultat kunna uppstå. Förespråkar-

na menar vidare att det är en allmän mänsklig plikt att ingripa om någon är i en nödsitu-

ation, som alla människor är skyldiga varandra. Motståndarna anser bl.a. att gränsdrag-

ningsproblem uppstår med tolkningen av bestämmelsen, eftersom lagen är alldeles för 

vag och öppen.210 

      I jämförelse med andra länder som har en ”civilkuragelag”, ålägger den franska la-

gen sina medborgare den mest långtgående skyldigheten och strängaste påföljderna på 

ifrågavarande område.211 Den franska ”civilkuragelagen” har väldigt mycket praxis och 

används flitigt, till skillnad från motsvarande lagar i Norden.212 

 

5.3.2 Underlåtenhetsbrott enligt en motsvarighet till garantläran 

Liknande de äkta underlåtenhetsbrotten i Sverige har Frankrike regler som stadgar straff 

för viss underlåtenhet som uttrycks i lag. T.ex. straffar art. 221-6 och 222-19 Code Pé-
                                                           
208 Bell, Boyron and Whittaker s. 219. 
209Trueheart, Artikel i Washington post 1997, Tomlinson s. 497 ff och Elliot s. 60 f. 
210 Tomlinson s. 499 f. 
211 Jfr med Nederländerna och Italien som endast har böter och upp till 3 månaders fängelse i straffskalan. 
Varför så stränga påföljder i Frankrike, se: Tomlinson s. 462 f. 
212 SOU 2011:16 s. 126 och Pradel s. 113. 



 

 92 

nal underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter eller liknande för bilförare och arbetsgi-

vare. Vissa typer av brott kan således begås genom underlåtenhet av någon som kan 

sägas befinna sig i en motsvarande garantposition om underlåtenheten är upptagen i 

straffbestämmelsen.213 Vad gäller ansvar i gärningsmannaskap för underlåtenhet att 

förhindra en effekt, där underlåtenheten inte är stadgad i lag (oäkta underlåtenhetsbrott), 

är man i fransk rätt betydligt mer försiktig med att utsträcka ansvaret. Det är en stor 

skillnad i jämförelse med den svenska garantläran och common law, där man inte bara 

föreskriver ansvar när underlåtenheten är explicit uttryckt, utan också i de fall där dom-

stolarna anser att en person haft en särskild handlingsplikt gentemot offret.  

       Frankrike har således en rigid hållning vad gäller möjligheten att begå typiska 

handlingsbrott genom underlåtenhet, såsom t.ex. mord. Den beskrivning som ges i litte-

raturen om fransk rätt, är att man är mycket restriktiv med att hålla människor ansvariga 

för någonting som motsvarar en garantläran, och där gärningsmannen blir ansvarig för 

brott i gärningsmannaskap. Domstolarna i Frankrike tolkar inte handlingsverb såsom 

”berövar annan livet” till att också omfatta underlåtenhet, även om personen kan sägas 

ha haft en plikt att handla. Anledningen till denna restriktiva hållning är svårigheten att 

bestämma gärningsculpa vid underlåtenhet och legalitetsaspekten, d.v.s. att man är re-

striktiv med att utsträcka ett handlingsverb till att omfatta även underlåtenhet.214  

      Till skillnad från common law-länderna och Sverige kan sålunda en person i Frank-

rike som underlåter att ta ett allvarligt sjukt barn till sjukhus, väl medveten om att barnet 

kommer dö inte dömas för dråp eller mord genom underlåtenhet (commission by omiss-

ion eller oäkta underlåtenhetsbrott), utan i princip endast dömas i enlighet med ”civilku-

ragelagen”. Förmodligen skulle dock den strängare påföljden i den franska regeln kunna 

användas vid ett typiskt sett allvarligare brott, som detta exempel de facto är.215 Enligt 

min mening är det bisarrt att personen i den beskrivna situationen bara kan straffas för 

underlåtenhet att bistå nödställd (om ens det) och inte för annat brott i enlighet med 

Code Pénal. I USA och England hade personen kunnat dömas för dråp eller mord, om 

denne haft en speciell relation med barnet (vilket grundar en handlingsplikt) och i Sve-

rige likaså, om personen varit barnets vårdnadshavare och således en skyddsgarant. 

                                                           
213 Elliott s. 61. 
214 Ashworth & Steiner s. 155. 
215 Tomlinson s. 463 ff, Pradel s. 112 f och Bell m.fl. s. 217 ff. 
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Ashworth och Steiner menar att franska domstolar lägger för mycket vikt vid skillnaden 

mellan handling och underlåtenhet.216 

      Som en direkt konsekvens av denna ”lucka” i fransk lagstiftning, finns det följaktli-

gen ett större behov i fransk rätt av att täcka upp möjligheten att utkräva ansvar med en 

regel motsvarande en plikt att bistå nödställd.217 Med anledning därav kommer jag gå 

igenom Frankrikes civilkuragelag och slutligen analysera om ”styvpappa-fallet” och 

”vuxen son-fallet” möjligen hade fått en annan utgång enligt den lagen. Det ska tilläg-

gas att många situationer med denna typ av reglering, i dagsläget hamnar utanför en 

plikt att bistå nödställd, eftersom den regeln inte kan tillämpas på gärningar som fortlö-

per över tid. T.ex. en mamma som inte ger sitt barn mat, borde falla utanför bestämmel-

sen, eftersom det inte uppstår en fara som kräver omedelbara åtgärder.    

5.3.3 Art. 223-6 Code Pénal 1994 (le défaut d’assistance à personne en pé-
ril) 

Det första stycket i bestämmelsen reglerar skyldigheten att förhindra brottsliga angrepp 

på den fysiska integriteten och i andra stycket straffbeläggs den som underlåter att bistå 

nödställd (som framställningen nedan kommer belysa). 

 
Den som, när det kan ske utan fara för egen del eller för annan, av fri vilja underlåter att ome-
delbart ingripa för att förhindra ett grovt brott eller ett brottsligt angrepp mot någons fysiska 
integritet, döms till fängelse i (högst) fem år (och/eller högst) 75 000 euro i böter. 
     Detsamma gäller för den som av fri vilja underlåter att genom personligt ingripande eller 
genom tillkallande av hjälp bistå en nödställd person, om det kan ske utan fara för honom själv 
eller andra.218  
 

Brottsbeskrivningen i andra stycket är väldigt bred och lämnar stort utrymme åt rättstill-

lämpningen. Eftersom lagtexten ger utrymme för en fri tolkning har principen också fått 

sitt egentliga innehåll från praxis och doktrin.219  

       Om en person även har skapat den farliga situationen kan denne bli ansvarig för det 

föregående handlingsbrottet parallellt med det andra stycket i ”civilkuragelagen" för 

underlåtenheten att bistå nödställd personen.220 I svensk rätt skulle gärningsmannen som 

skapat den farliga situationen kunnat bli ansvarig för vållande till annans död, om denne 

                                                           
216 Ashworth & Steiner s. 156. 
217 Elliott s. 60 f. 
218 Översatt av utredaren i SOU 2011:16 s. 58. 
219 SOU 2011:16 s. 58 f. 
220 Cass. Crim 24 Juin 1980 Bull 202. 
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underlåtit att hjälpa en person som dött p.g.a. den uppkomna faran (som gärningsman-

nen givit upphov till). 

     Det franska stadgandet är ett handlingsdelikt och inte ett effektdelikt, vilket betyder 

att en person kan straffas för sin underlåtenhet oavsett om effekten senare inträffat.221 

Detta fastställdes också i ett fall av Cour de Cassation. I fallet dömdes en läkare för att 

inte ha hjälpt en patient trots att det senare visade sig att patienten blev frisk utan någon 

medicinsk hjälp. I doktrin framhålls även att ansvar för underlåtenhet kan bli aktuell om 

hjälpinsatsen varit meningslös, t.ex. om den nödställde ändå hade avlidit innan hjälp 

kommit.222 

        Den franska ”civilkuragelagen” uppställer fyra rekvisit som måste vara uppfyllda 

för ett ansvar enligt andra stycket ska föreligga: 1) någon måste befinna sig i fara, 2) 

medvetenhet hos den handlingspliktige att personen är i fara, 3) möjlighet att rädda den 

nödställde personen, och 4) utan fara för den handlingspliktige eller andra personer i 

närheten.223  

1) Person i fara 

Lagtexten definierar varken person eller fara. Vad som konstituerar en person enligt 

lagtexten är dock enkelt att definiera. Nyligen konstaterade domstolen att en kropp är 

ingen person. Således kan ingen åtalas om personen i fara redan var död – oavsett om 

den handlingspliktige varit medveten om döden.224  

      Rekvisitet för fara har orsakat större gränsdragningsproblem. Det framstår som att 

faran enligt lagtexten inte på något sätt behöver vara kvalificerad. Det anges varken hur 

stor eller hur nära den förestående faran för den som befinner sig i ett nödläge, bör vara 

för att en person måste agera. Av praxis har framkommit att faran ska kännetecknas av 

att den nödställde inte själv kan ta sig ur situationen och om faran förverkligas ska den 

medföra allvarliga konsekvenser, i form av död eller allvarlig kroppsskada. Det är ovä-

sentligt hur faran uppkommer och vad som anses farligt kan vara beroende från fall till 

fall.225  

                                                           
221 Ashworth & Steiner s. 157 f. 
222 SOU 2011:16 s.57 ff och Tomlinsons s. 485 f. Jfr med SOS-fallet, där personen med stor sannolikhet 
hade avlidit innan ambulans hunnit fram och därav fanns inget kausalsamband. 
223 Larguier, Conte et Maistre du Chambon s. 23 f, Agulnick and Rivkin  s. 97 ff. Jfr. Amerikansk lag 
kräver väsentligen samma fyra rekvisit i fall då något av undantagen från ”the no-duty to rescue” är 
förhanden. 
224 Tomlinson s. 475. 
225 A a. s. 477 ff. 
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Ofta är det svårt att fastställa den exakta tidpunkten för när en handlingsplikt uppkom-

mit. Cour de Cassation har i ett rättsfall från 1949 uppställt krav på när plikten att in-

gripa föreligger. Faran för den nödlidande ska vara allvarlig, överhängande och kräva 

omedelbara åtgärder.226 Dessa krav är fortfarande vägledande. Kraven i rättsfallet fo-

kuserar dock mer på själva tidsaspekten och endast lite på hur pass allvarlig faran måste 

vara för att kräva ett ingripande. Det kan t.ex. inte sägas exakt när en person som är 

medveten om att en annan person har fastat ovanligt länge, bör ingripa för att undgå 

ansvar. I ett rättsfall dog en kvinna av en långvarig fasta och Cour de Cassation dömde 

den person som inte i tid meddelat myndigheterna om att kvinnan behövde hjälp.227 Hur 

skulle personen kunna veta när faran var allvarlig och överhängande? En onykter person 

är t.ex. inte i fara om denne sover i en höstack vid sidan av vägen, men däremot i fara 

om denne skulle ramla ner i en flod eller hamna på ett tunnelbanespår.  

           I ett annat fall fastställde Cour de Cassation att en författare till en guidebok om 

hur man tar livet av sig (Suicide: Mode d’emploi), skulle dömas för underlåtenhet att 

rädda en potentiellt självmordsbenägen person. Personen hade haft brevväxling med 

författaren angående hur många tabletter som han behövde ta för att lyckas ta sitt liv. 

Personen förmådde några veckor senare, med hjälp av boken och breven att ta livet av 

sig. Domstolen menade på att författaren kunde dömas, eftersom han inte förhindrat den 

självmordsbenägne att ta sitt liv.228  

2) Medvetenhet om att personen är i fara  

Det krävs vidare att gärningsmannen varit medveten om faran och att ett omedelbart 

ingripande varit nödvändigt. Det finns inga direkta begräsningar, såsom att personen ska 

ha varit ett ögonvittne eller liknande. Något krav på att personen verkligen farit illa 

finns inte, eftersom det inte är ett effektbrott. Den som inte ingripit kan inte hävda till 

sitt försvar att någon annan ingripit eller att personen ändå inte dött eller skadats allvar-

ligt.229 Det ska dock vara fråga om en medveten ovilja att ingripa i form av en tydlig 

vägran för att ansvar ska bli aktuellt. Även om en person på plats har gjort en felbedöm-

ning av situationen på grund av misstag eller slarv och således inte varit medveten om 

farligheten ska denne inte dömas.  

                                                           
226 Cass. Crim. 31 mai, 1949 och Ashworth and Steiner s. 158. Se även: Cass. Crim. 13 janvier. 1955. 
227 Cass. Crim.11 avril, 1964. 
228 Cass. Crim. 26 avril, 1988. Vid tiden för bokens publicering, var varken självmord eller att provocera 
någon annan att begå självmord ett brott i Frankrike. Det enda brott som författaren kunde dömas för var 
därför underlåtenhet att ingripa. 
229 Tomlinsson s. 461 och Schiff s. 101 f. 
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I ett rättsfall hade några personer gått förbi ett ålderdomshem, där de sett en äldre man 

klättrandes i en telefonstolpe. De förbipasserande hade skrikit till mannan utan respons 

och sedan 30 minuter senare ringt och meddelat servicehuset om mannen. Personerna 

trodde inte att det var någon större fara, utan endast att mannen höll på att rymma. Så 

var inte fallet, mannen hade fastnat med sin livrem, fått en stroke och innan man väl fått 

ned honom var han död. De förbipasserande kunde inte dömas till ansvar, eftersom de 

var omedvetna om att den gamle mannen fått en stroke och svävade i livsfara.230  

       Det krävs inte heller att den handlingspliktige varit fullkomlig i sitt räddningsför-

sök. I ett fall dog en cyklist, eftersom borgmästaren som hjälpt denne upp från ett dike, 

endast trodde att cyklisten var onykter och således lämnat honom sittandes vid vägkan-

ten. När borgmästaren kom tillbaka för att titta till honom var han borta. Han hade blivit 

förd till sjukhus av några andra personer. Borgmästaren hade inte förstått hur allvarligt 

det var med mannen i diket och kunde därför inte dömas.231  

3) Möjlighet att ingripa      

Det måste ha varit möjligt för den handlingspliktige att förhindra faran. Bestämmelsen 

ser ut att ge en stor valfrihet vad gäller sättet att bistå den nödställde. Skyldigheten kan 

uppfyllas antingen genom ett personligt ingripande eller genom att tillkalla hjälp. Valet 

är dock inte fritt, det är den specifika situationen som avgör. Domstolarna har haft en 

tendens att döma personer till ansvar om de endast ringt efter hjälp och inte personligen 

ingripit.232 Beroende på vad situationen gäller kan det alltså vara otillräckligt att endast 

ringa till ambulansen. Cour de Cassation har i en dom från 1956 formulerat en allmän 

regel som stadgar att den handlingspliktige ”ska agera förnuftigt under de specifika 

omständigheterna i valet av metod”.233 I ett nyare fall applicerade Cour de Cassation 

denna regel och dömde en motorcykelförare som kört förbi en ung person som varit 

med om en olycka på motorvägen. Han hade bara ringt polisen, istället för att själv 

stanna bilen och plocka upp barnet, vilket enligt domstolen hade varit det mest förnuf-

tiga.234 Fransk praxis synes enligt min mening stödja sig på en ”bonus pater familias” 

(den gode och ansvarsfulle familjefadern). Vad skulle en fransk, vanlig och god pappa 

göra? Skulle han hoppat i vattnet för att rädda någon? Skulle han stannat och plockat 

                                                           
230 Cass. Crim.17 decembre 1959 n° 398. 
231 Cass. Crim. 21 janvier 1954 n° 224.  
232 Tomlinson s. 460 f. 
233 Cass.crim. 9 octobre 1956, Bull. crim. 1956 n° 616. 
234 Cass. Crim 7 mars, 1991 n° 87-82.011. 
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upp ett trafikskadat barn eller bara ringt ambulansen? Skulle han gått emellan personer 

utanför en krog för att förhindra bråk? 

        Om det är omöjligt att utföra en räddningsaktion kan det således fria den hand-

lingspliktige från ansvar. Den som inte själv kan simma kan t.ex. omöjligen simma och 

rädda en person som håller på att drunkna. Den okunnige simmaren borde dock fortfa-

rande kunna bli straffad, om denne inte kallar på hjälp eller slänger ut en livboj (under 

förutsättning att dessa alternativ går att utföra).  

        Föräldrar som saknar kunskap eller har en låg intelligens och således inte förstår att 

deras barn behöver medicinsk hjälp ska enligt lagen inte dömas.235 En healer som utövat 

sina metoder på ett sjukt barn har däremot dömts enligt lagen, eftersom denne inte med-

delat föräldrarna att de även borde söka läkarhjälp.236 

4) Utan fara för den handlingspliktige själv  

Straffansvar kan bara göras gällande om ingripandet kunnat genomföras utan fara för en 

själv eller andra. Faran som kan uppstå vid själva ingripandet är inte kvalificerat. Stad-

gandet kräver dock inte att en person utsätter sig för en oproportionerligt stor risk, utan 

endast att denne agerar där mänskligheten kräver en möjlig åtgärd, snarare än hjälte-

mod. Om det föreligger en personlig relation torde det påverka riskbedömningen. Den 

handlingspliktiges fysiska och mentala förutsättningar ska beaktas i sammanhanget och 

enligt praxis är det tillräckligt att ingripandet framstår som rimligt med avseende på den 

handlingspliktiges förmåga. Med detta menas t.ex. att en läkare i vissa fall har en mer 

långtgående plikt att hjälpa än vad en lekman har. Även fast lagtexten ger ett intryck av 

att det är tillräckligt att hjälparen ringer efter polis eller ambulans, visar praxis på att 

domstolen fäst större vikt vid hjälparens inställning och goda avsikt, än på det resultat 

som aktionen lett till.237 

       Cour de Cassation har aldrig gjort någon proportionalitetsbedömning, där risken att 

ingripa balanserats mot räddningsinsatsen och fördelarna för den hjälplöse. Det har end-

ast gjort av den lägre rättstillämpningen. Även fast det varit möjligt att ingripa, men då 

den handlingspliktige valt att göra något annat som i slutändan är bättre – kan det fria en 

person från ansvar. I ett fall underlät en person att omedelbart hjälpa en mekaniker vars 

kläder fattat eld när han fixat dennes bil. Den handlingspliktige släckte först elden på sin 

                                                           
235 Cass. Crim 29 juin, 1967 n° 66-93627. 
236 CA Angers 19 Decembre 1963 n° 852, Jfr, CA Grenoble, 9 avril D 1954.375 och Nerac-Croisier & 
Castaignède s. 37 f. 
237 Tomlinson s. 486. 
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bil, innan han hjälpte mekanikern med motiveringen att bilen annars hade exploderat. 

Det friade honom från ansvar.238 

      Slutligen, den handlingspliktige måste veta att personen är i fara, men behöver inte 

veta att ingripandet är riskfritt. I ett rättsfall dömdes några förbipasserande personer som 

underlåtit att agera, eftersom de felaktigt trodde att en cyklist som ramlat och låg skadad 

och blodig vid deras gård var en inbrottstjuv. Den skadade var på gården endast för att 

söka hjälp. De förbipasserande personernas rädsla för deras egen säkerhet hade ingen 

avgörande roll för domslutet.239 

 

5.3.4 Hade ”styvpappan” och ”den vuxne sonen” gått att döma för sin un-
derlåtenhet att agera i Frankrike?  

Efter att ha gått igenom rekvisiten i den franska ”civilkuragelagen” (person i fara, med-

vetenhet om faran, möjlighet att rädda personen och utan fara för en själv), anser jag att 

styvpappan troligen hade gått att döma för underlåtenhet att bistå nödställd person. Det 

som framförallt bör diskuteras är dock om sonen varit i en överhängande fara. En ringa 

misshandel som pågår under en längre tid kan t.ex. inte anses vara överhängande med 

risk för allvarlig skada eller död. I ”styvpappa-fallet” var det de facto en allvarligt 

brännskadad hand. Farans förverkligande medförde snabbt allvarliga konsekvenser i 

form av en djup läderhudsbrännskada, vilken varit förenad med svåra smärtor. Sonen 

var endast två år gammal och kunde naturligt nog inte själv ta sig ur situationen. Styv-

pappan borde utifrån omständigheterna i fallet varit medveten om faran för sonen, sär-

skilt eftersom barnet skrek högt av smärta. Det borde även varit möjligt för styvpappan 

att ingripa, antingen genom att tillkalla sjukvårdspersonal eller själv ta barnet till sjuk-

huset. Det som talar till hans fördel är att han till skillnad från mamman försökte göra 

något. Han gick in på vårdguiden på uppmaning av en vän som kom förbi och ringde 

även till sjukvårdsupplysningen. Det var dock inte det mest förnuftiga valet i situation-

en. Ingripandet hade därtill kunnat genomföras utan fara för honom själv. Enligt den 

franska civilkuragelagen hade det därtill blivit fråga om vännen borde agerat. Antaglig-

en hade även vännen gått att döma för underlåtenhet om man hade ansett att denne bort 

göra mer än att tipsa om sjukvårdsupplysningen. 

                                                           
238 Schiff s. 99 f. 
239 TC Le Mans, 22 Octobre, 1951, J.C.P. II 6557.  
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Vad gäller den vuxne sonen i fallet med hans dementa mamma som skadat sig, är det 

lite mer osäkert om han hade kunnat bli dömd för sin underlåtenhet att bistå nödställd 

person. Situationen förlöpte under flera dagar och av omständigheterna i fallet framstår 

det inte som att det varit allvarligt förrän efter någon dag. Vid fallet konstaterades ett 

lårbensbrott som tillsammans med chocken och försummandet av hennes diabetes fått 

till följd att mamman avled fyra och en halv dag senare. Faran bör dock enligt min me-

ning bedömas som allvarlig och överhängande, eftersom det var en gammal och sjuk 

person. När en äldre person ramlar torde det finns större risker för att en allvarlig skada 

snabbt uppkommer, än vad gäller för en yngre och frisk person. Någon felbedömning 

från sonens sida är det antagligen inte, då han uppgivit att han den tredje dagen förstod 

att hon kommer att dö. Han var även medveten om att frakturer kan leda till döden för 

äldre människor. Det var under flera dagar möjligt för honom att ringa till ambulansen. 

Någon fara för honom själv kan knappast ha funnits. 
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Kap 6. Avslutning och de lege ferenda- diskussion 

Det som jag kommit fram till efter att ha fördjupat mig i garantläran är att den överlag 

är bra för att bestämma ansvar vid de oäkta underlåtenhetsbrotten. Men eftersom det 

fortfarande efter många år, är svårt att komma fram till en enhetlig tillämpning för att 

bestämma straffansvar vid underlåtenhet att inte avbryta ett orsaksförlopp – behövs mer 

praxis på området och i vissa fall skulle även lagstiftning kunna vara ett alternativ. Det 

är viktigt för gemene man att det på något sätt framgår tydligare när man är i en garant-

ställning, så att personen kan anpassa sitt agerande därefter. Det är dock inte nödvändigt 

att i lag fullt ut reglera vem som har en skyldighet att handla. Varken uppsåts- eller 

culpabegreppet är t.ex. lagstadgade, men det som skiljer dessa från garantläran är att de 

fått en fast förankring i rättspraxis och doktrin. Det kan inte garantläran sägas ha fått 

och framförallt inte vad avser situationer som inte grundas på avtal, tjänsteställningar 

eller rättsliga relationer (lagstöd såsom FB), utan istället på sociala förväntningar såsom 

närstående relationer och frivilliga åtaganden. 

       Som tidigare framgått förekommer det två uppfattningar i doktrinen hur en skyldig-

het att handla kan uppkomma. Den ena är rättspliktsteorin som kräver att ett rättsligt 

förhållande föreligger för att en handlingsplikt ska bli aktuell och den andra är garantlä-

ran, som öppnat upp för möjligheten att utsträcka närståendebegreppet något längre. 

Asp, Ulväng och Jareborg som förespråkar garantläran menar att en rättslig relation inte 

är nödvändig för att konstituera ett ansvar enligt BrB för att fysiskt ha orsakat en effekt 

genom underlåtenhet. Huruvida det sedan är möjligt att uträcka ansvaret måste avgöras 

utifrån ett moraliskt och normativt ställningstagande, inte utifrån en lagstadgad rättsplikt 

som lagstiftaren de facto aldrig tagit hänsyn till. Nackdelen med denna tolkning är dock 

att gränsen för ansvar blir svårt att fastställa, eftersom många olika relationer kan omfat-

tas. Därtill finns det ingen överensstämmande uppfattning om hur begreppet närstående 

ska tolkas. Enligt min mening skulle det kunna vara en idé att hämta vägledning från 

BrB 4:4 a och hur begreppet närstående där tolkas.  

        Rättspliktsteorin som är föregångaren till garantläran har konstigt nog anammats 

av Handlingspliktsutredningen. Utredarna menade att i de fall av levnadsgemenskaper, 

där det helt saknas rättsliga regler om tillsynsansvar eller liknande är klart att något 

straffrättsligt ansvar enligt BrB inte kan komma ifråga. Nackdelen med rättspliktsteorin 

är att alla de situationer som inte grundas på en rättslig plikt att handla, faller utanför 

straffansvaret. Detta trots att orsakandet genom underlåtenhet är lika straffbart som ett 
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orsakande genom handling. Handlingspliktsutredningen har vidare ansett att de dö-

mande instanserna, säkerligen skulle hålla sig mycket restriktiva till att utsträcka 

straffansvaret enligt BrB till att omfatta Asp, Ulväng och Jareborgs typer av skyddsga-

rantställningar (nära levnadsgemenskap).240 Efter ”styvpappa-fallet” kan jag nu med 

facit i hand konstatera att utredningen hade fel. 

       Enligt min mening är den gällande uppfattningen i svensk rätt att ett rättsligt förhål-

lande inte är nödvändigt för att grunda en handlingsplikt p.g.a. nära levandsgemenskap. 

Trots att HD i ”styvpappa-fallet” inte var enig om styvpappans ansvar, vilket borde in-

nebära att prejudikatet inte kan anses väga speciellt tungt, anser jag att fallet ändå är 

viktigt. I ”styvpappa-fallet” argumenterade HD nämligen utifrån garantläran och inte 

utifrån att en rättslig plikt måste föreligga för att en handlingsplikt ska uppkomma. An-

ledningen till att styvpappan inte ansågs ansvarig för underlåtenheten, berodde inte på 

att den nära levnadsgemenskapen inte kunde grunda ansvar för en handlingsplikt, utan 

omständigheterna i det specifika fallet ledde till att han inte ansågs vara i en garantställ-

ning. Majoriteten i HD fann till skillnad från mig och de två skiljaktiga – att styvpappan 

inte haft en sådan nära relation och en sådan ställning i förhållande till barnet att han 

deltagit i och haft ett inflytande över barnets omvårdnad och fostran. Det gjorde att sak-

förhållandena följaktligen inte varit sådana att styvpappan på grund av levnadsgemen-

skapen haft en ställning som garant i förhållande till barnet.  

      HD diskuterade också indirekt huruvida ett frivilligt åtagande kunde ha uppkommit 

för styvpappan, eftersom HD ansåg att en garantställning även kan uppkomma, om nå-

gon får anses ha tagit på sig att ansvara för barnet under en kortare eller längre tid. HD 

kom dock fram till att något sådant åtagande inte funnits, eftersom mamman suttit med 

barnet i sitt knä hela kvällen. Precis som Asp, Ulväng och Jareborg anfört kan alltså ett 

frivilligt åtagande vara för handen oavsett om något avtal föreligger. Att HD argumente-

rar på detta sätt i sina domskäl visar att de valt ”deras” uppfattning beträffande hur en 

handlingsplikt kan uppkomma och inte den förlegade rättspliktsteorin. Därtill har lagrå-

det i förarbetena till BrB gett exempel på en situation där ett frivilligt åtagande kan ut-

göra grund för att utdöma straff enligt BrB för framkallande av fara för annan (BrB 

3:9). Enligt min mening utgör detta tillsammans ett starkt stöd för att det inte behöver 

finnas ett lagstadgande för att grunda en handlingsplikt i situationer som avser brott 

enligt BrB. 

                                                           
240 SOU 2011:16 s. 22 f. 
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Som jag tidigare nämnt, är det svårt att bestämma gränsen för ansvaret och vilken per-

sonkrets som kan bli ansvarig. Som jag försökt visa på i den komparativa analysen kan 

en handlingsplikt motsvarande den enligt garantläran grundas på i stort sett samma an-

svarsgrunder som i svensk rätt. Har en person t.ex. ingått ett äktenskap, frivilligt åtagit 

sig att vårda en person eller flyttat hem hos någon annan, då verkar det finnas en ge-

mensam uppfattning att man har en plikt att handla gentemot andra i den levnadsgemen-

skapen. I de fall där det närstående förhållandet (p.g.a. omständigheterna i fallet) inte 

varit tillräckligt för att grunda ansvar, har det frivilliga åtagandet i nästan alla fall där 

det gjorts gällande konstituerat ansvar för underlåtenhet att ingripa. En plikt att handla 

p.g.a. ett frivilligt åtagande uppkommer relativt enkelt i common law, det räcker i stort 

sett att någon tagit på sig ett ansvar för maten i hushållet eller att man påbörjat att för-

söka hjälpa en skadad person. Sammanfattningsvis anser jag att länderna som jag gått 

igenom, hur man än vrider och vänder på det – har en ganska långt driven plikt för en 

närstående person att handla, men att den bortre gränsen är svår att sätta. Praktiskt sett 

är det alltså möjligt att vara i garantställning, utan att vara en rättslig vårdnadshavare 

och kanske inte ens stadigvarande bo tillsammans, men det krävs att situationen i det 

enskilda fallet åtminstone är jämförbar med detta.  

       Vad sedan gäller kriminalisering av underlåtenhet att bistå nödställd person, över-

ensstämmer jag i Handlingspliktsutredningens bedömning att en sådan inte behöver 

införas. Enligt min uppfattning skulle en sådan lag endast innebära en viss utvidgning 

av det straffbelagda området och få en ytterst liten praktisk betydelse. En plikt att bistå 

nödställd skulle kunnat fånga upp många av de nödsituationer som tidigare fallit utanför 

straffansvaret vid oäkta underlåtenhetsbrott d.v.s. alla de relationer som inte grundas på 

en rättslig plikt. Det skulle dock fortfarande inte gått att döma gärningsmännen för ett 

strängare straff i egenskap av gärningsman (t.ex. misshandel eller vållande till annans 

död). För de fallen behövs garantläran eller ett lagstadgande som tar upp alla olika typer 

av relationer som kan straffas för sin underlåtenhet. Det senare torde vara nästintill 

omöjligt. 

        Eftersom HD i ”styvpappa-fallet” kan sägas ha erkänt ansvarsgrunden nära le-

vandsgemenskap och då de inte argumenterade för att en rättslig plikt är nödvändig för 

att konstituera ansvar vid underlåtenhet – kan domen således ha öppnat upp för att fler 

personer i närstående relationer eller p.g.a. ett frivilligt åtagande kan dömas som gär-

ningsmän enligt BrB. I ett de lege ferenda- perspektiv anser jag därför att en ”civilkura-

gelag” får anses än mer obehövlig. Sen finns det såklart inget som hindrar att svensk rätt 
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skulle ha en civilkuragelag, men jag tror som sagt inte att den skulle komma till an-

vändning speciellt ofta och även kanske leda till att människor inte vågar vittna eller 

anmäla brott. 

      Frankrikes ”civilkuragelag” fångar upp många fall som annars inte skulle gå att 

straffa, eftersom de är mycket restriktiva till att utsträcka typiska handlingsbrott såsom 

mord till att omfatta underlåtenhet. Även fast lagen verkar fungera i Frankrike, anser jag 

att en mamma som t.ex. medvetet underlåtit att hjälpa sitt barn som fallit ner från ett 

högt träd, med svåra smärtor som följd, måste gå att döma för misshandel och inte end-

ast underlåtenhet att bistå nödställd. För Sveriges del hade en motsvarighet till den 

franska ”civilkuragelagen” svårligen passat in, då rekvisiten enligt min mening är för 

vaga och öppet formulerade. Därtill är garantläran i Sverige de facto avsevärt mer ut-

vecklad och således kan och bör användas vid de oäkta underlåtenhetsbrotten.  

       Trots att garantläran enligt min mening (efter HD-domen) fått ett starkare fäste i 

svensk rätt, kan det ändå vara av intresse att skapa ett extra skydd för vissa närstående 

relationer. Jag är väl medveten om att moraliska förpliktelser bör skiljas från straffrätts-

liga, men i vissa fall är det möjligt att stödja moraliskt förkastliga gärningar med lag. 

Jag menar att en del relationer är mer skyddsvärda än andra, t.ex. den mellan å ena sidan 

barn eller ”sårbara vuxna” som inte kan ta hand om sig själva och å andra sidan närstå-

ende personer som bör ha ett särskilt ansvar. Jag är i dessa situationer inte främmande 

för att kriminalisera underlåtenhet att agera i nära levandsgemenskap (såsom ett äkta 

underlåtenhetsbrott), om den skyddsvärda personen utgörs av ett barn eller en ”sårbar” 

vuxen. Det engelska stadgandet; Section 5 of the Domestic Violence, Crime and Victims 

act 2004 (avsnitt 5.2.3.7.2) skulle kunna tjäna som inspiration. Denna lag har till syfte 

att skydda barn och sårbara personer från död eller allvarlig skada i hemmiljö och inne-

bär att medlemmar i samma hushåll, som haft frekvent kontakt med ”offret” och som 

borde haft eller haft vetskap om missförhållanden i hemmet, men underlåtit att skydda 

barnet eller den sårbara personen/ eller tillåtit att det fortgått kan bli dömd för sin under-

låtenhet. Nackdelen är dock att en sådan lag också kan leda till gränsdragningsproblem i 

praktiken vad gäller vem som ska anses vara omfattad i begreppet ”medlemmar i 

samma hushåll”. Ett begrepp som torde kunna tolkas utifrån 4:4 a BrB och det engelska 

stadgandet.  

       Med anledning av de svårigheter som domstolarna möter när oäkta underlåtenhets-

brott väl tas upp av åklagarna, skulle en sådan lag möjligen göra bedömningen något 

lättare. Därtill hade troligen fler fall lett till åtal, än vad som görs idag. Av den praxis 
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som finns vad gäller rättsliga närstående förhållanden (ex. förälder – barn), finns det 

trots allt ganska många avgöranden. Många levnadsgemenskaper idag består inte bara 

av rättsliga förhållanden, och sannolikt borde många fler straffvärda fall finnas, men 

som nu av någon anledning inte uppdagas. Om det beror på att åklagarna hyser medli-

dande med personerna som av en eller annan anledning underlåtit att agera, eller om det 

beror på att rättsläget varit väldigt oklart kan jag inte svara på. Det borde dock numera 

stå klart att någon rättslig relation inte är nödvändig för att konstituera ansvar. 

      Om ”vuxen son-fallet” hade överklagats är jag relativt säker på att hovrätten hade 

dömt sonen för vållande till annans död, med hänvisning till ”styvpappa-fallet”, som 

enligt min mening klargjort att en garantställning kan uppkomma från ett närstående 

förhållande utan att något annat lagstöd uppställs och då ett frivilligt åtagande förelig-

ger. Anledningen till att den vuxne sonen till skillnad från styvpappan borde kunna dö-

mas för underlåtenheten, är för att han indirekt åtagit sig att ta hand om henne och ef-

tersom mamman varit helt utelämnad till hans omsorg. Mamman torde kunna likställas 

med ett ”hjälplöst barn”. Jag menar således att sonen borde varit att bedöma som 

skyddsgarant gentemot sin mamma grundat på det frivilliga åtagandet. Huruvida endast 

det närstående förhållandet varit tillräckligt för att skapa en handlingsplikt är betydligt 

mer tveksamt. 

      Jag hoppas att underrätterna i ett de lege feranda-perspektiv kan få vägledning av 

”styvpappa-fallet” och att garantläran genom detta fall och denna framställning fått en 

något klarare innebörd vad gäller skyldigheten att agera för personer i nära levandsge-

menskap. 
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Bilaga 1 

Section 5 of the Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 (amended 
2012) 

 - Causing or allowing a child or vulnerable adult to die or suffer serious physical 
harm 
(1) A person (“D”) is guilty of an offence if - 
 (a) a child or vulnerable adult (“V”) dies or suffers serious physical harm as a result of 
the unlawful act of a person who - 
(i) was a member of the same household as V, and 
(ii) had frequent contact with him, 
 (b) D was such a person at the time of that act, 
(c) at that time there was a significant risk of serious physical harm being caused to V 
by the unlawful act of such a person, and 
 (d) either D was the person whose act caused V’s death the death or serious physical 
harm or - 
(i) D was, or ought to have been, aware of the risk mentioned in paragraph (c), 
(ii) D failed to take such steps as he could reasonably have been expected to take to pro-
tect V from the risk, and 
(iii) the act occurred in circumstances of the kind that D foresaw or ought to have fore-
seen. 
 (2) The prosecution does not have to prove whether it is the first alternative in subsec-
tion (1)(d) or the second (sub-paragraphs (i) to (iii)) that applies. 
 (3) If D was not the mother or father of V - 
 (a) D may not be charged with an offence under this section if he was under the age of 
16 at the time of the act that caused V’s death the death or serious physical harm; 
 (b) for the purposes of subsection (1)(d)(ii) D could not have been expected to take any 
such step as is referred to there before attaining that age. 
 (4) For the purposes of this section - 
 (a) a person is to be regarded as a “member” of a particular household, even if he does 
not live in that household, if he visits it so often and for such periods of time that it is 
reasonable to regard him as a member of it; 
 (b) where V lived in different households at different times, “the same household as V” 
refers to the household in which V was living at the time of the act that caused V’s 
death  the death or serious physical harm. 
 (5) For the purposes of this section an “unlawful” act is one that 
(a) constitutes an offence, or 
 (b) would constitute an offence but for being the act of  
 (i) a person under the age of ten, or 
(ii)a person entitled to rely on a defence of insanity. 
 Paragraph (b) does not apply to an act of D. 
(6) In this section:  
“act” includes a course of conduct and also includes omission; 
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“child” means a person under the age of 16; 
“serious” harm means harm that amounts to grievous bodily harm for the purposes of 
the Offences against the Person Act 1861 (c. 100); 
“vulnerable adult” means a person aged 16 or over whose ability to protect himself from 
violence, abuse or neglect is significantly impaired through physical or mental disability 
or illness, through old age or otherwise.  
(7) A person guilty of an offence under this section of causing or allowing a person's 
death is liable on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding 14 
years or to a fine, or to both. 
(8) A person guilty of an offence under this section of causing or allowing a person to 
suffer serious physical harm is liable on conviction on indictment to imprisonment for a 
term not exceeding 10 years or to a fine, or to both. 
 

Bilaga 2 

General Statutes (Rev. to 1993) § 53-21:    

Any person who wilfully or unlawfully causes or permits any child under the age of 
sixteen years to be placed in such a situation that its life or limb is endangered, or its 
health is likely to be injured, or its morals likely to be impaired, or does any act likely to 
impair the health or morals of any such child, shall be fined not more than five hundred 
dollars or imprisoned not more than ten years or both. 
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