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Summary 

This study analyses the considerations, regarding criminal culpability, of the 
Committee on autonomous vehicles (SOU 2018:16) from a victim’s 
perspective. The victim’s perspective is based on victimological research 
presenting redress as a clear need of victims of harm. The definition of a 
victim is, in this thesis, centred around the harm of an individual injured or 
killed by an autonomous vehicle as opposed to whether a criminal act has 
been committed or not. 

The Committee argues whoever constitutes the driver of an autonomous 
vehicle should not have a criminal responsibility to monitor the automated 
driving system. Instead, the Committee proposes other criminal provisions as 
well as arguing chapter 3 of the Swedish Penal Code would remain applicable 
in situations where an individual is injured or killed. Regarding traffic 
violations, the Committee proposes a system of sanction charges as opposed 
to, as of present, criminal punishment. 

This study illustrates the prevailing definition of a criminal act 
(brottsbegreppet) as incompatible with an automated driving system 
performing the dynamic driving task. Therefore, the Committee may have 
assumed an applicability which is non-existent. In the absence of an explicit 
duty to act (garantställning), it is likely the principle of legality prevents 
criminal culpability for an individual inside an autonomous vehicle or 
someone monitoring the vehicle remotely. Holding the owner of the vehicle 
or the vehicle manufacturer criminally responsible is also unlikely with 
regards to the prevailing definition of a criminal act and its limits. In more 
extreme cases the intent crimes in the Swedish Penal Code, and the proposed 
criminal provisions, may be applicable. Though as a result of the Committee’s 
proposal, it may be difficult to hold someone in an autonomous vehicle 
criminally culpable for an accident, even if this individual had opportunity to 
intervene. This may cause a large part of injuries inflicted by autonomous 
vehicles to fall outside of the criminal justice system and diminish the 
victims’ opportunities to obtain redress. Even though traffic violations may 
result in sanctions charges, such a system cannot replace the criminal justice 
system with regards to providing redress. 

I aim to bring light to an additional perspective, not argue for 
criminalisation of any kind. It is clear the Committee has disregarded 
potential victims’ interests and instead solely focused on the interests of a 
potential defendant. With emphasis on redress, the proposals of the 
Committee appear unsatisfactory. Particularly considering the Committee 
does not consider potential victims in its reasoning and because the 
Committee seems to assume an applicability of the law which may not exist.  
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Sammanfattning 

I framställningen analyseras de straffrättsliga övervägandena i 
slutbetänkandet av Utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 
2018:16) ur ett brottsofferperspektiv. Brottsofferperspektivet grundar sig i 
viktimologisk forskning som framhåller upprättelse som ett centralt behov 
hos skadade individer. Brottsofferbegreppet centreras, till skillnad från 
överträdelser av brottsbestämmelser, kring skadan hos den som skadas eller 
förolyckas på grund av ett självkörande fordon. 

Utredningen föreslår att den som iklär sig rollen som förare av ett 
självkörande fordon inte ska ha ett straffrättsligt övervakningsansvar. Istället 
menar utredningen att vissa brottsbestämmelser bör modifieras samt att 3 kap. 
Brottsbalken likväl är tillämpligt i situationer där någon skadas eller 
förolyckas. Vad gäller trafikregelöverträdelser föreslår utredningen ett 
system med sanktionsavgifter istället för, som i dagens trafik, straff. 

Framställningen visar att dagens vållandebrott, vilka är vanligt 
förekommande i trafiken, är svårförenliga med att ett automatiskt körsystem 
utför den dynamiska köruppgiften och att utredningen möjligen förutsätter en 
tillämplighet som saknas. I avsaknad av en tydlig garantställning är det troligt 
att legalitetsprincipen förhindrar straffansvar för någon som befinner sig i 
fordonet eller fjärrövervakar på avstånd. Att hålla fordonsägaren eller 
fordonstillverkaren ansvarig för uppkommen skada förefaller även osannolikt 
med tanke på brottsbegreppets konstruktion. Mer extrema fall kan tänkas 
omfattas av de uppsåtliga brotten i Brottsbalken samt de brottsbestämmelser 
som utredningen föreslår. Utredningens förslag förefaller dock medföra att 
någon i ett självkörande fordon som har en reell möjlighet att handla för att 
undvika en olycka, men som underlåter att göra det, inte kan hållas 
straffrättsligt ansvarig. Således riskerar vissa framtida skade- eller dödsfall 
att falla utanför det straffrättsliga systemet, vilket kan få negativa 
konsekvenser för eventuella brottsoffers möjligheter till upprättelse. 
Eventuella trafiköverträdelser kan, enligt förslaget, visserligen beaktas 
genom sanktionsavgifter men ett sådant system erbjuder inte samma 
möjligheter till upprättelse som det straffrättsliga.  

Framställningen syftar till lyfta ett kompletterande perspektiv, inte att 
förespråka kriminalisering av något slag. Det är tydligt att utredningen har 
förbisett eventuella brottsoffers intressen och enbart fokuserat på en 
potentiellt tilltalads intressen. Med utgångspunkt i upprättelsen är 
utredningens förslag otillfredsställande, särskilt med tanke på att inga 
resonemang förs gällande potentiella brottsoffer men även då utredningen 
förutsätter en tillämplighet av vållandebrotten som möjligen saknas. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Despite existing legislation, regimentation and penalization it is 
only after an accident has occurred that people grow cautious.1 

 
Mendelsohn, en av viktimologins pionjärer, skrev år 1979 om sina bekymmer 
över personbilens skyndsamma utveckling. Ingen diskuterade sambandet 
mellan allt högre topphastigheter och ett ökat antal trafikolyckor och 
Mendelsohn anade att diskussionen som så ofta skulle väckas till liv först 
efter att en rad trafikolyckor hade inträffat.2 

Dagens utveckling går mot att den mänskliga kognitiva förmågan helt ska 
frånkopplas fordonet snarare än ökad prestanda. Självkörande fordon kan 
tänkas bidra till många fördelar. Bland annat är det troligt att trafiksäkerheten 
ökar när den mänskliga faktorn elimineras och mycket talar för att ett 
optimerat trafikflöde skulle kunna bidra till minskade utsläpp.3 Många 
utvecklare konkurrerar om att vara först på bollen. Exempelvis arbetar Volvo 
med en konceptbil som ska kunna operera med en hög nivå av automatisering, 
så pass att den som befinner sig i fordonet ska kunna sova under färden.4 Att 
självkörande fordon, och i längden artificiell intelligens, skiljer sig väsentligt 
från de objekt eller subjekt västerländska rättssystem vanligtvis befattar sig 
med är tydligt.5 

I Sverige är implementeringsfrågan högaktuell, huvudsakligen tack vare 
Utredningen om självkörande fordon på väg.6 I mars 2016 presenterade 
utredningen ett delbetänkande om försöksverksamhet i syfte att möjliggöra 
för företag att testa och utvärdera automatiska körsystem.7 Enligt 
utredningens rekommendationer infördes regler om att tillstånd av 
Transportstyrelsen skulle krävas för att bedriva försöksverksamhet.8 I mars 
2018 presenterade utredningen sitt slutbetänkande i vilket utredningen 
redogör för vilka regelförändringar de menar krävs för att självkörande 
fordon ska kunna introduceras i större utsträckning.9 Slutbetänkandet har gått 
på remiss och remissvaren har inkommit men någon proposition har i 
skrivande stund inte presenterats.  
                                                
1 Mendelsohn (1982) s. 59. 
2 a.a. s. 59. 
3 Horn och Watzenig (2017) s. 3.  
4 Volvo Cars International, ”Koncept 360c”. 
5 Jfr Brodsky (2016) s. 877.  
6 Hädanefter benämnd utredningen.  
7 Jfr SOU 2016:28. 
8 4, 5 och 6 §§ förordning (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon. 
9 Jfr SOU 2018:16. 
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Framställningen kretsar huvudsakligen kring utredningens straffrättsliga 
överväganden. Att självkörande fordon kan komma att skada personer är inte 
osannolikt. I skrivande stund har åtminstone ett dödsfall inträffat i trafiken 
under automatiserad körning på hög nivå, visserligen i USA.10 Det är möjligt 
att introduktionen av självkörande fordon kommer att minska antalet skadade 
i trafiken men att skaderisken elimineras är långt från uteslutet. I diskussionen 
om straffansvar och självkörande fordon, likaså i utredningens arbete, lyser 
dock frågan om potentiella brottsoffers intressen med sin frånvaro. Givetvis 
är den tekniska utvecklingen och bibehållandet av marknadens intresse för 
självkörande fordon något som bör värnas om i lagstiftningsarbetet men en 
viktig fråga kvarstår: upplever den som skadas av ett självkörande fordon, 
eller en närstående till den som avlider på grund av skada, att dennes intressen 
beaktas? I detta hänseende talar jag främst om intresset av upprättelse. Med 
beaktande av ett sådant intresse analyserar jag utredningens förslag och 
resonemang, häribland utredningens utgångspunkt att gällande straffrätt i viss 
mån är tillämplig på självkörande fordon samt förslaget om sanktionsavgift 
istället för straff.11 I fråga om gällande rätt är de i trafiken vanligt 
förekommande vållandebrotten av huvudsakligt intresse.12 

Det ska tilläggas att framställningen inte befattar sig med frågan om 
självkörande fordons vara eller icke vara. Jag menar dock att om självkörande 
fordon ska introduceras i samhället finns det ett värde i att, precis som 
Mendelsohn påpekade, diskutera brottsofferfrågan innan den första olyckan 
sker i Sverige.  
 

1.2 Syfte 

Framställningens övergripande syfte är att synliggöra eventuella brottsoffer i 
relationen mellan straffansvar och självkörande fordon och följaktligen bidra 
med ytterligare perspektiv till diskussionen om den straffrättsliga regleringen 
av självkörande fordon. Jag vill särskilt framhäva intresset av upprättelse hos 
den som i trafiken erhåller fysiska skador som i någon utsträckning har 
orsakats av ett självkörande fordon och undersöka detta intresse i relation till 
utredningens slutbetänkande.  

Av pedagogiska skäl kan det övergripande syftet delas i två delsyften. Då 
utredningens förslag till viss del bygger på att gällande rätt är tillämplig i 
förhållande till självkörande fordon är det nödvändigt att undersöka gällande 
rätt. Det första delsyftet är därför att undersöka hur företeelsen självkörande 
fordon förhåller sig till vållandebrotten i 3 kap. Brottsbalken. Det andra 
                                                
10 Levin och Wong (2018). 
11 Se avsnitt 3.1.2. 
12 Vållande till annans död, 3 kap. 7 § Brottsbalken och vållande till kroppsskada, 3 kap. 8 
§ Brottsbalken. 



 
 

7 

delsyftet är att analysera utredningens förslag, samt hur utredningen 
diskuterar gällande rätt, med beaktande av eventuella brottsoffers intresse av 
upprättelse 
 

1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla framställningens övergripande syfte, med inbegripna 
delsyften, används följande frågeställningar: 
 

1. Är 3 kap. 7 och 8 §§ Brottsbalken tillämpliga i förhållande till 
trafikolyckor där ett självkörande fordon har orsakat olyckan?  

2. Hur föreslår utredningen att självkörande fordon ska regleras?  
3. I vilken utsträckning tillvaratas eventuella brottsoffers intresse av 

upprättelse i utredningens förslag?  
 

1.4 Avgränsningar 

Framställningens avgränsningar kan delas upp i avgränsningar gällande 
juridik och avgränsningar gällande företeelsen självkörande fordon.  

Vad gäller juridiska avgränsningar kan sägas att framställningen främst 
fokuserar på straffrätten, mer specifikt vållandebrotten. Detta av den enkla 
anledningen att dessa brottsbestämmelser är bland de klart vanligaste i 
trafiken och således av störst intresse. I fråga om ansvarssubjekt utgår jag i 
min diskussion främst från någon som kan tänkas ikläda sig rollen som förare, 
det vill säga någon som befinner sig i eller fjärrövervakar ett självkörande 
fordon, i viss mån kopplar jag dock frågan om straffansvar till en eventuell 
ägare eller fordonstillverkaren. Civilrätten och internationella begränsningar, 
så som EU-rättsliga normer eller konventioner på trafikområdet, är även av 
intresse i relation till självkörande fordon men kommer inte att behandlas av 
utrymmesskäl. Här ska därför påpekas att för eventuella skadelidande kan 
skadestånd eller produktansvar, utöver det straffrättsliga systemet, vara av 
intresse. Ovan nämnda internationella begräsningar kan även medföra att en 
reglering måste se ut på ett visst sätt och således begränsa diskussionen. 
Framställningen fokuserar dock på de svenska regelverken men jag är 
medveten om att sådana bakomliggande faktorer kan vara avgörande.  

Av de juridiska avgränsningarna ska särskilt påpekas avgränsningen 
gällande brottsbegreppets krav på relevans. Kring det straffrättsliga 
relevanskravet finns en mängd teorier. Här kan som exempel nämnas 
betingelseteorin, adekvat kausalitet eller gärningsculpa.13 Jag kommer enbart 
                                                
13 Jfr Ågren m.fl. (2018) s. 60-67. 



 
 

8 

att utgå från Jareborgs gärningsculpabegrepp i undersökningen av 
brottsbegreppet.14 Dels av utrymmesskäl, dels eftersom att gärningsculpa i 
viss mån används som utgångspunkt i litteratur och i rättstillämpningen.15 
Denna avgränsning medför att slutsatserna kring den gällande rätten kan vara 
begränsade då de enbart hänför sig till en av många teorier. Teorin om adekvat 
kausalitet hade möjligtvis, vilket bör hållas i minnet, givit ett annat svar på 
frågan om hur brottsbegreppet förhåller sig till självkörande fordon än vad 
gärningsculpabegreppet gör. 

Slutligen har vissa frågor rörande självkörande fordon avgränsats, främst 
av anledningen att framställningen har ett juridiskt och inte ett tekniskt fokus. 
Framställningen berör inte tekniken bakom det självkörande fordonet i mer 
än begränsad omfattning. Inte heller berörs eventuella etiska frågor, så som 
hur ett självkörande fordon ska fatta beslut i relation till andra trafikanter. 
Vidare kan autonom körning ske på en mängd olika nivåer av automation, det 
kan röra sig om allt från förarstödjande funktioner till helt självkörande 
fordon. Jag kommer huvudsakligen att fokusera på fordon med en hög nivå 
av automatisering.16  

 

1.5 Metod och material 

1.5.1 En rättsdogmatisk metod 
Jag har, för att besvara frågeställningarna, nyttjat dels en rättsdogmatisk 
metod, dels en rättssociologisk metod. Förespråkare menar att dessa metoder 
kan komplettera varandra i bemärkelsen att den förstnämnda karaktäriserar 
ett internt perspektiv och den sistnämnda ett externt perspektiv på rätten.17 En 
rättssociologisk metod kan således nyttjas för att bidra med underlag om en 
verklighet som behöver utforskas rättsdogmatiskt.18 Den verklighet som 
beskrivs i denna framställning är brottsoffrets behov av upprättelse, den 
rättssociologiska studien, som sedermera ställs mot hur vållandebrottens 
brottsbegrepp relaterar till självkörande fordon, den rättsdogmatiska studien.  

En stor del av framställningen präglas av en traditionell rättsdogmatisk 
metod i bemärkelsen att syftet är att fastslå gällande rätt. Den traditionella 
rättsdogmatiska metodens vetenskapliga syfte är, enligt Jareborg, att 
återskapa ett fragment av rättssystemet.19 I det här fallet återskapar jag, med 

                                                
14 Se avsnitt 3.2.4. 
15 Som exempel, jfr Andersson (2004) s. 52ff; Som exempel, jfr RH 2013:27.  
16 Se avsnitt 2.3. 
17 Jfr Olsen (2004) s. 111ff och 123ff. 
18 Rejmer (2017) s. 281.  
19 Jareborg (2004) s. 8. 
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hjälp av den traditionella rättsdogmatiska metoden, vållandebrottens 
brottsbegrepp. 

Det är verkligheten i form av det normativa systemet som är av intresse 
för den rättsdogmatiska metoden, inte vad rättssystemets tillämpning 
resulterar i för effekter. Det är således inte tal om att studera eventuella 
effekter, utan enbart att se till hur det normativa systemet är förskaffat genom 
en studie av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och rättsdogmatisk 
litteratur.20 En sådan studie handlar inte om enbart att återge information. En 
viktig del är att lyfta sig ovan materialet genom att systematisera, kritisera 
och förklara informationen.21 Systematiseringen är dock beroende av en 
gedigen beskrivning av gällande rätt, med ledning av de ovan beskrivna 
rättskällorna.22 Jag har därför, utifrån en beskrivning av rättskällorna, 
systematiserat vållandebrottens brottsbegrepp i en trafikkontext, som sedan 
förklaras och kritiseras i relation till självkörande fordon. 

En sådan systematisering är dock strikt juridisk i bemärkelsen att 
självkörande fordon enbart kan relateras till det normativa rättssystemet. Den 
rättsdogmatiska metoden möjliggör enbart att brottsbegreppet i en 
trafikkontext återskapas och prövas i förhållande till en företeelse, i det här 
fallet självkörande fordon. Som ovan påpekat faller det normativa systemets 
effekter, för exempelvis brottsoffer, och annat material, så som 
lagstiftningsförslag, utanför.23 Jag intresserar mig inte enbart av hur det 
normativa systemet hanterar självkörande fordon, utan främst av hur det 
föreslagna regelverket förhåller sig till brottsoffers intresse av upprättelse. På 
denna fråga ger den traditionella rättsdogmatiska metoden inget svar och jag 
har därför nyttjat andra verktyg.   

 

1.5.2 En rättssociologisk metod 
I en rättssociologisk studie ligger fokus på rättssystemets relation till 
samhället. Istället för att fokusera på vad det normativa systemet ställer upp 
för verklighet kan en rättssociologisk metod nyttjas för att analysera 
existerande eller föreslagna rättsreglers konsekvenser i relation till en viss del 
av samhället. Rättssystemet som ett normativt fenomen är inte längre 
styrande, snarare ses rättssystemet som en empirisk företeelse som praktiseras 
i samhället och som påverkar samhälleliga förhållanden.24 Då en 
rättssociologisk metod kan förstås på en mängd olika sätt ska jag särskilt 
förtydliga hur jag har valt att utforma metoden. 

                                                
20 Jfr Jareborg (2004) s. 8f.  
21 Jfr Asp (2004) s. 48. 
22 Sandgren (2018) s. 49. 
23 Jfr Olsen (2004) s. 117.  
24 Jfr Papadopoulou och Skarp (2017) s. 134f. 
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Som ovan påpekats ligger skillnaden mellan den rättsdogmatiska metoden 
och den rättssociologiska metoden i att den förstnämnda besvarar frågan om 
hur den gällande rätten är förskaffad medan den sistnämnda, bland annat, 
besvarar frågan om hur rättstillämpningen kan påverka enskilda individer.25 I 
det här fallet är brottsoffer av intresse. I en rättssociologisk studie 
problematiseras rättsordningen utifrån resultatet av empiriska undersökningar 
grundade i samhällsvetenskaplig metod.26 Jag genomför ingen egen empirisk 
studie utan använder viktimologisk forskning i vilken brottsoffers intresse för 
upprättelse kommer till uttryck.27 För att placera saken i sin kontext redogör 
jag även för viktimologi i mer generella drag samt diskuterar 
brottsofferbegreppet.28 Då en rättssociologisk studie inte konformeras till de 
rättskällor som beskriver hur det normativa systemet är förskaffat kan utöver 
viktimologisk forskning även icke ikraftträdda lagstiftningsförslag beaktas. 
Den rättssociologiska metoden är således en förutsättning för en kritisk 
granskning av SOU 2018:16, i ljuset av brottsoffrets behov av upprättelse. 

 

1.5.3 Material 
Materialet som har nyttjats i framställningen kan delas upp i material som 
hänför sig till den rättsdogmatiska metoden och material som hänför sig till 
den rättssociologiska metoden. Bakgrundsmaterialet rörande självkörande 
fordon, som redovisas i kapitel 2, hänför sig inte till någon särskild metod 
utan syftar snarare till att förse läsaren med en förståelse kring företeelsen 
samt att definiera begreppet självkörande fordon.  

Materialet som relaterar till den rättsdogmatiska metoden är begränsat till 
de sedvanliga rättskällorna. Lagstiftning och lagförarbeten är givetvis av 
intresse men vad gäller de objektiva och subjektiva brottsförutsättningarna, 
som i längden konstruerar brottsbegreppet, återfinns begreppsbildningen 
främst i den juridiska litteraturen. Jag återger här inte allt material som 
nyttjats men särskilt ledande har Kriminalrättens grunder, av Asp m.fl., och 
Straffansvar, av Ågren m.fl., varit. Dessa framställningar fokuserar på, vilket 
är sällsynt, det fullständiga brottsbegreppet. Ulvängs framställning Culpa i 
trafiken har även varit värdefull då denna relaterar delar av brottsbegreppet 
till trafiken. Rättspraxis har även nyttjats för att begripliggöra den 
begreppsbildning som återfinns i den juridiska litteraturen, exempelvis vad 
gäller garantläran och personlig culpa. Jag diskuterar enstaka publicerade 
rättsfall från HovR och HD gällande huvudsakligen vållandebrotten. Vilka 
slutsatser som kan dras av enstaka rättsfall kan diskuteras, men rättsfallen 

                                                
25 Rejmer (2017) s. 276.  
26 a.a. s. 278.  
27 Se avsnitt 1.6.2.  
28 Se avsnitt 1.6. 



 
 

11 

visar åtminstone på hur rättsläget kan uppfattas vad gäller manuell körning 
och bildar en gedigen grund för att diskutera hur en rättstillämpning eventuellt 
skulle kunna se ut vad gäller autonom körning. Att återge dessa rättsfall 
menar jag är en del i att, som Asp beskriver det, systematisera rättsläget i 
enlighet med den rättsdogmatiska metoden.29 

Till den rättssociologiska metoden hänförs först och främst utredningens 
slutbetänkande, Vägen till självkörande fordon - introduktion.30 Som ovan 
nämnt nyttjas även, i efterföljande avsnitt, viktimologisk litteratur, empiriska 
undersökningar samt viss rättsvetenskaplig litteratur med viktimologisk 
inriktning. Då viktimologi inte är min huvudsakliga kompetens finns viss risk 
att jag inte har kunnat bedöma underlagets kvalitet i tillräcklig utsträckning.31 
Jag har dock i min undersökning aktivt arbetat med att bland annat kontrollera 
äkthet och oberoende.32 Sålunda känner jag mig relativt säker i att ha nyttjat 
resultat och slutsatser från en annan disciplin än rättsvetenskapen.  
 

1.6 Perspektiv och teoretiska 
utgångspunkter  

1.6.1 Avstamp i viktimologin  
Frågan om straffansvar och självkörande fordon angrips ur ett 
brottsofferperspektiv. De perspektiv som används inom rättsvetenskapen kan 
delas upp i traditionella perspektiv, exempelvis ett rättssäkerhetsperspektiv, 
och icke-traditionella perspektiv, exempelvis ett ekologiskt perspektiv. 
Gemensamt för icke-traditionella perspektiv är att sådana typiskt sett måste 
underbyggas med andra discipliners resultat, det vill säga material utöver 
sedvanliga rättskällor.33 Anläggandet av ett icke-traditionellt perspektiv, 
vilket ett brottsofferperspektiv får anses vara, kräver således teoretiska 
utgångspunkter som är utomjuridiska.34 I avsnitt 1.6 redogör jag för de 
utgångspunkter som underbygger framställningens brottsofferperspektiv. 
Utgångspunkterna kan beskrivas som viktimologiska med särskilt fokus på 
brottsoffrets behov av upprättelse. Viktimologisk forskning underbygger den 
position jag har valt. Jag konstruerar ett brottsofferbegrepp relevant för 
framställningen samt tar ståndpunkten att upprättelse för brottsoffret står att 
finna i det straffrättsliga systemet. 

                                                
29 Se avsnitt 1.5.1. 
30 SOU 2018:16. 
31 Jfr Olsen (2004) s. 131.  
32 Jfr Rejmer (2017) s. 275.  
33 Sandgren (2018) s. 57ff. 
34 Jfr a.a. s. 76.  
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Viktimologi kan beskrivas som ett tvärvetenskapligt forskningsområde 
med huvudsakligt fokus på offerskap, särskilt brottsoffer, och deras 
upplevelser.35 Som framgår nedan är forskningsområdet relativt 
svårdefinierat, därför introduceras enbart viktimologin i stora drag innan jag 
redogör för den viktimologiska inriktning som är framställningen 
huvudsakliga utgångspunkt: brottsoffrets behov av upprättelse. 

Rock förklarar viktimologin som en vetenskap driven av empiri och 
definierad av sitt intresse för offerskap.36 Det är detta fokus som sammanför 
forskningsområdet snarare än ett gemensamt tillvägagångssätt, en gemensam 
teori eller en gemensam vetenskapsgren. På så sätt delar viktimologin likheter 
med kriminologin.37 Viktimologin kan dock sägas utgöra den andra sidan av 
myntet genom att istället för gärningspersonen och dennes avsikter fokusera 
på riskfaktorer för skada, s.k. viktimisering, exempelvis i bemärkelsen att 
utsättas för brott. Sådana riskfaktorer kan vara kön, etnicitet eller hemvist, 
men även diverse beteenden så som att befinna sig i ett visst område.38 Det 
ska tilläggas att forskningsområdet består av en uppsjö angreppssätt och 
saken kompliceras ytterligare av att olika vetenskapsgrenar har vitt skilda 
definitioner av viktimologin.39 
 

1.6.2 Att definiera brottsoffret och dennes 
intresse av upprättelse 

1.6.2.1 Ett vidare brottsofferbegrepp 
I ett forskningsområde med fokus på olika typer av viktimisering är 
definitionen av subjektet som utsätts för eller på annat sätt drabbas av 
brottslighet eller andra skadliga gärningar av intresse. Vem är att förstås som 
ett brottsoffer? Svaret på denna fråga beror på angreppsättet. 

Det finns ingen legal definition av begreppet i svensk rätt men inom 
straffrätten får den gängse uppfattningen anses vara att den som drabbas eller 
berörs av ett kriminaliserat beteende utgör ett brottsoffer.40 I detta 
förhållandevis snäva straffrättsliga perspektiv är uppkomsten av brottsoffret 
beroende av att brottsbestämmelserna så som definierade i lag är tillämpliga, 
vilket manifesteras genom begreppet målsägande som i sin tur huvudsakligen 
är av relevans i den utsatta individens relation till domstolen.41 Lernestedt 
beskriver brottsofferskapets starka koppling till kriminaliserade gärningar 
som att samhället genom enskilda kriminaliseringar bestämmer mängden 
                                                
35 Fisher m.fl. (2016) s. 1. 
36 Rock (1994) s. xvi; Levine (1978) i Rock (1994) s. xvi. 
37 Rock (1994) s. xvi. 
38 Fisher m.fl. (2016) s. 6ff. 
39 a.a. s. 1. 
40 Lernestedt (2014) s. 21. 
41 Jfr 20 kap. 8 § fjärde stycket Rättegångsbalken (1942:740); Lindgren m.fl. (2005) s. 25ff. 
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brottsoffer: ”[…] för att brottsoffer skall kunna produceras krävs i princip att 
det produceras förövare”42.43 I socialkonstruktionistiska termer kan detta 
förklaras som att brottsoffer och förövare inte existerar i någon essentiell 
mening utan att straffrätten positionerar subjekt som antingen det ena eller 
det andra.44 Ett problem med att positionera brottsofferskapet till faktiska 
överträdelser av brottsbestämmelser är att offer utanför den snäva kretsen 
riskerar avskäras från möjligheter till exempelvis kompensation eller 
rehabilitering.45 Ett problem som särskilt grundar sig i att upplevd 
viktimisering inte alltid korrelerar med vad som utgör brottsofferskap i ovan 
nämnda bemärkelse.46 

Straffrätten har dock inte tillverkningsmonopol på brottsofferbegreppet, 
viktimologin tenderar att nyttja en friare hållning ärvd från kriminologin.47 
Då framställningen huvudsakligen utgår från viktimologisk forskning vad 
gäller brottsoffrets intresse av upprättelse är det enligt min mening inte 
orimligt att frångå den snäva straffrättsliga uppfattningen om 
brottsofferbegreppet. Att enbart begränsa diskussionen om brottsoffrens 
intresse av upprättelse till situationer där gärningen i fråga otvetydigt är 
kriminaliserad menar jag är fruktlöst för framställningen. Särskilt då 
oklarheter råder kring gällande rätts tillämplighet i förhållande till 
självkörande fordon men även då utredningen förespråkar en 
sanktionsväxling som frångår ett straffansvar till fördel för en 
förvaltningsrättslig sanktionsavgift. För att synliggöra eventuella skador 
orsakade av självkörande fordon, utan att begränsas av ovanstående 
problematik, konstruerar jag ett något vidare brottsofferbegrepp där den 
uppkomna skadan står i fokus. 

Konstruktionen av framställningens brottsofferbegrepp inspireras av 
Hillyard och Tombs angreppssätt att social skada, som utgångspunkt, är ett 
alternativt fokus till brottsbestämmelserna som sådana.48 Ett brottsoffer kan 
sägas vara den som har lidit en social skada.49 Likt den straffrättsliga 
uppfattningen ovan, har viktimologin kritiserats för att länge ha fokuserat på 
viktimisering förorsakad genom överträdelser av officiella regelverk, så som 
brottsbestämmelser.50 En motvikt till detta är den s.k. kritiska viktimologin, 
till vilken Hillyard och Tombs uppfattning kan sägas tillhöra.51 Den kritiska 
viktimologins kärna består huvudsakligen i en kritik mot begreppet 

                                                
42 Lernestedt (2014) s. 76.  
43 a.a. s. 22 och 76.  
44 Jfr Burman (2011) s. 284. 
45 Lindgren m.fl. (2005) s. 25f. 
46 Fattah (2000) s. 29.   
47 Lernestedt (2014) s. 21 f not 2; Lernestedt (2011) s. 424. 
48 Med inspiration menar jag att samtliga delar av författarnas teori inte nyttjas utan enbart 
relevanta delar, Hillyard och Tombs (2007) s. 10f.   
49 Jfr Hall (2011) s. 375. 
50 Hall (2011) s. 373. 
51 Jfr a.a. s. 375.  
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brottsoffer, eller offerskapet generellt, och de omständigheter under vilka 
begreppet tenderar att aktualiseras.52 Istället för den straffrättsliga 
lagstiftningen centrerar Hillyard och Tombs brottsofferbegreppet kring social 
skada. Genom att positionera skadan som centralt fokus syftar angreppsättet 
till att åskådliggöra en mängd skador menliga för människors välfärd; skadan 
i fråga kan vara en orsak av svält och exponering för diverse farokällor men 
även viktimisering på grund av överträdelser av brottsbestämmelser. Hur 
social skada ska definieras utgör en vital del av Hillyard och Tombs 
angreppssätt, men av relevans för framställningen är att social skada först och 
främst innefattar fysisk skada. Med fysisk skada åsyftas bland annat för tidig 
död eller allvarlig skada på grund av bilolyckor.53 

Social skada som utgångspunkt är, enligt Hillyard och Tombs, mer 
progressivt än att definiera brottsofferskap utifrån brottsbestämmelser. 
Istället för att begränsa brottsofferbegreppet till gärningar relaterade till en av 
staten given lagstiftning ger social skada även utrymme för individers egna 
upplevelser.54 Brottsbestämmelserna utesluter många incidenter som orsakar 
allvarlig skada och även då brottsbestämmelser är tillämpliga tenderar 
skadorna som sådana att ignoreras.55 Även om kriminaliserade gärningar 
också inkorporeras i begreppet social skada bidrar angreppsättet till att 
synliggöra skadan i de situationer när rättssystemet misslyckas med att 
producera en fällande dom eller när en företeelse inte är kriminaliserad. Den 
enskilda individens upplevelse av en skada karaktäriserar denne som ett 
brottsoffer oavsett om skadan beror på gärningar inom eller utanför det 
straffrättsliga systemet.56 

Hillyard och Tombs angreppssätt ska dock inte förstås som att 
lagstiftningen som fokuspunkt överges, det handlar istället om att kunna 
adressera skada utan att behöva referera till lagstiftning samt att frånta 
lagstiftningen privilegiet att utgöra ensam plats för kamp.57 En sådan kamp 
för att beakta brottsoffer i en högre utsträckning menar Hillyard och Tombs 
bör föras på den politiska arenan, vilken kan anses vara bättre lämpad för en 
diskussion om ansvar för sociala skador snarare än det snäva, 
individualistiska straffrättsliga systemet.58  

 

                                                
52 Jfr Walklate (2007) s. 44-52.  
53 Hillyard och Tombs (2007) s. 16f.  
54 a.a. s. 17.  
55 a.a. s. 12ff.  
56 Hall (2011) s. 375.  
57 Hillyard och Tombs menar att social skada som angreppssätt snarare kräver 
policyrespons i form av diskussioner om resurser och prioriteringar före repressiv 
straffpolitik, jfr Hillyard och Tombs (2007) s. 22.  
58 a.a. s. 19ff. 
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1.6.2.2 Särskilt om upprättelse 
Även om Hillyard och Tombs uppfattning är att sociala skador bäst behandlas 
genom gediget policyarbete finns fog för att upprättelse relevant för 
brottsoffret kan erhållas genom det straffrättsliga systemet. I detta avsnitt 
redogör jag för innebörden av en sådan upprättelse. Det ska dock tilläggas att 
källorna som hänvisas till inte nödvändigtvis utgår från samma vida 
brottsofferbegrepp som ovan, men de visar likväl på att det straffrättsliga 
systemet under vissa omständigheter kan bidra till upprättelse efter skada.  

Brottsoffrets diverse behov, vare sig det rör sig om emotionellt stöd eller 
upprättelse, har tämligen länge ignorerats inom straffrättslig och 
viktimologisk forskning.59 På senare tid har frågan dock i viss mån berörts 
inom viktimologin. Vedertagen viktimologisk empirisk forskning pekar på att 
brottsoffer tenderar fästa avseende vid hur rättssystemet behandlar dem i 
minst lika stor utsträckning som det eventuella resultatet av en process.60 När 
brottsoffer själva får redogöra för sina behov synliggörs en vilja att bli 
bekräftad av det straffrättsliga systemet; en sådan bekräftelse kan bestå i att 
brottsoffret behandlas med respekt, men även i att brottsoffret får en 
möjlighet att uppfattas som en berörd part.61 Förespråkare för s.k. processuell 
rättvisa menar att erkännande från rättssystemet, som ett skadat subjekt, 
tillsammans med en respektfull behandling är en grundförutsättning för 
brottsoffrets tillfredsställelse.62 Både kvalitativa och kvantitativa 
brottsofferstudier talar för en sådan uppfattning.63 Utöver brottsoffrens 
individuella uppfattningar kan den symboliska vikten av att en skada ses som 
straffrättsligt klandervärd nämnas, särskilt ur ett viktimologiskt perspektiv.64 
Med stöd i viktimologin är det således möjligt att argumentera för att det 
straffrättsliga systemet är att föredras i brottsoffrets ögon, framför andra sätt 
att hantera skada, då det i viss mån erbjuder möjligheter till ekonomisk 
ersättning från gärningspersonen samtidigt som det fyller en symbolisk 
funktion.65 

Att brottsoffret har ett intresse av en respektfull behandling och 
erkännande av det straffrättsliga systemet betyder dock inte att denne kräver 
strängast möjliga straff. En önskan om att straffa gärningspersonen kan 
förekomma, men att brottsoffer har ett inneboende behov av bestraffning 
torde vara en myt.66 Det finns således skäl att kritisera den relativt vanligt 

                                                
59 Ten Boom och Kuijpers (2008) s. 65; van Dijk (2009) s. 21.  
60 Hall (2017) s. 6.  
61 Ten Boom och Kuijpers (2008) s. 63.  
62 Tyler (1990) i Hall (2017) s. 5. 
63 Shapland (2003) i Hall (2017) s. 5; Angle m.fl. (2003) i Hall (2017) s. 5.  
64 Hall (2017) s. 2ff.  
65 Enligt viktimologisk forskning tenderar ersättning från gärningspersonen att värderas 
högre av brottsoffer än ersättning från andra organisationer, a.a. s. 17. 
66 Ten Boom och Kuijpers (2008) s. 64; van Dijk återger en mängd empirisk forskning som 
talar för denna uppfattning, se exempelvis Umbreit (1989) i van Dijk (2009) s. 20f.  
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förekommande uppfattningen att brottsoffret som utgångspunkt är 
hämndlystet.67 Som ovan nämnts förefaller erkännande istället vara ett 
centralt tema, vilket bör uppfattas som något mer än att brottsoffret enbart blir 
betrott.68 Burman argumenterar därför att den hämndlystna utgångspunkten 
bör ersättas med ett annat brottsofferintresse, nämligen upprättelse. 
Upprättelse kan, enligt Burman, definieras som: ”[…] brottsoffers 
möjligheter att få sin kränkning erkänd och att få uppleva att kränkningen 
hanteras och värderas på ett rättvist sätt, dvs. med beaktande även av 
brottsoffers perspektiv på kränkningen”69. Detta står i linje med ovan 
redovisad empirisk forskning om brottsoffrets behov. Burman menar att 
upprättelse är kopplat till straffrättslig skuld på så sätt att det klander staten 
tilldelar inte enbart förhåller sig till den överträdda brottsbestämmelsen som 
sådan, utan även till det intresse som den aktuella brottsbestämmelsen avser 
skydda. En överträdelse av en brottsbestämmelse skadar inte bara detta 
intresse, utan kränker även den individ som får anses vara bärare av intresset. 
Fördelning och värdering av klander kan således sägas höra samman med 
brottsoffrets möjligheter till att få kränkningen erkänd, som i sin tur är en 
grundsten i brottsoffrets upprättelse.70  
 

1.6.2.3 En rubbad balans eller ett kompletterande 
perspektiv? 

Kritiken mot att konstruera ett vidare brottsofferbegreppet och att lyfta 
brottsoffret i en straffrättslig kontext tenderar att vara relativt liktydig. Ett 
tydligare brottsofferperspektiv kritiseras ofta för att hota att rubba det 
straffrättsliga systemets balans.71 I den straffrättsliberala positioneringen av 
brottsoffret ses denne som en jämlik motpart till gärningspersonen, vilket får 
konsekvensen att åtgärder i brottsoffrets intressen tämligen vanemässigt 
anses försätta gärningspersonen i underläge.72 Med balans åsyftas 
huvudsakligen den emellan staten och den tilltalade, en relation i vilken 
brottsoffret antingen positioneras som irrelevant eller som farlig i 
bemärkelsen att synliggöra dennes intressen skulle ge åklagaren en 
överhand.73 

Att lyfta brottsoffrets intressen och behov riskerar, menar vissa, att bidra 
till ett strängare straffrättsligt system.74 Kritiker menar att om brottsoffer får 
en möjlighet att yttra sina intressen kommer dessa att förespråka hämnd och 

                                                
67 Burman (2011) s. 288.  
68 Jfr McGlynn och Westmarland (2019) s. 188f. 
69 Burman (2011) s. 290.  
70 a.a. s. 288ff.  
71 Jfr Christie (2012) s. 390f.  
72 Burman (2011) s. 281.  
73 Burman (2011) s. 282; Som exempel, jfr Christie (2012) s. 390.  
74 Jfr Christie (2012) s. 390. 
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därför bör exkluderas ur processen.75 Att så skulle vara fallet har dock 
kritiserats i föregående avsnitt. Ett brottsofferbegrepp som är frikopplat 
straffrätten, exempelvis inte samstämmigt med begreppet målsägande, kan 
vidare nyttjas som ett verktyg för ytterligare kriminalisering; Lernestedt 
menar att om verkligheten beskrivs som så att det existerar grupper av 
brottsoffer vars offerskap grundas i icke-straffbelagda gärningar, är det 
naturligt att vidare argumentera för att dessa gärningar bör kriminaliseras.76 
Lernestedt förespråkar därför avhållsamhet och tydlighet vad gäller vidare 
brottsofferbegrepp.77 

Min utgångspunkt är dock inte att, som Walklate varnar för, ge brottsoffret 
en specialstatus och på så sätt automatiskt förespråka kriminalisering eller 
hårdare straff.78 Istället ansluter jag mig till Burmans uppfattning att, med 
upprättelse som utgångspunkt, det inte är försvarbart att vidhålla att en 
potentiellt tilltalads intressen alltid bör gå före, vilket annars tenderar att ske 
i det straffrättsliberala systemet.79 Utgångspunkten ovan innebär inte ett 
förkastande av tankar om rättssäkerhet eller andra intressen, utan det bör 
finnas ett stort utrymme för exempelvis uteblivet klander till fördel för vissa 
grundläggande principer. Detta utrymme bör dock motsvaras av en förståelse 
för vikten av upprättelse som beskrivet ovan och att det i diskussioner om 
klander även bör inbegripas ett brottsofferperspektiv.80  

 

1.6.3 Sammanfattning av teoretiska 
utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för framställningen kan 
delas i två: brottsofferbegreppet och frågan om brottsoffrets upprättelse. I 
förevarande avsnitt sammanfattar jag dessa delar samt kopplar dem till den 
för framställningen relevanta frågan, det vill säga självkörande fordon. 

Vad gäller brottsofferbegreppet menar jag, i enlighet med Hillyard och 
Tombs uppfattning, att ett brottsofferbegrepp som enbart förhåller sig till de 
straffrättsliga ramarna utesluter en mängd relevanta skador. Att placera den 
fysiska skadan i fokus är ett relevant tillvägagångssätt och öppnar upp för en 
vidare argumentation i jämförelse med om brottsbestämmelserna hade varit i 
centrum.81 Den fysiska skadan som utgångspunkt möjliggör enligt min 
mening en diskussion kring individer som skadas av självkörande fordon 

                                                
75 van Dijk (2009) s. 20.  
76 Lernestedt (2011) s. 425.  
77 a.a. s. 433.  
78 Jfr Walklate (2007) s. 131.  
79 I det straffrättsliberala systemet förekommer ofta generaliserande tendenser till nackdel 
för eventuella brottsoffer, jfr Burman (2011) s. 290. 
80 a.a. s. 290.  
81 Jfr Lernestedt (2011) s. 425. 
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oavsett om straffrätten är tillämplig eller inte och oavsett om företeelsen 
regleras genom sanktionsavgifter eller inte. Att fysiska skador orsakade av 
självkörande fordon torde likna sådana orsakade av manuella fordon talar 
även för att framställningens huvudsakliga fokus i frågan om 
brottsofferbegreppet bör vara skadan. Att utgå från ett brottsofferbegrepp som 
enbart förhåller sig till huruvida en brottsbestämmelse eller inte har överträtts 
är, för framställningens syfte, för snävt.  

Precis som Hillyard och Tombs påpekar är det dock ingen självklarhet att 
det straffrättsliga systemet är den bäst lämpade arenan för en diskussion om 
sociala skador, men även vidare brottsofferbegrepp är attraktiva i kopplingen 
till straffrätt.82 Särskilt då upprättelse via det straffrättsliga systemet är ett för 
brottsoffer identifierbart behov. De centrala behoven förefaller vara ett 
erkännande, i bemärkelsen att behandlas med respekt och att ses som en 
berörd part, och att klander fördelas. En möjlighet att fördela klander kan 
dock ses som en förutsättning för att ett erkännande överhuvudtaget ska 
kunna äga rum. Att dessa behov skulle uppstå även för individer som går 
under framställningens vidare brottsofferbegrepp torde inte vara en orimlig 
utgångspunkt, särskilt då det rör sig om påtagliga skador i förhållande till 
något som tidigare varit en självklar del av det straffrättsliga systemet.83 Jag 
bortser därför från Hillyard och Tombs ovan nämnda påpekande och utgår, 
likt Burman, från att existensen av det straffrättsliga systemet är i brottsoffrets 
intresse.84   

 

1.7 Forskningsläge 

Diskussionen om hur automatiserad körning förhåller sig till gällande rätt har 
pågått ett tag. Främst i utlandet, med USA i spetsen, och inte i Sverige i någon 
stor utsträckning. I EU genomförs dock ansträngningar för att harmonisera 
medlemsstaternas regelverk gällande automatiserad körning.85 Jag har inte 
stött på någon litteratur som sammanlänkar självkörande fordon, straffrätt och 
eventuella brottsoffer. Således hoppas jag att framställningen är relevant för 
framtiden, oavsett om utredningens lagförslag blir verklighet eller inte. 

I USA har en uppsjö med artiklar gällande självkörande fordon och 
straffansvar producerats. Häribland kan exempelvis nämnas Brodskys artikel 
Autonomous vehicle regulation: How an uncertain legal landscape may hit 
the brakes on self-driving cars från 2016 och Westbrooks artikel The Google 

                                                
82 Jfr Lernestedt (2014) s. 21 f not 2.  
83 Dagens trafik kan normalt kopplas till brottsbestämmelser och således medföra 
straffrättsliga påföljder.  
84 Jfr Burman (2011) s. 289.  
85 Regeringskansliet (2017). 
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made me do it: The complexity of criminal liability in the age of autonomous 
vehicles från 2017. 

Även om utländsk litteratur är intressant skiljer sig ofta nationella 
straffrättsliga system markant från varandra. För svenskt vidkommande är 
Svedbergs forskningsprojekt, enligt min kännedom, den enda juridiska 
litteratur som berör straffansvar och självkörande fordon. 
Forskningsprojektet består, än så länge, av två rapporter: Nya och gamla 
perspektiv på ansvar?: en rättsvetenskaplig studie om ansvar i en 
straffrättslig kontext gällande självkörande/uppkopplade fordon från 2016 
och En rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande självkörande 
fordon: forskarrapport till Utredningen om självkörande fordon på väg från 
2017. Den förstnämnda rapporten syftar till att utreda, i allmänna termer, 
förutsättningarna för ansvarsutkrävande vad gäller självkörande fordon. 
Svedberg kommer till slutsatsen att konstruktionen för straffrättsligt ansvar 
inte är avpassad för sådana fordon.86 Svedberg fokuserar dock inte på någon 
särskild brottsbestämmelse utan på bakomstående, till det straffrättsliga 
systemet, filosofiska föreställningar om människan som autonom och 
rationell. I den sistnämnda rapporten utarbetar Svedberg, på uppdrag av 
utredningen, bland annat en rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar 
gällande självkörande fordon. Konstruktionen ämnar att inkludera autonoma 
fordon med en hög nivå av automatisering i straffrätten genom att ägaren av 
ett sådant fordon tecknar ett abonnemang med en trafikledningscentral. Om 
autonom körning beviljas av centralen, när ett sådant beviljande inte borde ha 
skett, föreslår Svedberg att straffrättsligt ansvar ska utgå.87 Konstruktionen är 
intressant av den anledningen att Svedberg motiverar det straffrättsliga 
ansvaret med att det straffrättsliga skyddsintresset, ytterst liv och hälsa, bör 
beaktas.88 Utredningen tar dock inte hänsyn till Svedbergs rapporter i sina 
resonemang. 

 

1.8 Disposition 

I kapitel 2 redogör jag kortfattat för företeelsen självkörande fordon och hur 
denna kan förstås (2.1). Jag beskriver inte tekniken på ett djupgående plan 
utan istället fokuserar jag på en relativt vedertagen nivåindelning av 
självkörande fordon (2.2), som sedan ligger till grund för framställningens 
definition (2.3) av begreppet självkörande fordon.  

I kapitel 3, som är framställningens huvudsakliga rättsutredande kapitel, 
redogör jag för den gällande rätten kring vållandebrotten för att sedermera 

                                                
86 Jfr Svedberg (2016) s. 9.  
87 Svedberg (2017) s. 41.  
88 a.a. s. 13f.  
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utreda huruvida vållandebrotten kan tillämpas i relation till självkörande 
fordon. Kapitlet är uppdelat i fyra beståndsdelar. Först och främst presenteras, 
som en bakgrund (3.1), utredningens straffrättsliga överväganden 
tillsammans med en allmän introduktion till straffansvaret. Sedan redogör jag 
för objektiva (3.2) och subjektiva (3.3) brottsförutsättningar i två separata 
delar, följt av ett självständigt analyserande avsnitt (3.4) där jag kopplar 
brottsförutsättningarna till företeelsen självkörande fordon.  

I kapitel 4 redogör jag för utredningens förslag kring sanktionsavgift som 
alternativ till straff vad gäller trafikförseelser (4.1 - 4.2), i viss mån redogör 
jag även för uppfattningar i litteraturen om sanktionsavgifters relation till 
straff (4.3). 

I kapitel 5, framställningens huvudsakliga analytiska kapitel, redogör jag 
för allmänna synpunkter på utredningens förslag (5.1) följt av en 
sammanlänkning av utredningens straffrättsliga överväganden med 
brottsoffrets intresse av upprättelse (5.2 - 5.3).   
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2 Något om självkörande 
fordon 

2.1 Kort om den tekniska utvecklingen  

Att återge en uttömmande beskrivning av tekniken i fråga låter sig svårligen 
göras i en framställning av det här slaget. Istället avser jag att genom en 
översiktlig redogörelse förse läsaren med bakgrundsinformation, för att 
utifrån denna information definiera begreppet självkörande fordon. 

Redan under tidigt 1920-tal föreställdes en framtid i vilken fordon kunde 
färdas utan mänsklig intervention.89 Idéen om ett självkörande fordon är 
således inte ny. Detsamma gäller tekniken bakom, vilken har varit föremål 
för forskning under årtionden. Först under 2000-talet ansågs den nödvändiga 
tekniken vara inom någorlunda räckhåll och självkörande fordon för 
kommersiellt bruk började eftersträvas.90 De senaste fem åren har 
självkörande fordon som en kommersiell företeelse gått från något som 
eventuellt är möjligt i framtiden, till nu tillgängligt på marknaden i viss 
utsträckning.91 Som exempel kan nämnas företaget Waymo, som sedan 
december 2018 har erbjudit en självkörande taxitjänst i Arizona, med en 
människa som övervakar. Många biltillverkare har på senare år spenderat 
stora summor på utveckling och forskning inom området, tätt följda av 
mindre företag som specialiserar sig på vissa specifika tekniska lösningar.92  

Även om fordon med sådan automatiseringsnivå att den körande eller 
övervakande människan är överflödig inte existerar på marknaden ännu, finns 
inslag av avancerad förarassistans i många av dagens personbilar.93 
Exempelvis kan nämnas adaptiv farthållare (Adaptive Cruise Control, ACC) 
och Lane Departure Warning (LDW), system som i kombination med andra 
tekniska innovationer kan komma att utgöra språngbrädor till mer 
sofistikerade assistans- och automatiseringsfunktioner i fordon.94 Vad gäller 
ACC finns bland annat studier som påvisar att ytterligare vinster i bland annat 

                                                
89 Pype m.fl. (2017) s. 17.  
90 För utförlig sammanställning av den tekniska utvecklingen under 1900- och 2000-talet, 
se Brodsky (2016) s. 853ff. 
91 Davis (2018). 
92 Davis (2018); Cuthbertson (2018). 
93 Horn och Watzenig (2017) s. 3. 
94 Horn och Watzenig (2017) s. 3; Med ACC åsyftas funktionen att fordonet reglerar 
farthållarhastigheten i förhållande till framförliggande fordon och med LDW åsyftas 
funktionen att fordonet följer filmarkeringar utan att en människa styr, jfr Bengler m.fl. 
(2014) s. 9. 
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trafikflödessynpunkt kan åstadkommas om fordon har möjlighet att 
kommunicera med varandra.95  

Självkörande fordon är således inte en företeelse, separerad från andra 
tekniska innovationer, som uppstår över en natt, utan istället ”[…]  a system, 
a collection of inventions applied in a novel way”96. När systemen är 
tillräckligt sofistikerade att fordon med hög eller fullständig automatisering 
kan introduceras på marknaden finns olika uppfattningar om. Horn och 
Watzenig menar att partiell automatisering kommer att vara tillgänglig i 
begränsad utsträckning år 2020 och hög eller fullständig automatisering i stor 
utsträckning år 2040.97 Enligt den omvärldsstudie som utredningen låtit 
genomföra förväntas stadskörning på hög nivå av automatisering vara en 
realitet runt år 2025, motorvägskörning ännu tidigare.98 Utvecklingen mot år 
2030 är dock, enligt utredningen beroende av: en viss politisk stabilitet, i 
vilken utsträckning människor omfamnar konsumtion av tjänster snarare än 
ägande samt hur proaktiv och nytänkande den svenska 
samhällsbyggnadspolitiken ter sig de närmsta åren.99  

Sammanfattningsvis kan sägas att den tekniska utvecklingen, där tidigare 
separata förarassistansfunktioner nu sammanfogas till ett mer komplext 
system, ser ut att möjliggöra en hög nivå av automatisering inom ett antal år. 
Ett sådant framtidsscenario är dock avhängigt ytterligare forskning, särskilt 
inom fordonens situationsuppfattning, men även ett passande regelverk.100 

 

2.2 Nivåer av automatisering 

Det finns ingen allmängiltig definition av självkörande fordon. En av många 
uppfattningar är att beståndsdelarna av automatiserad körning kan 
visualiseras i en pyramid bestående av tre lager. Det understa lagret, det mest 
grundläggande, benämns som fordonskontroll och består av delarna 
acceleration, styrning, bromsning, fjädring och växling.101 Det mellersta 
lagret benämns som situationsuppfattning och består av delarna 
fordonssensorer, fusion och uppkoppling.102 Det översta lagret, det mest 
sofistikerade, benämns som bearbetning och beslutsfattande och består 
enbart av delen artificiell intelligens; med detta åsyftas, förutom det 

                                                
95 Milanés m.fl. (2014) s. 304.  
96 Davis (2018) stycke 11.  
97 Horn och Watzenig (2017) s. 3. 
98 SOU 2018:16 s. 206. 
99 a.a. s. 286ff.  
100 Bengler m.fl. (2014) s. 19.   
101 Horn och Watzenig (2017) s. 6. 
102 Fordonssensorer tar sikte på bland annat radarutrustning och kameror, med fusion 
åsyftas en sammanslagning av data från separata källor och med uppkoppling åsyftas 
exempelvis WiFi eller annan trådlös kommunikation, Horn och Watzenig (2017) s. 6. 
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kontinuerliga beslutsfattandet, resonemangsförmåga och en förmåga att vid 
behov överlämna köruppgiften till en människa. Fordon som har en hög nivå 
av automation integrerar miljöuppfattning, ruttplanering, lokalisering, 
beslutsfattande med mera och kan således förstås som egna agenter103 

I syfte att beskriva just nivåer av automatisering, och inte fordonets 
specifika beståndsdelar, har den globala branschorganisationen SAE utarbetat 
ett numer vedertaget klassificeringssystem.104 Utredningen använder SAE:s 
system som referensram.105 SAE:s system är konstruerat som en skala med 
sex olika nivåer, där nivå 0 motsvarar en total avsaknad av automatiserad 
körning och nivå 5 motsvarar full automatiserad körning.106 Innan jag redogör 
för nivåerna av automatisering ska viktiga begrepp förklaras:  

 
• Dynamisk köruppgift: Tar sikte på alla operativa och taktiska 

funktioner som krävs för att operera ett fordon i vägtrafik, 
exklusive strategiska överväganden så som ruttöverväganden och 
val av destination. Den dynamiska köruppgiften uppfylls genom 
två deluppgifter: oavbruten lateral och longitudinell rörelsekontroll 
(deluppgift ett), genom styrning samt acceleration och bromsning, 
och objekts- och händelseuppfattning (deluppgift två). Deluppgift 
två åsyftar övervakning av miljön runt fordonet, vilket innefattar 
att upptäcka, igenkänna och klassificera objekt och händelser för 
att sedermera reagera på ett passande sätt.107  

 
• Operativ sfär: Den sfär av förhållanden inom vilken det 

automatiserade systemet är konstruerat att fungera; sfären kan 
bland annat bero på tider på dygnet, geografi och terräng.108 

 
• Reserv för dynamisk köruppgift: Reserven är relevant vid fel i 

det automatiska systemet eller fordonet som sådant och avser 
antingen ett övertagande av den dynamiska köruppgiften, från 
automatiskt system till människa, eller att människa eller 
automatiskt system uppnår ett minimalt riskförhållande. Med 
minimalt riskförhållande åsyftas exempelvis att, om förandet av 
fordonet inte kan fortsätta, fordonet placeras på ett säkert sätt vid 
sidan av vägen.109  

 

                                                
103 Horn och Watzenig (2017) s. 6.  
104 Jfr SAE (2018); SAE:s klassificeringssystem används som referensram av bland annat 
OECD, jfr ITF (2015) s. 13.  
105 SOU 2018:16 s. 181.  
106 SAE (2018) s. 19.  
107 a.a. s. 6f och 10ff. 
108 a.a. s. 14.  
109 a.a. 7f och 11f. 
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Som nämnts är fordon med en hög nivå av automatisering framställningens 
huvudsakliga fokus, varför jag nedan enbart redogör för SAE:s nivåer 3 till 
5.110 Gemensamt för dessa nivåer är att ett automatiskt körsystem utför den 
dynamiska köruppgiften i sin helhet, vilket inte är fallet på nivå 0 till 2.111 
Redogörelsen nedan är förenklad och således inte uttömmande. 

 
• Nivå 3: Det automatiska systemet utför den dynamiska 

köruppgiftens båda deluppgifter men den operativa sfären är av 
någon anledning begränsad. Reserv för den dynamiska 
köruppgiften är en människa, exempelvis i fordonet eller via 
fjärrstyrning på avstånd, som således utför den dynamiska 
köruppgiften då det automatiska systemet inte är aktivt; denna 
människa förväntas överta den dynamiska köruppgiften efter 
uppmaning från det automatiska systemet, exempelvis om det 
automatiska systemet registrerar ett fel.112 
 

• Nivå 4: Det automatiska systemet utför den dynamiska 
köruppgiftens båda deluppgifter men den operativa sfären är av 
någon anledning begränsad. Till skillnad från nivå 3 är det 
automatiska systemet reserv för den dynamiska köruppgiften 
genom att vid behov uppnå ett minimalt riskförhållande, utan 
behov av mänsklig intervention.113 

 
• Nivå 5: Det automatiska systemet utför den dynamiska 

köruppgiftens båda deluppgifter och den operativa sfären är, till 
skillnad från nivåerna 3 och 4, obegränsad. En obegränsad operativ 
sfär innebär att det automatiska systemet kan utföra den dynamiska 
köruppgiften i samtliga miljöer som en mänsklig förare kan. 
Reserv för den dynamiska köruppgiften är, som på nivå 4, det 
automatiska systemet.114  

 
Det ska förtydligas att SAE:s klassificeringssystem tillåter att ett och 

samma fordon uppnår olika nivåer av automatisering vid olika tillfällen. 
Nivån är således beroende av vilka av det automatiska systemets funktioner 
som vid tillfället är aktiverade.115 Vidare är systemet deskriptivt och 
informativt snarare än normativt, och tekniskt snarare än juridiskt.116 SAE är 

                                                
110 Se avsnitt 1.4. 
111 SAE (2018) s. 19.  
112 a.a. s. 19ff.  
113 a.a. s. 19ff.  
114 a.a s. 19ff.  
115 Jfr a.a. s. 2.  
116 a.a. s. 18.  
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dock tydliga med att systemet bland annat har utvecklats för att användas 
tvärdisciplinärt, exempelvis i förhållande till lagstiftningsarbete.117  

 

2.3 Definition av självkörande fordon 

Som tidigare nämnts är det inte framställningens uppgift att återge en 
uttömmande bild av tekniken på området. För att skapa ramar för en analys 
måste dock begreppet självkörande fordon definieras. Ett grundläggande 
antagande för framställningen, som utgör en nödvändig förutsättning för att 
kunna applicera gällande rätt och brottsofferperspektivet på företeelsen 
självkörande fordon, är att teknikutvecklingen kommer att ske som förväntat 
och att självkörande fordon som definierade nedan kommer att bli verklighet 
inom kort.118 

Sammanfattningsvis är det tydligt att ett självkörande fordon består av ett 
flertal olika beståndsdelar, vilka kan kategoriseras i enlighet med Horn och 
Watzenigs uppställning ovan. Hur det självkörande fordonets beståndsdelar 
samspelar med människan är sedan avgörande för vilken nivå, i enlighet med 
SAE:s klassificeringssystem, som fordonet uppnår. Även om systemet inte 
ska uppfattas som juridiskt anser jag att det likväl kan fungera som ett verktyg 
till att angripa frågeställningarna på ett tydligt sätt. Visserligen kan slutsatser 
om gällande rätt inte grundas på SAE:s system som sådant, men systemet kan 
användas för att tydliggöra den tekniska företeelsen självkörande fordon för 
att sedermera kunna sammankoppla företeelsen med en diskussion om rätten 
och eventuella brottsoffer. Det här kan i viss mån sammanliknas med 
utredningens tillvägagångssätt.119 I framställningen definieras således ett 
självkörande fordon som ett fordon som vid det aktuella körningstillfället 
uppfyller kriterierna för automatisering på nivå 4 eller 5.120  

Ett fordon som istället uppfyller kriterierna för nivå 3 är fortsatt beroende 
av en människa som reserv för den dynamiska köruppgiften. Sådana fordon 
ligger inte i linje med framställningens huvudsakliga fokus på fordon med en 
hög nivå av automatisering och exkluderas därför ur den centrala 
definitionen. I de avsnitt det är relevant att diskutera fordon som istället 
uppfyller kriterierna för automatisering på nivå 3 påpekar jag särskilt att det 
är tal om sådana fordon.  
 

                                                
117 SAE (2018) s. 1. 
118 För liknande optimistisk utgångspunkt, jfr Brodsky (2016) s. 852 not 7. 
119 Jfr SOU 2018:16 s. 181f.  
120 Skillnaden mellan dessa nivåer är, som redogjorts för i avsnitt 2.2, att den operativa 
sfären på nivå 4 är begränsad. Då fordonen utför samma uppgifter under automatiserad 
körning, såtillvida ett fordon på nivå 4 befinner sig inom den operativa sfären, ser jag ingen 
anledning att i framställningen särskilja på nivåerna.  
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3 Brottsbegreppet och 
självkörande fordon 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Allmänt om kapitlet 
En naturlig utgångspunkt i frågan om hur en ny teknisk företeelse, i det här 
fallet självkörande fordon, ska hanteras i juridiskt hänseende är att utreda 
existerande lagstiftning och allmänna principers omfång. En utredning av 
gällande rätt utgör vidare grunden för en undersökning om huruvida 
eventuella lagstiftningsåtgärder behöver vidtas för att exempelvis i större 
utsträckning beakta ett visst intresse. I förevarande kapitel utreder jag således, 
i enlighet med första frågeställningen, hur vållandebrotten förhåller sig till 
självkörande fordon.  

I detta kapitel lämnar jag brottsoffrens intressen därhän, dessa återkommer 
i det avslutande kapitlet där framställningens samtliga delar knyts samman 
med de teoretiska utgångspunkterna. I detta kapitel fokuserar jag enbart på 
juridiken som sådan. Innan jag redogör för de allmänna principer som 
huvudsakligen styr straffansvaret ska jag dock placera redogörelsen i sitt 
sammanhang genom att redogöra för utredningens förslag och straffrättsliga 
resonemang samt allmänna utgångspunkter för straffansvar. Frågan om 
sanktionsavgift som ett alternativ till straff, och utredningens resonemang 
kring detta, berörs huvudsakligen i nästa kapitel. 

 

3.1.2 Utredningens resonemang i korthet 
Enligt utredningen kommer självkörande fordon att utgöra något av ett 
paradigmskifte i straffrätten. Detta då det straffrättsliga systemet grundas i en 
tanke om att ansvarssubjektet, människan, agerar rationellt och har en 
möjlighet att göra fria val, vilket en dator inte kan.121 Att självkörande fordon 
i mångt och mycket utmanar det straffrättsliga systemets grunder bidrar till 
frågetecken vad gäller frågan om straffansvar. Exempel på frågetecken är 
brottsbestämmelsernas ansvarssubjekt, exempelvis den som, vägtrafikant 
eller förare, men även allmänna principer så som den straffrättsliga 
garantställningen.122 Diskussionen försvåras ytterligare av att 

                                                
121 Jfr SOU 2018:16 s. 533f.  
122 Jfr SOU 2018:16 s. 538, 564ff och 558f; För brottsbestämmelser med dessa 
ansvarssubjekt, jfr 3 kap. 7 § Brottsbalken, 1 §, 4 § och 4a § TBL. 



 
 

27 

teknikutvecklingen är vansklig att sia om samt av att ett nytt regelverk kan 
behöva förhålla sig till fordon med olika nivåer av automatisering.123  

Utredningen föreslår en ny lag, lag om automatiserad fordonstrafik, som 
huvudsakligen motiveras med att fordon med högre nivåer av automatisering 
är så pass väsensskilda från dagens teknik att det inte är lämpligt att blanda 
straffrättsliga ansvarsregler för manuell och automatiserad körning; 
utredningen pekar särskilt ut TBL.124 Utredningens betänkande och diverse 
lagförslag omfattar många olika aspekter av automatiserad körning men de 
för framställningen relevanta delarna kan sammanfattas enligt följande: 

 
• Förarbegreppet: Av Wienkonventionen följer att varje fordon i 

rörelse ska ha en fysisk förare.125 Vidare framhåller utredningen att 
EU-harmoniserade körkortskrav för vissa fordon, så som 
personbilar, förutsätter att en fysisk förare existerar oavsett 
automatiseringsgrad.126 Utredningen menar, bland annat utifrån 
regelverken ovan, att det bör krävas att automatiserade fordon 
oavsett automatiseringsgrad har en mänsklig förare; ett krav som 
utredningen föreslår ska upprätthållas genom att fordonsägaren vid 
avsaknad av förare riskerar betala böter.127 Utredningen definierar 
inte tydligt vem som kan utgöra förare av ett automatiserat fordon, 
istället föreslår utredningen en kodifiering av tidigare praxis kring 
begreppet och att frågan lämnas öppen för framtida rättspraxis.128 
Utredningens kodifiering av tidigare praxis kring förarbegreppet 
lyder: ”En förare kan befinna sig i eller utanför ett automatiserat 
fordon. Han eller hon kan vara förare åt flera automatiserade 
fordon samtidigt. Ett automatiserat fordon kan ha fler än en förare 
samtidigt”129. Utredningen gör tolkningen att en förare kan befinna 
sig på avstånd och föra ett fordon men väljer att inte definiera 
avståndet eller hur föraren ska övervaka fordonet med anledning 
av att en sådan definition skulle kunna hämma 
teknikutvecklingen.130 
 

                                                
123 Jfr SOU 2018:16 s. 540f.  
124 a.a. s. 629. 
125 Som avtalspart till konventionen har Sverige åtagit sig att införa lagstiftning som lever 
upp till de krav som ställs, jfr SOU 2018:16 s. 567 och s. 629f; Jfr art. 8.1 och 1 (v) 
Wienkonventionen. 
126 Jfr SOU 2018:16 s. 629 och 848.  
127 Se 2 kap. 1 § i den föreslagna lagen, a.a. s. 94 och 641.   
128 a.a. s. 568ff och 635f.  
129 SOU 2018:16 s. 95; Då förarbegreppet är irrelevant för vållandebrotten gör jag ingen 
självständig utredning kring denna praxis, istället redovisar jag enbart utredningens 
resonemang för att möjliggöra en mer perifer diskussion om frågan. 
130 SOU 2018:16 s. 633ff. 
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• Rekvisiten köra och föra: Förarbegreppet är starkt kopplat till 
rekvisiten köra och föra, vilka enligt utredningens 
praxisgenomgång tar sikte på att den fysiska föraren i någon mån 
påverkar eller kontrollerar fordonets rörelse eller riktning.131 När 
ett automatiserat system utför den dynamiska köruppgiften, istället 
för en människa, menar utredningen att det kan uppstå 
tillämpningssvårigheter, beträffande vissa trafikregler och 
trafikbrott, redan på nivå 3.132 För att avhjälpa sådana svårigheter 
föreslår utredningen en ny bestämmelse som anger att självkörande 
fordon, eller fordon under automatiserad körning, ska följa 
relevanta trafikregler i trafikförordningen.133 Detta oberoende av 
vilka rekvisit som är styrande för den aktuella bestämmelsen. 
Utredningen föreslår att fordonsägaren ska åläggas ansvaret för att 
fordonet följer bestämmelserna i fråga genom en 
förvaltningsrättslig sanktionsavgift.134 För att komma runt 
eventuella tillämpningssvårigheter vad gäller trafikbrotten föreslår 
utredningen ett antal nya brott med föraren som ansvarssubjekt, 
bland annat grov vårdslöshet i trafik under automatiserad körning 
samt rattfylleri under automatiserad körning. Det sistnämnda 
brottet är tämligen självförklarligt, det förstnämnda brottet å andra 
sidan tar enligt utredningen sikte på situationer där någon använder 
ett automatiserat fordon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet till 
fara för andras liv eller egendom.135 Utredningen menar att ett 
automatiskt körsystem inte kan bli trött eller ofokuserat i den 
bemärkelse som krävs för att vårdslöshet i trafiken, enligt 1 § TBL, 
ska aktualiseras, och således krävs enligt utredningen en 
brottsbestämmelse specifikt för automatiserad körning.136 

 
• Förarens roll: Sammanfattningsvis föreslår således utredningen 

att samtliga automatiserade fordon, även självkörande sådana, ska 
ha en fysisk förare samt att det är fordonsägarens ansvar att se till 
att fordonet följer relevanta trafikbestämmelser. En kvarstående 
fråga är vilken roll föraren ska ha. Utredningens övergripande 
utgångspunkt är att föraren inte ska ha något straffrättsligt ansvar 
för körningen under automatiserad körning utöver de föreslagna 
brottsbestämmelserna i föregående punkt:  

 

                                                
131 Jfr SOU 2018:16 s. 571f och 631f; Som exempel, jfr 1 § TBL. 
132 Föraren utför som huvudregel inga dynamiska köruppgifter på denna nivå, SOU 
2018:16 s. 631.  
133 Se 4 kap. 1 § i den föreslagna lagen, a.a. s. 103. 
134 Se exempelvis 5 kap. 1 § i den föreslagna lagen, a.a. s. 104.   
135 a.a. s. 645ff. 
136 a.a. s. 575. 
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[…] under en helt automatiserad körning, som inte kräver 
övervakning eller ingripande, behöver den som använder fordonet 
exempelvis som passagerare inte tar [sic!] något föraransvar för hur 
det automatiska körsystemet framför fordonet. Detsamma gäller om 
en förare väljer att endast aktivera eller inaktivera det automatiska 
körsystemet eller bestämmer fordonets destination.137  

 
I ansvarsfrågan gör utredningen alltså undantag beroende på 

fordonets automatiseringsnivå samt på om föraren har påverkat det 
automatiska körsystemet eller inte.138 Innan jag redogör för 
utredningens motiveringar ska dock påpekas att betänkandet 
huvudsakligen fokuserar på hur den straffrättsliga lagstiftningen 
ska utvecklas, det vill säga vad som bör och inte bör kriminaliseras, 
och inte på vad dagens lagstiftning omfattar.139  

Utredningen menar att ett övervakningsansvar för föraren skulle 
vara för betungande av ett antal olika anledningar: att förlita sig på 
mänsklig kognitiv förmåga skulle eventuellt motarbeta 
uppfattningen om att automatiserad körning är säkrare än mänsklig 
samt att ett övervakningsansvar eventuellt skulle minska intresset 
för självkörande fordon.140 En bärande idé med självkörande 
fordon är, enligt utredningen, att föraren ska kunna ägna sig åt 
annat under färden.141 Utredningens ledande argument förefaller 
dock vara att ett övervakningsansvar skulle stå i strid med 
skuldprincipen.142 Ett övervakningsansvar skulle främst innebära 
en kriminalisering av omedveten oaktsamhet, då uppsåtliga 
gärningar kommer att vara sällsynta, vilket utredningen menar 
nästintill utgör ett strikt ansvar oförenligt med skuldprincipen.143 
Enligt utredningen är föraren i ett självkörande fordon nästintill att 
likställas med en passagerare som i regel är utan ansvar.144 Hur 
detta resonemang förhåller sig till situationer där föraren befinner 
sig på avstånd, och således inte nyttjar fordonet för egen transport, 
berör dock inte utredningen.145  

                                                
137 SOU 2018:16 s. 644. 
138 Jfr a.a. s. 643ff och 650ff. 
139 Jfr a.a. s. 549-561 och 629-658.  
140 Utredningen ifrågasätter att en människa, som inte utför den dynamiska köruppgiften, 
skulle hinna reagera i tid, a.a. s. 636ff.  
141 a.a. s. 643.  
142 Med skuldprincipen åsyftar utredningen att enbart den som har visat skuld ska hållas 
straffrättsligt ansvarig. Har personen i fråga agerat, eller underlåtit att agera, utan uppsåt 
eller oaktsamhet eller om denne på annan grund måste anses vara ursäktad ska ansvar inte 
utgå, a.a. s. 554.  
143 a.a. s. 640. 
144 a.a. s. 941. 
145 Jfr a.a. s. 941.  
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Har föraren påverkat det automatiska körsystemet i någon grad, 
utredningen ger exemplet att beordra en omkörning, ska dock 
straffrättsligt ansvar, exempelvis i straffrättens allmänna del, 
kunna åläggas föraren för eventuella effekter; utredningen 
motiverar inte denna ståndpunkt i nämnvärd utsträckning.146 
Ansvaret ska dock inte inträda ”[…] om föraren endast aktiverar 
eller inaktiverar det automatiska körsystemet eller beslutar om 
destination”147. 

Förarens grad av frihet bör dock vara något lägre, enligt 
utredningen, för fordon som kan och förväntas köras både manuellt 
och automatiskt, så som ett fordon på nivå 3.148 Utredningen 
föreslår att en förare av ett sådant fordon ska ha en skyldighet att 
ta över den dynamiska köruppgiften men endast om körsystemet 
begär det.149 Skillnaden gentemot självkörande fordon är att 
föraren i ett fordon på nivå 3 befinner sig innanför beslutsloopen 
och således kan förväntas ta ansvar. Vad gäller självkörande fordon 
förväntas istället dessa kunna hantera i princip samtliga uppkomna 
situationer och enligt utredningens förslag ska föraren till dessa 
fordon befinna sig utanför beslutsloopen. Enligt utredningen kan 
således ett övervakningsansvar utkrävas vad gäller automatisering 
på nivå 3 men inte vad gäller självkörande fordon då kravet på 
uppsåt eller oaktsamhet är svårförenligt med ett 
övervakningsansvar på högre nivåer av automatisering. Skillnaden 
motiveras främst genom att en förare på nivå 3 får ta ansvar för sitt 
val.150 Att det i realiteten kan röra sig om lika kort tid att reagera 
på fordonets begäran att överta den dynamiska köruppgiften som 
att reagera på felaktigheter vid högre nivåer av automatisering 
fäster utredningen ingen direkt vikt vid.151 

 
Sammanfattningsvis fokuserar utredningen främst sin rättsutredning på 
trafikbrotten och andra trafikbestämmelser. För att uppnå likabehandling 
mellan manuella och automatiserade fordon föreslår utredningen, som sagt, 
att självkörande fordon ska följa relevanta trafikbestämmelser vilket ska 
uppnås genom ny lagstiftning och vissa nya definitioner.152 Sanktionen för 
överträdelser av trafikregler blir, om utredningens förslag genomförs, 

                                                
146 SOU 2018:16 s. 644.  
147 a.a. s. 941.  
148 Det vill säga fordon som inte kan hantera samtliga situationer på egen hand, a.a. s. 650f.  
149 Se 2 kap. 5 § i den föreslagna lagen, a.a. s. 95. 
150 Jfr a.a. s. 650ff. 
151 Utredningen diskuterar dock saken kortfattat, jfr a.a. s. 650f.  
152 Exempelvis föreslår utredningen en ny definition av begreppet trafikant som även 
inbegriper förare som för ett fordon på avstånd, jfr a.a. s. 628. 
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förvaltningsrättslig, men vissa trafikbrott kommer att kvarstå i reviderad 
form.  

Utöver trafiklagstiftningen gör utredningen ingen egentlig djupdykning i 
frågan om existerande lagstiftning och allmänna straffprincipers tillämplighet 
på självkörande fordon; visserligen berör utredningen vad som krävs för att 
fälla någon till ansvar men går inte vidare in på frågan i relation till 
självkörande fordon.153 Utredningen går istället, som nämnts ovan, tämligen 
rakt på kriminaliseringsfrågan.  

Trots att någon djupgående rättsutredning inte redovisas framhåller 
utredningen att Brottsbalkens regler kvarstår och kan tillämpas vid 
trafikolyckor där någon i ett enskilt fall kommer till skada.154 Till detta 
påstående ger utredningen dock endast exempel som ligger utanför den 
sedvanliga trafiken: att någon använder fordonet som ett vapen eller att en 
tillverkare medvetet tillverkar och säljer bristfälliga fordon.155 
Remissinstanserna Åklagar- och Polismyndigheten är kritiska och hävdar att 
utredningen inte utrett vållandebrotten i relation till självkörande fordon i 
tillräcklig utsträckning för att komma till en sådan slutsats.156 Utredningen 
kan sägas ha skisserat ett system som beaktar och förhåller sig till 
problematiken med trafiklagstiftningen men som enbart förutsätter 
Brottsbalkens tillämplighet.  Det är med beaktande av denna eventuella 
diskrepans, och då vållandebrotten är överrepresenterade i trafiken, som 
vållande till annans död och vållande till kroppsskada ska utredas vidare i 
förevarande kapitel.  
 

3.1.3 Introduktion till straffansvar och 
vållandebrotten 

Övergripande för svensk straffrätt är att legalitetsprincipen styr frågan om 
straffansvar; principens kärna är att brott med tillhörande straff måste vara 
föreskrivna i lag.157 Med brott avses därför, enligt 1 § 1 kap. Brottsbalken, en 
gärning beskriven i Brottsbalken eller annan lagstiftning och för vilken straff 
är föreskrivet.158 I relation till att självkörande fordon i princip kan komma 
att utgöra egna agenter, i bemärkelsen artificiell intelligens, ska det påpekas 
att med gärning avses enbart mänskliga gärningar.159 Relevanta gärningar har 
i princip alltid en fysisk karaktär, förutom vid underlåtenhetsbrott då det är 

                                                
153 Jfr SOU 2018:16 s. 555-561.  
154 a.a. s. 700 och 703. 
155 a.a. s. 700. 
156 Jfr Polismyndigheten (A176.402/2018) s. 1f; Jfr Åklagarmyndigheten (ÅM2018-775) s. 
2. 
157 Norée (2003/2004) s. 978; Jfr 1 kap. 1 § och 2 kap. 10 § Regeringsformen. 
158 Jfr prop. 1962:10 B s. 56.  
159 Bäcklund m.fl. (2018) kommentaren till 1 kap. 1 § Brottsbalken.  
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tillräckligt att gärningspersonen underlåter att agera där denne borde ha 
ingripit.160 Då enbart människor kan straffas kan också enbart människor begå 
brott i straffrättslig bemärkelse. Juridiska personer eller andra entiteter kan 
inte begå straffrättsligt relevanta gärningar och därmed inte heller straffas.161 
Att en gärning är straffbelagd är inte en tillräcklig förutsättning för att 
straffansvar ska inträda utan allmänna brottsförutsättningar måste även vara 
uppfyllda.162 De allmänna brottsförutsättningarna kan delas in i två 
kategorier: objektiva och subjektiva.163  

Med objektiva rekvisit åsyftas huvudsakligen förutsättningarna som 
beskrivs i den aktuella brottsbestämmelsen, den s.k. 
brottsbeskrivningsenligheten; för att en gärning ska vara 
brottsbeskrivningsenlig krävs först och främst att en konkret handling eller 
underlåtenhet överensstämmer med rekvisiten i en enskild 
brottsbestämmelse.164 I enlighet med legalitetsprincipen krävs att gärningen 
klart ryms under en brottsbestämmelse.165 Utöver ordalydelsen ställer flera 
brottsbeskrivningar upp ett krav på orsakande.166 I vållandebrotten krävs, 
vilket i det här fallet dock följer av själva ordalydelsen, orsakande i 
förhållande till en viss följd, närmare bestämt död, kroppsskada eller sjukdom 
som inte är ringa.167 Orsaksbedömningen sker i regel genom resonemang 
baserade på vad som kan uppfattas som sunt förnuft i enklare fall och 
vetenskap, i viss mån, vid mer komplicerade fall; ingen vedertagen 
straffrättslig lära tillämpas i detta hänseende och ett stort antal gärningar kan 
ofta sägas stå i orsakssammanhang till en viss följd.168 Straffrättsligt relevanta 
orsakssamband är inte en produkt av ett särskilt orsaksbegrepp utan istället 
avskärs en stor mängd irrelevanta orsakssamband genom ett antal ytterligare 
brottsförutsättningar.169 Sådana brottsförutsättningar återfinns både på den 
objektiva och den subjektiva sidan, bland de objektiva rekvisiten kan nämnas 
verbets utformning i brottsbestämmelsen men även allmänna principer utöver 
själva ordalydelsen.170 Brottsbeskrivningsenligheten är således inte enbart 
beroende av brottsbestämmelsens ordalydelse utan även av andra 
brottsförutsättningar och kan beskrivas som att rekvisiten i en enskild 

                                                
160 Asp m.fl. (2013) s. 71.  
161 Bäcklund m.fl. (2018) kommentaren till 1 kap. 1 § Brottsbalken. 
162 Asp m.fl. (2013) s. 58.  
163 Jfr Ågren m.fl. (2018) s. 42. 
164 Asp m.fl. (2013) s. 60 f; Bäcklund m.fl. (2018) kommentaren till 1 kap. 1 § 
Brottsbalken. 
165 Norée (2003/2004) s. 978. 
166 Asp m.fl. (2013) s. 78. 
167 Jfr 3 kap. 7 och 8 §§ Brottsbalken. 
168 Asp m.fl. ger exemplet att ”[…] A binder B och lägger honom på ett järnvägsspår, där 
blir B överkörd av ett tåg. Det är inte bara A:s gärning som står i orsakssamband med 
överkörningen, utan även t.ex. att lokföraren förde tåget, att stinsen vinkande av tåget […] 
osv. i oändlighet”, Asp m.fl. (2013) s. 79. 
169 a.a. s. 82.  
170 Jfr a.a s. 60f och 78f. 
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brottsbestämmelse är uppfyllda tillsammans med kravet på gärningsculpa och 
de särskilda kraven vid underlåtenhetsansvar samt att inga nationella 
begränsningar föreligger.171 Nedan redogör jag för de objektiva 
brottsförutsättningar som är av relevans för framställningen: ordalydelsen, 
gärningsculpa och principer för underlåtenhetsansvar. Om en gärning 
uppfyller samtliga objektiva brottsförutsättningar brukar den benämnas som 
rättsstridig eller otillåten.172 

De subjektiva rekvisiten tar, å andra sidan, sikte på gärningspersonens 
personliga ansvar.173 En bedömning av personligt ansvar handlar om att ”[…] 
ta ställning till gärningsutövarens mått av insikt eller förståelse samt attityd 
till gärningen”174. Av 1 kap.  2 § första stycket Brottsbalken följer att en 
gärning ska ha begåtts uppsåtligen för att anses som brott om inte annat är 
föreskrivet. Stadgandet innebär att krav på uppsåt är underförstått i 
förhållande till de flesta brottsbestämmelser men att straffansvar på grund av 
oaktsamhet kräver särskild kriminalisering.175 Som exempel kan nämnas 
formuleringen ”[…] [d]en som av oaktsamhet orsakar […]”176 i de för 
framställningen aktuella vållandebrotten. Uppsåtliga gärningar ligger utanför 
framställningens ramar varför denna del av de subjektiva 
brottsförutsättningarna lämnas utan hänsyn. 

Innan jag går in på de objektiva brottsförutsättningarna ska 
vållandebrotten presenteras kort. De nu gällande brottsbestämmelserna 
vållande till annans död och vållande till kroppsskada återfanns i relativt 
likartad form i 1864 års Strafflag, i och med Brottsbalkens införande 
genomfördes således inga större förändringar av brottsbestämmelsernas 
utformning.177 Vissa revideringar har gjorts under efterföljande år, dock 
enbart vad gäller modernisering av språk samt i straffskärpningshänseende.178 
Det är sällan bestämmelsernas rekvisit som vållar juridiska problem, sådana 
återfinns snarare i tillämpningen av andra brottsförutsättningar.179 
Exempelvis huruvida gärningen var gärningsculpös eller huruvida 
gärningspersonen var oaktsam.180 Just kausalitetsproblem är tämligen vanligt 
vad gäller brottsbestämmelserna i 3 kap. Brottsbalken då de straffbelagda 

                                                
171 Med nationella begränsningar avses exempelvis frågan om svensk lagstiftnings 
tillämplighet på gärningar begångna utomlands, Asp m.fl. (2013) s. 66 och 180f. 
172 Jfr NJA 2012 s. 826; Jfr Asp m.fl. (2013) s. 59.  
173 Jfr Ågren m.fl. (2018) s. 41f.  
174 a.a. s. 42. 
175 Bäcklund m.fl. (2018) kommentaren till 1 kap. 2 § Brottsbalken; Ågren m.fl. (2018) s. 
92. 
176 3 kap. 7 och 8 §§ Brottsbalken. 
177 Det var främst paragrafnummer och kapiteltillhörighet som reviderades, inte det 
straffbara området, jfr Bäcklund m.fl. (2018) kommentaren till 3 kap. 7 § Brottsbalken; jfr 
prop. 1962:10 B s. 92f.  
178 Jfr prop. 1993/94:44 s. 68ff; Jfr prop. 2009/10:147 s. 38f.  
179 Jfr Jareborg m.fl. (2015) s. 26.  
180 a.a. s. 26.  
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gärningarna beskrivs i relativt vaga ordalag.181 Då brottsförutsättningar i form 
av allmänna läror och principer vållar problem under sedvanliga 
förutsättningar kan det tänkas att frågorna ställs ytterligare på sin spets i 
förhållande till självkörande fordon. 

 

3.2 Objektiva brottsförutsättningar 

3.2.1 Allmänt 
De objektiva rekvisit som är av relevans för framställningen har utpekats 
ovan. Det rör sig om vållandebrottens rekvisit, principerna rörande 
underlåtenhetsansvar samt frågan om ett relevant orsakssamband.  

I relation till dagens trafik hävdar Ulväng att gärningar inte är att uppfattas 
som underlåtenhetsbrott trots att det ofta rör sig om en gärning förbunden 
med en underlåtenhet.182 Som exempel kan nämnas handlingen att köra och 
att underlåta att sänka farten när omständigheterna kräver. Ulväng beskriver 
det som att ”[a]tt framföra sitt fordon på en viss tid och plats kan innebära ett 
icke acceptabelt (otillåtet) risktagande […]”183 beroende på huruvida föraren 
har underlåtit att vidta vissa säkerhetsåtgärder eller inte. Detta medför dock 
inte, enligt Ulväng, att det rör sig om underlåtenhetsbrott i en rättsdogmatisk 
bemärkelse.184 Vad gäller självkörande fordon och straffansvar är det å andra 
sidan av huvudsakligt intresse att utreda förutsättningarna för 
underlåtenhetsansvar. Detta eftersom att det självkörande fordonet kommer 
att utföra den dynamiska köruppgiften, föraren eller andra individer i fordonet 
kan komma att enbart ”åka med” under färdens gång alternativt fjärrövervaka. 
Det torde inte enligt min mening, som i dagens trafik, röra sig om handlingar 
i förening med underlåtenhet utan snarare enbart om en underlåtenhet att 
ingripa. 

 

3.2.2 Vållandebrottens ordalydelser 
Som ovan nämnt är de enskilda rekvisiten utgångspunkten för 
brottsbeskrivningsenlighet. Av pedagogiska skäl återger jag därför det 
straffbara området i sin helhet:  
 

3 kap. 7 § Brottsbalken: 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 […]. 

                                                
181 Asp m.fl. (2013) s. 83. 
182 Ulväng (1998) s. 15f. 
183 a.a. s. 16.  
184 a.a. s. 16. 
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3 kap. 8 § Brottsbalken: Den som av oaktsamhet orsakar annan person 
sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till 
kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader […].  
 

Brottsbestämmelserna kriminaliserar orsakandet av en viss effekt. Det som 
skiljer brottsbestämmelserna åt är kravet på vilken effekt gärningen ska ha 
orsakat, död kontra kroppsskada eller sjukdom.185 Ansvarssubjektet, det vill 
säga den som, och kravet på att oaktsamheten orsakat en annan individ den 
relevanta följden är de samma. Oaktsamhet, som grund för personligt ansvar, 
redogörs för i relation till de subjektiva brottsförutsättningarna.186  

Det kanske mest oproblematiska rekvisitet är just ansvarssubjektet. Till 
skillnad från snävare ansvarssubjekt, som det ovan nämnda förarbegreppet, 
inbegriper den som i princip vem som helst.187 Utredningen påpekar att 
vållandebrottens vidsträckta ansvarssubjekt medför att gärningspersonen inte 
behöver befinna sig i eller i närheten av ett fordon, utan likväl kan styra eller 
övervaka fordonet på ett större avstånd.188 

Inte heller effekterna, det vill säga den skada som krävs, vållar särskilt 
stora juridiska problem. Vad gäller effekten död accepteras inom svensk rätt 
hjärndöd.189 Vad gäller kroppsskada krävs dock för straffansvar att skadan 
inte är ringa. Det straffbara området omfattar således inte bagatellartade 
skador eller enbart smärta.190 Ytliga sår, som inte förväntas ge bestående men, 
kan antas vara ringa.191 Det ska tilläggas att det är utan betydelse på vilket 
sätt döden eller kroppsskadan orsakas av gärningspersonen.192 

Frågan om någon har orsakat döden eller kroppsskadan är dock något mer 
komplicerad. Innan frågan om ett relevant orsakande utreds, främst genom 
kravet på gärningsculpa, måste ett övergripande orsakssamband slås fast. 
Som nämnts ovan kan många gärningar sägas stå i orsakssamband till 
exempelvis en trafikolycka som resulterar i död eller kroppsskada. 
Straffrätten utgår från ett socialt orsaksbegrepp, inte ett naturvetenskapligt, 
som är tämligen obegränsat. Således är det även möjligt att uppfatta ett 
orsakssamband som så att även en underlåtenhet att agera, under vissa 
förutsättningar, kan orsaka en viss effekt.193 Orsakande genom underlåtenhet 
kräver enligt HD att den handling som underläts att vidtas med en hög grad 

                                                
185 Vad gäller 3 kap. 8 § Brottsbalken får kroppsskada anses vara av huvudsaklig relevans 
vad gäller trafikolyckor. 
186 Se avsnitt 3.3.  
187 Asp m.fl. (2013) s. 190. 
188 Jfr SOU 2018:16 s. 579. 
189 Asp m.fl. (2013) s. 261; Se även lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av 
människans död.  
190 Jfr SOU 1953:14 s. 141; Jfr prop. 1962:10 s. B 94; Jfr Nilsson (2018) s. 129. 
191 Jfr RH 1994:95; Nilsson (2018) s. 129.  
192 Ågren m.fl. (2018) s. 47; Nilsson (2018) s. 129.  
193 Ågren m.fl. (2018) s. 62. 
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av sannolikhet skulle ha förhindrat följdens inträde, annars föreligger inget 
övergripande orsakssamband.194 Denna bedömning är hypotetisk med 
utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet.195  

Att något sorts orsakssamband kan påvisas, i de flesta fall, bör inte vara 
kontroversiellt att påstå även om orsakande genom underlåtenhet komplicerar 
bedömningen något; huruvida orsakandet är relevant i straffrättsligt 
hänseende eller inte är dock en svårare fråga.196 Som tidigare diskuterats 
avskärs irrelevanta orsakssamband med hjälp av ytterligare 
brottsförutsättningar. Ordalydelsen kompletteras med principer som 
separerar straffrättsligt irrelevanta orsakssamband från straffrättsligt 
relevanta sådana.197  

 

3.2.3 Särskilt om underlåtenhet 
3.2.3.1 Ommissiv- och kommissivdelikt 
I fråga om att inringa straffrättsligt relevanta orsakssamband är främst 
principen om gärningsculpa av betydelse då denna syftar till att påvisa just 
kausalitet. Jag ska emellertid först redogöra för de särskilda principer som 
aktualiseras då ett orsakssamband mellan en underlåtenhet att handla och en 
viss följd föreligger, principer som på samma sätt som kravet på 
gärningsculpa utgör en objektiv brottsförutsättning. 

Vad gäller underlåtenhetsansvar delas brottsbestämmelserna, i abstrakt 
hänseende, in i två kategorier: omissiv- eller kommissivdelikt.198 Med 
ommissivdelikt avses brottsbestämmelser i vilka underlåtenhet uttryckligen 
är kriminaliserat och således är en nödvändig förutsättning för straffansvar.199 
Med kommissivdelikt avses istället sådana brottsbestämmelser som alltid kan 
överträdas genom handling och genom underlåtenhet enbart under särskilda 
förutsättningar.200  

Vad gäller kommissivdelikt är den första förutsättningen för straffansvar 
att formuleringen av brottsbestämmelsen i fråga inbegriper underlåtenhet; 
ordalydelsen måste således, till följd av legalitetsprincipen, tillåta en sådan 
tolkning.201 Ovan har jag påpekat att det är möjligt att orsaka en effekt, i 
straffrättslig mening, genom underlåtenhet. Då verbet i vållandebrotten är just 

                                                
194 NJA 2007 s. 369; Asp m.fl. (2013) s. 81f.  
195 Det hypotetiska resonemanget består i att fråga sig vad gärningspersonen hade kunnat 
göra och om detta hade förhindrat den icke-önskade följden, jfr NJA 2007 s. 369; Jfr Ågren 
m.fl. (2018) s. 62. 
196 Jfr avsnitt 3.1.2. 
197 Asp m.fl. (2013) s. 135. 
198 I konkret hänseende används uttrycken äkta och oäkta underlåtenhetsbrott, a.a. s. 108. 
199 Asp m.fl. (2013) s. 105; Ågren m.fl. (2018) s. 53.   
200 Ågren m.fl. (2018) s. 54. 
201 NJA 2013 s. 588; Ågren m.fl. (2018) s. 54; Asp m.fl. (2013) s. 106. 
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orsakar utgör inte ordalydelsen något hinder i denna fråga. Det är ostridigt 
att både vållande till annans död och vållande till kroppsskada, som är 
kommissivdelikt, kan begås genom underlåtenhet.202 Det är dock inte 
tillräckligt att ett orsakssamband föreligger, det vill säga att den handling som 
underläts att vidtas med en hög grad av sannolikhet skulle ha förhindrat 
följdens inträde, samt att ordalydelsen tillåter underlåtenhetsansvar.203 Vad 
gäller kommissivdelikt krävs vidare att gärningspersonen befinner sig i en 
garantställning.204 

 

3.2.3.2 Garantläran 
Garantläran syftar till att begränsa kretsen av personer vars underlåtenhet kan 
medföra straffrättsligt ansvar och lärans tillämpningsområde omfattar 
huvudsakligen kommissivdelikt som kriminaliserar orsakandet av en viss 
effekt.205 I fråga om ommissivdelikt krävs inte att gärningspersonen befinner 
sig i en garantställning i och med att lagstiftaren redan tagit ställning till den 
relevanta kretsen av ansvarssubjekt.206 För att hålla någon ansvarig för 
överträdelse av vållandebrotten, genom underlåtenhet, fordras att personen i 
fråga har en särskild ställning som motiverar att denne till skillnad från andra 
handlar för att förhindra en viss effekt: en garantställning.207 En 
garantställning kapslar in de omständigheter av mer kvalificerad natur under 
vilka det är motiverat att ålägga ansvar för fysiskt orsakande genom 
underlåtenhet. Underlåtenheten i fråga ska dock vara lika straffvärd som om 
effekten hade orsakats genom handling.208 Innan jag berör vilka 
omständigheter som kan konstituera en garantställning ska denna 
straffvärdesjämförelse diskuteras kort. 

Asp m.fl. menar att en straffvärdesjämförelse mellan underlåtenhet och 
handling inte ska genomföras i det enskilda fallet; en sådan jämförelse är 
godtycklig då den kan variera utefter vilka fall av orsakande genom handling 
som används som jämförelseobjekt.209 Mot detta ska ställas att HD, dock med 
fåordiga resonemang och utan ett utpekat jämförelseobjekt, upprepade gånger 
har relaterat en straffvärdesjämförelse till omständigheterna i det enskilda 
fallet. I NJA 2005 s. 372 menade HD att den garantställning som förelåg i 
fallet, tillsammans med allvaret i den tilltalades underlåtenhet, medförde att 
straffvärdet var likvärdigt med det som förelegat om effekten istället hade 

                                                
202 SOU 1953:14 s. 139ff; Bäcklund m.fl. (2018) kommentaren till 3 kap. 7 § Brottsbalken; 
Bäcklund m.fl. (2018) kommentaren till 3 kap. 8 § Brottsbalken. 
203 Se avsnitt 3.2.2. 
204 Asp m.fl. (2013) s. 106. 
205 a.a. s. 110 och 115. 
206 a.a. s. 108. 
207 NJA 2013 s. 588; Asp m.fl. (2013) s. 109f. 
208 Bäcklund m.fl. (2018) kommentaren till 3 kap. 7 §; Jfr NJA 2013 s. 588.  
209 Asp m.fl. (2013) s. 111. 
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orsakats genom handling.210 I NJA 2007 s. 805 I berördes frågan om 
straffansvar för hets mot folkgrupp genom underlåtenhet att avlägsna 
kränkande meddelanden från en elektronisk anslagstavla.211 HD påpekade att 
inga omständigheter i fallet talade för att straffvärdet av den tilltalades 
underlåtenhet var likställa med en aktiv spridning av ett meddelande, varför 
denne inte kunde dömas för hets mot folkgrupp i gärningsmannaskap.212 Även 
om dessa rättsfall inte berör brott i trafiken visar de på att en 
straffvärdesjämförelse är av relevans vad gäller underlåtenhetsansvar. Det 
sistnämnda rättsfallet visar särskilt att det rör sig om en separat bedömning 
från garantställningen. Underlåtenhetens klandervärde påverkar inte 
bedömningen av huruvida en garantställning föreligger, medan en 
konstaterad garantställning kan inverka på bedömningen av det 
förstnämnda.213 

I litteraturen kategoriseras en garantställning som antingen en 
skyddsgarantställning eller övervakningsgarantställning. Skyddsgaranter är 
skyldiga att avvärja risker som hotar, i huvudsak, en annan individ. 
Övervakningsgaranter är å andra sidan skyldiga att, istället för att skydda 
någon eller något, avvärja faror med ett särskilt ursprung. Utöver skydds- och 
övervakningsgarantställning kan en person under särskilda förutsättningar 
sägas befinna sig i en garantställning på grund av eget föregående handlande. 
Vad gäller en sådan garantställning behöver ställningen inte nödvändigtvis 
hänföras till en av de ovan nämnda kategorierna.214 I fråga om självkörande 
fordon bör en övervakningsgarantställning, och i viss mån garantställning på 
grund av eget föregående handlande, vara av huvudsaklig relevans då dessa 
aktualiserar ett ansvar för en potentiell farokälla eller eget agerande snarare 
än att skydda någon eller något.215 Jag fokuserar därför inte på 
skyddsgarantställningar.  

Med en övervakningsgarantställning avses huvudsakligen ett ansvar att 
avvärja faror som härrör från saker och ting, så som en farlig maskin.216 
Tidigare talades, bland annat i Brottsbalkens förarbeten, om att en 
garantställning enbart kunde uppkomma på grund av en rättsplikt.217 Med 
rättsplikt avses bland annat att aktivitet påbjuds i lag eller annan författning 
utanför straffrätten, i avtal, genom frivilligt åtagande eller genom 

                                                
210 En person ansvarig för is- och snöröjning på ett fastighetstak bedömdes vara skyldig till 
vållande till annans död genom underlåtenhet, detta då denne underlåtit att genomföra en 
grundlig inspektion av taket trots att risk för ras förelåg. En gångtrafikant träffades av ett 
isblock och avled, NJA 2005 s. 372. 
211 NJA 2007 s. 805 I; Jfr 16 kap. 8 § Brottsbalken.  
212 NJA 2007 s. 805 I. 
213 Jfr Sjögren (2014) s. 183.  
214 Asp m.fl. (2013) s. 112ff.  
215 Jfr Svedberg (2016) s. 50.  
216 Asp m.fl. (2013) s. 115.  
217 Jfr SOU 1953:14 s. 139.  
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gärningspersonens föregående handlande.218 En rättsplikt att handla anses 
numer, av vissa, varken vara nödvändig eller tillräcklig för att konstituera en 
garantställning.219 Visst stöd för denna uppfattning finns i praxis.220 Det icke-
rättsliga läget är av betydelse precis som det rättsliga, men förekomsten av en 
rättsplikt som påbjuder aktivitet utgör klart stöd för att en garantställning 
ligger för handen.221  

Med beaktande av föregående stycke kan påpekas att rättsplikter spelar en 
viss roll vad gäller uppkomsten av övervakningsgarantställningar i trafiken. 
Enligt 2 kap. 1 § trafikförordningen ska trafikanter iaktta den omsorg och 
varsamhet som krävs, med hänsyn till omständigheterna, för att undvika 
trafikolyckor. Med trafikant avses samtliga trafikanter, såväl gående som de 
som färdas med ett fordon.222 Begreppet förutsätter dock en fysisk närvaro i 
trafiken.223 Bestämmelsen motsvaras av en brottsbestämmelse i 1 § TBL, 
vårdslöshet i trafik, som ålägger straffansvar för vägtrafikant som i väsentlig 
mån brister i den omsorg och varsamhet som krävs av omständigheterna. 
Dessa rättsplikter är, vilket följer av NJA 1989 s. 552, tillräckliga för att 
konstituera en garantställning åtminstone vad gäller föraren av ett fordon.224 
Detta rättsfall tar sikte på en något mer utpräglad underlåtenhet än den 
kombination av handling och underlåtenhet att inte vidta 
försiktighetsåtgärder, som inte torde utgöra underlåtenhetsbrott, som Ulväng 
diskuterar.225 I annan praxis rörande vållandebrotten i trafiken, med inslag av 
underlåtenhet, diskuteras sällan frågan om en garantställning överhuvudtaget. 
Detta eftersom brotten, i enlighet med Ulvängs resonemang, inte utgör 
underlåtenhetsbrott i rättsdogmatisk bemärkelse.226 Jag kommer likväl att 
redogöra för två rättsfall rörande relativt påtaglig underlåtenhet men där 
domstolen inte resonerat kring en garantställning. Detta i syfte att utröna vilka 
rättsplikter och omständigheter som skulle kunna ligga till grund för en 
garantställning i framtidens trafik.  

I NJA 1987 s. 187 ålade HD den tilltalade straffansvar för sin 
underlåtenhet att sänka hastigheten samt att signalera med ljud och ljus då ett 
mötande fordon långsamt styrde över i den tilltalades körbana. 
Underlåtenheten orsakade, enligt HD, den efterföljande frontalkrocken.227  

                                                
218 SOU 1953:14 s. 139; Ågren m.fl. (2018) s. 56f. 
219 Asp m.fl. (2013) s. 111; Sjögren (2014) s. 181.  
220 Sjögren (2014) s. 182f; HD har konstaterat att en nära levnadsgemenskap, som inte 
nödvändigtvis är rättslig, kan konstituera en skyddsgarantställning, jfr NJA 2013 s. 588. 
221 Asp m.fl. (2013) s. 111 och 115; Sjögren (2014) s. 182. 
222 Ceder m.fl. (2018) kommentaren till 2 kap. 1 § trafikförordningen.  
223 2 § förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner; Jfr SOU 2018:16 s. 691; 
Utredningen föreslår dock att trafikantbegreppet ska vidgas, se avsnitt 3.1.2 not 152. 
224 Jfr NJA 1989 s. 552.  
225 Se avsnitt 3.2.1; I rättsfallet underlät föraren att ingripa, genom inbromsning, då 
passageraren plötsligt började påverka bilens pedaler, jfr NJA 1989 s. 552.  
226 Se avsnitt 3.2.1. 
227 NJA 1987 s. 187. 
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HD utpekade inga rättsplikter eller omständigheter som grund för att 
gärningspersonen skulle agera på ett visst sätt. Ulväng menar, vad gäller 
aktsamhetskrav i relation till kravet på gärningsculpa, att skyldigheterna att 
anpassa hastigheten efter omständigheterna samt att avvärja fara genom ljud- 
och ljussignaler i då gällande Vägtrafikkungörelsen låg nära till hands i 
förevarande fall.228 Om rättsplikter likt dessa kan utgöra stöd för en 
garantställning låter jag dock vara osagt. 

I RH 1995:74 hölls en lastbilschaufför ansvarig för sin underlåtenhet att 
sänka farten vid ett vägarbete; den tilltalade höll en oförändrad hastighet om 
cirka 85 km/h trots att skyltar som påkallade filbyte var uppställda närmare 
900 meter innan vägarbetet. I den efterföljande kollisionen skadades två 
personer.229 Domstolen förde inget resonemang kring en garantställning mer 
än att den tilltalade hade att ”[…] iaktta särskild försiktighet […]”230 på grund 
av att lastbilen med tillhörande släp var tungt och svårmanövrerat.231 Om 
domstolen ålade en garantställning eller menade att gärningen var en sådan 
handling med inslag av underlåtenhet som inte kräver en garantställning, i 
enlighet med Ulvängs resonemang, är inte helt tydligt. Domstolen uttalade 
dock att den tilltalade fick anses vara vållande till olyckan […] [g]enom sin 
underlåtenhet [att sänka hastigheten] och mot bakgrund av vad som ålegat 
honom […]”232. Det är möjligt att tolka denna formulering som att domstolen 
konstruerade en garantställning. Om grunden består i rättsplikter eller icke-
rättsliga omständigheter är svårt att säga, enligt min mening torde dock det 
allmänna omsorg- och varsamhetskravet i 2 kap. 1 § trafikförordningen kunna 
utgöra stöd för en garantställning även under förevarande omständigheter. 
Särskilt i ljuset av ovan refererade NJA 1989 s. 552. 

En person kan även på grund av egen handling försätta sig i en situation 
där denne är skyldig att avvärja fara, en s.k. garantställning på grund av eget 
föregående handlande.233 I SvJT 1968 rf s. 81 diskuterade HovR kortfattat att 
en garantställning på grund av eget föregående handlande visserligen kunde 
aktualiseras men att så inte var fallet under de aktuella omständigheterna.234 
Mer än enbart stöd för att en sådan garantställning faktiskt kan uppkomma 
ger varken förarbeten eller praxis, varför ledning får tas av litteraturen. Asp 
m.fl. menar att en garantställning av det här slaget förutsätter att 
gärningspersonen har igångsatt ett händelseförlopp som är på väg att realisera 
en viss följd och att detta igångsättande uppfyller de objektiva 
brottsförutsättningarna, det vill säga att den föregående handlingen är 
otillåten. Garantställningen uppkommer enbart då gärningspersonen inte kan 
                                                
228 Ulväng (1998) s. 95f; Jfr 60 och 86 §§ Vägtrafikkungörelse (1972:603). 
229 RH 1995:74.  
230 a.a (s. 178).  
231 a.a.  
232 a.a (s. 178).  
233 SOU 1953:14 s. 139; Asp m.fl. (2013) s. 122f.  
234 Jfr SvJT 1968 rf s. 81.   
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hållas ansvarig för igångsättandet av händelseförloppet, själva handlandet, på 
grund av brist i de subjektiva brottsförutsättningarna. Gärningspersonen 
klandras således inte för sitt handlande, utan snarare för den efterföljande 
underlåtenheten att avvärja effektens inträde.235 Som exempel kan nämnas 
situationen att en gärningsperson kör för fort och orsakar en trafikolycka där 
en fotgängare riskerar att förblöda; gärningspersonen har således genom 
handling satt igång ett händelseförlopp, som uppfyller de objektiva 
brottsförutsättningarna, och således försatt sig i en garantställning i vilken 
denne är skyldig att förhindra att fotgängaren dör.236  Anledningen till att den 
föregående handlingen, det vill säga igångsättandet av händelseförloppet, 
måste uppfylla de objektiva brottsförutsättningarna är att det inte finns någon 
egentlig gräns för orsakssamband utöver dessa brottsförutsättningar. Som 
exempel påpekar Asp m.fl. att biltillverkning är tillåtet trots att tillverkaren 
vet att vissa bilar kommer att orsaka sak- eller personskada; det finns, i vid 
mening, ett orsakssamband mellan biltillverkningen och dessa effekter men 
biltillverkaren hålls inte ansvarig för sin underlåtenhet att avvärja effekterna 
på grund av bristande objektiva brottsförutsättningar. Exempelvis uppfyller 
inte biltillverkarens igångsättande av händelseförloppet kravet på 
gärningsculpa och således finns ingen möjlighet att här tala om en 
garantställning på grund av föregående handlande.237 

Utredningen påstår att garantställningar i trafiken förekommer i begränsad 
omfattning och pekar på att en biltillverkare inte befinner sig i en 
garantställning i förhållande till trafikolyckor samt att inte heller trafikanter 
som orsakar en trafikolycka anses vara i garantställning i förhållande till 
skadade personer.238 Det sistnämnda torde dock kunna utmanas med 
beaktande av garantställning på grund av eget föregående handlande. Det 
finns ingen straffbelagd skyldighet att hjälpa skadade vid trafikolycka. Enligt 
2 kap. 8 § trafikförordningen ska inblandande enbart hjälpa till i mån av 
förmåga och bestämmelsen grundar inte en garantställning.239 Att smita från 
en olycksplats är dock straffbelagt.240 Asp m.fl. menar dock att 
smitningsbrottet inte är menat att framtvinga räddningsåtgärder, utan enbart 
kvarhålla inblandade vid olycksplatsen. Det torde inte föreligga hinder för att 
hålla den som orsakat trafikolyckan ansvarig för sin underlåtenhet att avvärja 
effekter förutsatt att denne uppfyller kriterierna för garantställning på grund 
av eget föregående handlande.241 

Sammantaget är rättsläget tämligen oklart vad gäller garantläran, särskilt i 
trafiken där det sällan talas om underlåtenhet i rättstillämpningen. Gränsen 
                                                
235 Asp m.fl. (2013) s. 122f.  
236 Jfr a.a. s. 123.  
237 a.a. s. 124.  
238 SOU 2018:16 s. 558. 
239 Jfr Asp m.fl. (2013) s. 128. 
240 5 § TBL.  
241 Asp m.fl. (2013) s. 128. 
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mellan vad som utgör brott och inte är grumlig och den gällande rätten har 
överlag inget bestämt innehåll.242 Sjögren påpekar att den praxis som finns 
kring garantläran visar på en restriktivitet att ålägga ansvar för underlåtenhet 
om inte klart stöd föreligger, vilket troligtvis grundar sig i 
legalitetsprincipen.243 Även om en rättsplikt inte torde krävas för att en 
garantställning ska uppkomma kan en sådan likväl vara avgörande för 
ansvarsfrågan, särskilt med tanke på det oklara rättsläget.244  
 

3.2.4 Gärningsculpa 
3.2.4.1 Gärningskontroll 
Inom straffrätten har länge funnits olika modeller att beskriva kausalitet. 
Samtliga modeller inkluderar på något sätt en bedömning av gärningens 
oaktsamhet och huruvida den relevanta följden har orsakats av gärningens 
oaktsamhet.245 Ett relevant orsakande mellan gärningen och den inträffade 
följden utgör en objektiv brottsförutsättning, då frågan är tämligen öppen är 
det nödvändigt att nyttja kompletterande principer.246 I fråga om att avgöra 
vilka typer av orsakanden som är straffrättsligt relevanta kommer jag, som 
ovan nämnts, att utgå från Jareborgs princip om gärningsculpa.247 
Gärningsculpabedömningen består i en undersökning av huruvida 
gärningspersonen har vidtagit en kontrollerad gärning som innebär ett otillåtet 
risktagande samt om gärningen har orsakat följden på ett relevant sätt. Asp 
m.fl. delar upp bedömningen i tre separata delar: kontrollerad gärning, 
otillåtet risktagande och risktagandets relevans.248 

Det första steget i Jareborgs modell är att kontrollera huruvida 
gärningspersonen i någon del haft kontroll över händelseförloppet. Kan 
gärningspersonen inte tillskrivas en kontrollerad gärning är brott uteslutet. En 
handling anses vara kontrollerad om gärningspersonen på order kan avsluta 
det skeende som dennes handlande innebär, en underlåtenhet är å andra sidan 
kontrollerad om gärningspersonen på order kan utföra den påbjudna 
handlingen.249 Det är inte nödvändigt att gärningspersonen har insikt om 
händelseförloppet eller om att denne har en faktisk kontrollförmåga men det 
krävs att gärningspersonen ”[…] i egentlig mening har kontroll över skeendet, 
dvs. att han faktiskt råder över händelseförloppets utveckling”250. Gärningen 

                                                
242 Asp m.fl. (2013) s. 112; Sjögren (2014) s. 181. 
243 Sjögren (2014) s. 181. 
244 a.a. s. 182.  
245 Asp m.fl. (2013) s. 135; Ågren m.fl. (2018) s. 62ff.  
246 Ågren m.fl. (2018) s. 67. 
247 Se avsnitt 1.4. 
248 Asp m.fl. (2013) s. 135. 
249 a.a. s. 135ff. 
250 a.a. s. 139.  
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ska vara kontrollerbar i bemärkelsen att en förmåga att förhindra att brott 
förövas föreligger.251 

Tre typfall kan konstrueras vad gäller frågan om gärningskontroll: 
 

I. Okontrollerat orsakande av viss följd: Om händelseförloppet 
låter sig delas upp i en konkret kontrollerad gärning, en 
orsaksrelation och en konkret okontrollerad följd föreligger ett 
okontrollerat orsakande. Med okontrollerat orsakande avses att 
gärningspersonen under händelseförloppets inledande skede har 
haft kontroll men att denne efter en viss punkt förlorar kontrollen 
över händelseförloppet. Den som riktar en pistol mot en annan och 
trycker på avtryckaren har kontroll fram tills att pistolen avfyras, 
därefter har denne ingen kontroll över följdens inträde. I situationer 
med okontrollerat orsakande måste samtliga delar av 
gärningsculpamodellen uppfyllas.252 
 

II. Kontroll över hela händelseförloppet: Om gärningspersonen har 
kontroll över hela händelseförloppet, det vill säga fram till följdens 
inträde, är kravet på gärningsculpa utan vidare uppfyllt. Den 
kriminaliserade gärningen fullbordas i dessa situationer samtidigt 
som gärningspersonen kontrollerar händelseförloppet. Full 
kontroll över händelseförloppet är närmast en huvudregel vid brott 
så som våldtäkt eller stöld men mer sällsynt vad gäller exempelvis 
vållandebrotten.253 

 
III. Föregående gärningsculpa: Slutligen kan följden förverkligas till 

följd av en ofrivillig handling eller en underlåtenhet, där den 
påbjudna handlingen omöjligen kan utföras. Kravet på 
gärningsculpa kan i sådana situationer vara uppfyllt om 
gärningspersonen varit gärningsculpös i ett tidigare skede, som 
exempel kan tas att en banvakt ska växla spår men somnar och 
således orsakar en urspårning. Straffansvar kan åläggas om 
banvakten varit gärningsculpös i att inte vidta åtgärder för att hålla 
sig vaken. Frågan om föregående gärningsculpa bedöms på samma 
sätt som det första typfallet men i ett vidare perspektiv.254 

 
Frågan om gärningskontroll i trafiken är vansklig att greppa. Domstolar 

diskuterar sällan frågan och om det väl sker förs diskussionen om 

                                                
251 Asp m.fl. (2013) s. 139.  
252 a.a. s. 142f.  
253 a.a. s. 143. 
254 a.a. s. 144f.  
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gärningskontroll i förhållande till de subjektiva brottsförutsättningarna.255 
Exempelvis kan nämnas NJA 1987 s. 187, där Ulväng ifrågasätter huruvida 
erforderlig gärningskontroll förelåg, och RH 1994:78, där HovR frikände den 
tilltalade från bland annat vårdslöshet i trafiken på grund av bristande 
gärningskontroll, dock i relation till uppsåtsfrågan.256 I det förstnämnda fallet, 
som även berördes i relation till garantläran, dömdes den tilltalade till 
vållande till annans död  på grund av sin underlåtenhet att sänka hastigheten 
samt att signalera med ljud och ljus då ett mötande fordon långsamt styrde 
över i den tilltalades körbana. Den tilltalade svängde över på den motsatta 
körbanan för att undvika kollision, när avståndet mellan fordonen var 35 – 40 
meter, men det mötande fordonet svängde då tillbaka till sin körbana och en 
frontalkrock vad oundviklig.257 Ulväng menar att det troligen inte fanns något 
den tilltalade hade kunnat göra för att avbryta händelseförloppet från det att 
det mötande fordonet förflyttades till fel körbana och att gärningskontroll 
således inte förelåg.258 Att tvärbromsa hade enligt Ulväng inte påverkat det 
faktum att ett fordon var på väg mot den tilltalade i dennes körbana och den 
tilltalade hade inte heller kunnat svänga av vägen på höger sida på grund av 
ett vägräcke.259 HD diskuterade dock inte huruvida den tilltalade haft kontroll 
över händelseförloppet utan fokuserade på andra brottsförutsättningar och, 
om än implicit, andra delar av gärningsculpamodellen.260 Möjligen är det så 
att gärningskontroll i viss mån förutsätts alternativt att frågan spelar mindre 
roll i trafiken än vad ovan refererad litteratur ger sken av. 

Att föregående gärningsculpa kan aktualiseras i trafiken återspeglas dock 
i fall där föraren har somnat bakom ratten. Exempelvis kan nämnas RH 
2009:34 där båda domstolarna diskuterade gärningens oaktsamhet i relation 
till att föraren, innan denne somnade, förde ett fordon i uttröttat tillstånd.261  
 

3.2.4.2 Otillåtet risktagande 
Förutsatt att det föreligger ett okontrollerat orsakande (typfall I), alternativt i 
ett tidigare skede (typfall III), är nästa steg i gärningsculpamodellen att 
undersöka huruvida gärningen har varit oaktsam i sig, det vill säga om den 
har utgjort ett otillåtet risktagande. Ett otillåtet risktagande föreligger om den 
kontrollerade gärningen medför en risk för att den okontrollerade följden 
inträffar samt att denna risk är sådan att det finns goda skäl att avstå om den 
okontrollerade följden ska undvikas.262 Vad gäller underlåtenhet gäller å 

                                                
255 Ulväng (1998) s. 93ff; Jareborg (1994) i Ulväng (1998) s. 94 not 84.  
256 Ulväng (1998) s. 93ff; NJA 1987 s. 187; RH 1994:78. 
257 NJA 1987 s. 187. 
258 Ulväng (1998) s. 94.  
259 Ulväng (1998) s. 94; Jfr NJA 1987 s. 187.  
260 Jfr Ulväng (1998) s. 91ff. 
261 Jfr RH 2009:34. 
262 Asp m.fl. (2013) s. 146ff. 
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andra sidan att det ska vara plausibelt att följden i fråga undviks om den 
underlåtna handlingen företas. Med andra ord föreligger en risk för den 
okontrollerade följdens inträde om gärningspersonen inte handlar samt att det 
finns goda skäl att utföra handlingen.263 Det är gärningspersonens position, 
på ett objektivt plan, som är utgångspunkten för bedömningen om ett otillåtet 
risktagande företagits: någon som befinner sig i gärningspersonens position 
skulle haft anledning att räkna med risken för den okontrollerade följden.264 

Enligt Asp m.fl. bör risktagandet bedömas utifrån både vilka sorters risker 
som finns att beakta samt hur stor graden av risk är för den oönskade 
följden.265 I trafiken talas ofta om risker för fara för fotgängare eller andra 
trafikanter. I samband med fall rörande påkörda fotgängare har HD påpekat 
att en förare måste räkna med risken att det inom tätbebyggt område uppträder 
fotgängare som bryter mot trafikregler, särskilt nära övergångsställen.266 
Vilka risker en särskild manöver, exempelvis en vänstersväng, kan medföra 
för andra trafikanter är även att beakta.267 Ju mer oönskad en följd är, desto 
mindre torde risken behöva vara för att goda skäl att avstå eller utföra en 
handling ska föreligga.268 En sådan tumregel är dock inte utan gränser. Även 
i fall med dödlig utgång har den tilltalade att räkna med att dennes 
medtrafikanter agerar någorlunda rationellt, den s.k. 
förtroendegrundsatsen.269 I praxis har slagits fast att förare inte har anledning 
att ta låga risker, som grundar sig i medtrafikanters irrationella beteenden, i 
beaktande, exempelvis att en fotgängare skulle huka på ett övergångsställe i 
mörker eller att ett mötande fordon skulle visa sig köra med extremt hög 
hastighet.270 

Vad gäller goda skäl att avstå eller att utföra en handling kan sägas att 
domstolarna skapar standarder för vad som utgör godtagbara beteenden. Med 
utgångspunkt i de föreliggande riskerna grundar sig bedömningen av 
huruvida goda skäl föreligger eller inte ofta på en pseudostandard, hur en 
normalt aktsam person skulle agera, alternativt lagstiftning, exempelvis 
trafikregler.271 De yttre omständigheterna i det enskilda fallet kan även vara 
avgörande då avvikelse från en norm inte ensamt kan utgöra grund för att 
goda skäl föreligger, exempelvis betydelsen av vädret eller vägens kvalitet i 
samband med olyckan.272 Då omständigheterna i det enskilda fallet är av 
sådan vikt är det svårt att dra generella slutsatser från praxis i denna frågan, 
jag ska dock kortfattat sammankoppla frågan om goda skäl och trafiken.  
                                                
263 Asp m.fl. (2013) s. 150. 
264 a.a. s. 149ff. 
265 a.a. s. 149f. 
266 Jfr NJA 1977 s. 468; Jfr NJA 1996 s. 590. 
267 Jfr NJA 2011 s. 349. 
268 Asp m.fl. (2013) s. 150. 
269 a.a s. 160. 
270 NJA 1977 s. 468; NJA 2011 s. 349. 
271 Asp m.fl. (2013) s. 155f. 
272 Jfr Asp m.fl. (2013) s. 159; Jfr Ulväng (1998) s. 34 och 72f.  
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Till skillnad från garantställningens förhållningssätt till rättsplikter, råder 
en större klarhet vad gäller goda skäl att en stor mängd trafikregler är av 
relevans. Asp m.fl. menar att överträdelse av en norm utgör en presumtion 
för otillåtet risktagande.273 Som exempel kan nämnas trafiknormen som 
påbjuder att en förare som korsar en körbana måste försäkra sig om att 
manövern kan ske utan hinder för mötande trafik.274 Normen ger en 
fingervisning om vilka sorts skyddsåtgärder som bör vidtas i samband med 
den kontrollerade gärningen. Det ska påpekas att det i trafiken är vanligt att 
gärningen är oaktsam just på grund av en avsaknad av vidtagna 
skyddsåtgärder, inte på grund av vilka risker gärningen skapar.275 I NJA 2007 
s. 3 framhöll HD att den tilltalade som blivit bländad av solen, och sedermera 
sänkt hastigheten samt fällt ner solskyddet, hade vidtagit de skyddsåtgärder 
som normalt kan förväntas av någon i dennes position.276 Detta kan tolkas 
som att det inte förelåg goda skäl för att avstå från att fortsätta färden, trots 
att den tilltalade kort därefter körde på en fotgängare. Av ytterligare praxis 
följer även att en uppjagad stämning tillsammans med ett snabbt 
händelseförlopp kan bidra till att skyddsåtgärder inte kan begäras, goda skäl 
att handla kan under sådana förutsättningar sägas saknas.277 
 

3.2.4.3 Relevanskravet 
Såtillvida det föreligger ett okontrollerat orsakande på grund av ett otillåtet 
risktagande är sista steget i modellen att undersöka huruvida risktagandet är 
relevant i förhållande till följden.278 Samtliga otillåtna risktaganden som 
orsakar en relevant följd karaktäriseras inte av en sådan orsaksförbindelse 
som krävs för att kravet på gärningsculpa ska vara uppfyllt. Relevanskravet 
kan sammanfattas som att någon i gärningspersonens position ska ”[…] ha 
haft anledning att ta det konkreta händelseförloppet i beräkning […]”279 och 
händelseförloppet ”[…] ska tillhör[a] den klass av händelseförlopp […]”280 
som bidrog till att den kontrollerade gärningen klassades som ett otillåtet 
risktagande.281 Någon i gärningspersonens plats ska dels haft anledning att 
räkna med det faktiska händelseförloppet, till skillnad från risken som var 
fallet i fråga om otillåtet risktagande, dels ska det faktiska händelseförloppet 
vara ett förverkligande av ett sådant gott skäl som åberopats för att avstå från 
att utföra handlingen.282 Relevansbedömningen är således en spegelbild av de 

                                                
273 Asp m.fl. (2013) s. 156. 
274 3 kap. 24 § trafikförordningen; Jfr NJA 2011 s. 349. 
275 Jfr Asp m.fl. (2013) s. 151 och 167. 
276 NJA 2007 s. 3. 
277 Jfr NJA 1989 s. 552. 
278 Asp m.fl. (2013) s. 164.  
279 a.a. s. 164. 
280 a.a. s. 164. 
281 a.a. s. 164. 
282 a.a. s. 165.  
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situationer som utgjorde goda skäl i det tidigare ledet: tillhör 
händelseförloppet den krets av händelseförlopp som medförde att goda skäl 
för att avstå från gärningen förelåg?283  

Skillnaden mellan relevanskravet och frågan om ett otillåtet risktagande är 
särskilt tydlig i RH 1995:100. I fallet hade den tilltalade genomfört en 
omkörning i anslutning till ett övergångsställe. På övergångsstället gick en 
äldre man som den tilltalade ofrånkomligen körde på. Mannen avled 
sedermera, dock inte på grund av skadorna från påkörningen utan till följd av 
en tjocktarmsinflammation denne ådragit sig under sjukhusvistelsen. HovR 
konstaterade att även om någon i den tilltalades position hade att räkna med 
att gärningen kunde skada någon samt bidra till eventuellt dödliga 
följdtillstånd, så som blodproppar, så hade någon i gärningspersonens 
situation inte anledning att ta det konkreta händelseförloppet i beräkning.284 
Enligt min mening konstaterade HovR att gärningen medförde risker för 
dödens inträffande och att det därför fanns goda skäl för att avstå från 
omkörningen, men att omständigheterna kring mannens död inte utgjorde ett 
sådant händelseförlopp som motiverade att det fanns goda skäl för att avstå 
från gärningen: ”[…] döden [har] emellertid inte följt av sådana faktorer”285 
framhävde HovR. Den tilltalade kunde inte dömas till vållande till annans 
död då följden inte var relevant i förhållande till det otillåtna risktagandet. 

Då underlåtenhetsbrott är av särskilt intresse i relation till självkörande 
fordon ska även tilläggas att det, enligt Asp m.fl., torde vara lättare att slå fast 
en relevans mellan underlåtenhet och följd jämfört med mellan handling och 
följd. Detta då många irrelevanta underlåtenheter har eliminerats redan innan 
en gärningsculpabedömning vidtas, bland annat genom kravet på 
garantställning och det övergripande kravet på ett orsakssamband. Då en 
underlåtenhet väl kommer under bedömning, vad gäller kravet på 
gärningsculpa, torde det stå tämligen klart att gärningen utgör ett otillåtet 
risktagande som är relevant i förhållande till följden.286  
 

3.3 Subjektiva brottsförutsättningar 

3.3.1 Medveten oaktsamhet 
Utöver gärningsculpa kan culpabegreppet avse personligt ansvar genom 
oaktsamhet, det vill säga personlig culpa. I fråga om de subjektiva 
brottsförutsättningarna är föremålet för undersökning istället 
gärningspersonens oaktsamhet (skuldrekvisit), inte om gärningen i sig varit 
                                                
283 Jfr Ulväng (1998) s. 26.  
284 RH 1995:100.  
285 a.a (s. 255). 
286 Asp m.fl. (2013) s. 167. 
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oaktsam (rättsstridighetsrekvisit).287 Kortfattat kan sägas att skillnaden 
mellan dessa typer av culpa ligger i vad bedömningen tar sikte på och vad 
eventuell aktsamhet hade lett till. Om bedömningen tar sikte på gärningen och 
om aktsamhet hade lett till utebliven skada är det fråga om gärningsculpa. Om 
bedömningen istället tar sikte på brist på insikt eller okunnighet och 
aktsamhet hade lett till just insikt är det fråga om personlig culpa.288  

Det råder i princip ingen skillnad i tillämpningen av de subjektiva 
brottsförutsättningarna mellan vållande till annans död och vållande till 
kroppsskada, varför det som sägs i följande avsnitt kan antas vara aktuellt i 
fråga om båda brottsbestämmelserna.289 Brottsbestämmelserna kräver inte 
kvalificerad oaktsamhet utan omedveten oaktsamhet, om inte medveten 
sådan föreligger, är tillräckligt för ansvar.290 HD har dock uttalat att det av 
principiella skäl bör vidtas en viss försiktighet i tillämpningen av 
oaktsamhetsrekvisitet vad gäller vållande till annans död.291  

Medveten oaktsamhet utgör en mer kvalificerad form av oaktsamhet och 
tangerar i viss mån nedersta gränsen för uppsåt: likgiltighetsuppsåt. Det första 
ledet i bedömningen av medveten oaktsamhet och likgiltighetsuppsåt är det 
samma, gärningspersonen är medveten, men likgiltig, om förekomsten av en 
risk.292 Skillnaden är dock att i prövningen av det andra ledet, 
gärningspersonens attityd till risken, är denne vid medveten oaktsamhet inte 
likgiltig i förhållande till riskens förverkligande.293 I fråga om 
likgiltighetsuppsåt är gärningspersonen även likgiltig i förhållande till riskens 
förverkligande, det vill säga att följden inträder.294 

Frågan om ett medvetet risktagande i trafiken aktualiseras främst i relation 
till 1 § TBL, vårdslöshet i trafiken. I denna brottsbestämmelse ställs, till 
skillnad från vållandebrotten, krav på en mer kvalificerad oaktsamhet: 
”Brister vägtrafikant […] i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet 
[…]”295. Det finns utrymme för argumentation att även omedveten 
oaktsamhet omfattas, men av förarbetena till bestämmelsen framgår att 
tillämpningsområdet främst är ämnat att fånga upp medvetna risktaganden.296 
Då 1 § TBL ställer upp ett strängare krav på oaktsamhet, och brottskonkurrens 
föreligger i relation till vållandebrotten, är det främst i samband med denna 
brottsbestämmelse som domstolarna resonerar i termer om medveten 

                                                
287 Asp m.fl. (2013) s. 314; Bäcklund m.fl. (2018) kommentaren till 1 kap. 2 § 
Brottsbalken. 
288 Asp m.fl. (2013) s. 321. 
289 Bäcklund m.fl. (2018) kommentaren till 3 kap. 8 § Brottsbalken. 
290 Bäcklund m.fl. (2018) kommentaren till 3 kap. 7 § Brottsbalken. 
291 NJA 1991 s. 163. 
292 Asp m.fl. (2013) s. 314. 
293 Ågren m.fl. (2018) s. 100.  
294 Asp m.fl. (2013) s. 314. 
295 1 § första stycket TBL.  
296 Prop. 1994/95:23 s. 122; Jfr Ulväng (1998) s. 62f. 
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oaktsamhet.297 För att utröna vad som krävs för att gärningspersonen ska 
anses ha varit likgiltig till förekomsten av en risk, i trafiken, kan ledning 
därför tas från fall rörande just 1 § TBL. 

Vad som utgör ett medvetet risktagande är givetvis beroende på hur 
gärningspersonen har agerat utefter omständigheterna i det enskilda fallet. 
Med ledning av praxis kan dock sägas att ett medvetet risktagande består i att 
någon genom sitt körsätt eller bristande uppmärksamhet på ett mer 
kvalificerat sätt visat sig ta medvetna risker. Exempelvis kan nämnas att 
fortsätta att köra en bil efter att tydliga trötthetssymptom uppkommit flera 
gånger under en bilfärd utgör ett medvetet risktagande. HovR framhöll i det 
aktuella fallet att det måste varit uppenbart att den tilltalade inte borde fortsatt 
färden och att dennes agerande visat på en ”[…] oaktsamhet [som] är allvarlig 
[…]”298. Detsamma gäller om en omkörning företas på ett krön, där sikten 
över mötande körbana är starkt begränsad. I det aktuella fallet var den 
tilltalade väl förtrogen med trafikförhållandena på platsen och HovR 
konstaterade att denne således ”[…] måste antagas ha varit medveten om 
risken”299 för kollision.300  

Å andra sidan bedömdes en busschaufför som under färden utfört 
administrativa uppgifter med papper och sin mobiltelefon inte ha gjort sig 
skyldig till ett medvetet risktagande. HD framhöll att de goda 
väderförhållandena och den obetydliga trafikmängden, tillsammans med att 
den tilltalade haft uppsikt över körningen och fört bussen på ett kontrollerat 
sätt, medfört att det inte har ”[…] förelegat någon särskild risk för 
trafikolycka och därmed inte något medvetet risktagande […]”301. Inte heller 
en kortvarig bristande uppmärksamhet i relation till gångbana eller 
övergångsställe kan konstituera ett medvetet risktagande.302 

Sammantaget krävs kvalificerade omständigheter för att någon ska ha varit 
likgiltig inför en viss risk i trafiken, det är inte tillräckligt med en mindre 
missbedömningen eller enbart olämplig körning.303 Omständigheterna i fallet 
måste tala för att gärningspersonen varit medveten om att denne företagit en 
riskfylld gärning.304 

 

                                                
297 I och med att brottskonkurrens föreligger kan ansvar för 1 § TBL och 3 kap. 7 eller 8 §§ 
Brottsbalken aktualiseras i samma mål, jfr NJA 1996 s. 590; Jfr RH 2003:53. 
298 RH 2002:13 (s. 53).  
299 SvJT 1962 rf s. 65 (s. 66).   
300 a.a. 
301 NJA 2009 s. 819.  
302 RH 2003:53; NJA 1996 s. 590.  
303 Jfr NJA 2009 s. 819.  
304 Ulväng (1998) s. 47f. 
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3.3.2 Omedveten oaktsamhet 
Omedveten oaktsamhet är den culpaform som är klart vanligast vad gäller 
vållandebrotten i trafiken.305 Den som är omedvetet oaktsam är inte likgiltig 
inför en känd risk, utan inför huruvida det finns en risk överhuvudtaget.306 
Utgångspunkten är att gärningspersonen inte skulle utfört den oaktsamma 
gärningen om denne haft insikt om att något skulle inträffa, exempelvis att 
någon skulle skadas eller dödas.307 Asp m.fl. delar upp bedömningen av 
omedveten oaktsamhet i två led: orsaksledet och klandervärdhetsledet. 
Orsaksledet består i en bedömning av vad gärningspersonen kunde ha gjort 
för att komma till insikt och om denne haft förmåga och tillfälle att göra detta. 
I klandervärdhetsledet är det istället av intresse att undersöka huruvida det 
kan begäras av gärningspersonen att denne skulle ha gjort det som krävdes 
för att komma till insikt.308 

Den första delfrågan i orsaksledet, vad gärningspersonen kunde ha gjort 
för att komma till insikt, är med dagens trafik i åtanke tämligen enkel att 
besvara. I regel kunde gärningspersonen ha tänkt efter, varit uppmärksam 
eller på annat sätt införskaffat information om situationen.309 Domstolar 
tenderar att besvara denna fråga tämligen implicit. I NJA 1974 s. 562 B I, där 
en förare körde på en gångtrafikant på ett övergångsställe, uttalade HD att 
föraren borde ”[…] skaffa[t] sig ett tillräckligt underlag för sin bedömning 
om lämplig hastighet och behovet att stanna”310 genom att ha 
uppmärksammat gångtrafikanten.311 Frågan avhandlas ibland betydligt mer 
fåordigt. I RH 2003:53 fann HovR att föraren i fråga ”[…] brustit i 
uppmärksamhet”312 vilket kan tolkas som att det föraren kunde ha gjort för 
att komma till insikt var att helt enkelt ägna uppmärksamhet till sin 
omgivning. Det faktum att domstolar sällan uttryckligen diskuterar vad som 
borde ha gjorts menar Ulväng hänger samman med att det ofta, som ovan 
nämnts, rör sig om tämligen osofistikerade åtgärder.313 

Den andra delfrågan i orsaksledet är huruvida gärningspersonen haft en 
personlig förmåga och tillfälle att i situationen göra vad som var 
nödvändigt.314 Kravet kan sägas stamma från konformitetsprincipen, som 
innebär att enbart den som hade förmåga och tillfälle att rätta sig efter lagen 
ska kunna fällas till ansvar.315 I litteraturen talas om att tillstånd av panik eller 

                                                
305 Se exempelvis rättsfallen i Ulväng (1998).  
306 Asp m.fl. (2013) s. 315.  
307 Ulväng (1998) s. 48. 
308 Asp m.fl. (2013) s. 315. 
309 Ulväng (1998) s. 112.  
310 NJA 1974 s. 562 B I (s. 565).  
311 Jfr Ulvängs resonemang, Ulväng (1998) s. 31.  
312 RH 2003:53 (s. 202).  
313 Ulväng (1998) s. 112. 
314 Asp m.fl. (2013) s. 316.  
315 Ulväng (1998) s. 112.  
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förvirring skulle kunna medföra att gärningspersonen inte hade en sådan 
förmåga.316 Vid normala trafikförhållanden torde det dock vara tämligen 
enkelt att konstatera förmåga och tillfälle. I RH 1996:152 menade HovR att 
den tilltalade borde ha varit mer uppmärksam på sin omgivning innan en 
vänstersväng fullföljdes, för att på så sätt komma till insikt om risken för 
kollision med en mötande cyklist. HovR konstaterade att ”[…] 
förutsättningarna för [den tilltalade] att observera [cyklisten] [måste] anses 
ha varit extremt goda”317 med tanke på de goda väderleksförhållandena och 
avsaknaden av störande trafikmoment.318 Det fanns således, enligt HovR, 
tillfälle för föraren att ägna uppmärksamhet åt sin omgivning, det är möjligt 
att bedömningen varit en annan om situationen varit mer tumultartad. 

Slutligen ska det, i klandervärdesledet, kunna begäras av gärningspersonen 
att denne skulle ha gjort det som denne haft förmåga och tillfälle att göra.319 
I denna bedömning tas särskilt hänsyn till individens enskilda förmågor, 
exempelvis syn och hörsel.320 Asp m.fl. är av uppfattningen att hänsyn kan 
tas till bristande förmågor men inte till någon eventuell överlägsenhet.321 Att 
gärningspersonen är en erfaren förare förefaller dock kunna spela viss roll i 
klanderledet, åtminstone enligt RH 1996:152.322 I klanderledet tenderar 
domstolar dock att nyttja objektiva standarder i form av allmänna krav på 
omtanke och nyttjande av sitt förstånd.323 Den måttstock med vilken 
domstolen mäter vad som kan begäras av den enskilda individen kan således 
sägas vara beroende av objektiva överväganden. En viss ansträngning att 
nyttja sitt förstånd begärs av alla även om vad som i slutändan kan begäras är 
en subjektiv bedömning i relation till den aktuella situationen och individens 
särskilda förutsättningar.324  

 

3.4 Är vållandebrotten tillämpliga på 
självkörande fordon? 

3.4.1 Om delanalysen 
Frågan som ska besvaras är huruvida vållandebrotten, enligt den gällande rätt 
som beskrivits ovan, kan tillämpas på situationer där någon skadas eller 
avlider i trafiken till följd av ett självkörande fordon.  Precis som utredningen 
                                                
316 Asp m.fl. (2013) s. 316. 
317 RH 1996:152 (s. 406).  
318 a.a. 
319 Asp m.fl. (2013) s. 316.  
320 Ågren m.fl. (2018) s. 98.  
321 Asp m.fl. (2013) s. 317. 
322 Jfr RH 1996:152. 
323 Ulväng (1998) s. 104.  
324 Asp m.fl. (2013) s. 317.  
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påpekar är en jämförelse av gällande rätt och självkörande fordon beroende 
av diverse antaganden eftersom att ingen ännu vet när självkörande fordon 
introduceras på marknaden och hur dessa kommer att vara konstruerade.325 I 
detta självständigt analyserande avsnittet framhäver jag främst de osäkerheter 
som råder kring brottsbegreppets olika delar i relation till att en människa inte 
utför den dynamiska köruppgiften. Viss ledning tar jag från kapitel 2, utöver 
detta diskuterar jag utefter hypotetiska situationer. 
 

3.4.2 Orsakssamband och orsakande genom 
underlåtenhet 

Innan jag går in på frågan om orsakande ska dock ordalydelsen, i form av 
ansvarssubjekt och skaderekvisit, kort beröras. Som påpekats är dessa rekvisit 
sällan problematiska i normala fall och de bör inte heller vålla juridiska 
problem i relation till självkörande fordon. Såtillvida någon avlider eller 
erhåller skador som inte är ringa i en trafiksituation är skaderekvisitet 
uppfyllt. Vad gäller ansvarssubjektet, den som, är detta obegränsat och kan 
således innefatta någon som knappar in en destination och enbart åker med 
eller någon som fjärrövervakar fordonet.326 Vad som istället blir 
problematiskt när den mänskliga påverkan frångås är orsakssambandet och 
de objektiva brottsförutsättningar som ringar in relevanta orsakanden.  

Det finns inga naturliga gränser för det straffrättsliga orsakssambandet. A 
sätter sig i ett självkörande fordon och knappar in en destination, det 
självkörande fordonet kör sedermera mot rött ljus av en anledning A inte 
rådde över och skadar B. Detta är ett orsakssamband i straffrättslig mening. 
Hade A inte nyttjat det självkörande fordonet den dagen hade B aldrig 
skadats. Vad gäller självkörande fordon är det främst en underlåtenhet att 
agera, från exempelvis A:s sida, som är den relevanta gärningen; i fråga om 
straffrättsliga orsakssamband vid underlåtenhet följer av praxis att ett 
handlande med en hög grad av sannolikhet skulle ha förhindrat följdens 
inträde.327 En utgångspunkt för att ett handlande ska kunna förhindra inträdet 
av en effekt är att personen i fråga har någon möjlighet att agera, 
bedömningen kan antas tangera frågan om gärningskontroll. Redan här blir 
det tydligt att straffansvaret är avhängigt fordonets konstruktion. Om det i 
fordonet är integrerat ett nödstopp är det troligt att ett orsakssamband kan 
anses föreligga, exempelvis i en situation som den ovan eller om en yttre 
faktor så som väder påverkar det automatiska körsystemets förmåga att 
fungera på ett trafiksäkert sätt. I bedömningen av orsakssamband tas inte 
hänsyn till frågan om risker eller gärningspersonens insikter, bedömningen 

                                                
325 Jfr SOU 2018:16 s. 536 och 542.  
326 Se avsnitt 3.2.2. 
327 Se avsnitt 3.2.2. 
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berör tillsynes frågan om följden rent faktiskt hade kunnat undvikas genom 
gärningspersonens agerande. Även om nödstopp sannolikt kommer att finnas 
är det inte säkert, om inte är det svårt att hävda att någon hade kunnat agera 
på ett sätt som kunde förhindrat följdens inträde. Det är möjligt att hävda att 
en person i ett fordon hade kunnat tuta eller, om inga andra åtgärder står till 
buds, försökt sänka ner sidorutan för att varna för den stundande olyckan. 
Någon som enbart fjärrövervakar fordonet har inte samma möjligheter. Med 
beaktande av vad som ovan sagts, och särskilt om händelseförloppet är kort, 
är det svårt att hävda att ett handlande sannolikt hade förhindrat en följd. Jag 
reserverar mig dock för att det, med utgångspunkt i omständigheterna i ett 
enskilt fall, går att hävda att ett orsakssamband mellan underlåtenheten och 
följden föreligger. Särskilt om någon i fordonet eller som fjärrövervakar haft 
en möjlighet att avbryta färden och händelseförloppet inte löper alltför snabbt. 

Vidare måste ansvarssubjektet i fråga inneha en garantställning, 
underlåtenheten ska även vara lika straffvärd som om effekten hade orsakats 
genom handling. Om utredningens förslag bortses från är det tydligt att någon 
som iklär sig rollen som förare har en garantställning.328 I denna del av 
brottsbegreppet återfinns vad jag menar är två utav problemställningens 
främsta knäckfrågor: är den som sitter i ett självkörande fordon eller den som 
fjärrövervakar ett sådant fordon att anses som förare? Om inte, kan andra 
rättsplikter eller omständigheterna i det enskilda fallet konstituera en 
övrevakningsgarantställning? Utredningen tolkar förarbegreppet som så pass 
brett att det innefattar de personer som nämns i den första knäckfrågan. Jag 
ställer mig dock tveksam till om utredningen i tillräcklig utsträckning har 
beaktat att någon, för att utgöra förare till ett fordon, måste ha befattning med 
fordonets förande.329 Om det automatiska körsystemet utför hela den 
dynamiska köruppgiften borde utgångspunkten kanske vara: iklär sig någon 
individ överhuvudtaget rollen som förare? Istället för utredningens 
utgångspunkt: är det föraren eller det automatiska körsystemet som kör eller 
för? Utredningen menar att förarbegreppet är starkt kopplat till frågan om 
förande eller körande men separerar likväl begreppen från varandra i sina 
resonemang. Jag menar att saken bör uppfattas som att om ingen fysisk person 
utför den dynamiska köruppgiften kanske det inte heller finns någon förare.330 
En individ förefaller dock kunna hållas straffrättsligt ansvarig enligt 1 § TBL 
utan att utföra den dynamiska köruppgiften, då i rollen som trafikant.331 Det 
här torde dock inte kunna likställas med att trafikanter överlag har en 
garantställning, särskilt i ljuset av NJA 1989 s. 552 där HD först konstaterade 

                                                
328 Se avsnitt 3.2.3.2. 
329 Jfr NJA 1989 s. 552. 
330 Utredningen konstaterar att det automatiska körsystemet för eller kör fordonet om detta 
utför den dynamiska köruppgiften, men resonerar inte kring vad detta får för konsekvenser 
gentemot förarollen, jfr SOU 2018:16 s. 568-572 och 630f.  
331 Jfr NJA 1969 s. 220; Jfr SOU 2018:16 s. 568f. 
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att de tilltalade iklädde sig rollerna som förare innan HD konstaterade att 
förare utgör övervakningsgaranter.332 Är det så att en individ inte på något vis 
befattar sig med den dynamiska köruppgiften, exempelvis ingriper i det 
autonoma körsystemets process, bör det vara svårt att tala om denne som en 
förare som i längden har en garantställning. 

Frågan är vidare om andra rättsplikter eller om omständigheterna i sig kan 
konstituera en övervakningsgarantställning. Domstolarna tar ofta upp diverse 
rättsplikter i form av trafikregler i sin diskussion, som möjligt skulle kunna 
konstituera en garantställning. Problemet är dock att sådana rättsplikter 
överlag beskriver mänskliga beteenden, exempelvis att ”visa hänsyn” eller att 
”visa avsikt”.333 Att ålägga en garantställning med grund i rättsplikter som 
dessa menar jag är en något ansträngd tolkning om en människa inte utför den 
dynamiska köruppgiften. Vidare är frågan om bara det faktum att någon 
exempelvis nyttjar ett självkörande fordon, det vill säga omständigheterna, 
kan konstituera en garantställning. Visserligen får ett självkörande fordon 
anses utgöra en farokälla som skulle kunna medföra en 
övervakningsgarantställning. Men att en domstol enbart skulle lägga 
kringliggande omständigheter till grund för en garantställning, utan att ta 
ledning från någon sorts rättsplikt, är med tanke på legalitetsprincipen 
tillsammans den restriktivitet som föreligger i praxis relativt osannolikt. Även 
om det är möjligt ska det som Sjögren påpekar, att en rättsplikt i mångt och 
mycket tenderar att vara avgörande för ansvarsfrågan, inte förringas.334 
Framtiden får utvisa om det rör sig om så väsensskilda och riskfyllda 
omständigheter att en garantställning kan aktualiseras utan tydliga 
rättsplikter.  

Vad gäller garantställning på grund av eget föregående handlande kräver 
en sådan ställning att igångsättandet av händelseförloppet uppfyller de 
objektiva brottsförutsättningarna, det vill säga utgör en otillåten gärning.  För 
detta krävs i princip att valet att nyttja ett självkörande fordon skulle vara en 
otillåten gärning. De problem som aktualiseras vid en 
gärningsculpabedömning, som redogörs för nedan, skulle på samma sätt 
uppstå här, bara i ett tidigare skede.  

Slutligen krävs för underlåtenhetsansvar att underlåtenheten är lika 
straffvärd som om effekten hade orsakats genom handling. Av praxis följer 
att detta förefaller vara en från garantställningen separat bedömning, även om 
en konstaterad garantställning kan öka straffvärdet av en underlåtenhet.335 En 
typsituation kan tänkas vara att ett självkörande fordon på något sätt skenar 
eller agerar trafikfarligt på grund av ett produktionsfel, som inte är uppsåtligt 
från tillverkarens sida, eller yttre omständigheter så som väder eller vägens 

                                                
332 Jfr NJA 1989 s. 552; Se avsnitt 3.2.3.2. 
333 Jfr 2 kap. 1 § och 3 kap. 5 § trafikförordningen. 
334 Se avsnitt 3.2.3.2. 
335 Se avsnitt 3.2.3.2. 
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bristfälliga kvalitet. Att personer i fordonet eller någon som fjärrövervakar 
fordonet i en sådan situation underlåter att efter sin förmåga försöka avvärja 
effektens inträde ska, för att kunna ålägga straffansvar, vara lika straffvärt 
som att exempelvis aktivt styra ett fordon mot en fotgängare. Att så skulle 
vara fallet håller jag för osannolikt. Straffvärdesjämförelsen är dock beroende 
av vilket jämförelseobjekt som ställs upp, det är därför inte omöjligt att andra 
situationer kan uppstå där ett likvärdigt straffvärde blir tydligare. 
 

3.4.3 Kravet på gärningsculpa 
Gärningskontroll föreligger vid underlåtenhet om underlåtenheten är 
kontrollerbar i bemärkelsen att gärningspersonen på order kan utföra den 
påbjudna handlingen. För att en individ ska kunna sägas ha kontroll över ett 
självkörande fordon krävs det att denne överhuvudtaget kan inverka på 
fordonets körsätt eller att något sorts nödstopp existerar. På så vis tangerar 
frågan om gärningskontroll, som ovan nämnt, frågan om ett orsakssamband. 
Finns det ingen möjlighet att agera kan inte en individ heller sägas vidta en 
kontrollerbar gärning. I praxis diskuteras inte direkt frågan om 
gärningskontroll i trafiken, även i fall där det är tveksamt om huruvida 
gärningspersonen vidtog en kontrollerbar gärning eller inte.336 I och med att 
föraren, vid manuell körning, utför den dynamiska köruppgiften kan det 
tänkas att gärningskontroll mer eller mindre i rättstillämpningen har förutsatts 
föreligga. När det automatiska körsystemet utför den dynamiska köruppgiften 
är det troligt att frågan om gärningskontroll i högre utsträckning blir relevant. 
Är det så att fordonets konstruktion erbjuder en möjlighet att agera är det 
möjligt att argumentera för att gärningspersonen i något skede haft kontroll, 
det rör sig i sådana fall troligen om ett okontrollerat orsakande av en viss följd 
och inte ett skeende där gärningspersonen haft full kontroll över hela 
händelseförloppet. Det sistnämnda är otänkbart eftersom att ett fordon rör sig 
på så pass oförutsägbart, efter att ha uppnått en viss hastighet eller efter en 
särskild manöver, att gärningspersonen till slut inte längre kan förhindra 
följdens inträde och således har tappat kontrollen. 

Även om det i viss mån är osannolikt att gärningskontroll kan föreligga i 
relation till självkörande fordon är det inte omöjligt, förutsatt att exempelvis 
ett nödstopp existerar. I fråga om ett otillåtet risktagande finner jag å andra 
sidan att det svårligen går att förena självkörande fordon med vad som krävs 
för att ett sådant risktagande ska ligga för handen.337  

Först och främst ska någon i gärningspersonens ställe haft anledning att 
räkna med risken för den okontrollerade följden. Det står klart att förare vid 
manuell körning har att räkna med ett flertal risker i trafiken, bland annat 

                                                
336 Se avsnitt 3.2.4.1. 
337 Se avsnitt 3.2.4.2. 
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fotgängare i tätbebyggda områden och att vissa manövrar kan medföra 
särskilda risker.338 Om någon nyttjar eller fjärrövervakar ett självkörande 
fordon ska denne dock inte bara räkna med andra trafikanter för ansvar, denne 
ska allmänt sett behöva räkna med risken för att det självkörande fordonet 
skenar eller på annat vis inte utför den dynamiska köruppgiften på ett 
betryggande sätt. Att räkna med risker när du som förare utför den dynamiska 
köruppgiften är en sak, det ligger inom ditt ansvarsområde att vidta 
skyddsåtgärder och att vara uppmärksam på risker. Att räkna med risker som 
ligger närmare ett sorts produktionsfel eller att den produkt du köpt eller hyrt 
inte kan leva upp till en marknadsförd standard är en annan. Det självkörande 
fordonet bör vid en hög nivå av automatisering kunna utföra hela den 
dynamiska köruppgiften. Jag är tveksam till om det går att ställa särskilt höga 
krav på att gemene man skulle ha anledning att räkna med risken att fordonet 
felar. Det är möjligt att bedömningen är en annan vad gäller någon som 
fjärrövervakar ett fordon. Denne skulle ju i en sådan situation vara där av en 
annan anledning än att nyttja fordonet som transportmedel, men någon i 
dennes position kanske främst räknar med att övervaka eventuella 
felmeddelanden och inte med att det föreligger en risk för att fordonet 
exempelvis skenar. Hursomhelst ligger det i en sådan situation närmare till 
hands att argumentera för att fjärrövervakare har att räkna med fler risker än 
någon som enbart befinner sig i fordonet. 

Frågan om goda skäl att utföra den påbjudna handlingen hänger samman 
med vilka risker någon i gärningspersonens ställe haft anledning att räkna 
med. Domstolar konstruerar i denna frågan en standard, i relation till riskerna, 
om vad som utgör ett godtagbart beteende. Överträdelse av en norm kan 
utgöra en presumtion för ett otillåtet risktagande men som ovan nämnt är 
trafikreglerna svårförenliga med självkörande fordon då reglerna i huvudsak 
är formulerade med utgångspunkt i mänskliga gärningar. Utgångspunkten 
kan då istället vara hur en normalt aktsam person skulle agera. En normalt 
aktsam person kan avkrävas, vid manuell körning, att visa uppmärksamhet 
och att vidta skyddsåtgärder proportionella till kringliggande 
omständigheter.339 Goda skäl att utföra en handling eller att avstå från viss 
handling föreligger ofta om det brister i någon sådan skyldighet, det kan också 
vara så att skyddsåtgärder utgör den påbjudna handlingen. I fråga om 
självkörande fordon kräver inte det automatiska körsystemet att en fysisk 
person är uppmärksam på omgivningen, att i en sådan situation hävda att en 
normalt aktsam person ständigt skulle övervaka körsystemets beslut är ingen 
självklar slutsats. En tämligen osofistikerad jämförelse är busspassagerare i 
relation till busschauffören, en normalt aktsam passagerare får antas syssla 
med eget och inte kontrollera att busschauffören utför den dynamiska 

                                                
338 Se avsnitt 3.2.4.2. 
339 Se avsnitt 3.2.4.2. 
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köruppgiften korrekt. Slutsatsen kan dock tänkas bli en annan om det 
självkörande fordonet på något sätt ger en felsignal. En normalt aktsam 
person kan då tänkas vidta skyddsåtgärder om så är möjligt. Hursomhelst bör 
det troligen krävas mer kvalificerade omständigheter för att det ska föreligga 
goda skäl att vidta skyddsåtgärder eller att utföra annan påbjuden handling 
när ett automatiskt körsystem utför den dynamiska köruppgiften.   

Relevansfrågan är nästintill omöjlig att spekulera kring utan att förankra 
frågan i ett specifikt skeende då bedömningen rör huruvida gärningspersonen 
haft anledning att räkna med det faktiska händelseförloppet och huruvida 
händelseförloppet tillhör kretsen av de goda skäl som åberopats för att avstå 
från eller för att utföra handlingen. Å enda sidan kan tänkas om oklarheter 
råder över om någon i gärningspersonens ställe haft att räkna med vissa 
risker, torde oklarheterna vara ännu större i fråga om någon i dennes ställe 
haft att räkna med det faktiska händelseförloppet. Å andra sidan kan tänkas 
att om en underlåtenhetsgärning väl konstateras utgöra ett otillåtet 
risktagande är, som Asp m.fl. påpekar, relevansfrågan tämligen 
oproblematisk. Andra brottsförutsättningar, så som kravet på garantställning 
och frågan om orsakssamband, har tidigare i bedömningsledet avskurit ett 
flertal irrelevanta orsakanden. Har en individ väl skadats eller förolyckats till 
följd av en olycka orsakad av ett självkörande fordon kan tänkas att 
relevansfrågan inte är avgörande, såtillvida följden faktiskt har inträffat på 
grund av olyckan och inte av andra orsaker.340 

Slutligen ska jag kort nämna något om föregående gärningsculpa. 
Visserligen kan föregående gärningsculpa tänkas aktualiseras, dock i relation 
till gärningen att nyttja ett självkörande fordon. Frågan är då om 
gärningspersonens gärning, att välja att nyttja ett självkörande fordon, var 
gärningsculpös. Utgångspunkten i denna frågan är då att gärningspersonen 
hade kontroll när denne bestämde sig för att nyttja ett självkörande fordon, 
men har sedan ingen kontroll under själva färden. Frågan om ett otillåtet 
risktagande och relevanskravet, och den problematik som redogjorts för ovan, 
kvarstår dock även vad gäller föregående gärningsculpa.    

 

3.4.4 Personlig culpa 
I fråga om personlig culpa kommer det, i relation till självkörande fordon, 
sällan röra sig om ett medvetet risktagande. I trafiken handlar medvetna 
risktagande främst om trafikfarliga körsätt eller att på annat sätt allvarligt 
brista i uppmärksamheten, faktorer som ligger inom den dynamiska 
köruppgiften. Av NJA 2009 s. 819 följer även att göra annat samtidigt som 
du utför den dynamiska köruppgiften inte utgör ett medvetet risktagande, 

                                                
340 Se avsnitt 3.2.4.3. 
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såtillvida den dynamiska köruppgiften utförs på ett korrekt sätt. Att göra 
annat, exempelvis sova eller att läsa en bok, medan ett automatiskt körsystem 
utför den dynamiska köruppgiften kan då svårligen hävdas vara ett medvetet 
risktagande. Så länge körsystemet ger sken av att operera som förväntat eller 
marknadsfört förefaller det vara svårt att argumentera för att den som befinner 
sig i fordonet är medveten om att denne företagit en riskfylld gärning. 
Detsamma kan tänkas gälla om någon som fjärrövervakar eventuellt skulle 
brista i uppmärksamheten eller gör annat under tiden.  

  Omedveten oaktsamhet kräver dock en mer utförlig diskussion, frågan är 
vad gärningspersonen kunde ha gjort för att komma till insikt om en viss risk, 
om denne haft förmåga och tillfälle samt om detta hade kunnat begäras av 
personen i fråga. Vad som kan göras för att komma till insikt om risker vid 
autonom körning kanske inte kommer att skilja sig markant från manuell 
körning, det kan röra sig om att titta ut genom fönstret eller att läsa av 
felmeddelanden. Den som fjärrövervakar, men även den som befinner sig i 
fordonet, är dock beroende av vilken information fordonet förser denne med. 
Således torde åtgärderna vid autonom körning vara något mer sofistikerade 
än vid manuell körning.341 Förmågan och tillfället att komma till insikt är 
förmodligen krav som bjuder på större tillämpningssvårigheter. Det är inte 
säkert att någon, som vid manuell körning, har tillfälle att nyttja sina sinnen. 
Utsikten kanske är begränsad på grund av att fönster inte fyller samma 
funktion som tidigare när det automatiska körsystemet utför den dynamiska 
köruppgiften eller så befinner sig det aktuella ansvarssubjektet inte i närheten 
av fordonet utan fjärrövervakar färden. Det är heller inte troligt att individer 
i eller som fjärrövervakar har tillgång till all information som fordonet har. 
När ett automatiskt körsystem väl kan utföra hela dynamiska köruppgiften, 
kommer den artificiella intelligensens beslutsprocess vara ytterst komplex 
och det är inte säkert att en individ har förmåga att sätta sig i riskläget på 
samma sätt som när denne själv utför den dynamiska köruppgiften. 
Utgångspunkten vid manuell körning är att såtillvida trafikförhållandena är 
tämligen normala har individer förmåga och tillfälle att komma till insikt om 
eventuella risker men självkörande fordon står som det ser ut idag långt från 
dagens normala trafikförhållanden. Om det rör sig om ett snabbt 
händelseförlopp är det än mer osannolikt att förmåga och tillfälle kan 
fastslås.342 

Även om det finns möjlighet att argumentera för en förmåga och ett 
tillfälle är det tveksamt om det kan begäras av någon, som inte utför den 
dynamiska köruppgiften, att denne nyttjar sin förmåga och tillfälle till att nå 
insikt om vissa risker. Det handlar inte längre om att i rationella termer nyttja 
sitt förstånd för att nå insikt. Det kommer istället att handla om att förstå hur 

                                                
341 Se avsnitt 3.3.2. 
342 Se avsnitt 3.3.2. 
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ett automatiskt körsystem opererar eller om att från maskinen på något sätt få 
tillgång till information om kringliggande omständigheter. Under manuell 
körning kan begäras att föraren utför konstanta riskbedömningar, att begära 
detsamma vid autonom körning tangerar gränsen till ett strikt ansvar. Det 
faktum att HD har uttalat att det bör råda försiktighet vid tillämpningen av 
oaktsamhetsrekvisitet, åtminstone vad gäller vållande till annans död, talar 
särskilt emot att frågan om omedveten oaktsamhet dras för långt.343 

 

3.4.5 Slutsatser 
Vad gäller vållandebrottens tillämplighet på självkörande fordon återfinns 
oklarheter i nästan varje relevant del av brottsbegreppet. Det är givetvis svårt 
att krasst konkludera att vållandebrotten inte är tillämpliga, då en diskussion 
om en oviss framtid är något av en gissningslek; särskilt när fordonets 
konstruktion kan få betydelse för straffansvaret.344 Klart står dock att när 
människan frånkopplas den dynamiska köruppgiften tänjs brottsbegreppets 
gränser. Det som tidigare var en relativt tydlig och konkret gärning, att köra 
ett fordon och under tiden iaktta aktsamhet och följa trafiknormer, bryts i ett 
självkörande fordon upp i ett betydligt mer splittrat skeende. Den som sitter i 
ett självkörande fordon kanske enbart knappar in en destination och sedan 
sysslar med annat under färden och den som fjärrövervakar befinner sig 
kanske fysiskt sett långt bort från fordonet. Vid autonom körning existerar 
inte mänskliga gärningar i en relativt avgränsad sfär, det vill säga i och 
omkring ett specifikt fordon, och händelseförloppet är svårt att passa in i de 
förhållningsregler som brottsbegreppet ställer upp. Detta främst då 
brottsbegreppet som utgångspunkt är anpassat till rationella och mänskliga 
gärningar.345 Att vållandebrottens utformning, och i längden brottsbegreppet,  
har sina rötter i 1800-talet kan även tänkas vara en grund till 
tillämpningssvårigheterna.346 Utredningen har fog för sin uppfattning om att 
självkörande fordon kan bidra till ett paradigmskifte i straffrätten, vilket gör 
utredningens påstående om att 3 kap. Brottsbalken kan tillämpas då någon 
skadas eller förolyckas av ett självkörande fordon än mer besynnerligt.347 
Som visat aktualiseras långt fler brottsförutsättningar än enbart 
skaderekvisiten för att någon ska kunna hållas ansvarig, oavsett vilket 
ansvarssubjekt vi talar om. 

En särskild oklarhet i brottsbegreppet är garantställningen. Förekomsten 
av en garantställning är vid underlåtenhetsbrott direkt avgörande för 
straffansvar och legalitetsprincipen förhindrar alltför generösa tolkningar av 
                                                
343 Se avsnitt 3.3.1. 
344 Jfr SOU 2018:16 s. 542. 
345 Jfr Svedbergs slutsatser, Svedberg (2016) s. 77. 
346 Se avsnitt 3.1.3. 
347 Se avsnitt 3.1.2. 
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vad som kan utgöra en sådan ställning. Det faktum att det är ytterst tveksamt 
om någon faktiskt iklär sig rollen som förare gör att straffansvaret möjligtvis 
står och väger på denna punkt. Det är troligt att en lagstiftad garantställning 
kommer att krävas för straffansvar, annars pressas tolkningen av gällande rätt 
på ett sätt som inte är förenligt med legalitetsprincipen. Även om det ligger 
närmare till hands att någon vars uppgift är att fjärrövervaka ett självkörande 
fordon befinner sig i en sådan kvalificerad situation som krävs för en 
garantställning är en sådan tolkning vidsträckt. Visserligen har jag påpekat 
andra osäkerheter i brottsbegreppet utöver garantställningen, så som otillåtet 
risktagande och omedveten oaktsamhet, men dessa bedömningar är starkt 
beroende av omständigheterna i det enskilda fallet och kan i viss mån ge olika 
utslag beroende på hur gärningen beskrivs.348 Sammantaget ackumuleras ett 
tillräckligt stort antal osäkerheter kring brottsbegreppet i förhållande till 
självkörande fordon för att vållandebrotten svårligen ska kunna sägas vara 
tillämpliga i relation till något ansvarssubjekt. Om det är oklart om en individ 
i, eller som fjärrövervakar, fordonet kan hållas straffrättsligt ansvarig bör 
möjligheten att hålla någon hos tillverkaren ansvarig ligga än längre bort.349 
Särskilt då fordonstillverkare inte befinner sig i en garantställning. 

                                                
348 Jfr Asp m.fl. (2013) s. 147. 
349 Givetvis under förutsättningen att denne inte medvetet har producerat osäkra 
självkörande fordon. 
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4 Sanktionsavgift som 
alternativ till straffansvar 

4.1 Varför är sanktionsavgiften av 
intresse? 

Av föregående kapitel följer att brottsbegreppets konstruktion i viss mån är 
inkompatibelt med att den dynamiska köruppgiften frånskjuts människan, 
åtminstone vad gäller vållandebrotten. Visserligen kan tänkas att uppsåtliga 
brott fortfarande är aktuella vid autonom körning, exempelvis i situationer då 
någon omprogrammerar ett självkörande fordon till att utgöra ett vapen eller 
då någon medvetet avstår från att uppdatera en mjukvara eller att regelbundet 
felsöka.350 Situationer som dessa menar jag dock är extremsituationer långt 
från den vardagliga trafiken och det kan tänkas att skador eller dödsfall likväl 
kan uppstå utan att någon är uppsåtlig eller grovt vårdslös. Med utgångspunkt 
i eventuella brottsoffers perspektiv är då frågan vilka kvarstående möjligheter 
att beakta skador i vardaglig trafik som finns i utredningens förslag. Som 
tidigare nämnts föreslår utredningen att trafiköverträdelser ska regleras 
förvaltningsrättsligt, i form av en sanktionsavgift, istället för straffrättsligt 
som är fallet i dagsläget.351 Då det finns en risk att inga straffrättsliga medel 
kvarstår, även om någon skadas eller förolyckas, är det möjligt att 
sanktionsavgiften är det enda offentligrättsliga medel som kan relateras till 
brottsoffrets intresse av upprättelse. 
 

4.2 Utredningens förslag 

I avsaknad av ett övervakningsansvar, och i längden ett straffansvar, menar 
utredningen att en sanktionsavgift vid överträdelse av trafikregler bör utgöra 
incitament nog för att självkörande fordon framförs trafiksäkert.352 Systemet 
är tänkt att ersätta böter och fungera på ett likvärdigt sätt, dock utan krav på 
uppsåt eller oaktsamhet.353 Istället föreslår utredningen att självkörande 
fordon ska följa relevanta trafikregler och att ägaren, till skillnad från föraren 
som tidigare varit föremål för böter, ska åläggas sanktionsavgiften vid 
                                                
350 Exempelvis 3 kap. 1 § Brottsbalken eller den av utredningen föreslagna 
brottsbestämmelsen grov vårdslöshet i trafik under automatiserad körning, jfr SOU 
2018:16 s. 95f. 
351 Se avsnitt 3.1.2. 
352 SOU 2018:16 s. 876. 
353 a.a. s. 700.  
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överträdelse.354 Utredningen motiverar den föreslagna ordningen med att 
självkörande och manuella fordon bör behandlas någorlunda lika i 
bemärkelsen att konsekvensen för eventuella regelöverträdelser ska vara 
likvärdig.355 

Utredningen har följaktligen gjort ställningstagandet att det bör vara 
ägaren till det självkörande fordonet som påförs sanktionsavgiften. Enligt 
utredningen finns två alternativ angående vem som ska påföras en 
sanktionsavgift: ägaren eller fordonstillverkaren. Att ett självkörande fordon 
överträder en trafikregel kommer troligtvis att bero på att ägaren gjort eller 
underlåtit att göra något, exempelvis inte kontrollerat fordonets 
trafikduglighet, eller att tillverkaren inte producerat ett tillräckligt säkert 
fordon. Utredningen menar att fordonstillverkaren visserligen kommer att 
behöva ta mer ansvar för självkörande fordon under fordonens livslängd, men 
att det är ägaren som har ansvaret för att fordonet ska vara rätt utrustat och i 
trafikdugligt skick. Det ligger därför närmare till hands att ägaren åläggs 
sanktionsavgiften vid en regelöverträdelse, utredningen menar att denne vid 
ett produktfel får rikta krav mot fordonstillverkaren i efterhand.356 

En sanktionsavgift aktualiseras, som ovan nämnts, oberoende av uppsåt 
eller oaktsamhet och utredningen liknar ansvaret vid ett strikt ansvar.357 En 
faktisk regelöverträdelse är tillräcklig för att avgiften ska utgå, oavsett 
omständigheterna eller om personlig skuld förelegat i det enskilda fallet.358 
Om administrationen kan nämnas att sanktionsavgiften föreslås beslutas om 
av Transportstyrelsen efter utredning av polisen, beslutet i sig eller 
sanktionsavgiftens storlek ska kunna överklagas till förvaltningsrätt.359 Den 
som påförs sanktionsavgiften måste inom två år från det att omständigheterna 
att besluta om avgift uppfylldes beredas tillfälle att yttra sig.360 Är det så att 
ägaren på något sätt kan hållas straffrättsligt ansvarig för samma 
omständigheter kan sanktionsavgift, till följd av förbudet mot 
dubbelbestraffning, inte utgå.361 

Vad gäller  beloppsstorleken föreslår utredningen att hänsyn ska tas till hur 
allvarlig överträdelsen är och betydelsen av den bestämmelse som 
överträtts.362 På ett konkret plan menar utredningen att beloppet bör 
differentieras utefter två parametrar likt den ordning som nyttjas på 
arbetsmiljöområdet: risknivå för liv och hälsa samt betalningsförmåga.363 
Utredningen lämnar åt regeringen, eller den myndighet som regeringen utser, 
                                                
354 SOU 2018:16 s. 103. 
355 Jfr a.a. s. 700.  
356 a.a. s. 700ff.  
357 a.a. s. 702f.  
358 a.a. s. 562. 
359 a.a. s. 702f. 
360 Jfr 5 kap. 4 § i den föreslagna lagen, a.a. s. 105. 
361 Jfr 5 kap. 6 § i den föreslagna lagen, a.a. s. 105. 
362 a.a. s. 703.  
363 a.a. s. 871.  
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att besluta om sanktionsavgiftens lägsta och högsta belopp men ger exempel 
på beloppsgränser: lägst 5 000 SEK och, vid flera överträdelser, högst 
100 000 SEK.364 Vad gäller risknivåer skulle nivå 1 omfatta akuta risker med 
fara för livet, risk för kroppsskada eller men för livet, medan nivå 2 skulle 
omfatta övriga överträdelser. Utredningen föreslår att risknivåerna kopplas 
till enskilda trafikregler utifrån hur allvarlig en överträdelse av dessa är. Vad 
gäller betalningsförmåga menar utredningen att det är troligt att många 
självkörande fordon kommer att ägas av näringsidkare som säljer transporter, 
varför beloppet föreslås variera utefter företagets storlek.365  

Slutligen ska även nämnas att utredningen föreslår jämkningsmöjligheter 
under vissa omständigheter. Utredningen föreslår att sanktionsavgift inte ska 
utgå om det är oskäligt och i denna bedömning ska särskilt beaktas, 
exempelvis, om den avgiftsskyldige kunde ha förutsett eller ha påverkat 
omständigheterna eller vad den avgiftsskyldige gjorde för att undvika en 
överträdelse.366 Jämkningsmöjligheten medför bland annat, enligt 
utredningen, att en ägare som inte kunnat förutse en överträdelse inte bör 
åläggas någon sanktionsavgift överhuvudtaget.367 Liknande möjligheter finns 
i andra regelverk om sanktionsavgifter och enligt utredningen gör 
jämkningsmöjligheterna systemet mer rättvist i och med att andra faktorer än 
exempelvis antal sysselsatta kan beaktas.368 
 

4.3 Straff eller sanktionsavgift? 

Relationen mellan sanktionsavgifter och straff har diskuterats sedan dessa 
sanktioner började nyttjas som komplement till kriminalisering i början av 
70-talet.369 Jag återger inte de kriminalpolitiska överväganden och 
diskussioner som förekommer inom området i sin helhet. Istället snuddar jag 
enbart vid frågan på ett översiktligt plan för att i det avslutande kapitlet kunna 
relatera utredningens förslag att nyttja sanktionsavgifter till brottsoffrets 
intresse av upprättelse.  

Förenklat syftar sanktionsavgifter och straff oftast till att uppnå samma 
mål: allmän- och individualprevention.370 Utredningen talar, som ovan 
nämnts, om sanktionsavgiften som ett tillräckligt incitament för att avstyra 
icke-önskvärda beteenden i trafiken. Även om exempelvis en bot och en 
sanktionsavgift båda avkräver pengar, ligger skillnaden istället i att 

                                                
364 Jfr 5 kap. 2 § i den föreslagna lagen, SOU 2018:16 s. 104 och 871f. 
365 a.a. s. 871f. 
366 5 kap. 12 § i den föreslagna lagen, a.a. s. 106. 
367 a.a. s. 877.  
368 a.a. s. 952. 
369 Jfr Zila (1992) s. 13 och 54. 
370 a.a. s. 107. 
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sanktionsavgifter kan beslutas om på ett mer effektivt och schablonartat vis 
utan de garantier som aktualiseras i en straffrättslig process.371 Ur 
lagstiftarens perspektiv är således sanktionsavgifter attraktiva i och med att 
myndigheter mer frekvent kan ingripa mot samtliga överträdelser; 
slumpmässigheten i den straffrättsliga påföljdsbedömningen återfinns inte 
heller på samma sätt här.372 På så sätt kan sanktionsavgifter medföra en mer 
effektiv åtlydnad än hot om straff, särskilt när det rör sig om höga belopp i 
relation till de relativt låga böter som annars hade aktualiserats.373 
Sanktionsavgifter medför även en möjlighet att direkt träffa juridiska 
personer med kännbara sanktioner istället för att en fysisk företrädare behöver 
utpekas.374  

Sanktionsavgifter leder till, i relation till ett straffansvar, vissa eftergifter 
av rättssäkerheten bland annat i bemärkelsen att skuld inte fastställs på samma 
sätt.375 Sanktionsavgifter kan utöver detta även framstå som olämpliga i 
relation till vissa symboliska värden. I propositionen till den nya 
produktsäkerhetslagen uttalade regeringen att det kunde komma att upplevas 
som stötande för rättskänslan om allvarligare överträdelser enbart blev 
föremål för sanktionsavgifter; sanktionsavgifter på produktsäkerhetsområdet 
uteslöt dock inte, enligt regeringen, straffansvar enligt exempelvis 3 kap. 
Brottsbalken.376 Att en sanktion upplevs som stötande, i relation till en 
allvarligare gärning, kan bero på en avsaknad av klander. Asp menar dock att 
allmänhetens uppfattning är irrelevant för frågan om en sanktion är klandrade, 
avgörande är istället huruvida ett krav på skuld upprätthålls.377 I avsaknad av 
en ansvarig individ, och en bedömning av dennes personliga skuld, fördelar 
en sanktionsavgift inte klander på samma vis som ett straff.378 Wennberg 
beskriver saken som att en sanktionsavgift inte ”[…] förmedlar […] samma 
moraliska förkastelsedom […]”379 utan istället har en mer direkt verkan ”[…] 
genom att låta det svida i plånboken”380. 

Sammanfattningsvis kan sägas att även om sanktionsavgifter förefaller 
vara mer effektiva än straffansvar, särskilt i relation till juridiska personer, är 
det möjligt att en sådan sanktion ger uttryck för mindre klander. Straffet har 
således en symbolisk sida som sanktionsavgiften, i sin strävan mot 
effektivitet, i viss mån saknar. 
 

                                                
371 Warnling-Nerep (2010) s. 281.  
372 a.a. s. 31.  
373 a.a. s. 31 och 221f.  
374 Jfr a.a. s. 39ff.  
375 Jfr a.a. s. 39 och 281.  
376 Regeringen förklarade dock inte vad som åsyftades med begreppet rättskänsla, prop. 
2003/04:121 s. 156. 
377 Asp (1998) s. 379f. 
378 Jfr a.a. s. 380.  
379 Wennberg (2003/2004) s. 604. 
380 a.a. s. 604. 
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5 Det bortglömda brottsoffret? 
– en avslutande analys 

5.1 Allmänt om utredningens 
straffrättsliga överväganden 

Förevarande kapitel syftar till att sammanlänka framställningens delar genom 
att applicera brottsofferperspektivet på utredningens förslag och på så sätt 
besvara framställningens tredje frågeställning. Den första frågeställningen, 
om vållandebrottens tillämplighet, har besvarats i kapitel 3. Den andra 
frågeställningen, frågan om hur utredningen föreslår att självkörande fordon 
ska regleras, har huvudsakligen besvarats i avsnitten 3.1.2 och 4.2. Innan jag 
går in på frågan om brottsoffrets intresse av upprättelse ska dock några av 
remissinstansernas och mina egna synpunkter, i relation till den andra 
frågeställningen, redogöras för. 

Utredningens övergripande utgångspunkt är att Sverige i så stor 
utsträckning som möjligt ska bejaka en snabb introduktion av självkörande 
fordon genom ett regelverk som inte hindrar utvecklingen av nya tekniska 
lösningar.381 Överlag får jag intrycket att utredningen har valt att lägga fram 
förslag som minimerar risken för att lagstiftningen håller tillbaka den tekniska 
utvecklingen snarare än beaktar de skyddsintressen som existerar i trafiken. 
Visserligen talar utredningen om trafiksäkerhet men trafiksäkerheten har 
knappast ett egenvärde, en trafiksäker miljö anser jag är eftersträvansvärd i 
och med att en sådan upprätthåller ett skydd för liv och hälsa. Det kanske 
tydligaste exemplet på hur teknikutvecklingen får gå före en lagstiftning som 
förhåller sig till skyddsintressena är att utredningen inte definierar föraren 
eftersom en sådan definition skulle begränsa fordonsutvecklarna i sin 
tekniska kreativitet.382 En tydlig definition är önskvärd då förarbegreppet kan 
komma att aktualisera straffrättsliga förpliktelser. Exempelvis föreslår 
utredningen att varje självkörande fordon ska ha en förare under 
automatiserad körning, denne ska inte ha något ansvar att ingripa såtillvida 
fordonets automatiseringsnivå inte är lägre (nivå 3) och under vissa 
förutsättningar kräver ett ingripande. Om fordonet inte är självkörande i 
framställningens bemärkelse, det vill säga ett fordon som kan framföras både 
manuellt och autonomt, bör föraren enligt utredningen ha en 
straffsanktionerad plikt att ingripa på fordonets begäran. I remissvaren har 
tydligare definition eftersökts då utredningen kopplar förarbegreppet till 

                                                
381 Jfr SOU 2018:16 s. 169.  
382 Se avsnitt 3.1.2. 
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straffansvar på detta vis.383 Enligt Advokatsamfundet är en legal definition en 
absolut nödvändighet i relation till självkörande fordon, särskilt i situationer 
där någon inte befinner sig fysiskt i fordonet eller då personer i fordonet inte 
har möjlighet att ta kontroll.384 Lunds tingsrätt framhäver att det vore på sin 
plats att en viss person alltid iklär sig rollen som förare när fordonet 
används.385 Precis som remissinstanserna påpekar hade en tydlig definition 
av vem som utgör förare, och under vilka omständigheter, bidragit till ett 
betydligt mer överskådligt regelverk. Särskilt eftersom att det är oklart 
huruvida någon som befinner sig i ett självkörande fordon skulle ikläda sig 
rollen som förare enligt gällande rätt.386 

Utöver förarbegreppet framstår utredningens resonemang kring förarens 
ansvar som anmärkningsvärt i vissa fall. Bland annat föreslår utredningen att 
föraren, vem detta än är, inte ska ansvara för den automatiserade körningen 
såtillvida denne inte påverkar körsystemet på annat vis än att aktivera, 
avaktivera eller bestämma destination.387 Detta ska förstås som att föraren 
inte har någon skyldighet, men väl en möjlighet, att aktivera ett nödstopp.388 
Gränsen mellan att avaktivera ett automatiskt körsystem och att påverka 
körsystemet är hårfin. Det är oklart vilka ingripanden som utredningen avser 
ska medföra straffansvar. Är att aktivera ett nödstopp under pågående färd för 
att undvika en olycka att uppfattas som ett påverkande? Det är särskilt 
problematiskt att straffansvar inträder om föraren påverkar det automatiska 
körsystemet men inte om det automatiska körsystemet, som kan vara i färd 
med att fallera, lämnas i fred. Om det då finns en reell teknisk möjlighet att 
ingripa i körningen och en individ i fordonet väljer att ingripa för att undvika 
en olycka kan denne eventuellt hållas straffrättsligt ansvarig, trots att denne 
ingrep för att minimera eventuella skador. Om denna individ istället avstår 
från att ingripa, och låter händelseförloppet utvecklas, har inget påverkande 
på det automatiska körsystemet skett och individen kommer att gå fri från 
straff. Att inte kräva att någon gör vad som är möjligt utefter dennes 
förutsättningar, när det gäller farlig verksamhet som biltrafik, blir enligt mig 
tämligen märkligt när det ställs upp på det här viset. Stockholms universitets 
Juridiska fakultetsnämnd menar därför att det bör, åtminstone då tekniken är 
ny och oprövad, införas ett övervakningsansvar för föraren.389 
Åklagarmyndigheten är av samma åsikt med anledning av att straffrihet i 
situationer där någon i ett självkörande fordon har en reell möjlighet att 
ingripa för att förhindra skada, men underlåter att göra så, skulle vara 

                                                
383 Lunds tingsrätt (N2018/01630/MRT) s. 1; Svea Hovrätt (2018/365) s. 2.  
384 Sveriges advokatsamfund (R-2018/0777) s. 2. 
385 Lunds tingsrätt (N2018/01630/MRT) s. 1.  
386 Se avsnitt 3.4. 
387 Se avsnitt 3.1.2; Jfr 2 kap. 4 § i den föreslagna lagen, SOU 2018:16 s. 95. 
388 Jfr SOU 2018:16 s. 941.  
389 Stockholms universitets juridiska fakultetsnämnd (SU FV-1.1.3-1288-18) s. 1f.  
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stötande. Ett sådant kontrollansvar skulle, enligt Åklagarmyndigheten, kunna 
låtas avgränsas genom praxis.390  

Slutligen vill jag påpeka att det inte enbart är utredningens slutsatser och 
förslag som kan kritiseras, utan även sättet på vilket utredningen resonerar. 
Jag har tidigare nämnt att vissa remissinstanser, bland annat Åklagar- och 
Polismyndigheten, kritiserar utredningen för att inte ha utrett 
vållandebrottens tillämplighet i relation till självkörande fordon i tillräcklig 
utsträckning.391 Jag har i kapitel 3 visat att vållandebrottens brottsbegrepp 
svårligen kan förenas med självkörande fordon, vilket således framställer 
utredningens påstående om att Brottsbalkens bestämmelser kan aktualiseras 
när någon kommer skada som anmärkningsvärt. För min del framstår det som 
underligt att argumentera för att kravet på uppsåt och oaktsamhet svårligen 
låter sig förenas med dagens trafikregler och i längden trafikbrott, och på så 
vis motivera en sanktionsavgift, för att sedan utan en grundlig utredning 
framhålla 3 kap. Brottsbalkens tillämplighet. Visserligen skiljer sig vissa 
rekvisit åt, så som ansvarssubjekten, men samma principer om personlig 
skuld gör sig gällande i Brottsbalken som i trafiklagstiftningen. Särskilt ifråga 
om oaktsamhetsbrott. Om självkörande fordon inte kan förenas med de 
principer för straffansvar som omger trafikbrotten torde saken vara den 
samma för Brottsbalken, det här påvisas genom min utredning och mycket 
talar för att utredningen har förutsatt en tillämplighet som troligtvis inte är 
möjlig. Åtminstone inte vad gäller vållandebrotten.  
 

5.2 Tillvaratas brottsoffrets intresse av 
upprättelse? 

Kvar står framställningens tredje frågeställning att besvara: I vilken 
utsträckning tillvaratas eventuella brottsoffers intresse av upprättelse i 
utredningens förslag? Med brottsoffer åsyftar jag alla individer, eller 
närstående till individer, som skadas eller förolyckas på grund av ett 
självkörande fordon. Utgångspunkten för brottsofferbegreppet är den skada 
som dessa individer upplever och inte huruvida en brottsbestämmelse 
överträtts eller ej.392 I fråga om brottsofferbegreppet är det således irrelevant 
om den gällande rätten är tillämplig i relation till självkörande fordon eller 
om en olycka istället skulle aktualisera en sanktionsavgift i enlighet med 
utredningens förslag, jag kommer likväl att tala om dessa individer som 
brottsoffer. 

                                                
390 Åklagarmyndigheten (ÅM2018-775) s. 2. 
391 Se avsnitt 3.1.2. 
392 Se avsnitt 1.6.2.1. 
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Utredningens resonemang, och i längden slutsatser, är ett tydligt exempel 
på den obalans som råder till fördel för den tilltalade eller en potentiellt 
tilltalad i det straffrättsliberala systemet. Precis som Burman påpekar får 
dennes intressen, precis som i utredningens förslag, i princip alltid gå före.393 
Utredningen förkastar ett övervakningsansvar med anledning av 
skuldprincipen, ett sådant ansvar skulle enligt utredningen nästintill vara att 
likställa med ett strikt ansvar. Ett lagstadgat kontrollansvar för en fysisk 
person skulle visserligen utgöra ett ommissivdelikt som inte kräver en 
garantställning, men straffansvaret skulle likväl vara beroende av exempelvis 
de subjektiva brottsförutsättningarna och således inte strikt. Faktumet att 
utredningen inte nyanserar diskussionen kring ett övervakningsansvar, 
tillsammans med att tillämpligheten av 3 kap. Brottsbalken enbart förutsätts 
och inte utreds, visar på att utredningen inte har funderat över frågan: vad 
händer med brottsoffret? Den gällande rättens tillämplighet är otydlig; 
detsamma gäller utredningens förslag kring förarens roll, vilket har framhävts 
i föregående avsnitt. Det här får, som jag kommer att visa nedan, 
konsekvenser för möjligheten till upprättelse.  

Upprättelse är en känsla och känslor är av sin natur utpräglat subjektiva. 
Alla brottsoffer har inte samma uppfattning av vad upprättelse består i, det är 
inte heller sant att samtliga brottsoffer ens har ett behov av upprättelse. I 
generella termer kan upprättelsen dock sägas ha två centrala teman: 
bekräftelse och att gärningen ses som straffrättsligt klandervärd.394 
Bekräftelse från det straffrättsliga systemet förefaller uppstå då brottsoffret 
erbjuds en möjlighet att agera berörd part i processen, i längden handlar det 
om att bli erkänd som ett skadat subjekt.395 I bekräftelsen ligger även att som 
brottsoffer bli respekterad och rättvist behandlad, vad det innebär i praktiken 
är svårt att säga men klart är att det handlar om något mer än att bara bli 
betrodd.396 Kanske rör det sig om en möjlighet att komma till tals eller att bli 
tagen på allvar genom att inkluderas i hela processens gång. Att bli erkänd 
som ett skadat subjekt och respektfullt behandlad förefaller vara i viss mån 
överlappande företeelser. Även om hur brottsoffret behandlas av det 
straffrättsliga systemet är avgörande för känslan av upprättelse är resultatet 
av en straffrättslig process, fördelningen av klander, likväl av symbolisk vikt 
för upprättelsen. Precis som Burman framhäver kan ett brottsoffer ses som 
bärare av det intresse den aktuella brottsbestämmelsen ämnar att skydda, 
exempelvis liv och hälsa, och en överträdelse kränker därför inte bara detta 
intresse utan även den enskilda individen.397 Att domstolen utpekar en 
gärning som straffrättsligt klandervärd är på så vis grundläggande för känslan 

                                                
393 Se avsnitt 1.6.2.3. 
394 Se avsnitt 1.6.3. 
395 Se avsnitten 1.6.2.2 och 1.6.3.  
396 Se avsnitt 1.6.2.2. 
397 Se avsnitt 1.6.2.2. 
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av upprättelse. Brottsoffrets behov av att klander fördelas är troligtvis 
fristående från om en tillämplig brottsbestämmelse finns att tillgå eller inte 
men möjligheten att faktiskt fördela klander är inte det. Med andra ord är en 
grundförutsättning för fördelning av klander att en brottsbestämmelse fångar 
upp gärningen i fråga. I längden är även detta avgörande för bekräftelsen, om 
den gällande rätten inte fångar upp gärningen i fråga kan brottsoffret inte 
heller erhålla ett erkännande av det straffrättsliga systemet. Här talar jag inte 
om att åklagaren väcker åtal och domstolen meddelar en friande dom, utan 
om att gärningen ifråga faktiskt är kriminaliserad.   

Med dessa utgångspunkter ska utredningens förslag angripas ur 
brottsoffrets perspektiv. Upprättelsen kan relateras dels till utredningens 
straffrättsliga överväganden, dels till den sanktionsväxling utredningen 
föreslår vad gäller överträdelse av trafikregler. Vad gäller det förstnämnda 
kan konstateras att utredningens val att inte införa ett övervakningsansvar 
hade varit relativt oproblematiskt i relation till upprättelsen om 3 kap. 
Brottsbalken klart och tydligt hade kunnat tillämpas på självkörande fordon. 
Med reservation för att uppsåtliga brottsbestämmelser kan vara tillämpliga 
vid mer extrema situationer bör vållandebrotten sällan aktualiseras, 
åtminstone inte i avsaknad av en tydlig garantställning.398 Även den 
föreslagna brottsbestämmelsen grov vårdslöshet i trafik under automatiserad 
körning riskerar att enbart aktualiseras under mer kvalificerade 
omständigheter, så som vid manipulation eller vägran att installera 
säkerhetsuppdateringar.399 Från dessa mer extrema situationer till lindrigare 
trafikregelöverträdelser finns ett glapp i utredningens förslag i vilket 
upprättelsen riskerar bli lidande. Om någon medvetet använder ett 
självkörande fordon som ett vapen torde det, enligt ovan, finnas möjligheter 
för ett brottsoffer att nå upprättelse genom att erkännas som ett skadat subjekt 
och under rätta förutsättningar få klander fördelat genom det straffrättsliga 
systemet. Om någon istället glömmer att installera en säkerhetsuppdatering, 
det vill säga omedvetet, eller om det självkörande fordonet skenar på grund 
av utomstående påverkan, och det har funnits utrymme att agera för 
exempelvis någon i fordonet, är upprättelsen inte självklar. Dessa mer 
”vardagliga” situationer grundar sig inte i att någon medvetet vill åsamka 
skador men kan likväl ge upphov till skador likartade de i mer extrema 
situationer. Med utgångspunkt i skadan torde det uppstå ett intresse av 
upprättelse för brottsoffret även i dessa situationer, precis som i dagsläget då 
någon kommer till skada i trafiken under exempelvis omedvetet oaktsamma 
former. I glappet finns troligtvis ingen upprättelse att hämta utan att ett 
övervakningsansvar införs, särskilt inte då vållandebrottens tillämplighet är 
ytterst tveksam. Utan en gällande rätt som är tydligt tillämplig har brottsoffret 

                                                
398 Se avsnitt 3.4.5. 
399 Se avsnitt 3.1.2. 
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små möjligheter att bli betraktad, av det straffrättsliga systemet, som ett 
skadat subjekt och i längden få klander fördelat, förutom i situationer där 
gärningen är klart uppsåtlig. Jag ser således en risk för att en majoritet av 
brottsoffren i trafikolyckor orsakade av självkörande fordon riskerar stå utan 
upprättelse. Då som nu kan tänkas att uppsåtliga gärningar kommer att vara 
sällsynta i trafiken. 

Även om en gärning inte tillhör de mer extrema situationerna i vilka 
upprättelse förefaller vara mer lättillgängligt kan den föreslagna 
sanktionsavgiften komma att aktualiseras såtillvida en trafikregel har 
överträtts av det självkörande fordonet. Frågan är när det straffrättsliga 
systemet inte längre står till buds att erbjuda upprättelse, kan ett system med 
sanktionsavgifter träda i dess ställe? Det kan diskuteras huruvida ett 
bötesstraff och en sanktionsavgift är att likställas i den tilltalades ögon, men 
vad gäller brottsoffrets möjlighet till upprättelse torde sanktionerna stå 
relativt långt från varandra. Först och främst beslutas om sanktionsavgift på 
ett schablonmässigt vis utan möjlighet för brottsoffret att komma till tals eller 
att få ta del av processen.400 Utredningen föreslår att den som åläggs en 
sanktionsavgift måste beredas utrymme att yttra sig men detta gäller inte den 
som eventuellt kommit till skada av regelöverträdelsen. I ett system med 
sanktionsavgifter har ett eventuellt brottsoffer ingen egentlig plats och 
bekräftelse är därför svårt att erhålla. Frågan om gärningens klandervärdhet 
påverkas också. I och med att en sanktionsavgift utgår oavsett om en enskild 
individs skuld har fastställts eller inte fördelar beslutet inte heller klander på 
samma sätt som ett utdelat straff.401 Det symboliska värdet går förlorat i och 
med att systemet inte framhäver gärningen som klandervärd i sig, till 
brottsoffret, på samma vis. Sammantaget är det därför svårt att argumentera 
för att ett system med sanktionsavgifter skulle kunna utgöra ett komplement 
till det straffrättsliga systemet vad gäller upprättelse.  

Visserligen föreslås sanktionsavgiftens belopp förhållas till risknivåer, 
baserade på risker för skada, vilket skulle kunna tolkas som ett visst 
erkännande av brottsoffret som ett skadat subjekt. Bekräftelsen i sin helhet 
förefaller dock vara mer beroende av att brottsoffret ges utrymme i processen 
och att dennes konkreta skada beaktas, här talas istället om en objektiv och 
schablonmässig bedömning. En fråga som dock bör ställas är huruvida 
sanktionsavgifternas effektivitet, i relation till att utdöma straff, kan tänkas 
bidra med någon sorts upprättelse. Förvisso kan sanktionsavgiften riktas mot 
ägaren av det självkörande fordonet, som kan vara en juridisk person, och 
medföra en relativt kännbar sanktion nära inpå regelöverträdelsen. Utan att 
vara del i processen och i avsaknad av fördelning av klander är det dock inte 
säkert att en ålagd sanktionsavgift skulle upplevas som upprättelse av 

                                                
400 Se avsnitt 4.2.  
401 Se avsnitt 4.3. 
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brottsoffret. Tvärtemot skulle det kunna upplevas som stötande att en allvarlig 
skada resulterar i en sanktionsavgift för ägaren och inget mer. Det här 
förstärks eventuellt av de föreslagna jämkningsmöjligheterna som gör att 
sanktionsavgiften kan utebli om ägaren exempelvis inte hade kunnat förutse 
omständigheterna kring regelöverträdelsen.402 Ponera att ägaren är ett 
taxibolag och varje självkörande taxifordon fjärrövervakas av en fysisk 
person hos en underleverantör. Om den som fjärrövervakar underlåter att 
avbryta färden då fordonet vidtar en manöver som står i strid med trafikregler 
beror överträdelsen på omständigheter bortom ägarens kontroll och 
sanktionsavgiften kan jämkas till noll. Det är, som ovan diskuterats, inte 
heller säkert att den som fjärrövervakar kan hållas straffrättsligt ansvarig. 
Detsamma gäller om det självkörande fordonet agerar trafikfarligt till följd av 
ett, från tillverkarens sida, omedvetet produktfel. Det är osannolikt att ägaren 
kommer att kunna förutsätta något sådant med tanke på den avancerade 
tekniken bakom ett självkörande fordon. Fordonstillverkare har som regel 
heller inget straffrättsligt ansvar och för brottsoffret kvarstår då eventuellt 
enbart civilrättsliga medel.403  

Sammantaget finns en risk att ett brottsoffer kan komma att uppleva 
systemet som byråkratiskt, otillgängligt och, vad gäller möjligheter till 
upprättelse, otillfredsställande. Särskilt då allvarliga skador, till och med 
dödsfall, inte garanterar en möjlighet till bekräftelse eller fördelning av 
klander i utredningens förslag. 
 

5.3 Slutsatser  

Brottsoffrens intresse av upprättelse tillvaratas inte i tillfredsställande 
utsträckning i utredningens förslag. Visserligen kan mer extrema situationer, 
där en tydlig avsikt att skada eller en grov vårdslöshet förekommer, 
aktualisera en sådan straffrättslig prövning som är grundförutsättningen för 
brottsoffrens upprättelse. I en stor del av situationerna riskerar dock ingen 
fysisk individ kunna hållas straffrättsligt ansvarig för kroppsskada eller död 
vilket med utgångspunkt i upprättelsen är problematiskt.  

Systemet med sanktionsavgifter vid överträdelser av trafikregler kanske 
kan bidra med en känsla hos brottsoffret som i viss mån ligger i riktning mot 
upprättelse men i slutändan kan processen kring sanktionsavgifter inte ersätta 
den straffrättsliga processen i fråga om att leverera faktisk upplevd 
upprättelse. Även om den straffrättsliga processen inte garanterar upprättelse 
finns det åtminstone utrymme för ett brottsoffer att vara en del av processen 
och att under vissa förutsättningar få klander fördelat genom en fällande dom. 

                                                
402 Se avsnitt 4.2. 
403 Se avsnitt 3.4.5. 
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5.4 Avslutande ord 

Slutsatserna i föregående avsnitt ska inte tolkas som att jag automatiskt 
förespråkar införandet av ett övervakningsansvar. Inte någon annan typ av 
kriminalisering för den delen heller. Istället handlar det om att nyansera den 
tilltalades intressen i relation till brottsoffrets intresse av upprättelse. Jag 
förespråkar att den tilltalades intressen ska kompletteras med brottsoffrets 
intressen, inte att någon måste straffas till varje pris.404 I slutändan blir detta 
en kriminaliseringsdiskussion i vilken dessa intressen får relateras till 
varandra. Ett lagförslag bör därför diskuteras från båda sidor och inte, som 
utredningen gör, enbart med beaktande av skuldprincipen. Vid en avvägning 
kan det bli så att den tilltalades intressen väger tyngre och en reglering likt 
den utredningen har föreslagit är bäst lämpad, vilket är acceptabelt så länge 
brottsoffrets intressen har lyfts och diskuterats grundligt. Det ligger alltså inte 
inom framställningens ramar att föreslå att självkörande fordon bör hanteras 
si eller så utan enbart att lyfta ett tillsynes bortglömt perspektiv. 

Varför är upprättelsen viktig att belysa? Först och främst är behovet av 
upprättelse återkommande hos brottsoffer. Det rör sig om ett reellt behov och 
inte en hämndlystenhet. Vidare kan upprättelsen antas hänga samman med en 
tro på rättssystemet i allmänhet. Precis som Åklagarmyndigheten påpekade i 
sitt remissyttrande skulle en straffrihet i en situation där någon i ett 
självkörande fordon haft möjlighet att agera, men underlåter att göra det, vara 
stötande.405 Ett rättssystem som inte beaktar brottsoffrens skada, på så vis att 
upprättelse under särskilda förutsättningar kan erhållas, riskerar utarmas i 
bemärkelsen att enskilda individer i längden inte förlitar sig på systemet. 

För att återgå till framställningens huvudsakliga undersökningsobjekt, det 
självkörande fordonet, ska ett antal saker nämnas. Då framtiden ännu är oviss 
är det omöjligt att med klarhet kritisera utredningens förslag, det kan vara så 
att självkörande fordon inte alls bidrar till olyckor i någon nämnvärd 
utsträckning. Därför måste jag återigen understryka att stora delar av 
framställningen bygger på hypotetiska resonemang. Tydligt är dock att om 
självkörande fordon orsakar olyckor och någon har en reell möjlighet att 
förhindra eller minska skadeeffekterna kan ett straffansvar vara 
eftersträvansvärt i relation till intresset av upprättelse. Vidare är det viktigt att 
inte förblindas av tekniken och underskatta rättssystemets förmåga att hantera 
nya företeelser. Vissa lagstiftningsåtgärder kan vara nödvändiga men att som 
utredningen angripa företeelsen självkörande fordon som att dessa omöjligen 
kan passas in i dagens straffrättsliga system är möjligen alltför hårdraget. 
Självkörande fordon är inte den första teknikutmaningen rättssystemet möts 
av, internet upplevdes säkerligen främmande i sin linda men har nu en 

                                                
404 Se avsnitt 1.6.2.3. 
405 Se avsnitt 5.1. 
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tämligen självklar del i den straffrättsliga rättstillämpningen. Visserligen 
ansträngs brottsbegreppet i relation till självkörande fordon men kanske 
skulle en garantställning eller ett övervakningsansvar vara tillräckligt för att 
resterande brottsförutsättningar skulle kunna anpassa sig i 
rättstillämpningen.406  

Att på så vis ge brottsbegreppet möjligheter att anpassa sig till gärningar 
som, likt de kring ett självkörande fordon, är uppdelade i tid och rum utan ett 
klart händelseförlopp kopplat till en eller flera fysiska personer är nämligen 
inte främmande. Här kan exempelvis det straffrättsliga arbetsmiljöansvaret 
nämnas.407 Detta ansvar grundar sig ofta i en underlåtenhet som är utsträckt 
över tid och rum. Även om brottsbegreppet ansträngs på grund av den 
vidsträckta tolkningen av orsakssambandet har den straffrättsliga 
tillämpningen givits förutsättningar att anpassas. Självkörande fordon är inte 
helt olika arbetsmiljöansvaret eftersom att ett tydligt orsakssamband saknas, 
en underlåtenhet att agera går dock att i viss mån utpeka som orsak. Att en 
sådan underlåtenhet skulle vara irrelevant i förhållande till 
arbetsmiljöansvaret, det vill säga att ingen skulle vara ansvarig, är svårt att 
tänka sig. I det här ljuset blir utredningens resonemang att ingen ska vara 
straffrättsligt ansvarig för de skador som kan uppstå i trafiken 
anmärkningsvärt. Kanske hade det varit mer lämpligt att, som med 
arbetsmiljöansvaret, ge rättstillämpningen utrymme att lösa ansvarsfrågan för 
att i någon mån bidra med möjligheter till upprättelse för brottsoffren. Som 
det ser ut nu försvinner möjligheterna till upprättelse i krocken mellan ett 
gammalt brottsbegrepp och ny teknik. 
 
 
 
 

                                                
406 Det kan tänkas att en garantställning hade kunnat konstrueras i praxis för någon som 
befinner sig i ett fordon eller kanske främst för den som fjärrövervakar. Det här är dock en 
osannolik utveckling dels med tanke på legalitetsprincipen, dels om utredningens förslag att 
ansvarsfriheten för en eventuell förare uttryckligen bör framgå av lagtext blir verklighet. 
407 Jfr 3 kap. 10 § Brottsbalken. 
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