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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen av mer eller mindre autonoma fordon har pågått i många år och idag 

pågår försöksverksamhet med sådana fordon i allmän trafik i ett flertal olika länder. I 

Sverige har sådan verksamhet ännu inte startat men redan 2017 beräknas 100 själv-

körande Volvobilar testköras i allmän trafik i Göteborg i projektet DriveMe. Det pågår 

även projekt i Stockholm där ett antal aktörer samverkar kring att bygga upp en test-

miljö för självkörande fordon i stadsmiljö i Kista. De autonoma bilarna är således på 

framfart både i Sverige och världen. Flera fordonstillverkare och andra aktörer har 

meddelat att de kommer ta fram självkörande bilar och introducera dem på marknaden i 

slutet av 2020 och framåt. Det handlar då troligen om fordon som klarar av hela 

köruppgiften under vissa förutsättningar, exempelvis på rätt vägtyp och under vissa 

väderförhållanden. Tekniken för att framföra fordon helt utan förare finns dock redan 

idag vilket Google har visat genom sina försök i USA. När dessa kommer vara redo att 

föras ut på marknaden är dock oklart. Det finns företag som menar att de är redo att 

introducera sådana fordon i början av 2020-talet medan andra intressenter förutspår att 

det inte kommer ske före 2025.1 

 

Vad är då en autonom bil? Till skillnad från en ”vanlig bil” körs en autonom bil med 

hjälp av olika förarstödjande system. Dessa system sköter delar av eller hela kör-

uppgiften så att de personer som färdas i bilen inte behöver göra det. Således skiljer sig 

körning med en autonom bil från körning med en ”vanlig bil”. Eftersom lagstiftning och 

praxis på området är obefintlig i Sverige finns det en del juridiska frågor som behöver 

utredas. T.ex. kommer bedömningen av vem, om någon, som kommer bli straffrättsligt 

ansvarig vid olika brott begångna vid körning med autonom bil inte bli densamma som 

vid körning med en ”vanlig bil”. Detta är något som behöver utredas innan de autonoma 

bilarna introduceras på marknaden. 

 

Fördelarna med autonom bilkörning är många. Till skillnad från en mänsklig förare kan 

ett körsystem varken bli trött, distraherat eller berusat. Den vanligaste anledningen till 

fordonsolyckor är felbedömningar gjorda av just föraren; den anledningen står för 95 % 

                                                
1 Transportstyrelsen, Förstudie om autonom körning, s 16. 
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av alla fordonsolyckor.2 Den ökade säkerheten är en av de främsta fördelarna med 

autonom bilkörning. Detta är något som Volvo trycker särskilt på när de uttrycker att 

antalet olyckor kommer att minska. Volvo uttalar själva att de har som mål att ingen år 

2020 ska förolyckas eller skadas allvarligt i en ny Volvobil och man menar att en viktig 

del av den visionen är arbetet med autonom bilkörning.3 Även trängseln i trafiken 

förväntas minska eftersom fordonen kommer kunna köra i högre hastigheter och med 

kortare avstånd.4 Autonom bilkörning möjliggör även för en förändrad stadsbild då 

körbanorna inte kommer behöva vara lika breda då bilarna förs fram med en större 

precision.5 På så vis kommer man kunna ge mindre plats till bilar och vägar och istället 

ge mer plats till trottoarer, cykelbanor och andra ytor som kan tänkas önskvärda. De 

autonoma bilarna kommer även bidra till en minskning av miljöpåverkan då den 

autonoma körningen är mer klimatsmart än den körning som utförs av fysiska personer.6 

 

Att bilolyckorna skulle minska är så klart en attraktiv fördel med de autonoma bilarna. 

Enligt statistik från Transportstyrelsen dog 259 personer i biltrafiken 2015. Samma år 

skadades 19 639 personer, varav 2 445 svårt. År 2014 var dödssiffran något högre, 270 

personer, medan antalet skadade var något lägre med 17 525, varav 2395 var svårt 

skadade.7 Det finns med andra ord många liv att rädda och skador att undvika. Att 

olyckor inte kommer att ske alls är dock inte något att räkna med då det trots allt 

fortfarande är människor som skapat systemen. Den 9 maj 2016 rapporterades det första 

dödsfallet vid körning med en autonom bil där autopiloten var inkopplad.8 Med 

anledning av detta behöver det undersökas dels om och i sådana fall vilka brott som kan 

begås vid autonom bilkörning, dels vem eller vilka som vid dessa brott är straffrättsligt 

ansvarig/a. Att reda ut de juridiska frågor som uppkommer vid autonom bilkörning är 

något som görs både i Sverige och runtom i världen. Myndigheter och företag genomför 

utredningar på området och de juridiska frågorna håller på att benas ut; på Stanford Law 

                                                
2 Beiker, Legal Aspects of Autonomous Driving, s 1149. 
3 http://stat.bytbil.com/nyheter/volvo-vill-paskynda-utvecklingen-av-autonom-bilkorning-844. 
4 Transportstyrelsen, Förstudie om autonom körning, s 42. 
5 Transportstyrelsen, Förstudie om autonom körning, s 50. 
6 SOU 2016:28, s 144. 
7 http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik-och-
register/Vag/Olycksstatistik/Polisrapporterad-statistik/Nationell-statistik/. 
8 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23095835.ab. 
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School finns det t.ex. en kurs i juridik gällande just autonom fordonskörning.9 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det finns idag ingen specifik reglering för autonoma fordon i Sverige. Ännu är det inte 

klarlagt vad som gäller rent juridiskt när det kommer till sådana fordon. Det finns inga 

specifika lagar för just autonoma fordon och ännu har det inte kommit någon praxis på 

området. Denna uppsats syftar till att utreda vem eller vilka (om någon) som ska bära 

det straffrättsliga ansvaret vid autonom bilkörning. Frågan jag ämnar besvara är under 

vilka förutsättningar någon eller några av ägaren, tillverkaren och en fysisk person i 

bilen kan hållas ansvariga för de typiska trafikbrotten vårdslöshet i trafik och vållande 

till annans död vid körning med en autonom bil.  

 

För att besvara min fråga kommer jag bland annat reda ut en del viktiga begrepp som i 

nuläget är oklara när det gäller bilar med autonoma körsystem; exempelvis vem som är 

att anse som förare men även diverse begrepp som finns då man talar om bilar med 

autonoma körsystem. Jag kommer även se till grundläggande straffrättsliga principer 

och teorier och hur dessa bör appliceras då frågor rörande straffrättsligt ansvar vid 

autonom bilkörning behandlas. Vidare kommer jag redovisa de krav som ställs för att 

straffrättsligt ansvar ska bli aktuellt. Jag kommer även föra en diskussion kring huruvida 

dessa krav är uppfyllda eller inte av de olika personerna och brotten som jag i 

frågeställningen valt att fokusera på.  

 

Med ”en fysisk person i bilen” menar jag den person som vid ”vanlig bilkörning” 

normalt anses vara förare. Alltså den person som sitter vid, den eventuella, ratten. 

Anledningen till att jag i denna uppsats inte benämner denna person såsom förare är för 

att det vid körande med autonoma bilar inte ska tas för givet att det är just den personen 

som är att anse som förare i rättslig mening.  

 

1.3 Metod och material 

För att uppnå syftet med uppsatsen har jag använt mig av den rättsdogmatiska metoden. 

Denna metod innebär att jag försökt utröna rättsläget genom att studera lagtext, 

                                                
9 https://law.stanford.edu/courses/legal-aspects-of-autonomous-driving/. 
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förarbeten, praxis och doktrin. Eftersom området ännu inte är reglerat används källorna 

till att försöka föra resonemang kring hur det kan tänkas bli med hänsyn till hur det ser 

ut på andra områden och enligt gällande principer på området. Detta snarare än för att 

försöka förklara ett rådande rättsläge och hur det de facto ser ut. 

 

Genom uppsatsen benämner jag konsekvent alla personer som ”han”. Detta ska, i 

enlighet med sedan länge vedertaget juridiskt-tekniskt språkbruk, förstås som ”han eller 

hon”.10 

 

I uppsatsen använder jag mig en del av betänkandet SOU 2016:28 ”Vägen till 

självkörande fordon - försöksverksamhet”, detta trots att denna utredning främst utreder 

självkörande fordon i försöksverksamhet. Jag anser att många av de resonemang som 

förs där även är tillämpliga då de autonoma bilarna finns ute på marknaden. Jag vill 

dock klargöra att jag vid arbetet med denna uppsats varit medveten om att utredningen 

rör just testverksamhet och att jag vid min användning av källan haft detta i åtanke. 

Vidare bör påpekas att det material som berör det område uppsatsen behandlar inte är 

särskilt omfattande. Området är ännu oreglerat och det finns många frågetecken både 

nationellt och internationellt.  

 

1.4 Avgränsning 

Som nämnts ovan är körning med autonoma bilar ännu inte reglerat och det finns inte 

någon praxis på området. Detta innebär att straffansvar vid alla brott som kan relateras 

till körning med en sådan bil är av intresse. Jag kommer dock, som ovan nämnts, inte gå 

igenom vem som bär det straffrättsliga ansvaret vid alla brott utan avgränsar mig till att 

undersöka brotten vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Anledningen till att 

jag valt dessa två brott är för att det är två till utformningen olika brott. Vid vårdslöshet 

i trafik krävs att gärningsmannen är att anse som vägtrafikant eller förare. Vem som kan 

bära det straffrättsliga ansvaret för brottet är således begränsat till att gälla vägtrafikant 

eller förare. Detta till skillnad från brottet vållande till annans död. Vid detta brott upp-

ställs inget krav på att gärningsmannen ska ha en viss specifik egenskap, t.ex. förare av 

fordon. Istället är det mer öppet vem som kan bära det straffrättsliga ansvaret. 

 

                                                
10 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 402. 
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Vidare görs en avgränsning då jag i denna uppsats endast undersöker det straffrättsliga 

ansvaret utifrån kriterierna för otillåten gärning. Uppsatsen behandlar alltså inte 

kriterierna för personligt ansvar. Jag avgränsar mig också såtillvida att jag inte kommer 

undersöka det straffrättsliga ansvaret för alla tänkbara personer utan avgränsar mig till 

att undersöka detta för tre personer: en fysisk person i bilen, ägaren och tillverkaren. 

Det finns så klart fler personer som skulle kunna tänkas bli straffrättsligt ansvariga vid 

autonom bilkörning. Det kan, utöver en fysisk person i bilen, tillverkaren och ägaren, 

vara bilhandlaren som sålt bilen, någon på företaget som tillverkar en viss del av bilen, 

någon som arbetar på verkstaden som utfört en reparation av bilen, väghållaren som 

ansvarar för underhållet av vägen, m.fl.. Anledningen till att jag valt att titta på just 

ägaren, den fysiska personen i bilen och tillverkaren är för att de representerar ett brett 

spektrum av tänkbara straffrättsligt ansvariga personer och öppnar upp för en bred och 

intressant diskussion i uppsatsen. 

 

1.5 Disposition 

Som nämnts ovan är det brotten vårdslöshet i trafik (1 § Lag (1951:649) om straff för 

vissa trafikbrott (TBL)) och vållande till annans död (3 kap. 7 § Brottsbalken (BrB)) 

som kommer diskuteras i denna uppsats. Jag kommer undersöka vem eller vilka (om 

någon) av en fysisk person i bilen, ägaren och tillverkaren som kan komma att bära det 

straffrättsliga ansvaret för dessa brott vid autonom bilkörning.  

 

Det första och andra kapitlet syftar till att ge en introduktion och bakgrund till ämnet. I 

dessa kapitel förklaras det juridiska problem som uppsatsen ska behandla och vilka 

avgränsningar som gjorts. Vidare presenteras en genomgång av hur autonoma bilar 

fungerar och klassificeras. I det tredje kapitlet redogörs för de grundläggande förut-

sättningar som uppställs för att straffrättsligt ansvar ska bli aktuellt. Särskilt fokus läggs 

i detta kapitel på gärningsculpaprövningen eftersom denna ska tillämpas i både det 

fjärde och det femte kapitlet. 

 

Det fjärde kapitlet behandlar brottet vårdslöshet i trafik. I kapitlet diskuteras brottets 

rekvisit och särskilt fokus läggs på att utreda vem som vid körning med autonoma bilar 

av olika grader är att anse som förare. Sedermera diskuteras huruvida straffansvar kan 

bli aktuellt för ägaren, tillverkaren och/eller en fysisk person i bilen. I samband med 
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denna diskussion behandlas legalitetsprincipen, konformitetsprincipen, brotts-

beskrivningsenlighet och gärningsculpa.  

 

I det femte kapitlet behandlas brottet vållande till annans död. Även här diskuteras 

huruvida straffansvar kan bli aktuellt för ägaren, tillverkaren och/eller en fysisk person i 

bilen. I samband med detta diskuteras gärningsculpa men även underlåtenhet. 

Avslutningsvis presenteras i det sjätte kapitlet de slutsatser jag kommit fram till i 

uppsatsen. 

 

2 Autonoma bilar 

Hur de autonoma bilarna kommer fungera i framtiden är svårt att säga. Detta skiljer sig 

och kan i framtiden fortsätta skilja sig mellan olika bilar och tillverkare. Ett exempel är 

att det finns skillnader i vilka tekniker som används för att skapa systemets autonoma 

funktioner. T.ex. kan positionering av fordon ske med GPS, genom sensorer och/eller 

genom att fordonen kommunicerar med omkringliggande fordon.11  

 

Det finns idag ingen vedertagen definition av självkörande fordon vare sig nationellt 

eller internationellt. Vidare är det så att ett fordon kan vara mer eller mindre 

självkörande. För att beskriva automatiseringen av fordon används därför ofta en 

klassificering i olika nivåer. Det finns ett antal olika förslag på klassificeringar och även 

om dessa har likheter så skiljer de sig i antal nivåer, terminologi och vad som ingår i 

respektive klass.12 Exempelvis har klassificeringar tagits fram av tyska Bundesanstalt 

für Straßenwesen (BASt)13 och amerikanska National Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA14)15. Båda dessa system definierar fem grader av automation; 

från grad noll där fordonen inte har något kontrollsystem automatiserat till grad fyra 

som är helt självkörande.16 Jag väljer dock att i denna uppsats använda mig av den 

                                                
11 Trafikanalys, Rapport 2015:6, s 11. 
12 SOU 2016:28, s 37. 
13 Gasser och Westhoff, BASt-study (2012), s 3 f. 
14 NHTSA är en myndighet under det amerikanska transportdepartementet. Myndigheten 
ansvarar bl.a. för att minska dödsfall, skador och ekonomiska förluster till följd av olyckor med 
motorfordon. 
15 NHTSA, 2013. 
16 Trafikanalys, Rapport 2015:6, s 12. 
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nivåindelning som har tagits fram av Society of Automotive Engineers (SAE).17 Detta 

för att den med sina sex nivåindelningar erbjuder en mer noggrann beskrivning av 

skillnaderna mellan de olika nivåerna jämfört med de nivåindelningar som innehåller 

färre steg. SAE:s definition är även intressant av den anledningen att organisationen är 

internationell och samlar 138 000 ingenjörer inom bl.a. fordonsindustrin. Definitionen 

borde därför ha potential att få internationellt genomslag åtminstone inom dessa 

kretsar.18 Det är just SAE:s klassificering som för tillfället har fått störst genomslag men 

det är ännu för tidigt att säga om den kommer att nå status av internationell standard.19 I 

tabell 1 redovisas nämnda nivåindelning. 

 

Tabell 1  Automatiseringsnivåer enligt SAE20 

Nivå Namn Beskrivning 
0 Ingen 

automatisering 
Föraren har fullständig kontroll över alla aspekter av 
köruppgiften, även om varnings- och interventionssystem 
stödjer föraren i detta. 

1 Förarstöd Ett förarstödjande system hjälper föraren i vissa 
trafiksituationer att antingen styra eller accelerera/bromsa 
under förutsättning att föraren har kontroll över andra 
delar av köruppgiften. 

2 Partiell 
automatisering 

Ett eller flera förarstödjande system hjälper föraren i 
vissa trafiksituationer att styra och accelerera/bromsa 
under förutsättning att föraren har kontroll över andra 
delar av köruppgiften. 

3 Villkorlig 
automatisering 

Ett automatiserat körsystem har kontroll över 
köruppgiften i vissa trafiksituationer under förutsättning 
att föraren reagerar på ett lämpligt sätt när systemet begär 
att föraren ingriper. 

4 Hög 
automatisering 

Ett automatiserat körsystem har kontroll över 
köruppgiften i vissa trafiksituationer. Det finns en förare i 
fordonet, men föraren behövs inte när fordonet är inställt 
på självkörande läge. Exempelvis kan självkörande 
fordon vara tillåtet på en viss vägsträcka, men när det 
tillåtna området upphör måste föraren ta över. Om 
föraren inte reagerar på lämpligt sätt kan fordonet ändå 
hantera situationen. 

5 Full 
automatisering 

Ett automatiserat körsystem har kontroll över 
köruppgiften i alla trafiksituationer och miljöer som den 
fysiska föraren klarar av. Fordonet kan vara förarlöst. 

  

                                                
17 www.sae.org/autodrive. 
18 Trafikanalys, Rapport 2015:6, s 15. 
19 Trafikanalys, Rapport 2015:6, s 16. 
20 Översättning gjord i SOU 2016:28, s 38. 
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Det finns idag flera förarstödjande tekniker i fordon. Exempel på sådana tekniker är 

bl.a. körfältsassistans, automatisk inbromsning och parkeringsassistans. Genom att olika 

förarstödjande tekniker kombineras ökar automatiseringsgraden och på nivå fem kan 

systemet helt ersätta föraren.21  

 

3 Krav för straffansvar 

3.1 Kraven 

I denna uppsats ska det, som nämnts ovan, undersökas om någon eller några av ägaren, 

tillverkaren eller en fysisk person i bilen kan bli straffrättsligt ansvariga för brott vid 

autonom bilkörning. Vad krävs då för att någon ska kunna bli straffrättsligt ansvarig? 

Jag väljer att gå till doktrinen för att söka svar på denna fråga. I svensk lag ges nämligen 

inte en fullständig bild av vad som gäller. Vissa riktlinjer ges dock som i 1 kap. 1 § BrB 

där det stadgas att brott är en gärning som är beskriven i brottsbalken eller i annan lag 

eller författning och för vilken straff är föreskrivet. Vidare stadgas i 1 kap. 2 § BrB att 

om inte annat är särskilt föreskrivet ska en gärning anses som brott endast då den 

begåtts uppsåtligen. Någon fullständig bild av vad som gäller ges dock inte i lagen. 

 

I doktrinen presenterar olika författare kraven för straffansvar på olika sätt men 

resultatet av de olika presentationerna tycks ändå ha ett tämligen likt innehåll. I 

Kriminalrättens grunder presenterar Asp m.fl. en sammanfattning av de krav som 

uppställs för straffrättsligt ansvar. I denna sammanfattning gör de en uppdelning mellan 

rekvisit för otillåten gärning och rekvisit för personligt ansvar. Rekvisiten för otillåten 

gärning innefattar bl.a. krav på brottsbeskrivningsenlighet, gärningsculpa, att det inte 

föreligger nationella begränsningar, att de villkor som gäller vid underlåtenhetsansvar är 

uppfyllda och att det inte finns några rättfärdigande omständigheter. Rekvisiten för 

personligt ansvar innefattar ett allmänt skuldkrav och ett krav på att det inte får finnas 

några ursäktande omständigheter.22 

 

Leijonhufvud m.fl. presenterar å sin sida en sammanfattning i form av en åttastegs-

metod där en uppdelning görs mellan en objektiv sida och en subjektiv sida. Den 

                                                
21 SOU 2016:28, s 39. 
22 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 66. 
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objektiva sidan går ut på att undersöka vilket eller vilka brott som aktualiseras, om 

förutsättningarna enligt brottsbeskrivningarna är uppfyllda och om gärningen är tillåten 

med hänvisning till någon objektiv ansvarsfrihetsgrund. Den subjektiva sidan går ut på 

att undersöka om det ställs krav på uppsåt eller oaktsamhet, om gärningsmannens 

uppsåt eller oaktsamhet täcker de objektiva rekvisiten och att pröva om förövaren ska 

ursäktas med hänvisning till någon subjektiv ansvarsfrihetsgrund.23 

 

Som synes är dessa sammanfattningar tämligen lika. Asp m.fl. uttrycker dock att en 

uppdelning i objektiva och subjektiva rekvisit inte är lämplig eftersom en sådan 

terminologi kan vara vilseledande, bland annat därför att det bland de s.k. objektiva 

rekvisiten kan finnas sådana som har en utpräglat ”subjektiv” karaktär.24 En uppdelning 

mellan objektiva och subjektiva rekvisit görs dock av fler författare på området, t.ex. 

Strahl och Agge.25 Detta till trots är jag av uppfattningen att innehållet är så pass likt att 

den sammanfattning som uppställts av Asp m.fl. kan användas som gällande inom 

straffrätten generellt.  

 

I denna uppsats kommer jag vid de olika brotten endast ta upp och diskutera de krav för 

straffansvar som är relevanta vid just dessa olika brott. Jag kommer således inte 

diskutera alla de krav som kan tänkas behöva ställas upp vid alla tänkbara brott i alla 

tänkbara situationer (som ju är utgångspunkten för de ovan diskuterade författarna) utan 

kommer utgå från de krav som är mest relevanta vid just den i denna uppsats tänkta 

situationen och just de nedan diskuterade brotten. 

 

3.2 Gärningsculpa och adekvat kausalitet 

3.2.1 Allmänt om gärningsculpa och adekvat kausalitet 

Straffbestämmelserna är inte sällan skrivna så att de rent språkligt omfattar ett flertal 

olika sätt att orsaka ett visst resultat på. Ett exempel på detta är brottet vållande till 

annans död. För att begå det brottet krävs endast att någon ”av oaktsamhet orsakar 

annans död”. Det vore dock orimligt om alla som på något sätt kan anses ha orsakat 

någons död skulle bli straffrättsligt ansvariga för detta. Det skulle i praktiken innebära 

                                                
23 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren, Straffansvar, s 43. 
24 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 58. 
25 Agge, Straffrättens allmänna del: föreläsningar, s 245 och Strahl, Allmän straffrätt i vad angår 
brotten, s 20. 
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att det knappt fanns några gränser för vilka som skulle bära det straffrättsliga ansvaret. 

Ett exempel på en sådan situation är om A skickar iväg B för att utföra ett ärende och B 

blir påkörd på vägen av C. I en sådan situation skulle inte bara C anses ha orsakat B:s 

död; det skulle även anses att A gjort detsamma. Ett än mer långtgående exempel, som 

väl visar på orimligheten med en sådan situation, på människor som skulle anses ha 

orsakat B:s död är C:s föräldrar. Utan dessa hade C inte kommit till världen och således 

skulle händelsen inte ha inträffat. För att undvika sådan orimlighet görs en bedömning, 

när straffrättsligt ansvar ska utdömas, av vilka orsakanden som är straffrättsligt 

relevanta. I äldre doktrin (t.ex. Agge och Strahl) görs det genom ett krav på adekvat 

kausalitet. I nyare doktrin (t.ex. Jareborg) används istället kravet på gärningsculpa. 

 

Gärningsculpa handlar i huvudsak om att bedöma om gärningen som orsakat följden är 

sådan att den inte bör företas (d.v.s. om gärningen innefattar ett otillåtet risktagande och 

alltså är oaktsam) och om följden faktiskt har orsakats av denna oaktsamhet.26 Kravet på 

gärningsculpa prövas genom att två frågor besvaras: 

1. Innefattar den kontrollerade gärning som gärningsmannen begår ett otillåtet 

risktagande, och 

2. Har gärningen orsakat följden på ett relevant sätt.27 

 

För att straffrättsligt ansvar ska kunna utdömas enligt gärningsculpaprövning krävs 

alltså att gärningsmannen kan tillskrivas en kontrollerad gärning, att denna gärning kan 

sägas innefatta ett otillåtet risktagande (vilket är detsamma som att gärningen är 

oaktsam) och att denna oaktsamhet har orsakat den brottsbeskrivningsenliga följden på 

ett relevant sätt.  

 

Agge menar att det av tvingande praktiska skäl måste kunna göras ett urval bland alla de 

gärningar som på något sätt påverkar ett visst händelseförlopp. Urvalet ska göras så att 

endast sådana gärningar anses utgöra orsak till en effekt som på ett mera påtagligt eller 

väsentligt sätt påverkat skeendet. Han framhåller vidare att detta urval, särskilt när det 

kommer till straffrätten, måste ske med hänsyn till det praktiska syfte som finns med 

rättsreglerna. Detta syfte är att påverka människor i sådan riktning att de avstår från 

                                                
26 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 62. 
27 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 135. 
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handlingar som med hjälp av tidigare erfarenheter uppfattas som orsak till en därefter 

inträdd skadlig förändring.28  

 

Enligt den engelske filosofen John Stuart Mills orsakslära, den s.k. betingelseteorin eller 

ekvivalensteorin, föreligger ett orsakssamband mellan en viss handling och en viss 

effekt om det är så att effekten uteblir om handlingen uteblir. Orsakssamband föreligger 

om en handling utgjort en nödvändig förutsättning (betingelse) för effektens inträde. Ett 

sådant orsakssamband prövas genom att jämföra det inträffade förloppet med det för-

lopp som man kan förmoda skulle ha utspelats om handlingen inte hade företagits.29 När 

man ska bestämma huruvida en omständighet är orsak enligt betingelseläran ska övriga 

omständigheter antas vara oförändrade. Man ska alltså tänka sig hur det skulle gått om 

handlingen inte företagits. Om då effekten, t.ex. döden, inte följt är handlingen orsak.30 

 

Kravet på adekvat kausalitet fyller samma funktion som kravet på gärningsculpa. Det 

handlar om att inte alla gärningar som på något sätt bidragit till att orsaka en viss 

händelse ska ses som straffrättsligt relevanta. Asp m.fl. hävdar dock att adekvat 

kausalitet är något som numera endast används inom skadeståndsrätten och att det, 

numera, är kravet på gärningsculpa som gäller på straffrättens område.31 Med anledning 

av detta kommer jag fortsättningsvis i denna uppsats till större delen skriva om kravet 

på gärningsculpa även om detta till större del blott handlar om terminologi. 

 

3.2.2 Gärningskontroll 

Att en handling är kontrollerad innebär att gärningsmannen på order kan avsluta eller 

hejda det kausala skeende som hans handlande innebär. Att en underlåtenhet är 

kontrollerad innebär att gärningsmannen på order kan utföra den relevanta handlingen. 

Gärningskontroll handlar således om personens förmåga att göra något visst som har 

kausala konsekvenser.32 För att en gärning ska anses vara kontrollerad krävs inte att 

gärningsmannen faktiskt råder över utvecklingen av händelseförloppet. Ifrån gärnings-

mannens synpunkt framstår beteckningen ”kontrollerbar gärning” som mer passande. 

                                                
28 Agge, Straffrättens allmänna del: föreläsningar, s 290. 
29 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren, Straffansvar, s 58. 
30 Strahl, Straffrättens allmänna del, s 25 f. 
31 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 138. 
32 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 30. 
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Vidare har kontrollen inte omedelbart att göra med förmågan att åstadkomma att brott 

förövas, utan snarare förmågan att förhindra att brott förövas.33 

 

3.2.3 Otillåtet risktagande 

En del av gärningsculpaprövningen är att utreda huruvida gärningsmannen begår ett 

otillåtet risktagande. Att detta är en del av prövningen beror på att alla risker inte är 

straffrättsligt relevanta. En risk är relevant endast om det finns goda skäl att beakta den. 

Gärningsculpaprövningen hjälper till att avgöra vilket mått av risktagande som 

samhället från straffrättslig synpunkt kan eller inte kan tolerera i olika sammanhang.34 

Det som gör ett risktagande otillåtet är ofta att existensen av risken utgör ett tillräckligt 

starkt skäl för en ansvarsfull person att avstå från att företa den kontrollerade gärning-

en.35 Det gäller att kunna motivera varför gärningen är ett otillåtet risktagande. Går det 

inte att motivera är gärningen tillåten och straffansvar är uteslutet. I Asp m.fl. förklaras 

att ett otillåtet risktagande genom handling föreligger om: 

1. Utförandet av den kontrollerade gärningen innebär en risk för att den 

okontrollerade följden inträffar; och 

2. Denna risk är sådan att det finns goda skäl att avstå från att utföra den 

kontrollerade gärningen, om man vill undvika den okontrollerade följden.36 

 

När det ska avgöras om det finns goda skäl att avstå från att utföra en gärning görs detta 

med utgångspunkt i de risker gärningen innebär. Domstolarna försöker dock även 

”objektivera” värderingar rörande vad som är att anse som goda skäl att avstå från att 

utföra, eller för att utföra, vissa handlingar som innefattar risker, eller chanser. De 

försöker skapa så kallade aktsamhetsstandarder, d.v.s. standarder för godtagbart 

beteende.37  

 

Om det för det aktuella området inte finns några fastställda standarder använder sig 

domstolarna av en pseudostandard. Då görs bedömningen utifrån den bedömning som 

man tänker att en normalt aktsam person rimligen skulle göra. Det handlar dock inte om 

hur den normalt aktsamme personen skulle göra för att undvika skada utan om vilken 

                                                
33 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 31. 
34 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 139 f. 
35 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 147. 
36 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 149. 
37 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 155. 
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bedömning han skulle göra när det kommer till huruvida det finns goda skäl att avstå 

från att utföra den kontrollerade gärningen eller inte.38 

 

Även yttre omständigheter har betydelse för culpabedömningen. Det handlar då främst 

om sådana omständigheter som råder under den tid som gärningen företas. Ett exempel 

på detta är att köra bil oaktsamt genom att köra för fort inte är detsamma som att över-

skrida en given hastighetsgräns. Överträdelse av en hastighetsgräns ger förvisso 

presumtion därför men det är inte säkert att det klassas som oaktsamt. Istället beror 

oaktsamheten på olika yttre omständigheter som t.ex. vädret, vägens kvalitet, ljus-

förhållanden o.s.v.. Alla dessa påverkar vilken hastighet som i just den situationen kan 

anses som oaktsam.39 

 

3.2.4 Orsakande av följden på ett relevant sätt 

Alla oaktsamma gärningar som orsakar följder kan inte föranleda straffansvar, istället 

finns ett krav på att följden ska ha orsakats på ett relevant sätt. Det krävs att den 

okontrollerade följden och orsaksförbindelsen mellan den kontrollerade gärningen och 

den okontrollerade följden faller inom ramen för den klass av händelser vars – från 

gärningsmannens synpunkt – plausibla inträffande utgjorde ett gott skäl för honom att 

avstå från den kontrollerade gärningen. Relevanskravet kan också uttryckas så här: 

1. Någon i gärningsmannens position ska ha haft anledning att ta det konkreta 

händelseförloppet i beräkning, och 

2. Det tillhör den klass av händelseförlopp som gör den kontrollerade gärningen 

oaktsam.40 

 

Orsakandet måste, med andra ord, utgöra ett förverkligande av någon av de risker som 

gör den kontrollerade gärningen till ett otillåtet risktagande. Detta innebär att det straff-

rättsliga ansvaret begränsas till sådana orsakanden som dels varit förutsebara för någon i 

gärningsmannens position, dels inneburit att något av de skäl som fanns för att avstå 

från gärningen har förverkligats.41 

                                                
38 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 156. 
39 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 159. 
40 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 164. 
41 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 165. 
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4 Vårdslöshet i trafik  

4.1 Vad säger lagen? 

I 1 § 1 st. TBL stadgas att  

 

”brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg 

för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till 

förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i 

trafik till dagsböter”  

 

Det är inte möjligt att uttömmande ange vad som är sådant oaktsamt beteende i trafiken 

att 1 § TBL blir tillämplig. Även om en viss typsituation föreligger där en särskild före-

skrift överträtts är det omständigheterna i det särskilda fallet som avgör om ett visst 

beteende är att bedöma som vårdslöshet i trafik. Rent allmänt krävs för straffbarhet att 

någon har gjort sig skyldig till medvetet risktagande eller annan allvarlig oaktsamhet.42  

 

För att någon ska kunna dömas för att ha handlat oaktsamt krävs också att det kunde 

begäras av den person det gäller att han handlade godtagbart. Hänsyn ska tas till den 

individens förmåga att handla, närmast så att bristande förmåga därvidlag kan medföra 

att han inte döms till ansvar. Om trafikanten på grund av tillfällig ouppmärksamhet har 

gjort en felbedömning av trafiksituationen bör det normalt sett inte leda till ansvar enligt 

paragrafen och inte heller om det är fråga om ett rent manövreringsmisstag.43 

 

Vid bedömningen av om ett beteende ska anses vara oaktsamt måste domstolen först 

och främst ta reda på vilka anspråk på aktsamhet eller önskvärt handlande som kan 

ställas på området i fråga. Ibland kan viss ledning hämtas i förhållningsregler i lagar, 

förordningar och myndighetsföreskrifter. För att kunna avgöra om någon ska dömas för 

brottet vårdslöshet i trafik enligt 1 § TBL ska således beaktas om den tilltalade har 

handlat i strid med någon trafikföreskrift, t.ex. regler om hastighetsbegränsning.44 

 

                                                
42 Hoflund, Trafikbrottslagen, s 42. 
43 Hoflund, Trafikbrottslagen, s 43 f. 
44 SOU 2005:86, s 59. 



 15 

För att bli straffrättsligt ansvarig för vårdslöshet i trafik krävs att gärningsmannen 

antingen är vägtrafikant, för en spårvagn eller för ett motordrivet fordon någon 

annanstans än på väg. Även om det enligt Hoflund inte finns någon legaldefinition på 

spårvagn väljer jag ändå att utesluta att föra en spårvagn som ett rekvisit möjligt att 

uppfylla vid autonom bilkörning.45 Kvarstår gör då situationer då gärningsmannen 

antingen är vägtrafikant eller för ett motordrivet fordon någon annanstans än på väg.  

 

4.2 Vägtrafikant 

I förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner definieras ”trafikant” i 2 § som ”den 

som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i 

terräng samt den som färdas i terräng”. Alla som färdas i en autonom bil är alltså att 

anse såsom vägtrafikanter. När det gäller autonom bilkörning kommer de personer som 

färdas i bilen antingen anses vara förare eller passagerare.  

 

4.3 Förare 

4.3.1 Förarbegreppet 

Anledningen till att jag väljer att förklara och utreda vem som när är att anse såsom 

förare, trots att det enda som behöver kunna konstateras är huruvida någon är väg-

trafikant, är för att domstolarna i praxis ofta väljer att utreda huruvida någon är att anse 

såsom förare. Jag bedömer att någon som kunnat konstateras vara förare av ett fordon 

anses bära ett större ansvar för fordonets framfart än någon som blott sitter i passagerar-

sätet och inte påverkar fordonet. Jag bedömer även att den praxis där någon dömts till 

ansvar för vårdslöshet i trafik i egenskap av förare endast blir tillämplig på fall där den 

åtalade är att anses som förare och att det därför är av vikt att reda ut vem detta är. 

 

Begreppet ”förare” definieras inte i någon författning. Utifrån praxis och doktrin tycker 

jag mig dock kunna se vissa mönster vid bedömningen av vem som är att anse som 

förare. För det första kan konstateras att ett förande av fordon förutsätter att fordonet är 

i rörelse. I SvJT 1932 rf s 78 ansåg Hovrätten (HovR) att den åtalade inte kunde anses 

ha fört bilen eftersom bilen inte varit i rörelse. För det andra verkar det finnas ett krav 

på att gärningsmannen har uppsåt att fordonet ska förflyttas.46 Slutligen är förarens 

                                                
45 Hoflund, Trafikbrottslagen, s 33. 
46 Jareborg, De särskilda strafflagarna, s 70 f och Hoflund, Trafikbrottslagen, s 39. 
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manövreringsmöjlighet avgörande för huruvida den potentielle föraren verkligen är att 

anses som förare. I SOU 2016:28 konstateras att det i trafiklagstiftningen inte finns 

någon definition av begreppet fordonsförare utan att betydelsen istället är underförstådd 

och att det är den som manövrerar en bil eller ett annat fordon som måste anses som 

förare.47 Även Jareborg stöttar detta genom att redogöra för tre punkter som samman-

fattar de krav som förutsätts för att ett fordon ska anses fört. En av dessa punkter 

konstaterar att fordonet ska manövreras på normalt sätt. Med normalt sätt menar 

Jareborg att bilen manövreras med ratten samt att denna manövrering inte sker av någon 

som går vid sidan av bilen.48 Även Hoflunds krav för att ett fordon ska anses fört talar 

för att manövreringsmöjligheten är avgörande. Han framhåller att det är förande att sitta 

vid ratten och manövrera en bil som rullar även om dess motor inte är igång eller om 

den är obrukbar.49 Detta baserar han bland annat på SvJT 1974 rf s 33 där den person 

som styrde en bil som bogserades ansågs som förare av den bogserade bilen. Hoflund 

uttrycker vidare att passagerare som under körning med bil tar hand om ratten är att 

anse som förare.50 Något som litegrann talar emot att manövreringsmöjligheten är 

avgörande är det Hoflund framhåller då han i en av sina punkter skriver att det inte är 

förande av bil att gå vid sidan av den och skjuta den framåt eller bakåt när dess motor 

inte är igång. Inte ens om den som förflyttar bilen samtidigt styr den med ratten.51 Detta 

baserar han bland annat på NJA 1961 s 352 där den åtalade hade gått vid sidan av en bil 

vars motor inte var igång och skjutit bilen några meter bakåt. Möjligen hade den åtalade 

vid något skede hållit handen mot ratten som var låst med rattlås. HD ansåg att den 

åtalades förfarande inte kunde bedömas som förande. I detta rättsfall har dock man-

övreringen varit begränsad då bilen inte gått att styra med anledning av rattlåset. I SvJT 

1972 rf s 4, som Hoflund också refererar till, ansågs den tilltalade inte heller ha fört 

bilen. I det fallet hade den tilltalade dock brutit sönder ett rattlås och därmed gjort bilen 

manövreringsbar. HovR uttryckte dock att förande inte varit för handen oavsett om den 

tilltalade manövrerat bilen med ratten eller ej. Eftersom detta rör situationer då den 

potentielle föraren går utanför bilen och motorn inte är igång ska dock inte alltför stor 

vikt läggas vid detta. Det är inte en omständighet som gör att manövreringsmöjligheten 

hos föraren förlorar sin betydelse. 

                                                
47 SOU 2016:28, s 114. 
48 Jareborg, De särskilda strafflagarna, s 70 f. 
49 Hoflund, Trafikbrottslagen, s 37. 
50 Hoflund, Trafikbrottslagen, s 38. 
51 Hoflund, Trafikbrottslagen, s 37. 
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Sammanfattningsvis väljer jag att uppställa följande tre punkter som krav för att någon 

eller något ska anses vara förare av ett fordon: 

1. Bilen ska ha satts i rörelse. 

2. Föraren ska ha uppsåt att bilen ska förflyttas. 

3. Föraren ska ha möjlighet att manövrera fordonet. 

 

4.3.2 Förare vid de olika autonoma graderna 

I FN:s konventioner om vägtrafik, som undertecknats i Genève 1949 respektive Wien 

1968 finns bestämmelser om att varje fordon ska ha en förare. Även inom EU och i de 

svenska bestämmelserna är utgångspunkten att det finns en fysisk person i eller utanför 

fordonet som har kontroll över detsamma. Sverige tillhör de länder som tillämpar förar-

ansvar för överträdelser av trafikbestämmelserna. Föraren ansvarar alltså straffrättsligt 

för trafikbrott. För straffbarhet anges därför gärningsmannen bl.a. som ”vägtrafikant”, 

”förare” eller ”den som för fordon”.52 I SOU 2016:28 framhålls att frågorna om straff-

rättsligt ansvar med anledning av detta inte är anpassade för automatiserade fordon.  

 

Trots att begreppen inte är anpassade för automatiserade fordon kommer jag nedan gå 

igenom vem eller vilka, om någon, som är att anse som förare vid de olika autonoma 

graderna. Vad gäller de ovan nämnda punkterna med krav som ställs för att någon ska 

anses vara förare av ett fordon kommer jag i det följande främst fokusera på den tredje 

punkten. Jag utgår i mina resonemang från att bilen av aktuell automatiseringsgrad har 

varit i rörelse samt att den potentielle föraren har haft uppsåt att bilen ska förflyttas.  

 

Som nämnts ovan är inte förarbegreppet anpassat för automatiserade fordon. Jag 

kommer därför lägga till en fjärde punkt som hjälper till att bedöma vem som är att anse 

som förare vid körning av just autonoma fordon. Denna punkt handlar om att se till 

huruvida den potentielle föraren med hänsyn till den autonoma grad bilen är av har varit 

skyldig att manövrera bilen eller om den uppgiften har legat på körsystemet. Anledning-

en till att jag adderar denna punkt är för att få en så rättvis bild som möjligt av förar-

begreppet i denna situation. Vid körning med en autonom bil bedömer jag att frågan 

huruvida ett brott har begåtts inte sällan kommer att handla om en underlåtenhet att 

                                                
52 SOU 2016:28, s 165. 
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handla. Detta gör att denna fjärde punkt ger en mer nyanserad bild av förarbegreppet i 

just den här situationen. Denna punkt är till skillnad från de andra tre inte baserad på 

praxis och doktrin men som nämnts tidigare i denna uppsats skiljer sig körning med en 

autonom bil från körning med en ”vanlig bil”. Det vore därför inte rätt att endast utgå 

från de förarkriterier som brukar användas vid körning med just ”vanliga bilar”.  

 

Automatiseringsgrad 0 

En bil med automatiseringsgrad 0 har ingen automatisering och föraren har i en sådan 

bil fullständig kontroll över alla aspekter av köruppgiften. I en sådan bil råder alltså de 

omständigheter som dagens lagstiftning utgår ifrån; att det finns en fysisk person i bilen 

som anses vara förare och att denna förare har manövreringsförmåga över bilen. Detta 

innebär att det i de flesta fall kommer vara personen som sitter i förarsätet, d.v.s. sätet 

vid ratten och pedalerna, som anses vara förare i en sådan bil. Det kan dock förekomma 

undantag från detta. I NJA 1989 s 552 ansågs det finnas två förare i en bil då den som 

satt i förarsätet manövrerat ratten medan personen i passagerarsätet manövrerat broms- 

och gaspedalerna. I NJA 1968 s 581 ansågs personen i passagerarsätet ha fört bilen då 

han under bilfärden tagit tag i ratten och styrt bilen. Detta är dock undantagsfall och inte 

något som kommer diskuteras närmare i denna uppsats. 

 

Automatiseringsgrad 1-2 

En bil med automatiseringsgrad 1-2 har viss automatisering under förutsättning att 

föraren har kontroll över andra delar av köruppgiften. Automatiseringen består av 

förarstödjande system som hjälper föraren i vissa situationer. I en bil med auto-

matiseringsgrad 1 eller 2 har en fysisk person i bilen möjlighet att manövrera bilen. I en 

sådan bil finns det således en fysisk peson som är att anse som förare och jag uppfattar 

det som att de förarstödjande systemen fungerar i symbios med förarens skötande av 

övriga köruppgifter och att föraren även förväntas ingripa och stoppa det förarstödjande 

systemet om en situation där detta krävs uppstår. De förarstödjande systemen stänger 

alltså inte av sig själva. Exempel på detta är om en förare använder sig av en stödjande 

funktion som gör att bilen håller en viss hastighet utan att föraren behöver hålla foten på 

gaspedalen. Bilen känner inte av när den närmar sig ett annat fordon eller en skarp 

kurva och den stödjande funktionen kommer således inte stänga av sig själv när en 

sådan situation uppstår. Funktionen har inte heller kapacitet att anpassa farten efter 

rådande omständigheter utan kan endast hjälpa bilen att hålla en viss hastighet som 
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föraren har bestämt. Således har den fysiska personen i bilen möjlighet att manövrera 

bilen och det förväntas dessutom att han gör det eftersom en bil av denna auto-

matiseringsgrad inte kan köra sig själv. I bilar av automatiseringsgrad 1 eller 2 finns det 

alltså, utifrån kravet på att en förare ska kunna manövrera bilen, en fysisk person som 

kan anses vara förare. 

 

Automatiseringsgrad 3 

En bil med automatiseringsgrad 3 har ett automatiserat körsystem men kräver att förar-

en reagerar på ett lämpligt sätt när systemet begär att föraren ingriper. Vid körning med 

en bil av denna automatiseringsgrad förs bilen, till skillnad från vid lägre grader, i vissa 

situationer helt av ett system. Det finns dock ett krav på att det ska finnas en fysisk 

person i bilen som hela tiden är redo att överta köruppgiften. Således krävs att föraren 

alltid är redo att ingripa när systemet begär detta. Såvida systemet fungerar som det ska 

och systemet begär av föraren att ingripa bedömer jag att det i en bil med auto-

matiseringsgrad 3 finns en fysisk person som kan anses vara förare. Den fysiska person-

en har då haft möjlighet att manövrera fordonet. Samma person har även varit skyldig 

att göra detta dels innan körsystemet blivit inkopplat, dels då körsystemet begärt detta. 

 

Med anledning av att en bil av denna automatiseringsgrad inte hela tiden styrs av den 

fysiska person som finns i bilen uppstår dock frågan om den fysiska personen är att anse 

som förare under hela bilfärden eller bara under de perioder då han själv manövrerar 

bilen samt när körsystemet begär att han ska ta över manövreringen. Föraren kommer 

hela tiden ha möjlighet att stänga av det autonoma körsystemet och själv manövrera 

bilen men ponera att en olycka inträffar när det autonoma körsystemet är igång och det 

nämnda systemet inte har begärt att föraren ska ingripa. Ska den fysiska personen då 

hållas straffrättsligt ansvarig i egenskap av förare av bilen? Kanske är det då inte den 

fysiska personen som är att anse som förare utan att det istället är själva körsystemet 

som är att anse som förare. Systemet uppfyller i alla fall två av de krav som uppställts 

för att någon ska anses som förare; bilen har varit i rörelse och systemet har haft möjlig-

het att manövrera fordonet. Huruvida systemet har haft uppsåt att bilen ska förflyttas är 

svårare att besvara då det handlar om ett systems personliga ansvar och eftersom ett 

system inte är en person kan det heller inte ansvara straffrättsligt. Utifrån de ovan 

ställda kraven är det således inte helt klart om körsystemet kan anses vara förare eller 

inte. I SOU 2016:28 har dock konstaterats att körsystemet i vissa situationer vid 
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testverksamhet med autonoma bilar är att anse som förare.53 Mer om detta senare under 

avsnitt 4.3.3 Om systemet är förare. 

 

Det internationella regelverket förutsätter än så länge att föraren är fysisk. Frågan om 

vem eller vad som kan vara fordonsförare diskuteras emellertid internationellt i flera 

sammanhang. I USA har Google nyligen ställt en fråga till den amerikanska myndig-

heten NHTSA om det automatiska körsystemet i ett fordon med automatiseringsgrad 5 

kan vara förare och därmed ersätta en fysisk förare. NHTSA svarade att personer som 

befinner sig i ett sådant självkörande fordon inte är att betrakta som fordonsförare efter-

som de inte kommer kunna framföra fordonet. Det avgörande blir vad istället för vem 

som framför fordonet. Vad kan, enligt NHTSA:s uppfattning, vara ett automatiskt kör-

system.54 Vidare uttrycks i SOU 2016:28 att det internationella regelverket kommer att 

gå mot att det automatiska körsystemet kommer att anses vara fordonsförare på samma 

sätt som en människa kan vara fordonsförare.55 

 

Således kan både den fysiska personen i bilen och själva körsystemet komma att anses 

vara förare i en bil med automatiseringsgrad 3 beroende på vem/vad det är som man-

övrerar fordonet. Anledningen till att jag bedömer att körsystemet vid denna auto-

matiseringsgrad kan vara att anse som förare då det är aktiverat är för att den fysiska 

personen inte har något övervakningsansvar över köruppgiften. Den fysiska personen 

ska vara redo att ta över köruppgiften men ska inte själv göra en bedömning av när ett 

sådant övertagande bör ske. Således har den fysiska personen i denna situation inte varit 

skyldig att manövrera bilen. Detta är dock under förutsättning att situationen är sådan 

som jag ovan beskrivit. En annan möjlighet är att det straffrättsligt, trots att tekniken 

säger att en fysisk person i bilen inte behöver ha uppsikt över körningen, bedöms som 

så att den som sätter igång den autonoma bilen är övervakningsgarant för densamma 

och att det inte alls kan sägas att den fysiska personen i bilen inte behöver övervaka 

körningen. I en sådan situation kan bedömningen komma att bli annorlunda. 

 

 

 

                                                
53 SOU 2016:28, s 11. 
54 SOU 2016:28, s 114 f. 
55 SOU 2016:28, s 115. 
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Automatiseringsgrad 4 

En bil med automatiseringsgrad 4 har ett automatiserat körsystem med kontroll över 

köruppgiften i vissa trafiksituationer. Om föraren inte reagerar på ett lämpligt sätt när 

bilen inte längre befinner sig i sådana trafiksituationer som den klarar av så kan fordon-

et ändå hantera situationen genom att t.ex. stanna på ett lämpligt sätt. Till skillnad från 

en bil med automatiseringsgrad 3 är det med en bil av denna grad förutbestämt vilka 

sträckor som det automatiserade körsystemet fungerar på. Vidare finns det vid körning 

på den här autonoma nivån inget krav på att föraren ska vara redo att ingripa under hela 

bilfärden utan endast när bilen är på en sådan vägsträcka där det automatiserade kör-

systemet inte fungerar. Dessutom krävs det inte, när bilen lämnar den vägsträcka där 

den autonoma körfunktionen fungerar, att föraren ingriper och tar över fordonet. Skulle 

föraren inte ingripa kan fordonet ändå hantera situationen. Vid denna automatiserings-

grad behöver alltså föraren inte, till skillnad från vid grad 3, vara beredd på att ta över 

körningen då systemet säger till. Dels är det inte nödvändigt att ta över då systemet 

säger till då bilen själv klarar av att ta stanna på ett säkert sätt, dels finns det en 

”garanti” för att bilen under vissa förutbestämda sträckor inte kommer att begära att 

föraren tar över köruppgiften. Föraren behöver således inte vara beredd att ta över under 

någon del av färden.  

 

I en bil av denna automatiseringsgrad har den fysiska personen i bilen manövrerings-

möjlighet. Han kan hela tiden avbryta det autonoma läget och själv ta över körningen. 

Men även om föraren hela tiden har möjlighet att manövrera bilen är frågan om han har 

en skyldighet att göra detta såsom ska bedömas enligt den fjärde punkten som nämnts 

ovan. När den potentielle föraren sätter sig i en bil av denna automatiseringsgrad utgår 

han från att han under vissa förutbestämda vägsträckor inte kommer behöva föra bilen 

utan att ett körsystem i bilen kommer att sköta detta åt honom. Vidare förutsätter han att 

bilen kommer kunna stanna på ett säkert sätt om han själv inte ingriper då bilen lämnar 

de förutbestämda vägsträckorna. I SOU 2016:28 tas ett jämförande exempel upp som 

går ut på att en person som sätter sig i en taxibil och ber föraren att köra från A till B 

inte har något straffrättsligt ansvar för hur föraren utför uppdraget. Taxiföraren kan 

heller inte tvinga personen att ta över ratten. Detta menar utredaren kan jämföras med 

körning med ett autonomt fordon på nivå 4. Utredaren uttrycker att personen som sätter 

sig i bilen gör en överenskommelse med testorganisationen att fordonet på egen hand 
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och på ett säkert sätt ska köra mellan A och B.56 Utredaren anser inte att test-

organisationen ska kunna tvinga en passagerare att bli fordonsförare eftersom detta inte 

var något de kommit överens om när det självkörande läget aktiverades.57 Detta 

resonemang går i linje med det jag skrivit ovan; att personen i bilen och biltillverkaren 

har kommit överens om vissa förutsättningar och att dessa därför ska gälla. Utifrån detta 

gör jag en liknande bedömning vid denna automatiseringsgrad som vid grad 3. Den 

fysiska personen i bilen är att anse som förare av fordonet då det autonoma körsystemet 

inte är igång medan körsystemet är att anse som förare då det är det som för bilen. 

 

Automatiseringsgrad 5 

En bil med automatiseringsgrad 5 är en bil med full automatisering. Enligt beskrivning-

en har en sådan bil ett automatiserat körsystem som har kontroll över köruppgiften i alla 

trafiksituationer och miljöer som den fysiska föraren klarar av och bilen ska kunna vara 

förarlös. En bil av denna automatiseringsgrad kommer således inte ha behov av vare sig 

pedaler eller ratt vilket kommer göra att en eventuell fysisk person inte kommer ha 

manövreringsförmåga över bilen. Detta gör att en fysisk person i bilen inte kan anses 

vara förare av fordonet då kravet på manövreringsmöjlighet inte är uppfyllt. 

 

Fråga är dock om bilar med automatiseringsgrad 5 kommer bli verklighet. I SOU 

2016:28 lyfts en situation fram där en fysisk person i bilen kan påverka fordonet genom 

att få det att utföra en specifik köruppgift; t.ex. en omkörning. Utredaren i SOU 2016:28 

uttrycker att körsystemet borde kunna avslå en begäran från en fysisk person att utföra 

en viss köruppgift om det bedömer att detta inte är lämpligt. Det framhålls dock att en 

sådan begränsning inte är förenlig med de diskussioner som förs internationellt inom 

t.ex. UNECE58 WP2959. Huvudregeln har hittills varit att en människa alltid har rätt att 

bestämma över ett fordon utan att bli ifrågasatt av detta. Undantag från huvudregeln kan 

göras endast om trafiksäkerheten direkt påverkas. T.ex. ska inte ett självkörande fordon 

kunna tvingas av en fysisk person att köra på en annan person.60  

 

                                                
56 SOU 2016:28, s 115. 
57 SOU 2016:28, s 116. 
58 Inom EU är arbetet med att utarbeta tekniska krav för fordon delegerat till det internationella 
organet United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 
59 WP29 är en de utförande grupper inom UNECE. Gruppen utarbetar tekniska krav för fordon. 
60 SOU 2016:28, s 116-118. 
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Om bilar med automatiseringsgrad 5 kommer ha den funktionen att en förare i bilen kan 

begära att bilen ska utföra en viss köruppgift och fordonet inte kommer ha möjlighet att 

avslå en sådan begäran uppstår, till skillnad från hur jag resonerat ovan, en möjlighet för 

en person i bilen att i viss mån manövrera densamma även om denna är utan både ratt 

och pedaler. Fråga är om denna manövreringsmöjlighet är tillräcklig för att en person i 

bilen ska kunna anses vara förare. När jag ovan diskuterade huruvida en fysisk person i 

en bil med automatiseringsgrad 4 kan anses vara förare av fordonet tog jag upp att den 

personen under vissa vägsträckor utgick ifrån att han inte var tvungen att vara upp-

märksam på körningen då biltillverkaren sagt att bilen själv klarade av detta. Ett 

liknande resonemang kan föras här. Den person som färdas i bilen utgår från att han inte 

behöver lägga sig i körningen då biltillverkaren sagt att bilen klarar av alla köruppgifter 

på egen hand och att han inte behöver göra någonting om han inte vill. Dessutom är den 

fysiska personen i en bil med denna automatiseringsgrad väsentligt mer begränsad när 

det kommer till manövreringsmöjligheter. Han har t.ex. inte möjlighet att stänga av kör-

systemet för att själv ta över styrningen under färden. Det han kan göra är att stänga av 

systemet så att bilen stannar alternativt utföra vissa kommandon; t.ex. en omkörning. 

Jag bedömer att dessa möjligheter till manövrering inte är nog för att den fysiska 

personen ska kunna anses vara förare under hela bilfärden. Således är det körsystemet 

som är att anse som förare i ett fordon av automatiseringsgrad 5. 

 

Den fysiska personen i en bil av denna automatiseringsgrad skulle dock kunna anses 

vara förare om han väljer att nyttja sin möjlighet att manövrera fordonet. Om han väljer 

att begära att bilen gör en omkörning och en olycka då sker, i en sådan situation skulle 

den fysiska personen som begärde omkörningen kunna anses vara förare av bilen. Det 

som blir avgörande är om den fysiska personen anses ha sådana möjligheter att man-

övrera bilen som krävs för att kunna anses vara förare. Om den fysiska personen har 

möjlighet att avbryta det kommando som han begärt att körsystemet ska utföra bedömer 

jag att han kan anses vara förare. Detta är inte detsamma som att hela tiden ha möjlighet 

att manövrera fordonet men han har möjlighet att göra detta under hela tiden som han 

anses vara förare vilket är då han begär att bilen utför ett visst kommando. Har den 

fysiska personen däremot inte möjlighet att avbryta kommandot bedömer jag att han 

inte kan anses såsom förare eftersom han då inte har den manövreringsförmåga som 

krävs. 

 



 24 

I beskrivningen av en bil med automatiseringsgrad 5 står det även att bilen ska kunna 

vara förarlös vilket jag tolkar som att bilen kan färdas mellan två destinationer utan att 

en människa sitter i bilen. I en sådan situation finns det inte en fysisk person i bilen som 

har möjlighet att manövrera densamma. Det sätt en fysisk person då kan manövrera bil-

en på är genom att knappa in destinationen. Efter att den fysiska personen gjort detta har 

han inte någon manövreringsförmåga. Vid sådan körning, alltså utan en fysisk person i 

bilen, är det körsystemet som är att anse som förare av bilen då det är det som har 

möjlighet att manövrera fordonet under färden. 

 

4.3.3 Om systemet är förare 

Som nämnts ovan kan själva körsystemet komma att anses vara förare av en autonom 

bil. En maskin kan dock inte bära ett straffrättsligt ansvar. Istället måste utredas vem 

som är ansvarig för körsystemet och huruvida den personen vid något brott kan komma 

att bära det straffrättsliga ansvaret med anledning av hans ansvar för körsystemet. 

Frågan om vem, om någon, som bär ansvaret för körsystemet är inte helt enkel att be-

svara. I SOU 2016:28 framhålls dock att det vid denna situation står mellan fordonets 

ägare och tillverkaren. Enligt min bedömning är det tillverkaren som är att anse som 

ansvarig för körsystemet eftersom han är den som har störst möjlighet att påverka det-

samma. Detta innebär dock inte att han bär det straffrättsliga ansvaret vilket vidare ska 

utvecklas nedan. 

 

Ett utav de viktigaste kraven för att någon ska anses vara förare av ett fordon är att han 

har möjlighet att manövrera detsamma. Med hänsyn till detta torde det vara tillverkaren 

som står som ansvarig för det autonoma körsystemet då det är denne som faktiskt har 

haft en möjlighet att påverka systemet och därmed körningen. Ägaren har endast köpt 

bilen och, får man utgå ifrån, inte påverkat det autonoma körsystemet. Den här frågan 

handlar dock inte om att bedöma vem som är att anse som förare av bilen; det är något 

som varken ägaren eller tillverkaren kan anses vara med hänsyn till det krav på man-

övreringsmöjlighet som ställs. Likheter mellan kraven för att anses vara förare finns 

dock bland kraven för straffrättsligt ansvar generellt. Enligt konformitetsprincipen ska 

en person inte anses ansvarig för ett brott om han, bl.a., inte hade tillfälle att rätta sig 

efter lagen.61 För anses ha haft tillfälle att rätta sig efter lagen krävs att personen har 

                                                
61 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 272. 
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kunnat göra något annorlunda för att påverka situationen. Med hänsyn till konformitets-

principen skulle det således vara tillverkaren som får bära det straffrättsliga ansvaret då 

det autonoma körsystemet är att anse som förare eftersom det är tillverkaren som har 

störst möjlighet att påverka körsystemet. Konformitetsprincipen är dock inte den enda 

principen på det straffrättsliga området. I svensk straffrätt sker inte kriminalisering mot 

en viss person; istället kriminaliseras särskilda gärningar. Således är det inte förenligt 

med straffrättsliga principer att specifikt peka ut t.ex. tillverkaren såsom straffrättsligt 

ansvarig. 

 

4.4 Straffansvaret 

4.4.1 Inledning 

Nedan kommer jag utreda, person för person, vem eller vilka utav ägaren, tillverkaren 

och en fysisk person i bilen som kan komma att bära det straffrättsliga ansvaret vid 

brottet vårdslöshet i trafik. De krav på straffrättsligt ansvar som jag kommer fokusera på 

är brottsbeskrivningsenlighet och gärningsculpa då det är dessa jag har funnit vara mest 

avgörande för straffrättsligt ansvar vid detta brott. Jag kommer gå igenom kraven i tur 

och ordning och om en persons straffrättsliga ansvar visar sig vara uteslutet redan vid 

det första eller andra kravet kommer jag inte gå vidare utan helt enkelt konstatera att 

den personen vid det här brottet inte kan bära det straffrättsliga ansvaret.  

 

4.4.2 Ägaransvar 

4.4.2.1 Legalitetsprincipen och konformitetsprincipen 

Legalitetsprincipen fungerar som en garanti för rättssäkerheten genom att ställa sådana 

krav på lagstiftningen att medborgarna kan förutse när och, i viss mån, hur de kan 

komma att bli föremål för straffrättsliga ingripanden.62 En generell formulering av 

legalitetsprincipen är att straff inte bör ådömas utan direkt stöd i skriven lag.63 Poängen 

med principen kan sägas vara att binda makten och därigenom göra det möjligt för den 

enskilde att förutse vad han eller hon kan komma att utsättas för och att kontrollera 

maktutövningen.64  

 

                                                
62 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 46. 
63 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 45. 
64 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 46. 
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Konformitetsprincipen säger att endast den som kunnat (d.v.s. haft förmåga och tillfälle 

att) rätta sig efter lagen ska kunna drabbas av straff eller annan brottspåföljd.65 Med 

frånvaro av förmåga menas att en person är oförmögen att rätta sig efter lagen (under 

förutsättning att han vet vad han ska göra) om han saknar förmåga att kontrollera sitt 

beteende. Han kan då inte hjälpa att han avviker från vad som är föreskrivet.66 Med 

frånvaro av tillfälle menas att en person som har förmåga att rätta sig efter lagen saknar 

tillfälle att göra det eftersom han saknar vetskap om vad han ska göra.67 Den viktigaste 

motiveringen till konformitetsprincipen är kravet på medborgarnas rättssäkerhet; d.v.s. 

förutsebarheten och tryggheten i den offentliga maktutövningen.68 Vid frånvaro av 

uttrycklig lagstiftning kan domstolar ibland använda konformitetsprincipen som ett 

argument när frågor om straffansvar ska avgöras.69 

 

I utredningen SOU 2005:86 undersöktes de juridiska förutsättningarna för att införa 

någon form av ägaransvar för hastighetsöverträdelser och andra trafikförseelser som kan 

övervakas och upptäckas genom automatiska system.70 I denna utredning konstateras att 

det kan uppstå en motsättning mellan konformitetsprincipen och en reglering som säger 

att fordonsägaren ska bära straffrättsligt ansvar då någon, fordonsägaren själv eller 

någon annan, begår en hastighetsförseelse med ägarens fordon. Särskilt uppmärk-

sammas de motsättningar som kan uppstå då fordonsägaren lånat ut sin bil till en annan 

person. Man menar att det är långt ifrån säkert att ägaren, när han lånar ut bilen, har 

anledning att räkna med att den som lånar bilen kommer att överträda gällande 

hastighetsgränser.71 Samma motsättning kan tänkas uppstå vid ägaransvar vid autonom 

bilkörning. Även i denna situation är det långt ifrån säkert att ägaren har anledning att 

räkna med att den som lånar bilen kommer bryta mot några regler. 

 

Regler om ägaransvar i trafiklagstiftningen återfinns först och främst i bestämmelser om 

fordons utrustning och skick, fordons status rörande registrering, betalning av skatt, av-

gifter och försäkringar samt om hur fordon får lastas.72 Fordonets ägare får anses vara 

                                                
65 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 48. 
66 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 194. 
67 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 195. 
68 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 48. 
69 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 194. 
70 SOU 2005:86, s 3. 
71 SOU 2005:86, s 211. 
72 SOU 2005:86, s 212. 
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den som i första hand har möjlighet att påverka sitt fordons status i de uppräknade 

situationerna. Ägarens skyldigheter och ansvar är kopplade till själva fordonet och där-

igenom till den s.k. besittning som ägaren utövar eller har möjlighet att utöva på grund 

av sin äganderätt. En följd av detta är att ägaren kan göras straffrättsligt ansvarig inte 

bara om han själv brukar sitt fordon i strid med sådana bestämmelser utan även om 

någon annan gör det. I dessa fall görs emellertid undantag för situationer där ägaren inte 

har någon möjlighet att utöva sin tillsynsplikt, t.ex. om fordonet frånhänts honom 

genom brott eller om det brukas utan hans tillstånd. För att anknyta till resonemanget 

om legalitet och konformitet; ägaren har i den situationen inte längre kontroll över sitt 

fordon och har därför varken möjlighet att förutse att en överträdelse äger rum eller att 

se till att den inte äger rum.73 

 

Gemensamt för samtliga dessa regler är att det finns en tillsynsplikt som grundar sig på 

att fordonets ägare och tillståndshavare m.fl. är de personer som i huvudregel har störst 

möjlighet att övervaka att reglerna följs. Om det skulle visa sig att garanten – som i flera 

fall är företagare och eller ägare – inte har haft denna möjlighet i det enskilda fallet kan 

han likväl inte ådömas straffrättsligt ansvar. Skälet till det är att åklagaren måste bevisa 

att garanten uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet har underlåtit att vidta erforder-

liga åtgärder för att förhindra att förseelsen ägde rum.74 

 

4.4.2.2 Brottsbeskrivningsenlighet 

För att utdöma straffrättsligt ansvar krävs att någon har utfört en gärning som är 

brottsbeskrivningsenlig. Detta betyder att gärningen ska uppfylla de rekvisit som en 

brottsbeskrivning uppställer.75 Detta innebär att straffrättsligt ansvar endast kan ut-

dömas om någon med sin gärning uppfyller de rekvisit som finns i en brottsbeskrivning. 

En sådan gärning kan bestå av antingen en handling eller en underlåtenhet att handla.76 

Straff stadgas aldrig för viss person eller viss konkret gärning utan är alltid abstrakt. 

Detta för att upprätthålla principen om allas lika värde inför lagen.77 

 

                                                
73 SOU 2005:86, s 213. 
74 SOU 2005:86, s 214. 
75 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 60 och Strahl, Allmän straffrätt i vad 
angår brotten, s 16. 
76 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 76. 
77 Strahl, Straffrättens allmänna del, s 8. 
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När det kommer till vårdslöshet i trafik krävs, som nämnts ovan, att en vägtrafikant, den 

som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för ett motordrivet fordon i 

väsentlig mån brister i sin omsorg och varsamhet som till förekommande av trafik-

olycka betingas av omständigheterna. För att ägaren, i egenskap av just fordonsägare, 

ska kunna bli straffrättsligt ansvarig för vårdslöshet i trafik krävs att han uppfyller dessa 

rekvisit. Eftersom ägaren av ett fordon, i egenskap av just ägare, inte kan anses vara 

vare sig vägtrafikant eller förare utesluter detta att ägaren kan bli straffrättsligt ansvarig 

vid vårdslöshet i trafik. Det faktum att ägaren är just ägare uppställer dock inga hinder 

för att han även kan vara vägtrafikant och/eller förare. Vad som konstaterats ovan är 

resonemang förda utifrån ägarens egenskap av att vara just ägare och ingenting annat.  

 

Som jag nämnt tidigare i denna uppsats kommer jag nu inte gå vidare för att undersöka 

huruvida ägaren kan komma att bära det straffrättsliga ansvaret vid vårdslöshet i trafik 

eftersom han redan vid brottsbeskrivningsenligheten visat sig inte uppfylla kraven för 

att kunna bli straffrättsligt ansvarig. 

 

4.4.3 Ansvar för tillverkaren 

4.4.3.1 Straffansvar för juridisk person 

I Sverige kan straffrättsliga sanktioner, med undantag för förverkande och företagsbot, 

inte drabba juridiska personer.78 Detta hindrar dock inte att brott förövas inom ramen 

för en juridisk persons verksamhet. Det som händer i sådana fall är att en eller flera 

fysiska personer inom den juridiska personen får bära det straffrättsliga ansvaret. 

Vanligt i sådana situationer är dock att det inte finns några stadganden om hur ansvaret 

ska placeras och ledning får istället sökas i de regler som uppkommit i domstolarnas 

praxis. Dessa lägger regelmässigt straffansvaret på en eller flera ledamöter i den 

juridiska personens styrelse.79 Huvudregeln är att den ansvarige eller de ansvariga ska 

finnas inom den juridiska personens ledning och för de flesta företag, som drivs som 

aktiebolag, utgörs ledningen av styrelsen jämte den verkställande direktören som ju är 

ansvarig för den löpande förvaltningen.80 Understrykas bör dock att det är den faktiska 

maktpositionen och den därav beroende möjligheten att påverka den juridiska personens 

                                                
78 Agge och Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s 64. 
79 Agge och Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s 65 och SOU 1997:127, s 117. 
80 Jareborg, Straffrättens gärningslära, s 75. 
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verksamhet som är avgörande för att företagsledningen ska drabbas av ansvar för 

förseelser i samband med verksamheten.81 

 

I lagförarbeten, doktrin och rättspraxis möter man den uppfattningen att ansvar kan 

delegeras när (1) det finns ett klart behov av att ansvarssubjektet befrias från sin över-

vakningsplikt, (2) den som ansvaret delegeras till intar en relativt självständig ställning 

gentemot företagsledningen, (3) den som ansvaret delegeras till är tillräckligt kompetent 

att sköta uppgiften och (4) det klart framgår vem och vad delegationen avser. Exempel 

på anledningar till att ansvar kan behöva delegeras är att företaget är stort och att 

företagaren är bosatt på annan ort än där verksamheten bedrivs.82 

 

När jag i uppsatsen skriver om ”tillverkaren” och ”ansvar för tillverkaren” är det 

tillverkaren av den autonoma bilen jag menar. Om inte uteslutande så till en mycket stor 

majoritet består dessa tillverkare av stora bolag såsom Volvo, Ericsson, Tesla och 

Google m.fl.. Vem den/de fysiska personen/personerna på bolaget det är som skulle 

kunna få bära det straffrättsliga ansvaret vid autonom bilkörning kommer så klart 

variera från fall till fall. I vissa situationer kan den ovan nämnda huvudregeln som säger 

att den ansvariga ska finnas inom den juridiska personens ledning vara tillämplig. I en 

sådan situation blir det någon eller några inom bolagets styrelse och/eller dess verk-

ställande direktör som blir ansvarig. Som nämnts ovan kan dock ansvaret delegeras och 

ledningen kan då gå fria från ansvar. Utifrån de punkter, som anger vissa krav för att 

ansvar ska kunna delegeras, som nämnts ovan kan tänkas att en fysisk person som 

arbetar närmare själva tillverkandet av bilarna kan komma att bli ansvarig i vissa 

situationer. En person på företaget som har uppsikt över själva tillverkningen och även 

har befogenhet att fatta beslut gällande denna skulle kunna anses som ansvarig. Detta 

under förutsättning att han faktiskt intar en självständig ställning gentemot företags-

ledningen och att han är tillräckligt kompetent att sköta uppgiften. 

 

4.4.3.2 Brottsbeskrivningsenlighet 

Precis som vid bedömningen av huruvida ägaren av bilen kunde bli straffrättsligt 

ansvarig väljer jag att här börja med att undersöka huruvida kravet på brotts-

                                                
81 Agge och Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s 65. 
82 Jareborg, Straffrättens gärningslära, s 72 f och SOU 1997:127, s 117 f. 



 30 

beskrivningsenlighet är uppfyllt; d.v.s. om tillverkaren kan anses vara förare och/eller 

vägtrafikant. 

 

Ovan, i avsnitt 4.3.3 Om systemet är förare, har konstaterats att det är tillverkaren som 

ska bära ansvaret för körsystemet då systemet är att anse som förare. Den första frågan 

som blir avgörande för huruvida tillverkaren ska kunna anses uppfylla kravet på brotts-

beskrivningsenlighet blir således om det faktum att han ska bära ansvaret för kör-

systemet då det är att anses som förare innebär att han kan räknas som förare eller väg-

trafikant och därmed uppfyller kravet på brottsbeskrivningsenlighet. Jag konstaterar 

trots allt även, i avsnitt 4.3.3, att tillverkaren inte, till skillnad från själva körsystemet, 

uppfyller kraven för att anses som förare. Tillverkaren har t.ex. inte möjlighet att man-

övrera fordonet under tiden som bilen är i rörelse vilket är avgörande för huruvida 

någon kan anses vara förare eller inte.  

 

Vad skulle det innebära om tillverkaren, av ovan nämnda anledning, enligt brotts-

beskrivningen anses vara förare/vägtrafikant? Detta skulle, enligt min bedömning, 

innebära en analog tolkning av lagen och skulle gå emot legalitetsprincipen. Legalitets-

principens huvudsakliga poäng är att de som lyder under lagen ska kunna förutse när 

och hur straffrättsliga ingripanden kan komma att drabba dem. Bland annat uppställer 

principen krav på att det ska finnas en föreskrift till stöd för att ett brott föreligger. 

Principen kräver även att föreskriften i rimlig utsträckning ska vara bestämd till sin 

utformning, att den är begriplig och preciserad. Vidare får föreskriften inte utsträckas 

utöver vad ordalydelsen tillåter.83 Om tillverkaren, till följd av att han anses vara 

ansvarig för körsystemet, kommer att klassas såsom förare, trots att han inte uppfyller 

de krav som uppställs för att anses vara förare, innebär detta att rekvisiten som uppställs 

i 1 § 1 st. TBL tolkas analogt. Detta innebär att de som lyder under lagen inte fullt ut 

kan lita på att de rekvisit som uppställs i föreskrifterna faktiskt är de rekvisit som måste 

vara uppfyllda för att de ska kunna bli straffrättsligt ansvariga. Detta går även emot 

konformitetsprincipen som säger att straff endast får drabba den som kunnat (d.v.s. haft 

förmåga och tillfälle att) rätta sig efter lagen.84 Att göra en analog tolkning av rekvisiten 

i en föreskrift gör att personer som ska följa föreskriften kommer sakna tillfälle att rätta 

                                                
83 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 46. 
84 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 48. 
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sig efter densamma eftersom de saknar vetskap om vad de ska göra med anledning av 

att det som står i föreskriften inte är det som gäller. 

 

Med anledning av detta bedömer jag att tillverkaren inte kan anses vara förare och/eller 

vägtrafikant och att straffrättsligt ansvar för vårdslöshet i trafik inte kan bäras av till-

verkaren då kravet på brottsbeskrivningsenlighet inte är uppfyllt. 

 

4.4.4 Ansvar för en fysisk person i bilen 

4.4.4.1 Brottsbeskrivningsenlighet 

Som nämnts tidigare krävs för straffrättsligt ansvar att någon har utfört en gärning som 

är brottsbeskrivningsenlig. Då jag ovan diskuterat straffrättsligt ansvar för ägaren och 

tillverkaren har detta uppställt hinder för att de ska kunna bli straffrättsligt ansvariga vid 

vårdslöshet i trafik då de inte kan anses vara vare sig förare eller vägtrafikant. Frågan 

huruvida dessa rekvisit uppställer samma hinder för straffansvar för en fysisk person i 

bilen vid autonom bilkörning ska besvaras i det följande. I avsnitt 4.2 Vägtrafikant har 

konstaterats att alla som färdas i en autonom bil är att anses såsom vägtrafikanter. Tidig-

are i uppsatsen framhålls även att en fysisk person i bilen kan anses vara förare. Detta 

bland annat beroende på vilken automatiseringsnivå bilen har. Således kan konstateras 

att rekvisitens krav på att den straffrättsligt ansvarige ska vara vägtrafikant inte upp-

ställer några hinder för att en fysisk person i bilen ska kunna bära det straffrättsliga 

ansvaret vid vårdslöshet i trafik. Av detta följer att om en fysisk person i bilen i 

väsentlig mån brister i sin omsorg och varsamhet till förekommande av trafikolycka 

som betingas av omständigheterna uppställer kravet på brottsbeskrivningsenlighet inte 

något hinder för att han ska bli straffrättsligt ansvarig för brottet vårdslöshet i trafik. 

 

4.4.4.2 Gärningsculpa 

Den fysiska personen i bilen kan tillskrivas olika kontrollerade gärningar, delvis be-

roende på vilken automatiseringsnivå bilen är på och vilka möjligheter personen har att 

påverka bilen under färden.  

 

I en bil av högsta automatiseringsnivå kan den kontrollerade gärningen komma att bestå 

av att den fysiska personen i bilen knappar in destinationen och sedan inte har uppsikt 

över körningen.  
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Om möjligheten finns, som tidigare diskuterats i denna uppsats, att den fysiska personen 

i bilen även då den autonoma körfunktionen är igång kan påverka körningen uppstår 

frågan om detta ändrar vad som anses vara den kontrollerade gärningen i detta fall. Om 

en sådan möjlighet finns innebär ju det att den fysiska personen, även efter det att han 

knappat in destinationen, har möjlighet att avsluta det kausala skeende som hans 

handlande innebär. Beroende på vilka möjligheter att påverka körandet den fysiska 

personen i bilen har sätts ramen för vad som kan räknas som en kontrollerad gärning. 

Har den fysiska personen möjlighet att påverka bilen medan det självkörande systemet 

är igång kan hela bilfärden komma att räknas såsom en kontrollerad gärning. 

 

Som tidigare lyfts i uppsatsen finns det en möjlighet att den fysiska personen i bilen 

kommer kunna påverka bilen på så vis att han kan få den att utföra vissa kommandon 

såsom t.ex. en omkörning men att han inte kommer ha möjlighet att ta över hela förar-

uppgiften. I ett sådant fall skulle den kontrollerade gärningen begränsas till att utgöra 

just den handling som detta innebär. 

 

Således kan konstateras att den fysiska personen i bilen kan tillskrivas någon slags 

kontrollerad gärning beroende på automatiseringsnivå. De tre som jag ovan beskrivit 

och som jag fortsättningsvis i denna gärningsculpabedömning kommer utgå ifrån är: 

1. Knappa in destinationen och sedan inte ha uppsikt över körningen. 

2. Körningen under hela bilfärden. 

3. Vissa utförda kommandon. 

 

Knappa in destinationen och sedan inte ha uppsikt över körningen  

En risk som finns att beakta i den här situationen är risken för att någon blir ihjälkörd 

eller skadas genom att bli påkörd av fordonet. Finns det några och i vilka situationer 

skulle en normalt aktsam person finna att det fanns goda skäl att avstå från att utföra 

den kontrollerade gärningen med tanke på den risk som gärningen för med sig? Jag 

bedömer att detta finns och det i dessa två situationer: 

1. Om den autonoma bilen är av en lägre grad och det ”är sagt” att den fysiska 

personen i bilen ska vara uppmärksam på körningen och vara redo att ta över 

köruppgiften om körsystemet säger till.  
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2. Om systemet, innan eller då personen knappar in destinationen, säger ifrån att 

någonting inte står rätt till med systemet. I den här situationen skulle kunna 

tänkas att bilen då inte ens startas men här poneras att bilen är programmerad så 

att den ändå startar men att det sker under förutsättning att den fysiska personen 

är uppmärksam på köruppgiften. Systemet informerar även om att den fysiska 

personen ska ha uppsikt över köruppgiften på samma sätt som om bilen varit av 

en lägre automatiseringsgrad. 

 

Givetvis kan det finnas fler situationer än dessa där den kontrollerade gärningen är ett 

otillåtet risktagande men det är med dessa två jag väljer att gå vidare. Nästa steg att be-

döma i gärningsculpaprövningen är huruvida gärningen orsakat följden på ett relevant 

sätt. För att göra denna bedömning krävs att man har ett mer specifikt händelseförlopp 

framför sig. Att måla upp sådana i det här fallet bedömer jag inte, med utgångspunkt i 

syftet med denna uppsats, tillföra uppsatsen särskilt mycket. Istället kan konstateras att 

om gärningen (att knappa in destinationen och sedan inte ha uppsikt över körningen) 

orsakat följden på ett relevant sätt så är gärningen att betrakta såsom gärningsculpös. 

Om inte, så är gärningen inte att anse såsom gärningsculpös och den fysiska personen 

kan därmed inte bli straffrättsligt ansvarig i just den situationen. Nu kan dock 

konstateras att den fysiska personen i bilen vid utförandet av denna gärning kan bli 

straffrättsligt ansvarig vid i alla fall två situationer.  

 

Körning under hela bilfärden 

Den andra kontrollerade gärningen som den fysiska personen kan tillskrivas är att han 

kör bilen under hela bilfärden. Frågan är om detta innefattar ett otillåtet risktagande? 

Vid denna kontrollerade gärning kan det tänkas att det snarare rör sig om en under-

låtenhet än en handling. Även vid denna kontrollerade gärning finns risken att någon 

blir skadad eller dödad genom att bli påkörd av fordonet. Finns det då några och i vilka 

situationer skulle en normalt aktsam person finna att det fanns goda skäl att avstå från 

att utföra den kontrollerade gärningen (att inte underlåta att handla) med tanke på den 

risk som gärningen för med sig? Jag bedömer att det finns i följande två situationer: 

1. Om körsystemet säger till den fysiska personen att överta köruppgiften och den 

fysiska personen underlåter att göra detta. 

2. Om den fysiska personen märker att bilen är på väg över mittlinjen och det 

kommer mötande trafik men den fysiska personen underlåter att självmant 
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överta köruppgiften (i väntan på att körsystemet åter ska sköta köruppgiften på 

ett tryggt och riktigt sätt). Körsystemet säger ej till i denna situation. 

 

I dessa två situationer innebär alltså den kontrollerade gärningen ett otillåtet risk-

tagande. Själva handlingen att faktiskt använda sig utav det autonoma körsystemet 

under en hel färd får dock inte anses vara ett otillåtet risktagande. Jag tänker att det ska 

vara acceptabelt att göra det om biltillverkaren och lagstiftningen har sagt att det ska 

vara godtagbart. Det torde vara så att en normalt aktsam person går efter det som står i 

lagen. 

 

I situation 2 är det faktum att den fysiska personen märker att bilen är på väg åt fel håll 

avgörande för att den kontrollerade gärningen ska bedömas som ett otillåtet risktagande. 

Om det rör sig om en bil av sådan autonom grad att den fysiska personen inte är skyldig 

att ha uppsikt över vägen blir det skillnad om personen ifråga inte har märkt att bilen är 

på väg åt fel håll. Eftersom personen då inte är skyldig att ha uppsikt över körningen 

kan han inte anses ha varit oaktsam om han inte heller har haft detta. Har han däremot 

haft uppsikt över körningen och märkt att bilen varit på väg över mittlinjen men under-

låtit att göra något för att rädda situationen bedömer jag att den kontrollerade under-

låtenheten inneburit ett otillåtet risktagande. 

 

Nästa steg i gärningsculpaprövningen är att bedöma om någon av dessa underlåtenheter 

att handla har orsakat följden på ett relevant sätt. Som nämnts tidigare behövs ett 

konkret händelseförlopp för att kunna göra denna bedömning, så beroende på situation 

kan detta krav vara uppfyllt. Någon i den fysiska personens position ska ha haft an-

ledning att ta det konkreta händelseförloppet i beräkning och detta händelseförlopp ska 

tillhöra den klass av händelseförlopp som gör den kontrollerade gärningen oaktsam. 

Såtillvida dessa krav uppfylls kan alltså konstateras att gärningsculpan via denna 

kontrollerade gärning kan bli uppfylld. 

 

Vissa utförda kommandon 

Den tredje kontrollerade gärningen som den fysiska personen i bilen kan tillskrivas är 

att han instruerar bilen att utföra vissa specifika kommandon. Finns det några och i vilka 

situationer skulle en normalt aktsam person finna att det fanns goda skäl att avstå från 
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att utföra den kontrollerade gärningen (att inte underlåta att handla) med tanke på den 

risk som gärningen för med sig? Ja, i följande två situationer: 

1. Om den fysiska personen instruerar bilen att göra en omkörning vid ett 

olämpligt tillfälle, t.ex. vid mötande trafik. 

2. Om den fysiska personen underlåter att utföra ett visst kommando i en 

situation då nämnda kommando hade gjort så att en olycka undvikits. 

 

I dessa två situationer innebär alltså den kontrollerade gärningen ett otillåtet risk-

tagande. Nästa steg i gärningsculpaprövningen är att bedöma om någon av dessa 

gärningar har orsakat följden på ett relevant sätt. Som nämnts tidigare behövs det vid 

denna bedömning ett konkret händelseförlopp att bedöma, så beroende på situation kan 

detta krav vara uppfyllt. Även vid denna kontrollerade gärning kan alltså gärnings-

culpan anses uppfylld av en fysisk person i bilen.  

 

4.5 Sammanfattning 

Asp m.fl. uppställer kravet på brottsbeskrivningsenlighet som det första kravet för 

straffrättsligt ansvar. Det är även detta krav som främst har behandlats i detta kapitel. 

Brottet vårdslöshet i trafik uppställer krav på att gärningsmannen ska vara vägtrafikant, 

förare av motordrivet fordon eller spårvagn. Under denna rubrik utreds därför vem som 

anses vara förare vid de olika automatiseringsgraderna. Vid vissa automatiseringsgrader 

konstateras att det är själva körsystemet som är förare. Den som anses vara ansvarig för 

körsystemet är tillverkaren men han anses inte bli straffrättsligt ansvarig i de situationer 

då det är systemet som är förare. Vid andra automatiseringsgrader är det den fysiska 

personen i bilen som anses vara förare av bilen. Ägaren och tillverkaren konstateras 

aldrig kunna anses vara förare utifrån de kriterier som uppställts. Även begreppet väg-

trafikant förklaras och det konstateras att det endast är den fysiska personen i bilen som 

kan anses vara detta. 

 

Det som framkommer vid bedömningen av vem som är att anse som förare/vägtrafikant 

ligger sedan till grund för de straffrättsliga bedömningarna för ägaren, tillverkaren och 

den fysiska personen i bilen. Kravet på brottsbeskrivningsenlighet resulterar i att varken 

ägaren eller tillverkaren blir straffrättsligt ansvariga eftersom de, i egenskap av just 

ägare och tillverkare, inte uppfyller rekvisiten för att anses vara förare eller vägtrafikant. 
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Vid straffansvar för ägaren diskuteras även legalitetsprincipen och vid straffansvar för 

tillverkaren diskuteras straffrättsligt ansvar för juridiska personer. 

 

Till skillnad från ägaren och tillverkare uppfyller en fysisk person i bilen rekvisiten för 

att vara vägtrafikant och, vid körning med bilar av vissa automatiseringsgrader, 

rekvisiten för att vara förare och kan således bli straffrättsligt ansvarig. Gärningsculpa-

bedömningen för denna person visar att han i flera olika situationer kan uppfylla kravet 

på gärningsculpa och att han därför kan komma att bli straffrättsligt ansvarig vid 

körning med en autonom bil.   

 

5 Vållande till annans död 

5.1 Vad säger lagen? 

I 3 kap. 7 § 1 st. BrB anges att  

 

”den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till 

fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter” 

 

Rent begreppsmässigt uppställer lagrummet inga hinder för att någon av ägaren, till-

verkaren eller en fysisk person i bilen ska kunna bli straffrättsligt ansvariga vid detta 

brott. Till skillnad från vid brottet vårdslöshet i trafik uppställs inga krav på att den som 

förövar brottet ska ha någon särskild roll (t.ex. vägtrafikant) utan brottet kan utföras av 

vem som helst (”den som…”). Här menar jag med ”vem som helst” den som varit 

oaktsam i visst hänseende, att denne gjort eller underlåtit att göra något som inneburit 

en klar avvikelse från det önskvärda handlandet.85 Således kommer jag nedan inte gå 

närmare in på brottsbeskrivningsenligheten i det hänseendet. Vid vållande till annans 

död är det snarare andra juridiska problem än brottsbeskrivningsenlighet som är 

aktuella. Normalt är de avgörande frågorna om det har förelegat gärningsculpa (om 

gärningen varit oaktsam) och om det har förelegat personlig culpa (om gärningsmannen 

varit oaktsam).86 I denna uppsats kommer jag dock endast undersöka huruvida kravet på 

gärningsculpa är uppfyllt eller inte.  

                                                
85 Transportstyrelsen, Förstudie om autonom körning, s 46. 
86 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 29. 
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5.2 Underlåtenhet 

Precis som vid alla andra straffbestämmelser i brottsbalken kan brottet begås antingen 

genom en handling eller en underlåtenhet att handla. Brott som begås genom under-

låtenhet att handla kan delas upp i två grupper; äkta och oäkta underlåtenhetsbrott. Äkta 

underlåtenhetsbrott är sådana brott där lagen statuerar en plikt att handla positivt och 

stadgar ansvar för den som inte uppfyller denna plikt. Oäkta underlåtenhetsbrott före-

ligger då någon genom underlåtenhet att handla framkallat en viss yttre effekt vars 

orsakande kan föranleda ansvar utan att denna passivitet beskrivs i lagtexten.87  

 

Jareborg presenterar ett annat sätt att dela upp underlåtenhetsbrotten på. Han gör en 

uppdelning mellan omissivdelikt och kommissivdelikt. Omissivdelikt är brottstyper som 

endast kan överträdas genom underlåtenhet. Kommissivdelikt är brottstyper som kan 

överträdas både genom handling och (ibland) genom underlåtenhet. Ett äkta under-

låtenhetsbrott är en överträdelse av ett omissivdelikt. Ett oäkta underlåtenhetsbrott är en 

överträdelse av ett kommissivdelikt genom underlåtenhet.88  

 

En fråga som behöver tittas närmare på då man diskuterar oäkta underlåtenhetsbrott är 

frågan om kausalitet. Vid underlåtenhetsbrott måste nämligen kunna styrkas att effekten 

med till visshet gränsande sannolikhet uteblivit om den positiva handlingen företagits. 

Det räcker inte att handlingen varit ägnad att förebygga skadan, personen som görs 

ansvarig ska ha varit oberoende av andra medverkande faktorer i så pass hög grad att 

han praktiskt sett haft hela läget i sin hand och faktiskt kunnat förhindra skadans in-

träde. Detta innebär att kravet på kausalitet mellan den krävda handlingen och ute-

blivandet av den skadliga effekten är starkare än enligt den vanliga betingelseteorin. 

Ansvar kan inte ådömas om det finns anledning att anta att skadan hade inträtt även om 

den felande hade uppfyllt sina skyldigheter.89 Även Asp m.fl. framhåller att för att en 

underlåtenhet ska anses ha orsakat en följd krävs att man kan påstå att utförandet av den 

underlåtna handlingen skulle ha förhindrat följden.90  

 

                                                
87 Agge och Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s 76. 
88 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 184. 
89 Agge och Thornstedt, Straffrättens allmänna del, s 77. 
90 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder,  109. 
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Strahl framhåller att det inte vore rimligt om alla lagar som förbjöd att genom handling 

orsaka en viss effekt även krävde att alla som löd under lagen skulle vara tvungna att 

ingripa för att avvärja samma effekt. Istället måste kriminaliseringen vara begränsad till 

en viss personkrets.91 För att underlåtenhet ska vara straffbar krävs att den är lika straff-

värd som en sådan handling som faller under straffbudet. Huruvida en underlåtenhet är 

lika straffvärd som en sådan handling beror på om den underlåtande har en sådan 

ställning att man kan fordra av honom att han ska ingripa eller inte. Det handlar om att 

den underlåtande ska ha en slags garantställning vilket är något som enligt Strahl kan 

uppkomma på två sätt.92 Det ena sättet är om det föreligger en plikt att handla och 

plikten är av sådan karaktär att icke-uppfyllelse av skyldigheten framstår som lika 

straffvärd som om den förpliktade genom handling brutit mot plikten.93 Det andra sättet 

är om någon åstadkommit ett farligt tillstånd och underlåter att vidta åtgärder för att 

förhindra faran.94 

 

Numera talas dock vanligen om övervaknings- och skyddsgaranter. En övervaknings-

garant är en person som är skyldig att avvärja risker som utgår från vissa farokällor som 

han är ansvarig för. En skyddsgarant är skyldig att avvärja risker som hotar någon eller 

något som han är ansvarig för och därför har att skydda. Båda dessa garantställningar 

kan även bli aktuella då en person själv har satt igång ett händelseförlopp som är på väg 

att leda till skada.95  

 

I uppsatsen framgår att det inte bara är handlingar som kan komma att bli brottsliga 

gärningar vid autonom bilkörning utan att även underlåtenhet att handla kan komma att 

spela en viktig roll vid sådan körning. Det kommer bl.a. röra sig om underlåtenhet att ta 

över köruppgiften när systemet säger till eller då en fysisk person i bilen själv märker att 

systemet inte sköter köruppgiften. En fråga som därmed kommer behöva utredas är 

huruvida t.ex. den fysiska personen i bilen kommer anses ha en garantställning då han 

färdas i en autonom bil. 

 

                                                
91 Strahl, Straffrättens allmänna del, s 36. 
92 Strahl, Straffrättens allmänna del, s 37 f. 
93 Strahl, Straffrättens allmänna del, s 38. 
94 Strahl, Straffrättens allmänna del, s 40. 
95 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 112. 
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5.3 Straffansvaret 

5.3.1 Ägaransvar och gärningsculpa 

Som nämnts ovan är det vid vållande till annans död ofta avgörande om det förelegat 

gärningsculpa eller inte. Här ska avgöras om den kontrollerade gärning som gärnings-

mannen begår innefattar ett otillåtet risktagande och om gärningen har orsakat följden 

på ett relevant sätt.  

 

Ägaren kan tillskrivas två kontrollerade gärningar. Den ena gärningen består i att han 

har köpt bilen. Den andra gärningen består i att han har lånat ut bilen till någon annan. 

När det gäller köpet av bilen bedömer jag att det är en kontrollerad gärning eftersom 

han fram till det att köpet är genomfört har möjlighet att avbryta köpet och dra sig ur. 

Samma sak torde gälla den andra gärningen; fram till att bilen faktiskt är utlånad kan 

ägaren ångra sig och välja att inte låna ut bilen. Således kan konstateras att ägaren kan 

tillskrivas en kontrollerad gärning.  

 

Nästa fråga att besvara är då om någon av dessa kontrollerade gärningar innefattar ett 

otillåtet risktagande (d.v.s. om de är oaktsamma). När man gör en bedömning av om det 

föreligger ett otillåtet risktagande börjar man alltid med att se på vilka risker som är för-

knippade med en viss gärning. Finns inga risker kan man utgå ifrån att gärningen inte 

innefattar ett otillåtet risktagande. Därefter är det av central betydelse att bedöma 

riskerna från kvalitativ och kvantitativ synpunkt: 

1. Vilka sorters risker finns att beakta (jämför t.ex. risk för dödsfall och risk för 

lindrig kroppsskada)? 

2. Hur stor är graden av risk för dessa oönskade följder?96 

 

På ett ungefär kan sägas att gärningen och dess sannolika följder ska beskrivas på det 

sätt som en normalt aktsam person skulle göra.97 När en gärning innefattar otillåtna 

risker i förhållande till en så allvarlig följd som en annan persons död, får man godta 

även tämligen ”osannolika” händelseförlopp som tillräckligt plausibla.98 

 

 

                                                
96 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 150. 
97 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 152. 
98 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 71. 
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Att köpa bilen 

Innebär gärningen att köpa en bil en risk för att den okontrollerade följden, en döds-

olycka, inträffar? Att köpa bilen ökar sannolikheten för att bilen kommer att köras på 

vägarna. Detta ökar i sin tur risken för att bilen ska vara del i olyckor med dödliga ut-

gångar. För att koppla till den tidigare nämnda betingelseläran kan sägas att om ägaren 

inte hade köpt bilen hade bilen inte körts på vägarna. Är sen bilen inblandad i en olycka 

kan konstateras att nämnda olycka inte hade inträffat om inte just den bilen hade körts 

på vägen. Således innebär gärningen en risk för att den okontrollerade följden inträffar. 

 

Nästa fråga att besvara är om denna risk är sådan att det finns goda skäl att avstå från att 

utföra den kontrollerade gärningen. Eftersom området som berör autonom bilkörning är 

tämligen orört inom juridiken kan det tänkas att domstolarna på detta område inte har 

några aktsamhetsstandarder. Istället får jag vid denna bedömning utgå från pseudo-

standarden, bedömningen görs då utifrån den bedömning som rimligen skulle göras av 

en normalt aktsam person. 

 

Generellt kan sägas att ju mer oönskad en följd är desto mindre måste risken vara för att 

det ska finnas goda skäl att avstå från att göra något som kan orsaka följden.99 I detta 

fall föreligger risk för dödsfall vilket såklart är en mycket oönskad följd. Detta innebär 

att risken för att det inträffar inte behöver vara lika stor som om det gällde risken för att 

någon skulle skadas lindrigt för att det ska anses finnas goda skäl att avstå från att göra 

något som kan orsaka följden. 

 

Även om risken i det här fallet inte behöver vara särskilt stor gör jag bedömningen att 

en normalt aktsam person inte skulle bedöma att det fanns goda skäl att avstå från att 

köpa den autonoma bilen med anledning av att det fanns risk för att någon då skulle bli 

ihjälkörd. Denna bedömning baserar jag på det faktum att det idag görs sådana be-

dömningar av normalt aktsamma personer vid köp av ”vanliga bilar”. Även vid köp av 

en sådan ”vanlig bil” finns risken, vilken då till och med är större, att den körs på 

vägarna och orsakar någons död. Att ändå genomföra ett sådant köp är något som man 

bedömer att normalt aktsamma personer gör. 

 

                                                
99 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 150. 
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Den kontrollerade gärningen att köpa en autonom bil är alltså inte något som utgör ett 

otillåtet risktagande. Ägaren av en autonom bil kan således inte bli straffrättsligt 

ansvarig för vållande till annans död genom denna gärning. 

 

Att låna ut bilen till någon annan 

Innebär gärningen att låna ut bilen till någon annan en risk för att den okontrollerade 

följden, en dödsolycka, inträffar? Om ägaren lånar ut bilen till någon annan är detta ett 

tecken på att ägaren själv, under den tid som han lånar ut bilen, inte tänkt nyttja bilen. 

Detta innebär att utlåningen ökar risken för att en olycka med dödlig utgång ska inträffa 

eftersom bilen, om den inte blivit utlånad, skulle stått stilla hemma hos ägaren och 

således inte varit med i/orsakat någon olycka. Således kan konstateras att gärningen 

innebär en risk för att den okontrollerade följden inträffar. 

 

Huruvida en normalt aktsam person skulle bedöma att det fanns goda skäl att avstå från 

den här handlingen eller inte beror på vem bilen i sådana fall ska utlånas till. Såtillvida 

det är till en person som är behörig att köra det lånade fordonet torde det inte kunna 

anses finnas goda skäl att avstå från att låna ut bilen. Även denna bedömning baserar 

jag på det faktum att denna kontrollerade handling med ”vanliga bilar” utförs av 

normalt aktsamma personer idag.  

 

Bedömningen kan dock tänkas bli en annan om ägaren lånar ut bilen till någon som inte 

är behörig att köra, t.ex. en person utan körkort. Detta blir till viss del beroende av vissa 

omständigheter. För det första behöver körkort vara ett krav för att sitta som fysisk 

person i bilen (alltså den fysiska person i bilen som i en ”vanlig bil” skulle anses vara 

förare). För det andra behöver det vara en bil med en automatiseringsgrad där den 

fysiska personen i bilen på något sätt kan påverka körningen. Mest tydligt blir svaret om 

det är en bil av sådan automatiseringsgrad där det är uttalat att körsystemet kan komma 

att be den fysiska personen att överta körningen. Om omständigheterna är sådana finns 

det då goda skäl att avstå från att utföra gärningen? Min bedömning är att en normalt 

aktsam person i en sådan situation inte skulle låna ut bilen. 

 

Nästa steg är att bedöma om gärningen har orsakat följden på ett relevant sätt. Ponera 

att en dödsolycka inträffar då en person utan körkort var den fysiska personen i en 

autonom bil. Bilen har lånats ut till personen av ägaren. Vidare är det så att olyckan 
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hade kunnat undvikas om den fysiska personen i bilen vetat hur man manövrerar en bil. 

Den fysiska personen i bilen har alltså underlåtit att överta körningen då körsystemet 

krävt detta eftersom han inte haft kunskaper om hur han ska göra. Har då någon i 

gärningsmannens position haft anledning att ta det konkreta händelseförloppet i 

beräkning? Jag gör bedömningen att ägaren har haft anledning att ta det konkreta 

händelseförloppet i beräkning. Ägaren är medveten om vilken autonom grad bilen är av 

och är således medveten om att körsystemet kan komma att lämna över köruppgiften till 

den fysiska personen i bilen. Tillhör då detta den klass av händelseförlopp som gör den 

kontrollerade gärningen oaktsam? Ja. I denna situation kan alltså ägaren bli straff-

rättsligt ansvarig för brottet vållande till annans död. 

 

5.3.2 Ansvar för tillverkaren och gärningsculpa 

Den första frågan som behöver utredas är om tillverkaren kan tillskrivas en kontrollerad 

gärning. Den gärning jag tänker är relevant för tillverkaren i det här sammanhanget är 

själva tillverkandet av bilen. Är då denna gärning kontrollerad? Jag gör bedömningen 

att så är fallet då tillverkaren genom hela tillverkningsprocessen har möjlighet att av-

sluta det kausala skeende som hans handlande innebär. Detta genom att helt enkelt sluta 

tillverka.100  

 

Innefattar denna kontrollerade gärning ett otillåtet risktagande? Att tillverka bilen 

innebär en risk för att den kommer användas och att den, när den används, är med 

i/förorsakar en olycka med dödlig utgång. Således finns det en risk att ta hänsyn till 

även om den är ganska låg. Fråga är dock om denna risk är sådan att det finns goda skäl 

att avstå från att utföra den kontrollerade gärningen om man vill undvika följden. 

 

Vid bedömningen av huruvida risken är sådan att det finns goda skäl för tillverkaren att 

avstå från att utföra den kontrollerade gärningen gör jag en liknande bedömning som 

vid de två kontrollerade gärningarna som bedömdes under rubriken 5.3.1 Ägaransvar 

och gärningsculpa. Vid tillverkandet av ”vanliga bilar” utan autonoma funktioner görs 

inte bedömningen att en normalt aktsam person skulle avbryta tillverkningen för att 

risken att någon skulle dö vid brukande av bilarna fanns. Således är den kontrollerade 

                                                
100 Detta är så klart en förenkling av verkligheten där hänsyn inte tagits till t.ex. en arbetstagares 
önskan att behålla sitt jobb, företagets relativt enkla uppgift att hitta en ny anställd och 
företagets ekonomiska intressen. 
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gärningen att tillverka den autonoma bilen inte något som utgör ett otillåtet risktagande. 

Tillverkaren av en autonom bil kan alltså inte bli straffrättsligt ansvarig för vållande till 

annans död genom denna gärning. Om bedömningen gjorts att risktagandet som till-

verkandet av en autonom bil innebär skulle vara otillåtet hade det varit förbjudet att 

tillverka sådana bilar. Således kan tillverkaren inte heller vid detta brott bli straffrättsligt 

ansvarig.  

 

När jag började med denna uppsats tänkte jag att ansvaret i hög utsträckning skulle 

ligga på tillverkaren. När det kommer till det straffrättsliga ansvaret blir det dock svårt 

eftersom den kontrollerade gärningen för tillverkaren består av själva tillverkningen av 

bilen. För att tillverkaren skulle kunna bära straffansvar skulle i sådana fall krävas att 

kriminalisering skedde utav själva tillverkandet. Detta är inte aktuellt i denna uppsats då 

jag utgått ifrån att de autonoma bilarna är tillåtna på marknaden. Skulle det kunna bli 

aktuellt att kriminalisera tillverkningen av autonoma bilar och alltså inte tillåta till-

verkningen av dessa? Antagligen inte. En av principerna för kriminalisering konstaterar 

att bestraffning är samhällets mest ingripande och förnedrande sanktion och att 

kriminalisering därför bör tillgripas endast i sista hand eller för de mest förkastliga 

gärningarna. Enligt en annan princip måste det beteende som avses bli kriminaliserat 

kunna orsaka skada eller fara för skada på ett skyddsintresse. Med risken för att döds-

olyckor ska inträffa vid körning med autonoma bilar kan den principen förvisso anses 

uppfylld men en annan princip är att det inte får finnas något tillräckligt värdefullt 

motstående intresse. Alla beteenden som kan skada ett skyddsintresse ska inte 

kriminaliseras. Det finns nämligen en hel del sådana beteenden som ändå inte är 

oönskade eftersom beteendet samtidigt har positiva följder som väger upp skade-

risken.101 I det här fallet, med tillverkning av autonoma bilar, finns alla de fördelar som 

nämnts under 1.1 Bakgrund. De autonoma bilarna förväntas bl.a. minska antalet bil-

olyckor och vara bättre för miljön. Dessutom lösgör de tid för människor som de kan 

använda till annat än att utföra köruppgiften. Det finns alltså motstående intressen. Med 

tanke på att tillverkning av vanliga bilar idag inte är kriminaliserat är det föga troligt att 

tillverkning av autonoma bilar, där risken för skada är mindre, skulle kriminaliseras. 

 

                                                
101 SOU 2013:38, s 491. 
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I utredningen SOU 2016:28 uttrycks att det finns en oro för att testorganisationer ska 

vara frestade att ta onödiga risker och att ett sätt att säkerställa att testorganisationer inte 

tar onödiga risker är att införa någon form av ansvar för dessa. Utredaren menar att om 

försöksorganisationen får bära ett ansvar för konsekvenserna av försöksverksamheten 

ökar incitamentet att organisera verksamheten på ett sätt som motverkar eller förhindrar 

onödigt risktagande.102 Detta är en anledning till att ansvaret i viss utsträckning bör 

ligga på tillverkaren. Något som är viktigt att komma ihåg är att denna uppsats endast 

undersöker det straffrättsliga ansvaret. Andra rättsliga områden som blir aktuella vid 

autonom bilkörning och som tillverkaren kan komma att bära mer ansvar inom är vid 

t.ex. skadeståndsansvar och produktansvar. 

 

5.3.3 Ansvar för en fysisk person i bilen 

5.3.3.1 Gärningsculpa 

Samma gärningsculpabedömning som gjorts ovan under 4.4.4.2 Gärningsculpa där 

bedömningen gjordes för en fysisk person i bilen vid brottet vårdslöshet i trafik kan 

tillämpas här. Enligt den gärningsculpabedömningen kunde den fysiska personen i bilen 

genom ett flertal kontrollerade gärningar uppfylla kravet på gärningsculpa. Således kan 

en fysisk person i bilen komma att bli straffrättsligt ansvarig vid brottet vållande till 

annans död. 

 

5.3.3.2 Möjlighet att påverka händelseförloppet 

En fråga som i denna uppsats är avgörande vid flera olika situationer är den om 

huruvida den potentielle gärningsmannen har kunnat påverka händelseförloppet. Detta 

är avgörande för gärningsculpabedömningen då denna kräver att en kontrollerad 

gärning föreligger. Det har även varit av vikt att bedöma då vem som är att anse som 

förare har diskuterats. Möjligheten att under körningen kunna påverka en autonom bil 

blir därför centralt för att kunna avgöra om någon och i sådana fall vem som kan 

komma att bli straffrättsligt ansvarig vid olika brott. Detta innebär att det krävs större 

tydlighet kring möjligheterna att påverka bilen under färd innan slutgiltiga svar kan 

lämnas på detta område. I denna uppsats diskuteras straffansvaret under olika förut-

sättningar men eftersom dessa förutsättningar ännu inte är slutligt bestämda kan inte 

heller några definitiva svar på frågan ges. Avgörande i vissa situationer kommer t.ex. bli 

                                                
102 SOU 2016:28, s 119. 
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om den eventuella fysiska personen i en bil med automatiseringsgrad 5 kommer kunna 

påverka fordonet eller inte. Något som också kommer påverka utfallet är i vilken ut-

sträckning körsystemet kommer kunna avslå en begäran att utföra ett visst kommando 

från en fysisk person i bilen.  

 

5.4 Sammanfattning 

Vid brottet vållande till annans död är det andra juridiska problem än brotts-

beskrivningsenlighet som är de mest centrala. Avgörande är frågan om gärningsculpa. 

Vid utredning av gärningsculpa har konstaterats att både ägaren och en fysisk person i 

bilen kan komma att bli straffrättsligt ansvariga i olika situationer. Tillverkaren av bilen 

konstateras inte kunna bli straffrättsligt ansvarig då den kontrollerade gärning han utför 

inte utgör ett otillåtet risktagande. 

 

6 Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att utreda vem eller vilka (om någon) som kan 

komma att bära det straffrättsliga ansvaret vid vissa brott vid autonom bilkörning. 

Frågan jag ämnat besvara är under vilka förutsättningar någon eller några av ägaren, 

tillverkaren och en fysisk person i bilen kan hållas ansvariga för brotten vårdslöshet i 

trafik och vållande till annans död vid körning med en autonom bil.  

 

Vid brottet vårdslöshet i trafik kommer jag fram till att straffansvar inte kan bli aktuellt 

för ägaren och tillverkaren då dessa inte uppfyller kravet på brottsbeskrivningsenlighet 

eftersom de inte kan anses vara förare eller vägtrafikanter. Däremot uppfyller den 

fysiska personen i bilen både kravet på brottsbeskrivningsenlighet och gärningsculpa. 

Den fysiska personen i bilen kan därför bli straffrättsligt ansvarig vid vårdslöshet i trafik 

vid körning med en autonom bil. Vid det andra brottet, vållande till annans död, 

kommer jag fram till att tillverkaren av en autonom bil inte kan bära straffansvar vid 

autonom bilkörning eftersom den kontrollerade gärning han utför inte utgör ett otillåtet 

risktagande. Vid detta brott kan däremot både den fysiska personen i bilen och ägaren i 

olika situationer komma att bli straffrättsligt ansvariga. 

 

Jag konstaterar att ägaren kan tänkas bli straffrättsligt ansvarig vid ett brott i en viss 

situation. Detta är vid vållande till annans död under förutsättning att ägaren har lånat ut 
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bilen till någon som han vet inte har behörighet att köra bilen. Att ägaren av en bil, i 

egenskap av just ägare, bär det straffrättsliga ansvaret vid körning med nämnda bil hör 

inte till vanligheterna. Detta förhållande är inte något som ändras för att det handlar om 

autonoma bilar. Anledningen till att ägaren sällan blir straffrättsligt ansvarig är för att 

det, i många situationer, går emot straffrättsliga principer såsom legalitetsprincipen och 

konformitetsprincipen. Således kan konstateras att det straffrättsliga ansvaret endast i 

sparsam utsträckning kan komma att falla på ägaren av en autonom bil.  

 

Avslutningsvis kan sägas att vem eller vilka som, i olika situationer vid körning med 

autonoma bilar, kommer att bli straffrättsligt ansvariga för olika brott, så klart, kommer 

att behöva avgöras via individuella prövningar av de enskilda fallen. I denna uppsats har 

undersökts huruvida någon eller några av tre specifika personer (ägaren, tillverkaren 

och en fysisk person i bilen) kan komma att bli straffrättsligt ansvariga vid vissa brott 

vid autonom bilkörning. Svar har alltså inte givits på hur bedömningen av det straff-

rättsliga ansvaret skulle gjorts vid en särskild och bestämd händelse. Istället har upp-

satsen givit mer generella svar och tankegångar gällande straffansvar för brott som 

begåtts vid körning med en autonom bil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 47 

Källor 
 

Offentligt tryck 
Betänkanden 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1997:127 Straffansvar för juridiska personer 

SOU 2005:86. Ägaransvar vid trafikbrott 

SOU 2013:38. Vad bör straffas? 

SOU 2016:28. Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet 

 

Litteratur 
Agge, I, Straffrättens allmänna del: föreläsningar, 3 vol., Norstedt, 1959-1964 

Agge, I och Thornstedt, H, Straffrättens allmänna del, 4 uppl., Juristförlaget, 1984 

Asp, P, Ulväng, M och Jareborg, N, Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Iustus förlag, 

2013 

Hoflund, O, Trafikbrottslagen, 6 uppl., Juristförlaget, 1995 

Jareborg, N och Friberg, S, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, Iustus förlag, 

2010 

Jareborg, N, Allmän kriminalrätt, Iustus förlag, 2001 

Jareborg, N, De särskilda strafflagarna, Iustus förlag, 1987 

Jareborg, N, Straffrättens ansvarslära, Iustus förlag, 1994 

Jareborg, N, Straffrättens gärningslära, Norstedts juridik AB, 1995 

Leijonhufvud, M, Wennberg, S och Ågren, J, Straffansvar, 9 uppl., Wolters Kluwer 

Sverige AB, 2015 

Strahl, I, Allmän straffrätt i vad angår brotten, Norstedt, 1976 

Strahl, I, Straffrättens allmänna del, 9 uppl., Juridiska föreningen i Uppsala, 1973 

 

Artiklar 
Sven A. Beiker, Legal Aspects of Autonomous Driving, 52 SANTA CLARA L. REV. 

1145, 1149 (2012) 

 

Rättsfallsregister 
SvJT 1932 rf s 78 



 48 

SvJT 1972 rf s 4 

SvJT 1974 rf s 33 

 

NJA 1961 s 352 

NJA 1968 s 581 

NJA 1989 s 552 

 

Internetkällor 
Bytbil.com, Volvo vill påskynda utvecklingen av autonom bilkörning – Autonom 

bilkörning har potentialen att revolutionerna bilsäkerheten, 2016-03-08 (2016-05-09), 

http://stat.bytbil.com/nyheter/volvo-vill-paskynda-utvecklingen-av-autonom-bilkorning-

844 

 

NHTSA, U.S. Department of Transportation Releases Policy on Automated Vehicle 

Development, 2013-05-30 (2016-07-08), 

http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press+Releases/U.S.+Department+of+Transport

ation+Releases+Policy+on+Automated+Vehicle+Development 

 

Society of Automotive Engineers, SAE International Technical Standard Provides 

Terminology for Motor Vehicle Automated Driving Systems, 2014-10-02 (2016-04-23), 

www.sae.org/autodrive 

 

Stanford Law School, (2016-07-03), https://law.stanford.edu/courses/legal-aspects-of-

autonomous-driving/ 

 

Svahn, N, Första dödsfallet i självkörande bil, Aftonbladet 2016-07-01 (2016-07-03), 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23095835.ab 

 

Transportstyrelsen, (2016-06-27), 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik-och-

register/Vag/Olycksstatistik/Polisrapporterad-statistik/Nationell-statistik/ 

 



 49 

 

Övrigt material 
 

Gasser, T M och Westhoff, D, BASt-study: Definitions of Automation och Legal Issues 

in Germany, Transportation Research Board, 2012 

 

Trafikanalys, Självkörande bilar – utveckling och möjliga effekter, Rapport 2015:6 

 

Transportstyrelsen, Autonom körning förstudie, Dnr TSG 2014-1316, 08 2014 


