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Referat 

Projektets syfte är att analysera de rättsliga förutsättningarna för ansvar och ansvarsutkrävande 

gällande självkörande fordon på väg. I syftet ingår att inom utvalda rättsområden synliggöra och 

problematisera rättsliga konstruktioner kring ansvar samt de begrepp och principer som anses följa 

därav i förhållande till den kunskap som kommit att utvecklas främst inom ramen för Artificiell 

intelligens (AI). Projektets övergripande fråga: Hur konstrueras ansvar och ansvarsutkrävande i rätten 

och hur svarar dessa mot teknik- och systemutvecklingen av självkörande fordon på väg fokuserar på 

centrala straffrättsliga principer och bestämmelser, och underfrågan: vad eller vilka element 

konstituerar rättsligt ansvar och ansvarsutkrävande på lag om straff för vissa trafikbrott. Teoretiska 

perspektiv och utgångspunkter har hämtats främst från rättsteorier som uppmärksammar förhållandet 

mellan rätt och samhälle, samt från specifika straffrättsteorier. Metodologiskt har traditionella 

rättsvetenskapliga metoder använts. Här i betydelsen tolkning av lagtext med hjälp av huvudsakligen 

förarbeten, doktrin och i viss mån rättspraxis.  

Nuvarande nationella regelverk utgår från en fysisk person, ett rättssubjekt, som kan ställas till svars 

för sina handlingar. Ett problem är att tekniken i sig avser att helt eller delvis ersätta föraren. Tekniken 

utmanar och förändrar på olika sätt de grundläggande förutsättningarna kring frågan om ansvar som 

baseras på föreställningar om individen i rätten, s.k. rättssubjektet, och därmed synen på människan 

och hennes egenskaper och förmågor.  

Generellt kan konstateras att undersökningen visar att konstruktionen för straffrättsligt ansvar, genom 

allmänna regler, begrepp och principer, inte är avpassad för självkörande fordon. Studien visar att 

normen för mänskligt varande i rätten är en autonom individ som är rationell och fri och som inte låter 

sig påverkas av yttre faktorer. Ett synsätt som markant skiljer sig från hur autonomi förstås inom AI. 

Det kan argumenteras för att begreppet autonomi istället bör förstås som ett relationellt begrepp 

eftersom det inkluderar interaktionen mellan människa-maskin.  

Titel: Nya och gamla perspektiv på ansvar? En rättsvetenskaplig studie om ansvar i 

en straffrättslig kontext gällande självkörande/uppkopplade fordon 

Författare: Wanna Svedberg (VTI) 

Utgivare: VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut 

Serie och nr: VTI rapport 915 

Utgivningsår:  2016 

VTI:s diarienr: 2016/0623-7 

ISSN: 0347-6030 

Projektnamn: Rättsvetenskaplig transportforskning 

Uppdragsgivare: Transportstyrelsen 

Nyckelord: Rättsvetenskap, transporträtt, straffrätt, självkörande fordon, automatiserade 

fordon, uppkopplade fordon, regelverk, rättsligt ansvar, rättssubjekt 

Språk: Svenska 

Antal sidor: 85 

 



VTI rapport 915 

Abstract 

The objective of this report is to analyse the legal prerequisites for liability under criminal law 

regarding self-driving vehicles. This includes making visible and problematize legal constructions of 

responsibility in Criminal Law, and its concepts and principles that follow in relation to the knowledge 

developed within the field of Artificial Intelligence. The overall question, which focuses on the 

Swedish Penal Code, is how criminal liability is constructed in law and if these constructions are 

compatible with the development of self-driving vehicles technologies. The sub question is what or 

which elements constitute legal responsibility and accountability under the Road Traffic Offences Act. 

The project aims to contribute to a deeper understanding of the law, the power that Law exercises, and 

its role and function in society, but also how technology impacts on the content of Law. The 

theoretical inspiration has been derived mainly from legal theories that give attention to and elucidate 

the relationship between Law and Society, and in addition, theories and perspectives of Criminal Law. 

The study uses traditional legal methods developed in jurisprudence; this means applying legal sources 

such as preparatory works and Jurisprudence literature in the interpretation of legal provisions. The 

analysis shows that self-driving vehicles technologies are challenging Law in many ways inter alia the 

concept of “legal subject”. Furthermore, it reveals that general provisions as well as concepts and 

principles in the Swedish Penal Code and the Constitutional Law are not well adapted to the 

technology in question. The concept “legal subject” is based on an image of a human as an 

autonomous being. As such, she has the ability of good judgment and is wise and insightful. She is 

also assumed to be free to make her own decisions without being subordinate to others. In a broader 

perspective the Law defines what it is like to be a human being. In contrary, robot’s autonomy is 

determined where a human is situated in the "decision-loop". This study argues that the time is ripe to 

seriously discuss the concept "legal autonomy" particularly in relation to self-driving vehicles since 

the technology involved is challenging the very foundation of Law. Furthermore, that the legal concept 

autonomy should instead be understood as a relational concept since this approach embraces the 

relationship between the physical driver and the automated system of the self-driving vehicle.   
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Förord 

Föreliggande forskningsrapport har finansierats av Transportstyrelsen. Rapporten belyser översiktligt 

komplexiteten kring ansvar för självkörande/uppkopplade fordon utifrån rättsvetenskapliga perspektiv. 

Särskild fokus har riktats på ansvar i en straffrättslig kontext gällande självkörande/uppkopplade 

fordon.  

I sammanhanget vill jag rikta ett alldeles särskilt tack till Filippo Valguarnera, docent i civilrätt, som 

varit extern läsare. För intern läsning vill jag rikta ett stort tack till Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör 

VTI, och Mattias Viklund, avdelningschef på VTI. Tack också Monica Lomark och Jörgen Larsson på 

VTI, för ert arbete som rör publicering och tryckning av forskningsrapporten. Slutligen riktas ett varmt 

tack till Transportstyrelsen representerad av Yvonne Wärnfeldt, Jonas Malmstig och Björn Arrias för 

engagemang och uppmuntrande tillrop under pågående forskningsperiod.  
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Sammanfattning 

Nya och gamla perspektiv på ansvar? En rättsvetenskaplig studie om ansvar i en straffrättslig 

kontext gällande självkörande/uppkopplade fordon  

av Wanna Svedberg (VTI) 

 

Projektets syfte är att analysera de rättsliga förutsättningarna för ansvar och ansvarsutkrävande 

gällande självkörande fordon på väg. I syftet ingår att inom utvalda rättsområden synliggöra och 

problematisera rättsliga konstruktioner kring ansvar samt de begrepp och principer som anses följa 

därav i förhållande till den kunskap som kommit att utvecklas främst inom ramen för Artificiell 

intelligens (AI). Projektets övergripande fråga, hur konstrueras ansvar och ansvarsutkrävande i rätten 

och hur svarar dessa mot teknik- och systemutvecklingen av självkörande fordon på väg fokuserar på 

centrala straffrättsliga principer och bestämmelser, och underfråga, vad eller vilka element konstituerar 

rättsligt ansvar och ansvarsutkrävande på lag om straff för vissa trafikbrott. Teoretiska perspektiv och 

utgångspunkter har hämtats främst från rättsteorier som uppmärksammar förhållandet mellan rätt och 

samhälle, samt från specifika straffrättsteorier. Metodologiskt har traditionella rättsvetenskapliga 

metoder använts. Här i betydelsen tolkning av lagtext med hjälp av huvudsakligen förarbeten, doktrin 

och i viss mån rättspraxis.  

Generellt kan konstateras att undersökningen visar att konstruktionen för straffrättsligt ansvar, genom 

allmänna regler, begrepp och principer, inte är avpassad för självkörande fordon, samt att normen för 

mänskligt varande i rätten är en autonom individ.  Studien visar att nuvarande nationella regelverk 

utgår från en fysisk person, ett rättssubjekt, som kan ställas till svars för sina handlingar. 

Rättssubjektet i sin tur baseras i grunden på föreställningar om människan som en autonom individ. 

Som sådan är hon rationell, moralisk och fri som inte låter sig påverkas av yttre faktorer. Ett problem 

är att tekniken i sig avser att helt eller delvis ersätta föraren. Det rättsliga synsättet skiljer sig markant 

från hur autonomi förstås inom AI, där graden av autonomi hos en robot avgörs av var människan 

befinner sig inuti, ovanför eller utanför beslutsloopen, d.v.s. den utgår från vilken relation de har till 

människan (föraren). Därigenom utmanar och förändrar ifrågavarande teknik på olika sätt de 

grundläggande rättsliga förutsättningarna kring frågan om ansvar, men också rättens syn på människan 

och hennes egenskaper och förmågor. Denna studie argumenterar för att begreppet autonomi istället 

bör förstås som ett relationellt begrepp eftersom det inkluderar interaktionen mellan människa-maskin.  

Vid bedömning av ansvar, när fordonet styrs av det automatiska körsystemet, kan det konstateras att 

de rättsliga krav som ställs för att en gärning ska anses ha begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet och 

som medför straffansvar är förenat med betydande svårigheter. Detta eftersom gärningsbegreppet, som 

inkluderar både handlingar och underlåtenhet, anses vara föremål för individens kontroll (uppsåt eller 

oaktsamhet), som utgör den moraliska grunden för klander. 

Studien visar också att det inte endast är möjligt utan också nödvändigt att förse självkörande fordon 

med en etisk kompass. Genom en vidareutveckling av Asimovs lagar förespråkas fyra etiska normer 

för självkörande fordon som framför att värdera liv i kvalitativ såväl som kvantitativ mening inriktar 

sig på att undvika kollision, vilket anses utgöra den verkliga källan till skador och dödsfall i trafiken.  

En viktig slutsats är att rätten bör ses som en aktivt skapande positiv kraft i samhället som är med om 

att avgöra samhällsstrukturen och dess utveckling till gagn för de som ska verka i samhället. Rätten 

utövar makt och i det hänseendet bör den användas för att styra utvecklingen av automatiserade fordon 

på sätt som främjar de fördelar som dessa förutspås kunna medföra för den enskilde och för samhället 

i stort och som tar tillvara på grundläggande rättsliga värden.  
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Summary 

Old and new perspectives on Legal Responsibility? A Legal Study of Liability in the Context of 

Criminal Law regarding Self-driving/Connected Vehicles 

by Wanna Svedberg (VTI) 

 

The objective of this report is to analyze the legal prerequisites for liability under criminal law 

regarding self-driving/connected vehicles. This includes making visible and problematize legal 

constructions of responsibility in Criminal Law, and its concepts and principles that follow in relation 

to the knowledge developed within the field of Artificial Intelligence.  The overall question, which 

focuses on general provisions the Swedish Penal Code,1 is how criminal liability is constructed in law 

and if these constructions are compatible with the knowledge developed in the field of Artificial 

Intelligence. The sub question is what or which elements constitute legal responsibility and 

accountability under the Road Traffic Offences Act.  

The project aims to contribute to a deeper understanding of the law, the power that Law exercises, and 

its role and function in society, but also how technology impacts on the content of Law. The 

theoretical inspiration has been derived mainly from legal theories that give attention to and elucidate 

the relationship between Law and Society, and in addition, theories and perspectives of Criminal Law. 

The study uses traditional legal methods developed within the research field of Jurisprudence; this 

means applying legal sources such as preparatory works and Jurisprudence literature in the 

interpretation of legal provisions.  

The analysis shows that self-driving vehicles technologies are challenging Law in many ways inter 

alia the concept of “legal subject”. Furthermore, it reveals that general provisions as well as concepts 

and principles in the Swedish Penal Code as well as in the Constitutional Law are not well adapted to 

the technology in question. The concept “legal subject” is based on an image of a human as an 

autonomous being. As such, she has the ability of good judgment and is wise and insightful. She is 

also assumed to be free to make her own decisions without being subordinate to others. In a broader 

perspective, the Law defines what it is like to be a human being. In contrary, robot’s autonomy is 

determined where a human is situated in the "decision-loop". This study argues that the time is ripe to 

seriously discuss the concept "legal autonomy" particularly in relation to self-driving vehicles since 

the technology involved is challenging the very foundation of Law. Furthermore, that the concept 

autonomy, from a legal point of view, should instead be understood as a relational concept since this 

approach comprises the relationship between the physical driver and the automated system of the self-

driving vehicle.   

One of the legal prerequisites for liability under criminal law is that an “act” is not punishable unless it 

was committed intentionally or through carelessness. However, the concept “act”, covers both actions 

and omissions to do something. These are presumed to be subject of the individual’s control, which 

also represents the moral foundation of the blame. In the light of the facts above. i.e. regarding the 

concept autonomy, the report shows that there will be considerable difficulties in assessing blame. 

Furthermore, that it is necessary to provide ethics of how an autonomous vehicle should act in certain 

situations. The analysis highlights the four hierarchy rules, based on the three Laws of Robotics 

postulated by Asimov, that are focusing on avoiding collision to protect the most vulnerable road users 

instead of valuing lives. The Law exercises power, and in this regard, it should be used to steer the 

                                                      

1 As Christer Svennerlind has pointed out “the English equivalent of the Swedish denomination is ‘Criminal 

Code’ — not ‘Penal Code’”, Svennerlind, 2007, not 1. 
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development of the technique in ways that promotes the presumed benefits for the individual and for 

society in its entirety and to protect fundamental legal values. 
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1. Introduktion och om ämnets precisering 

NHTSA will interpret ‘driver’ in the context of Google’s described motor vehicle design 

as referring to the SDS [self-driving system], and not to any of the vehicle occupants.  We 

agree with Google its SDV [self-driving vehicle] will not have a ‘driver’ in the traditional 

sense that vehicles have had drivers during the last more than one hundred years. […]  

“If no human occupant of the vehicle can actually drive the vehicle, it is more reasonable 

to identify the ‘driver’ as whatever (as opposed to whoever) is doing the driving. In this 

instance, an item of motor vehicle equipment, the SDS, is actually driving the vehicle.2 

I februari 2016 konstaterade den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten National Highway Traffic 

Safety Administration (NHTSA) i ett brev till Google att ett artificiellt system som styr fordon kan 

komma att likställas med en mänsklig förare samt att regelverket behöver ses över och ändras gällande 

bland annat krav på ratt och pedal i fordon. NHTSA:s officiella brev till Google beskrivs medialt som 

ett stort och avgörande steg för införande av självkörande/uppkopplade fordon på allmänna vägar.3 

Den här studien handlar om ansvar och ansvarsutkrävande i bred bemärkelse i samband med 

trafikolyckor med självkörande/uppkopplade fordon. Att avgöra om någon är ansvarig för sina 

handlingar är inte okomplicerat i samband med att olyckor inträffar. I synnerhet gäller det 

självkörande/uppkopplade fordon eftersom nuvarande regelverk på olika nivåer utgår från en fysisk 

person, ett s.k. rättssubjekt,4 som kan ställas till svars för sina handlingar. Ett problem är att tekniken i 

sig avser att helt eller delvis ersätta föraren,5 där denne inte nödvändigtvis behöver befinna sig i det 

aktuella fordonet.6 Det senare gäller särskilt fordon med hög fordonsautomation.7 Ovanstående innebär 

                                                      

2http://isearch.nhtsa.gov/files/Google%20%20compiled%20response%20to%2012%20Nov%20%2015%20inter

p%20request%20--%204%20Feb%2016%20final.htm. Detta berörs även i delbetänkandet av Utredningen om 

självkörande fordon på väg, SOU 2016:28, sid. 114 ff. samt sid. 88 ff.  

3http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/02/10/google-computer-becomes-first-non-human-to-qualify-as-

car-driver/.  

4 Notera att i begreppet rättssubjekt inkluderas både fysisk och juridiska personer, och i vissa fall potentiella 

rättssubjekt, t.ex. ofödda barn. 

5 I en rapport som lämnades in till myndigheterna i Kalifornien, USA, redogjordes för den första olyckan med en 

förarlös bil som ska ha inträffat i mitten av februari 2016. Fallet har uppmärksammats medialt. Enligt Reuters 

ska olyckan ha skett vid en testkörning av en förarlös Google-bil, där Googles förarlösa Lexus RX450h vejde för 

sandsäckar som låg på körbanan samtidigt som en kommunal buss kom från andra hållet. I artikeln framkom 

också att testföraren i Google-bilen trodde att bussföraren skulle sakta ner eller låta Googles bil fortsätta, vilket 

alltså inte skedde och olyckan var då ett faktum, se http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0W22DG.  

   Den 7 maj 2016 ska den första dödsolyckan skett med en självkörande bil där Tesla Model S i semi-

självkörande autopilotläge ska ha kört in i en lastbilstrailer. Enligt Tesla ska orsaken ha berott på att kameran 

misslyckats med att detektera lastbilen och att radarn detekterade lastbilen som en skylt. En haveriutredning ska 

göras av den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA, se http://nyhetsbrev.viktoria.se/kommentarer-

om-tesla-olyckan/; http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-30/nhtsa-opens-investigation-into-fatal-

crash-in-tesla-on-autopilot;https://www.teslamotors.com/en_CA/blog/tragic-loss?redirect=no; 

http://www.vibilagare.se/nyheter/myndigheter-utreder-dodsolycka-i-tesla.    

6 Exempel på en situation där föraren befinner sig utanför fordonet är, som lyfts fram i betänkandet Vägen till 

självkörande fordon – försöksverksamhet, då fordonet ska parkera sig själv, SOU 2016:28, sid. 107. 

7 I betänkandet ovan (SOU 2016:28) har utredningen utgått ifrån Society of Automotive Engineers förslag (SAE) 

om en indelning av fordon i 5 automatiseringsgrader som beskrivs på följande sätt: ”Självkörande fordon delas 

in i högt automatiserade fordon (motsvarar nivå 4) och fullt automatiserade fordon (motsvarar nivå 5). Ett högt 

automatiserat fordon är ett självkörande fordon där en förare kan överlåta körningen till fordonets 

automatiserade körsystem. Ett fullt automatiserat fordon är ett självkörande fordon som är konstruerat för att 

föras utan förare. Ett sådant fordon har i stället en operatör […]”, SOU 2016:28, sid. 96. Den högsta nivån av 

automatiseringsgrad är enligt utredningen ”[…] ett fullt automatiserat körsystem som har kontroll över 
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att framförandet av fordonet inte utgör ett resultat av kontrollerade mänskliga gärningar utan att 

framförandet av fordonet istället handhas av ett automatiskt körsystem.  

Samhället beskrivs stå inför en omvälvande strukturomvandling mot en utveckling av alltmer 

automatiserade system. I media kan man dagligen läsa om den tekniska utvecklingen inom Artificiell 

intelligens (AI) i allmänhet och om självkörande/uppkopplade fordon i synnerhet.8 Som en följd av 

utvecklingen inom fordons-, IT och telekomsektorn och införandet av självkörande/uppkopplade 

fordon förutspås att människors rörlighet kommer att förändras mer under de kommande tjugo åren än 

den har gjort under de senaste hundra åren.9 Både nationellt och internationellt finns en klar och tydligt 

uttalad politisk vilja för att skapa rättsliga förutsättningar för försök med självkörande/uppkopplade 

fordon i allmän trafik och introduktion av sådana fordon i allmän trafik. Detta visar inte minst det 

politiska dokumentet Amsterdamdeklarationen (Declaration of Amsterdam Cooperation in the field of 

connected and automated driving 14–15 April 2016)10 som undertecknades den 14 april 2016 av 

samtliga 28 medlemsländer i EU. I Amsterdamdeklarationen har EU:s medlemsstater fastslagit mål 

och åtgärder med syftet att främja utveckling och introduktion av självkörande/uppkopplade fordon i 

allmän trafik, men också för att hantera de utmaningar som teknik- och systemutvecklingen innebär 

för såväl samhälle som individer.11   

                                                      

körningen i alla trafiksituationer och miljöer som en fysisk förare klarar av”, SOU 2016:28, sid. 107. Beträffande 

definitionen av de olika automatiseringsgraderna, se SOU 2016:28, sid. 38.  

   I likhet med Linda Johansson, som studerar robotar och etik utifrån ett filosofiskt perspektiv, använder jag 

termen ”autonoma system” som en samlande beteckning. Johansson inkluderar i termen robot, artificiell agent 

och UAV (unmanned aerial vehicle), se Johansson, 2013, sid. 2. I denna studie ingår i begreppet ”autonoma 

system” fordon som utrustats med en teknik som gör att fordonet kan agera i trafiken där föraren i varierande 

grad kontrollerar och manövrerar det, vilket kan jämföras med utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 

2016:28) som med ”automatiska körsystem” särskilt kopplar graden av automation till SAE:s indelning av 

fordon i 5 automatiseringsgrader. När autonoma fordon åsyftas specifikt används även beteckningar som 

automatiska, automatiserade fordon eller system eller autonoma körsystem.  

8 Se Wahlgren (JT nr 4 1989/90 s. 496-500). Med AI avser Wahlgren den vetenskap i vilken man söker utveckla 

maskiner som kan efterlikna människors sätt att tänka. Gällande den massmediala uppmärksamheten kring 

automatiserade system täcker denna allt från den liftande roboten Hitchbot, http://www.dn.se/kultur-

noje/kulturdebatt/misshandlad-liftarrobot-vacker-starka-kanslor/, Microsofts AI-assistent Cortana som utgör 

motsvarigheten till Apples Siri, http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/1ad9f823-492c-44e4-9f75-

68bf060e9f60@omni), drönaren Cybaero (en obemannad helikopter) som kan användas för både civilt och 

militärt bruk, http://www.dn.se/ekonomi/svenska-dronare-till-kina-for-800-miljoner/, roboten Bestic som utgör 

ett äthjälpmedel (som låter dig äta själv) för människor som av olika skäl inte kan använda sina armar och händer 

vid måltider, http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/article21239704.ab, robotmamman som kan 

utvecklas genom att anpassa sig efter sin omgivning och vara kreativ, d.v.s. bygga bättre och bättre ”robotbarn”, 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/article21249550.ab, Googles robot Atlas för att kunna 

användas vid diverse räddningsuppdrag, http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/598175ed-f9fa-

4874-a500-343772903f14@omni, Hitachis AI-robotchef som styr hela arbetslag. Förutom inom logistik hoppas 

företaget att tekniken ska kunna användas inom bland annat transport, finans och hälsovård, 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/article21456721.ab, till Finska postverkets drönarleveranser 

av paket till ön Sveaborg, http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/422aafcb-f169-4211-8717-

8053ee4c5e37@omni, se även not 32 i föreliggande studie. 

9 Declaration of Amsterdam Cooperation in the field of connected and automated driving 14-15 April 2016 

(http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/04/14/declaration-of-amsterdam). 

10 Declaration of Amsterdam Cooperation in the field of connected and automated driving 14-15 April 2016 

(http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/04/14/declaration-of-amsterdam).  

11Dir. 2015:114, Se även http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-01/uon-pw012716.php; 

http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press+Releases/dot-initiatives-accelerating-vehicle-safety-innovations-

01142016; http://home.bt.com/news/uk-news/driverless-cars-drones-and-spaceport-on-transport-agenda-

11364061725788; http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/99999504-600d-4678-9078-
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I Sverige antas självkörande/uppkopplade fordon bidra till bl.a. en bättre transportpolitisk 

måluppfyllelse, högre säkerhet, minskad miljö- och klimatpåverkan. En viktig utgångspunkt för 

transporternas roll och funktion i samhället betonades redan i den transportpolitiska propositionen för 

2000-talet, i vilken det slås fast att ”[d]et finns ett dynamiskt samspel mellan transportsystemet och det 

omgivande samhället som medför att transporterna får en mycket starkt strukturerande effekt på andra 

verksamheter”.12 Samtidigt framgår av formuleringen att transporter utgör ett medel för att uppnå 

andra centrala samhällsmål och är underordnat dessa.13  

Hur AI kan komma att påverka samhället har uppmärksammats av exempelvis Linda Johansson, vars 

forskning fokuserar på de filosofiska och etiska dilemman som omgärdar autonoma robotar och 

krigföring. Enligt Johansson, som utgår från Oxfordforskarna Carl Benedikt Freys och Michael A. 

Osbornes rapport från 2013, The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation, 

förutspås fyrtiosju procent av de amerikanska jobben att datoriseras inom ett par årtionden.14 Förutom 

rutinarbeten inom tillverkningssektorn, inkluderar procentandelen arbeten inom transport och logistik, 

detaljhandeln, kontor och administration, hushåll, medicin, vård- och omsorgsarbete, service, 

räddningstjänst, journalistik, juridik, finans m.fl.15 Ett rimligt antagande är att den tekniska 

utvecklingen troligtvis kommer att påverka även den svenska arbetsmarknaden, men i vilken 

omfattning är emellertid oklart. Inom transporter kommer sannolikt ett flertal kategorier av 

yrkeschaufförer att påverkas.  

Helt eller delvis självkörande fordon provkörs i trafik på flera olika håll i världen. För att nämna några 

introduceras i Sverige under 2017 världens första storskaliga pilotprojekt (Drive Me), då de första 

pilotbilarna kommer att rulla ut på Göteborgs allmänna vägar.16 Scania planerar att inom en snar 

                                                      

6307e22a4d84@omni; http://www.perthnow.com.au/news/western-australia/driverless-electric-shuttle-bus-to-

be-tested-on-perth-roads/news-story/ea54c6ddd20319ac1c8fe62ee7d0376c.   

12 Prop. 1997/98:56, sid. 14. Exempel på transportsystemets strukturerande effekt på andra verksamheter är 

försäkringsbranschen. I dagstidningen The Telegraph (februari 2016) uppmärksammas att de elva största 

försäkringsbolagen i Storbritannien gått samman för att möta ökningen av självkörande/uppkopplade fordon i 

samband med att Storbritanniens regering ser över regelverket för att introducera självkörande/uppkopplade på 

allmänna vägar. Företrädare inom The Automated Driving Insurance Group som leds av branschorganisationen 

Association of British Insurers menar att tekniken hotar att vända upp och ner på hela försäkringsindustrin. Här 

åsyftas särskilt vinster i branschen. Detta eftersom självkörande/uppkopplade fordon antas dramatiskt reducera 

antalet trafikolyckor vilket i sin tur prognosticeras medföra en minskning av försäkringspremier med upp till 80 

% inom en 25 årsperiod. Om andra än föraren kan hållas ansvariga, t.ex. fordonstillverkare, skulle det innebära 

och kräva en fullständig omstrukturering av försäkringsindustrin. Samtidigt understryker James Dalton (chef för 

allmän försäkringspolicy inom Storbritanniens försäkringsförening, Association of British Insurers [ABI] 

följande: “Contrary to what some people might expect, insurers are not standing in the way of this development 

but actively looking to support progress and innovation”. Se 

http://www.telegraph.co.uk/technology/news/12106757/Motor-insurers-form-alliance-to-tackle-driverless-

cars.html.  

13 Se Svensson, 2003, Se även Svedberg, 2013. 

14 Siffran behandlas i relation till arbetsmarknad och arbetslöshet. Av sammanhanget framgår dessutom att 

siffran tycks vara lågt beräknad. Utvecklingen inom robotekonomin (att allt fler arbeten utförs av robotar) kan 

istället komma att orsaka upp till sjuttiofem procents arbetslöshet, vilket anses bero på att teknologin utvecklas 

snabbare än ekonomin och att samhället inte hinner med, se Johansson, 2015, sid. 123-124.  

15 På senare tid och så sent som den 9 februari 2016 konstateras i Rapports nyhetssändning att utvecklingen av 

AI ”går i rasande fart” (benämns i nyheterna som ”konstgjord intelligens”), se 

http://www.svtplay.se/video/6278121/rapport/rapport-08-02-19-30?start=auto. I rapportsändningen ges bl.a. ett 

reportage från Linköpings universitet, där man utvecklar robotik. 

16http://www.lindholmen.se/nyheter/volvo-car-group-initierar-varldsunikt-pilotprojekt-med-sjalvkorande-bilar; 

http://www.volvocars.com/intl/about/our-innovation-brands/intellisafe/intellisafe-autopilot/drive-me. 
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framtid släppa sina första självkörande lastbilar för transporter.17 Inom ramen för FFI-projektet, 

IQMatic,18 har utvecklingen av Scanias testlastbil Astator varit så framgångsrik att lastbilen kan köra 

runt utan någon människa i förarsätet. Målsättningen är att ta fram en helt självkörande lastbil för 

svårare miljöer som gruvor. Ytterligare ett projekt som planeras går under namnet iQCity. I detta 

senare projekt ska en självkörande buss testas i Kista norr om Stockholm.19 Demonstrationen av testet 

har döpts till Connected Mobility Arena (CMA)20 som också är kopplad till WASP-projektet 

Automated Transport Systems. 

 I Europa provkörs förarlösa fordon för kollektivtrafikåkande på särskilda körbanor/körfält eller 

”gågator”. Exempelvis fick Europa 2014 sin första förarlösa busslinje som trafikerades av två 

förarlösa, eldrivna bussar i trafik i Oristano på den italienska ön Sardinien.21 I Rotterdam finns 

ParkShuttle bussar, i London Heathrow Pod och i Milton Keynes LUTZ Pathfinder. I Holland 

provkörs eldrivna "WEpod" bussar som förväntas introduceras på allmänna vägar i maj 2016.22 Från 

mars 2016 testkörs robottaxin på allmänna vägar i kuststaden Fujisawa i Japan med målsättningen att 

tas i bruk i full skala till de olympiska sommarspelen 2020.23 Under 2016 ska Australien för första 

gången introducera förarlösa bussen RAC (Royal Automobile Club). Bussen RAC, som kan 

transportera upp till 15 passagerare, ska inledningsvis provköras på stängda vägar i Perth men 

förhoppningen är att de ska kunna testas på allmänna vägar.24 Det kan således konstateras att frågan 

inte är om utan när helt eller delvis självkörande fordon i kvantitativ bemärkelse utgör en naturlig del 

av vår trafikmiljö.  

När det kommer till självkörande/uppkopplade fordon har utvecklingen av olika grader av 

fordonsautomation hos främst olika fordonstillverkare uppmärksammats medialt.25 I offentligt material 

                                                      

17 http://www.mentornewsroom.se/nyheter/sjalvkorande-fordon-snart-pa-allman-vag/. 

18 Forskningsprojektet utgör ett samarbete mellan KTH, Scania, Linköpings universitet, SAAB och Autoliv. 

19 http://www.mentornewsroom.se/nyheter/sjalvkorande-fordon-snart-pa-allman-vag/. 

20 CMA är ett samarbete mellan KTH, Ericsson och Scania inom ramen för ITRL och WASP. 

21 http://www.bussmagasinet.se/2014/10/forarlosa-bussar-pa-gang-i-europa/. 

22 http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/01/28/first-driverless-buses-travel-public-roads-in-the-

netherlands/; http://www.techinsider.io/driverless-wepod-shuttle-is-coming-to-netherlands-2015-9.  

23 http://www.theguardian.com/world/2015/oct/05/driverless-robot-taxis-to-be-tested-in-japanese-town.  

24 http://www.perthnow.com.au/news/western-australia/driverless-electric-shuttle-bus-to-be-tested-on-perth-

roads/news-story/ea54c6ddd20319ac1c8fe62ee7d0376c.  

25 Se exempelvis http://www.dn.se/ekonomi/sjalvkorande-lastbilar-kan-borja-rulla-i-tyskland-redan-i-ar/, 

http://robotnyheter.se/2013/01/07/autonoma-bilar-fran-audi-toyota-pa-ces-2013/, 

http://robotnyheter.se/2014/10/21/forarlos-audi-rs-7-korde-ett-varv-pa-hockenheim/, 

http://robotnyheter.se/2014/12/09/toyota-slapper-sjalvkorande-lexus-2017/, 

http://robotnyheter.se/2015/07/08/googles-sjalvkorande-bilar-nu-i-texas/, 

http://macworld.idg.se/2.1038/1.611960/om-fem-ar-kommer-apples-sjalvkorande-bil-eller,  

http://macworld.idg.se/2.1038/1.637527/the-guardian--apple-i-traff-om-reglerna-for-sjalvkorande-bilar, 

http://fof.se/tidning/2012/1/en-sjalvstyrande-bil-pa-berlins-gator, 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/article22011730.ab, funktions- och egenskapsspecifika 

automatiserade fordon, http://robotnyheter.se/2015/09/12/autobroms-ger-sakrare-bilar/, 

http://www.svd.se/googles-bilar-ska-registrera-luftfororeningar, fordon utrustade med V2V-teknik (vehicle to 

vehicle) och som därigenom kan ta emot informationen från såväl trafikljusen som från andra bilar, 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/a4849835-741e-44d8-a3a8-cda6eddee358@omni. samt 

lastbilar, http://robotnyheter.se/2015/05/07/har-ar-daimlers-sjalvkorande-lastbil/, 

http://www.expressen.se/motor/volvo-utvecklar-robot-som-hamtar-sopor/.  
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har ämnet behandlats i ytterst begränsad omfattning.26 Sammanfattningsvis anförs gällande 

fordonsautomation på vägtransportområdet27 vikten av att systematiskt följa utvecklingen och 

undersöka vilka konsekvenser en ökad automatisering kan få i det svenska transportsystemet samt för 

hur vi använder transportsystemet och planerar samhället. Därjämte påpekas särskilt att det saknas en 

adekvat lagstiftning som svarar mot den tekniska utvecklingen och att det finns ett stort behov av att 

utveckla infrastruktur och regelverk på olika nivåer.28 Det senare gäller i synnerhet ansvarsfrågan för 

när något händer, d.v.s. oberoende om orsakerna anses bero på den mänskliga faktorn eller det 

tekniska systemet. De potentiella vinsterna med teknikutvecklingen vilar på antaganden om att olika 

grader av fordonsautomation kommer att bidra till ökad måluppfyllelse av de transportpolitiska målen, 

ökad trafiksäkerhet och kapacitetsvinster i transportsystemet, ökad tillgänglighet för olika 

personkretsar samt till en bättre resursanvändning i samhället.29 Det framhålls även att såväl 

utvecklingstrender som prognostiseringar kring fordonsautomation baseras på mer eller mindre väl 

                                                      

26 Se rapport av Totalförsvarets forskningsinstitut, 2014; Trafikanalys, 2015a (Rapport 2015:6); Trafikanalys, 

2015b (Rapport 2014:8); Transportstyrelsen, 2014 (Dnr. TSG 2014-1316); Trafikverket, 2014 (TRV 

2013/65381. 

27 Termen vägtransportområdet ska i första hand förstås som en avgränsning mot andra trafikslag, närmare 

bestämt avses i denna studie landbaserade transporter på väg. Det innebär att termen inte avser automatiserade 

system inom exempelvis sjö- eller flygtransporter. I den fortsatta framställningen används även uttrycket ”på 

väg” och jag avser då samma betydelse som ovan. Se även prop. 2012/13:138, som baseras på 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av 

intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag. I ovan nämnda 

proposition avses med termen vägtransportområdet intelligenta transportsystem (ITS) för transporter på väg, där 

ITS definieras som ”system i vilka informations- och kommunikationsteknik tillämpas på vägtransportområdet, 

inklusive infrastruktur, fordon och användare, och för trafikledning och mobilitetshantering, samt för gränssnitt 

mot andra transportslag”, se prop. 2012/13:138, sid. 11 och 19. 

   Det bör i sammanhanget påpekas att uttrycket ”reglering av transportområdet” är mer komplex och har enligt 

Filip Bladini en betydligt vidare innebörd, exempelvis inkluderar han fysisk planering av vägar, bebyggelse, 

kollektivtrafik, rekreationsområden, samt trafiksäkerhetsfrågor, som även inkluderar teknisk standardisering av 

fordon, där det senare innefattar miljöstandardiseringar till exempel i form av utsläppskrav eller av reglering av 

miljöfarliga transporter. Sammanhängande områden till dessa är, enligt Bladini, fordonskontroll, 

försäkringsplikt, registrerings- och tillståndsfrågor, fordons- och vägtrafikskatter med flera. I ett 

näringsverksamhetsperspektiv ingår bolagsskatter, arbetstidsregler och konkurrensneutralitet mellan olika 

transportslag. Utöver dessa tar Bladini även upp handelspolitiken som en del av transportregleringen, se Bladini, 

2003, sid. 21.  

   En orsak till svårigheterna med att bestämma ”transportområdet” hänger samman med att det saknas en 

entydig definition av begreppet transporträtt. Begreppet transporträtt utgår dels från vilket transportslag som 

används d.v.s. sjö-, järnvägs-, flyg- och vägtransporter, dels vad som transporteras, gods eller personer. De fyra 

transportslagen regleras i sex regelkomplex vilka är Sjö, Järnväg, Flyg, Väg, Inlands vattenvägar och 

Kombinerade transporter, där regelkomplexen i sin tur kan delas in i nationella och internationella regler 

(exempelvis internationella konventioner). De senare följer enligt Svante O. Johansson i ännu lägre grad än 

nationell lagstiftning en klar och tydlig struktur, se Johansson, 2008, sid. 29. 

   Den rättsliga regleringen är i stora delar privaträttslig och fokuserar på antingen förhållandet mellan parter och 

mellan stater. Rättsreglerna reglerar bl.a. ansvaret för skada på person och gods under transport, dröjsmål vid 

utebliven transport, transportavtal, transportdokument, kredit- och säkerhetsfrågor et cetera. Andra frågor, till 

exempel de rörande trafiktillstånd och trafikregler, har däremot ansetts tillhöra offentligrätten. Sak- och 

personskador som uppstår i trafiken omfattas av försäkringsrätten, se Svedberg, 2013, sid. 33; Johansson, 2008; 

Johansson, 2001; Steneby, 1981. 

28 Trafikanalys, Rapport 2015:6, sid. 40.  

29 Med resursanvändning avses här hur mark och vatten skall användas i tid och rum (markutnyttjande). 

Exempelvis genom att frigöra körfält till andra trafikanter som cyklister och gående, men även till helt andra icke 

trafikändamål eftersom självkörande fordon inte kräver samma körfältsbredd som förarstyrda fordon. Vidare 

antas en ökad automatiserad fordonsflotta leda till minskad bränsle- och energiförbrukning, se  Trafikanalys, 

Rapport 2015:6. Transportstyrelsen, Rapport Dnr TSG 2014-1316, sid. 41-43.  
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underbyggda studier.30 Noteras kan att risker och hot mot samhället i stort däremot behandlas sparsamt 

eller inte alls i myndighetsmaterial.  

I Rapports nyhetssändning den 5 februari 2016 uppmärksammades att drönare (obemannade 

luftfarkoster) enligt polisen och andra brottsbekämpande myndigheter kan bli ett möjligt vapen för 

terrorister och kriminella,31 t.ex. kan de orsaka problem för flygtrafiken.32 Förutom nämnda problem 

kan de användas för att exempelvis spränga bomber i stora folksamlingar eller sprida gifter såsom 

mjältbrand och nervgasen Sarin. I Nederländerna tas hoten på största allvar. Där tränas och testas örnar 

för att fånga drönare. Inte endast drönare utgör ett reellt hot mot samhället utan även 

självkörande/uppkopplade fordon kan användas i ovanstående syften. Det är alltså fullt tänkbart att 

dessa fordon kan komma att användas för illegala syften, t.ex. för att utföra terrordåd eller vid rån.33 

Beträffande terrordåd är skillnaden mot dagens förhållanden att sådana fordon inte nödvändigtvis 

kräver en mänsklig förare (självmordsbombare). De kan inte heller stoppas med hjälp av örnar.  

På nationell nivå har den rättsvetenskapliga forskningen uppmärksammat AI främst inom ämnet 

rättsinformatik,34 bland annat med fokus på juridiska beslutsstödsystem och frågor inom ramen för 

allmän rättslära.35 Klart är att en ökad grad av automatisering på vägtransportområdet kommer att 

                                                      

30 Transportstyrelsen, Rapport Dnr TSG 2014-1316, sid. 41.  

31 http://www.svtplay.se/video/6308925/rapport/rapport-05-02-08-30. 

32 http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article22224572.ab.  

33 Det framhålls att drönare framtiden kan komma leverera allt ifrån mat och dryck till andra såväl legala som 

illegala varor som beställs från internet. Som redan nämnts använder finska postverket drönare för att leverera 

post (se tidigare not 8).  

I politiskt syfte har drönare använts av brittiska abortaktivister för att flyga över abortpiller från Irland till 

Nordirland. Aktionen utgjorde enligt aktivisterna en solidaritetshandling till alla kvinnor i Nordirland då 

politikerna inom nämnda länder anses ignorera mänskliga rättigheter. I respektive länder är abort kriminaliserat: 

i Irland kan otillåtet framkallande av abort leda till 14 års fängelse och i Nordirland är maxstraffet för att 

administrera abortpiller till personer livstidsfängelse, se http://www.dn.se/nyheter/varlden/abortdronare-flogs-in-

over-nordirland/.  

   Det kan också tänkas att drönare kan användas för humanitära hjälpsändningar innehållande mat, vatten, 

kläder, läkemedel, utrustning och andra förnödenheter för att bistå områden i nöd t.ex. på grund av krig, konflikt, 

naturkatastrofer osv. Idag används luftburna hjälpsändningar men de kräver oftast landbaserade transporter ut till 

nödområden. Något som kan antas inte kommer att behövas med drönare. Vidare kan de användas i samma syfte 

vid t.ex. flygplansolyckor i svårtillgängliga områden.  

34 Se exempelvis Magnusson Sjöberg, Cecilia, Svantesson, et. al., 2015, Rättsformatik som ämne bedrivs 

huvudsakligen vid Institutet för rättsinformatik vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Institutet för 

rättsinformatik (IRI) som forskningsmiljö synliggör och uppmärksammar olika problemställningar i gränslandet 

mellan juridik och informations- och kommunikationsteknik. Rättsinformatik som rättsområde beskrivs handla 

om tillämpning av rättsregler i olika digitala miljöer exempelvis på internet, men även i ett tidigare stadium, 

d.v.s. hur IT-program redan i den tekniska utformningen kan anpassas till juridiken. Se 

http://www.su.se/forskning/ledandeforskning/juridik/r%C3%A4ttsinformatik/r%C3%A4ttsinformatik-1.24790. 

35 Se Wahlgren (JT nr 4 1989/90 s. 500-501); Wahlgren, 2013. Ämnet allmän rättslära beskrivs på institutet för 

rättsinformatiks hemsida behandla teoretiska frågor som är gemensamma för alla rättsområden, ämnet inrymmer 

även andra perspektiv på rättsvetenskapliga frågeställningar som är hämtade från exempelvis humaniora, 

samhälls- och beteendevetenskap. Detta kan jämföras med ämnet rättsvetenskap som vid Göteborgs universitet 

givits en inkluderade ”gräns”. Svensson menar att formuleringen (nedan) visar dels att definitionen av ämnet inte 

är den enda möjliga, dels signalerar den att vad som kan studeras inom ämnet kan förändras: ”Med 

rättsvetenskap, såsom ämnet är definierat som undervisningsämne och forskningsämne på juridiska 

institutionen, förstås samspelet mellan samhällsutveckling och det rättsliga systemet. Genom att betrakta 

rättssystemets relationer till politiska, ekonomiska, sociala och kulturella samhällsförhållanden skapas förståelse 

för hur det rättsliga tänkandet, lagstiftningen och rättstillämpningen påverkas. Ämnet innehåller rätts- och 

idéhistoria, rättsfilosofi, samtida rättsteori, rättssociologi samt rättsekonomi [mina kursiveringar]”, se Svensson, 

2016. 
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förändra det juridiska landskapet. Rätten är ett medvetet skapat normsystem och som sådant utgör den 

statsmaktens yttersta och kraftigaste styrmedel mot en önskvärd samhällsutveckling. Traditionellt har 

rättens närmare innehåll successivt utvecklats genom bl.a. rättspraxis. Beträffande rättens innehåll i 

relation till teknisk utveckling i generell mening kan det enligt Peter Wahlgren antas att ”[…] rättens 

innehåll i större utsträckning [kommer] att bestämmas under systemutvecklingsfasen, och om de [sic!] 

finns speciella rättsliga värden som skall överföras till i en ny miljö så måste detta klargöras och 

artikuleras”.36 Vidare menar han att uppgiften för rättsvetare blir ”[…] att delta i systemutvecklingen, 

granska effekter, kritisera, peka på bister och förklara varför och hur systemen bör konstrueras så att 

juridiska kvaliteter bevaras”.37 Även om Wahlgren förhåller sig till utvecklingen av juridiska 

beslutsstödsystem menar jag att hans resonemang har relevans även för utvecklingen av 

automatiserade körsystem. Wahlgren menar att juridiken har gått från att varit ett redskap för att 

hantera problem till att alltmer handla om hur system38 som skall ta hand om problem skall och bör 

utvecklas. Ett viktigt skäl till att tidigt uppmärksamma de rättsliga frågorna är att all introduktion 

av ”effektiva system” inte nödvändigtvis är legitima, menar Wahlgren. Han exemplifierar med att 

strävanden om att skapa ett säkert och tryggt system med hjälp av tekniska åtgärder lätt kan leda till att 

allt och alla kontinuerligt övervakas vilket kan stå i strid med övergripande rättsprinciper. Detta bör 

enligt min uppfattning särskilt gälla uppkopplade fordon eftersom de blir bärare av eventuell 

integritetskränkande information. Wahlgren understryker att hänsyn behöver tas till etik och moral i 

dessa frågor. Liknande tankegångar om rätten och rättsvetenskapens ”roll” har framförts av bland 

andra Filip Bladini som menar att rättsvetarens roll kommit att mer likna lagstiftarens vilket enligt 

Bladini kräver en kognitiv öppenhet eftersom denne ”[…] medvetet och normativt designar rättsliga 

lösningar” som på olika sätt påverkar aktörer inom ett visst område.39  

På internationell nivå är den rättsvetenskapliga litteraturen ytterst sparsam och det är tydligt att 

rättsvetenskapen varken på nationell eller internationell nivå har ägnat fordonsautomation något 

nämnvärt intresse. För är att nämna några märks studier av Miranda A. Schreurs, Sibyl D Steuwer och 

Walker Smith, Bryant. Det kan även nämnas att det finns en nyligen utgiven (tysk) antologi från 2015, 

i vilken vissa artiklar behandlar olika rättsliga perspektiv på automatiserade fordon, därtill även etiska, 

politiska och sociala perspektiv samt utifrån en hållbar utveckling.40 Avsaknaden av rättsvetenskaplig 

forskning rörande ansvarsfrågor kring självkörande/uppkopplade fordon förklarar varför det helt 

saknas forskningsöversikter i de få myndighetsrapporter som utgivits och som refereras till i denna 

studie. 

Utvecklingen mot en alltmer avancerad teknologi väcker grundläggande ideologiska frågor. Ur ett 

rättsvetenskapligt perspektiv ger den upphov till grundläggande frågor i, om och till rätten som på 

olika sätt utmanar de grundantaganden, begrepp, principer och föreställningar som omgärdar rätten,41 

vilka ofta tas för givna. AI, däribland självkörande/uppkopplade fordon, aktualiserar till exempel 

frågor om rättssubjektets möjligheter och begränsningar som ansvarsgrund, dess samhälleliga funktion 

samt vad som konstituerar rättsligt ansvar och ansvarsutkrävande i en viss given lagstiftning, Vilka 

intressen ska prioriteras och hur ska avvägningar mellan motstående intressen göras? Förutsatt att det 

finns intressekonflikter – är det möjligt att fördela ansvar och om så, hur skulle en rättvis ansvars-

fördelning se ut gällande självkörande/uppkopplade fordon på väg i händelse av en olycka? Vad är 

                                                      

36 Wahlgren, 2013, sid. 419-420.  

37 Wahlgren, 2013, sid. 420.  

38 Tolkar Wahlgren som att han här åsyftar juridiska beslutsstödsystem. 

39 Bladini, 2003, sid. 18.  

40 Maurer, Markus, Gerdes, J. Christian, et. al., 2015.  

41 Beträffande definitionen av ”rätt(en)” se avsnitt 1.2. Teoretiska och metodologiska perspektiv och 

utgångspunkter. 
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rättvisa? På vilket sätt främjar respektive utmanar AI de värden som slås fast i grundlagen 

(regeringsformen), exempelvis att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet, välfärd, demokrati, att verka för 

jämlikhet och motverka diskriminering, att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella 

välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten, att verka för social omsorg och 

trygghet och för goda förutsättningar för hälsa, främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö 

för nuvarande och kommande generationer etc.42 Som tidigare beskrivits har rättsvetenskapen43 en 

viktig roll att fylla och då inte endast i efterhand för att hantera eventuella rättsliga problem som 

uppkommer till följd av teknik- och systemutvecklingen utan redan under teknik- och system-

utvecklingsfasen, som alltjämt pågår. Raymond Wacks har på ett illustrerande sätt understrukit 

rättsvetenskapens betydelse på följande sätt: ”[l]egal theory has a crucial role to play in defining, 

shaping, and safeguarding the values that underpin our society”.44 I föreliggande studie riktas intresset 

på ansvar i en straffrättslig kontext. Straffrätten hör till den offentliga rätten vilket för in ett tydligt 

maktperspektiv. Den offentliga rätten beskrivs som ”[…] statsmaktens utövande av tvångsmakt mot 

individerna”,45 mot bakgrund därav framstår det som särskilt viktigt att analysera ansvar utifrån en 

straffrättslig kontext. För att slå vakt om de rättsliga värdena utgör studien ett viktigt bidrag till rätts-

vetenskapen.  

1.1. Behovet av en bredare forskningsstudie och en idé om 
genomförande 

Denna studie utgör del av en planerad större forskningsstudie. För att underlätta förståelsen av före-

liggande studie och dess sammanhang kommer jag först att redogöra för den planerade (framtida) 

forskningsstudien, dess syfte och frågeställningar samt presentera en idé om genomförande.46 Därefter 

kommer fokus på föreliggande studie att beskrivas, vars syfte och frågeställningar alltså är densamma. 

Denna studies syfte är att analysera de rättsliga förutsättningarna för ansvar och ansvarsutkrävande 

gällande självkörande/uppkopplade fordon på väg.47 Här inkluderas förutom enskilda privatpersoner 

även verksamheter som knyter an till företag, myndigheter och andra organisationer. I syftet ingår att 

inom utvalda rättsområden synliggöra och problematisera rättsliga konstruktioner kring ansvar och 

ansvarsutkrävande samt de begrepp och principer som anses följa därav i förhållande till den kunskap 

som kommit att utvecklas främst inom ramen för Artificiell intelligens (AI).  

                                                      

42 RF 1 kap. 1-2 §§. Paragraferna uttrycker regeringsformens målsättningsstadganden och ger på så sätt uttryck 

för vissa särskilt viktiga mål och riktlinjer för den samhälleliga verksamheten. Formuleringarna i paragraferna 

har sina motsvarigheter i Sveriges konventionsåtaganden enligt FN-konventionerna om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter och om medborgerliga och politiska rättigheter. Det bör påpekas att stadgandena inte är 

juridiskt bindande, d.v.s. de ger inte upphov till några rättigheter för den enskilde som t.ex. reglerna om de 

grundläggande fri- och rättigheterna i 2 kap. RF, utan de riktar sig till alla som utövar offentlig makt, dvs. både 

normgivande organ och rättstillämpande myndigheter, hit hör t.ex. Transportstyrelsen. Målsättningsstadgandena 

förväntas genomsyra den materiella rätten. Se Hirschfeldt, Johan, Regeringsform (1974:152) 1 kap. 2 §, Lexino 

2015-07-01. Se även Lernestedt, 2015, där han behandlar rättsfilosofiska perspektiv på regeringsformens uttryck 

”likhet inför lagen” och ”lika värde” (formella och materiella likhetsöverväganden) samt alternativa sätt att 

handskas med denna typ av målsättningsstadganden.  

43 För en utförlig redogörelse av vad rättsvetenskap kan handla om, se exempelvis Wacks, 2015, sid. 1-13.  

44 Wacks, 2015, sid. 13. 

45 Lernestedt, 2015, sid. 13.   

46 Se figur 1 eller Bilaga 1, Projektets grundstruktur.   

47 Med förhoppning om att erhålla forskninganslag är tanken att kunna göra en fördjupad studie enligt den 

genomförandeplan som beskrivs i det följande.  
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Forskningsprojektets övergripande fråga som jag har för avsikt att besvara är:  

 Hur konstrueras ansvar och ansvarsutkrävande i rätten och hur svarar dessa mot teknik- och 

systemutvecklingen av självkörande/uppkopplade fordon på väg? 

Forskningsprojektets mål är att bidra till en djupare förståelse för rätten, den makt som rätten utövar 

och dess roll och funktion i samhället, men också om teknik- och systemutvecklingens inverkan på 

rättens innehåll. Tekniken utmanar och förändrar på olika sätt de grundläggande förutsättningarna 

kring frågan om ansvar och ansvarsutkrävande, det vill säga föreställningar om individen i rätten – 

rättssubjektet – och därmed synen på människan. Behovet av en sammanhållen och djupgående 

rättsvetenskaplig studie bedöms som mycket stort. Det planerade framtida forskningsprojektet för-

väntas bidra till ökad teoretisk medvetenhet och fördjupad kunskap om hur reglering av ansvar inom 

ramen för olika kontexter kan komma att styra såväl utformningen som utnyttjandet av tekniken, och 

därigenom utvecklingen av självkörande/uppkopplade fordon. 

1.1.1. Idé om genomförande  

Nedan följer en beskrivning av idén om genomförande av den planerade större forskningsstudien. Jag 

vill här understryka att det rör sig om en idé som är under utveckling. Således är genomförandeplanen 

för den planerade framtida forskningsstudien inte en gång för alla bestämd. Utifrån mina teoretiska 

och metodologiska utgångspunkter grundar sig min förståelse av ämnet ytterst på hur jag tar del av 

sammanhang och kunskaper som (i ett senare skede) kommer att forma all vidare bestämning av 

genomförandeplanen.48  

Med utgångspunkt i ovan beskrivna forskningsansats undersöks forskningsprojektets övergripande 

fråga utifrån tre specifika kontexter. Dessa är: 

I. Fordon- och trafiklagstiftning  

II. Straffrätt   

III. Civilrätt 

Som framgår följer den metodologiska behandlingen av rätten inte en traditionell indelning av rätten i 

s.k. rättsområden. Med traditionell avses förenklat att rätten delas in i två huvudområden: privaträtt 

och offentlig rätt.49 Skälet till detta är att fråga om ansvar och ansvarsutkrävande för självkörande/ 

uppkopplade fordon på vägtransportområdet inbegriper å ena sidan relationen mellan stat och individ 

(offentlig rätt), å andra sidan relationen mellan enskilda individer och företag (privaträtt). Oaktat att 

både straffrätt och fordon- och trafiklagstiftning tillhör den offentliga rätten kommer till synes 

straffrätten behandlas separat på grund av sin särpräglade karaktär.  Den skiljer sig från andra 

rättsområden på flera sätt, främst genom att den styrs av bestämda konstitutionellrättsliga regler, 

principer och begrepp, och i vissa avseenden internationellrättsliga sådana. Att en traditionell 

indelning av rätten frångås innebär att offentligrättsliga regler, i den mån det behövs, behandlas även 

inom den civilrättsliga kontexten. Syftet med tillvägagångssättet är att med utgångspunkt i skilda 

kontexter visa på olika rättsliga konstruktioner av ansvar och ansvarsutkrävande samt de särskilda 

problem som följer därav i förhållande till teknik- och systemutvecklingen av 

självkörande/uppkopplade fordon på väg.  

                                                      

48 Jag utvecklar mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter under avsnitt 1.2. Teoretiska och 

metodologiska perspektiv och utgångspunkter.  

49 Ramberg, et al., 2012, sid. 25-26.  
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Varje kontext delas in i en allmän del och en fördjupad del. Exempel på regleringar av intresse inom 

kontexten (1) Fordon- och trafiklagstiftning är på internationell nivå exempelvis 1949 års Genève-

konvention om vägtrafik och 1968 års Wienkonvention om vägtrafik och på EU-nivå, Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för 

godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och 

separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon och Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem 

på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag. Inom kontexten (2) Straffrätt 

undersöks i straffrättens allmänna del vissa definitioner, allmänna regler, begrepp och principer för 

straffrätten.50 Samma tillvägagångssätt används inom kontexten (3) Civilrätt, där undersöks gemen-

samma och kännetecknande regler, begrepp och principer avseende privaträttsligt ersättningsansvar.  

Den fördjupade delen utgår från en mer individ eller subjektorienterad syn som inkluderar både 

privata rättssubjekt och offentligrättsliga subjekt som möjliga ansvarskategorier. I den fördjupade 

delen, för att besvara den övergripande frågan, har följande underfråga formulerats:  

Vad eller vilka element konstituerar rättsligt ansvar och ansvarsutkrävande? 

Med element avses centrala och/eller återkommande rekvisit,51 termer, begrepp och ordval i samband 

med att ansvar och ansvarsutkrävande berörs, omtalas och beskrivs i det rättsliga materialet. Det 

innebär att jag gör en analys på textnivå av utvalda nationella lagar och förordningar inom respektive 

kontexts fördjupade del. Lagar och förordningar av intresse inom kontexten (1) Fordon- och 

trafiklagstiftning är exempelvis trafikförordning (1998:1276), trafikskadelag (1975:1410), fordonslag 

(2002:575), fordonsförordning (2009:211), inom (2) Straffrätt, lag (1951:649) om straff för vissa 

trafikbrott och inom (3) Civilrätt, skadeståndslag (1972:207), produktansvarslag (1992:18) och 

konsumenttjänstlag (1985:716).  

Det bör understrykas att ovan beskrivna idé om genomförande inte handlar om att finna de absoluta 

svaren.52 Således är ambitionen inte att ge en heltäckande bild av nuvarande regelverk på olika nivåer 

inom respektive kontexter.53 I figur 1 illustreras min idé om genomförande för den planerade större 

forskningsstudien. Med utgångspunkt i denna redogör jag i det följande för val av fokus i föreliggande 

studie.  

                                                      

50 Om straffrättens systematik, se avsnitt 2.1. Straffrättens grundläggande systematik och begreppsterminologi. 

51 Med rekvisit avses här de moment (förutsättningar) i en rättsregel som enligt rättsregeln ska vara uppfyllda för 

att en viss rättsföljd ska följa. Se även ”pliktregler” som beskrivs som ”äkta rättsatser” med vilket menas att 

reglerna är uppbyggda genom olika rekvisit. Tolkningsutrymmet i plikregler är ofta begränsat eftersom de är 

normrationella. Det innebär att regeln utgår från att det finns ett bakomliggande värde som skall 

operationaliseras genom tolkning av i första hand auktoritativa rättskällor, se Svedberg, 2013, sid. 85 ff. och not 

258. 

52 Här åsyftas rättsdogmatisk metod och jag utgår från Åsa Gunnarsson och Eva-Maria Svenssons beskrivning av 

rättsdogmatisk metod, d.v.s. ”[…] att tolka skriftliga rättskällor och att analysera rättsliga argumentationer i 

dessa källor […] i syfte att fastslå innehållet i dessa källor, gällande rätt […]”, se Gunnarsson och Svensson, 

2009, sid. 165.  

53 Se not 27 om svårigheter med definiera begreppet transporträtt samt uttrycket reglering av transportområdet, 

där det senare har en betydligt vidare innebörd. I förhållande till automatiserade system på vägtransportområdet 

kan det antas att automatiserade fordon eller automatiserad körning ur ett rättsligt perspektiv aktualiserar frågor 

inom även andra rättsområden som exempelvis plan- och bygglagstiftning, skattelagstiftning, 

arbetsrättslagstiftning m.fl. 
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Figur 1. Framtida forskningsprojektets grundstruktur och del av föreliggande studies syfte och 

frågeställningar.  

1.1.2. Syfte och frågor i föreliggande studie – ett utsnitt av den planerade större 
forskningsstudien 

Som tidigare berörts är syftet med denna studie att analysera de rättsliga förutsättningarna för ansvar 

och ansvarsutkrävande gällande självkörande/uppkopplade fordon på väg. I syftet ingår att inom 

utvalda rättsområden synliggöra och problematisera rättsliga konstruktioner kring ansvar och 

ansvarsutkrävande samt de begrepp och principer som anses följa därav i förhållande till den kunskap 

som kommit att utvecklas främst inom ramen för Artificiell intelligens (AI).  
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Föreliggande studie fokuserar på den straffrättsliga kontexten som beskrivits ovan. De tids- och 

utrymmesmässiga ramarna som har satts för detta arbete har till synes medfört en omfattande 

inskränkning av studien, inbegripet även studiet av den straffrättsliga kontexten. Det innebär bland 

annat att straffrättens allmänna del kommer endast att beröras översiktligt. Denna är tänkt att närmast 

utgöra en generell plattform för den efterföljande undersökningen av specialstraffrätten, närmare 

bestämt lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). Intentionen är inte att ge en detaljerad 

och uttömmande bild av hur straffrätten eller TBL ser ut i de delar som undersöks. Undersökningen 

fokuserar primärt på centrala straffrättsliga bestämmelser. Här åsyftas första kapitlet i straffrättens 

allmänna del som innehåller vissa definitioner, allmänna regler, begrepp och principer för straffrätten, 

t.ex. krav på uppsåt eller oaktsamhet. Som huvudregel är de tillämpliga också på specialstraffrättsliga 

brott.54 TBL undersöks utifrån frågeställningen vad eller vilka element konstituerar rättsligt ansvar och 

ansvarsutkrävande.55 Denna undersökning fokuserar på straffbestämmelsen vårdslöshet i trafik 

eftersom den i flera hänseenden innehåller de element som konstituerar straffrättsligt ansvar enligt 

TBL, d.v.s. inte endast för brottet i fråga. 

1.1.3. Avgränsningar 

I denna studie har det varit nödvändigt att göra omfattande avgränsningar, men även begränsningar 

avseende den rättsvetenskapliga litteraturen. Som framgått i studiens inledande avsnitt regleras de för 

närvarande fyra transportslagen i sex olika regelkomplex genom nationella och internationella regler.56 

Utifrån syftet fokuserar denna studie som nämnts på landbaserade transporter på väg.  

 Av tids- och utrymmesskäl berör undersökningen av den straffrättsliga kontexten inte internationella 

förhållanden.57 Mot bakgrund av syftet kommer detta inte att påverka studien nämnvärt då straff- och 

straffprocessrätten i huvudsak är en nationell företeelse som ligger till grund för utdömande av straff 

av nationella domstolar. Kännetecknande för straffrätten är att den av tradition setts som ett rätts-

område med utpräglad nationell karaktär, där rätten att bestraffa historiskt har uppfattats som ett 

utflöde av den nationella suveräniteten.58 

1.2. Teoretiska och metodologiska perspektiv och utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska och metodologiska perspektiv och utgångspunkter. 

Inledningsvis ges först allmänna teoretiska perspektiv och utgångspunkter och därefter specifika 

straffrättsliga sådana. Därpå följer studiens metodologiska perspektiv och utgångspunkter. 

1.2.1. Allmänna teoretiska perspektiv och utgångspunkter 

Generellt utifrån studiens teoretiska perspektiv och utgångspunkter ifrågasätts möjligheten att dra en 

skarp skiljelinje mellan teori och metod. Emellertid för att underlätta läsarens förståelse finns det dock 

fördelar med att framställningsmässigt behandla de båda skilt från varandra. 

Rättsvetenskap handlar om att söka meningsinnehåll i texter, och i det avseendet kan den vara 

normativ. Särskilt gäller detta den rättsdogmatiska metoden för att fastställa gällande rätt. Med 

                                                      

54 Asp, och Ulväng, 2014, sid. 15. 

55 Se figur 1 eller Bilaga 1, Projektets grundstruktur.  

56 Se not 27. 

57 Exempel på lagstiftning om trafikbrott och angränsande frågor är konventionen om straff för vägtrafikbrott 

lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands, lagen (1976:19) om internationellt samarbete 

rörande lagföring för brott, lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål samt i anslutning härtill 

förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål. För en grundligare redogörelse av 

internationella förhållanden på trafikområdet, se Ceder, Magnusson, et. al., sid. 48 ff. 

58 Asp, 2011, sid. 14 ff.   
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normativ avses att den gör anspråk på att tolka rätten på ett visst sätt, uttrycka hur något bör förhålla 

sig.59 Även om rättsvetenskapliga studier innefattar tolkning i någon mening syftar denna studie inte 

till att fastställa gällande rätt. Genom att tolka rättsregler är syftet som framgått att inom en viss given 

kontext visa på olika rättsliga konstruktioner av ansvar och ansvarsutkrävande samt de särskilda 

problem som följer med dessa i förhållande till teknik- och systemutvecklingen av självkörande/ 

uppkopplade fordon på väg. Viktigt att påpeka i sammanhanget är att normativ inte ska samman-

blandas med begreppet rättens normerande verkan, vilket det senare utvecklas längre fram.  

Denna studie utgår från en socialkonstruktivistisk syn på verkligheten som konstruerat av människor i 

samspel med varandra.60 Rätten är, så som ett skapat normsystem, en del av denna verklighet. Frågan 

om vad rätten ”är” kan därför inte fastslås en gång för alla utan med ”rätten” avses Åsa Gunnarsson 

och Eva-Maria Svenssons förenklade begrepp av rätt, d.v.s. ”[…] en process där föreställningar om 

vad rätten är uttrycks, kommuniceras och praktiseras i ett konkret sammanhang, som kan vara verkligt 

eller fiktivt”.61 Perspektivet får, förutom i ontologisk mening, betydelse även i en kunskapsteoretisk 

mening – frågan om hur vi når kunskap om verkligheten, och därmed kunskap om ”rätten”. Kunskap 

ses som konstruerad och kontextuell. Genom språket formas således rätten i ett konkret sammanhang 

av aktiva subjekt.62 

Begreppet ansvar har ingen entydig rättslig definition utan dess betydelse är kontextuell vars närmare 

innebörd bestäms av både rättsområde och sammanhang. För att kunna tala om ansvar och ansvars-

utkrävande förefaller det lämpligt att inledningsvis peka på möjliga sätt att se på ansvar eftersom 

ansvar i såväl allmänt språkbruk som i rättsliga sammanhang kan ges helt skilda betydelser.  

I. Ett sätt att tala om ansvar är att skilja mellan moraliskt ansvar och juridiskt ansvar. 

Juridiskt ansvar kan i sin tur delas in i straffrättsligt ansvar och civilrättsligt ansvar, 

varmed det senare inte sällan innefattar regler om privaträttsligt ersättningsansvar.63  

II. Ett annat sätt att se på ansvar är att utgå från en indelning av ansvarskategorier. Här kan 

urskiljas minst åtta ansvarskategorier i förhållande till självkörande/uppkopplade fordon. 

En sådan indelning kan då avse både offentligrättsliga64 och privaträttsliga organ. 

Exempel på ansvarskategorier är myndigheter, förare, fordonsägare, försäkringsbolag, 

                                                      

59 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 97.  

60 Wenneberg, 2001. För en närmare redogörelse om hur Wennebergs beskrivning av socialkonstruktivismens 

olika former som en sluttande tankeglidning kan användas som en teoretisk utgångspunkt i rättsvetenskapliga 

studier, se Svedberg, 2013, sid. 59 ff.  

61 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 105.  

62 Genom perspektivet avvisas även tanken på att det går att finna en ”objektiv” och allmängiltig kunskap.  

Kunskapssynen utgår i grunden från ”[…] att jag väljer den situation och process som jag betraktar som en källa 

för kunskap, liksom att jag väljer den omgivning och de delar av den sociala verkligheten som jag anser 

intressanta att studera. Detta gäller såväl val av rättsregler som studeras som vilka källor jag betraktar som 

kunskapskällor […] för att tolka dessa”, Svedberg, 2013, sid. 111 samt sid. 66. För en närmare genomgång av 

den syn på rätt, verklighet och språk som företräds i denna studie, se Svedberg, 2013, sid. 59 ff. Se även 

Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 131. 

63 Termen privaträttsligt ersättningsansvar är hämtat från Thomas Wilhelmsson. Wilhelmsson utvecklar 

begreppet ansvarsrätt i sin analys av samhälleliga förändringars konsekvenser för privaträtten, där ansvarsrätten 

antas kunna bli ”[…] en mer väsentlig del av privaträttens bidrag till det senmoderna välfärdsutbudet”, 

Wilhelmsson, 2001, sid. 14. Han argumenterar för att ansvarsrätten och avser då olika slags regler om 

privaträttsligt ersättningsansvar, kan ges nya funktioner och därmed en mer central betydelse i det senmoderna 

samhället.  

64 Med offentligrättsliga organ avses exempelvis regering, riksdag, statliga förvaltningsmyndigheter, regionala 

och lokala myndigheter, regioner, kommuner, landsting m.fl. 
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biltillverkare, underleverantörer till fordonsindustrin, leverantörer av ITS-tjänster65 samt 

systemdesigner/programmerare.  

III. Ytterligare sätt att se på ansvar är att betrakta ansvar som en personlig egenskap, eller 

”dygd”, d.v.s. att beskriva något om personens karaktär. Ansvar kan även kopplas till en 

viss roll, t.ex. yrkesroll eller till en viss position, t.ex. ansvarig utgivare. För straffrättsligt 

ansvar krävs uppsåt eller oaktsamhet som kan läggas gärningspersonen till last. I de fall 

kravet på subjektivt rekvisit efterges, d.v.s. att ansvar inträder när varken uppsåt eller 

oaktsamhet kan läggas gärningspersonen till last talar man om strikt ansvar. Ett ansvar 

som liknar det strikta är det som en utgivare enligt tryckfrihetsförordningen (TF) har för 

innehållet i en periodisk skrift (8 kap. 1 § TF). Här gäller nämligen en legalpresumtion 

för vetskap om innehållet i skriften.66 

Mot bakgrund av synsätten utgår studien från huvudsakligen punkt 1 och de krav som uppställs för att 

straffrättsligt ansvar ska kunna komma ifråga. Utöver ovanstående synsätt är ytterligare en aspekt på 

ansvar själva tidpunkten för ansvarets inträdande. En reglering av ansvar och ansvarsutkrävande kan 

avse en bedömning ex ante (på förhand, innan något har hänt) eller ex post (i efterhand, d.v.s. efter att 

något har hänt).  

Därutöver kan en reglering innebära att ansvar kan inträda vid olika tidpunkter, oberoende av att något 

har hänt. Här åsyftas riskfördelningsreglerna i civilrätten, t.ex. 4 kap. 11 § JB som stadgar att 

säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras medan den fortfarande är i 

säljarens besittning. Säljarens ansvar upphör vid det faktiska eller det avtalade tillträdet, även om 

köparen i det senare fallet dröjer med att tillträda. Vid den tidpunkten går alltså ansvaret för att 

fastigheten inte skadas eller försämras över till köparen. Motsvarande bestämmelse finns i 13 § 2 st. 

KöpL.67 Ytterligare exempel på att ansvar kan föreligga utan att något har hänt visar rättsprinciperna 

försiktighetsprincipen och preventionsprincipen i miljöbalken. Preventionsprincipen utvecklades 

med syftet att myndigheter i ett tidigare skede kan ingripa, d.v.s. innan den skada som sannolikt kan 

inträffa har inträffat.68 Utvecklingen av principen innebar en radikal förändring i angreppssättet, d.v.s. 

från en reparativ funktion till en förebyggande funktion. Reparativa åtgärder kan i bästa fall bidra till 

att miljöskadan blir just reparerad men de bedömdes inte vara tillräckliga. Framför allt aktualiserades 

de för sent för att kunna förhindra den. Ytterligare ett steg i preventionsriktningen är försiktighets-

principen i miljöbalken (2 kap. 3 §). Paragrafen beskrivs ge uttryck för den grundläggande skyldig-

heten för att göra vad som behövs för att se till att det inte uppstår skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Efterföljande paragrafer i samma kapitel utgör i praktiken 

specificeringar av vad som gäller enligt paragrafen i särskilda fall.69 I miljörättssammanhang finns 

många typer av risker som behöver hanteras. Försiktighetsprincipen som finns uttryckt på flera 

rättsliga nivåer hanterar enligt Christina Olsen Lundh osäkerheter – vilken risk som är rimlig att ta när 

man inte är säker på konsekvenser av ett visst agerande.70 Risken för skada på hälsa eller miljö anses 

alltså tillräcklig för ett krav.71 Som Michanek Gabriel och Charlotta Zetterberg påpekat är en annan 

sak att kravet kanske inte gäller i ett enskilt fall därför att kostnaderna blir oskäliga. Exempel på risker 

                                                      

65 Med leverantör av ITS-tjänster avses alla leverantörer av en ITS-tjänst, såväl offentliga som privata, se prop. 

2012/2013:138, sid. 11. Avseende definitionen av ITS, se not 27 (i denna studie). 

66 Prop. 1993/94:130, sid. 22.  

67 Grauers, Folke Jordabalk (1970:994), lagkommentar, Karnov internet (not 157-158). 

68 Olsen Lundh, 2010, sid. 262-263.  

69 Kruse, Joakim Miljöbalk (1998:808), lagkommentar, Karnov internet (not 28).  

70 Olsen Lundh, 2010, sid. 263. 

71 Michanek, och Zetterberg, 2004, sid. 51.  
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är, enligt Olsen Lundh, ”naturliga” risker, tekniska risker och socioekonomiska risker, där de senare 

hotar såväl miljön som mänskligheten. Hon beskriver försiktighetsprincipens innebörd enligt följande: 

Försiktighetsprincipen aktualiseras i situationer av vetenskaplig osäkerhet och erkänner 

vetenskaplig osäkerhet som central del i beslutsfattandet. Den är därmed av grund-

läggande betydelse i all seriös politisk hantering av miljön eftersom den medger att 

åtgärder vidtas på ett tidigt stadium; ett så tidigt stadium att miljöskada kan i bästa fall 

helt förhindras.72 

Med stöd i Nicolas de Sadeleer pekar Olsen Lundh även på principens relation till politiskt 

beslutsfattande och den paradox som finns i hur principen uppfattas.  

Försiktighetsprincipen handlar just om att fatta beslut när vetenskaplig säkerhet saknas 

samtidigt som beslutet om att försiktighet skall iakttas tenderar att kräva alltmer 

vetenskaplig säkerhet. Han [de Sadeleer] påpekar dock att försiktighetsprincipen inte 

skall ses som anti-vetenskaplig; snarare tvärt om [sic!]. Dess främsta syfte är snarare att 

få vetenskapen att medge när slutsatserna faktiskt är osäkra samt att få beslutsfattare att 

inte gömma sig bakom vetenskapen [min anmärkning].73 

Jag menar att ovanstående synsätt på ansvar och anslutande frågor, som hur risker ska fördelas kan 

överföras till ansvarsfrågan gällande självkörande/uppkopplade fordon. De frågor och problem som 

finns inom miljöområdet och som rätten hanterar liknar på många sätt de eventuella problem som kan 

uppkomma i förhållande till den alltjämt pågående utvecklingen inom forskningsfältet AI i allmänhet 

och till teknik- och systemutvecklingen gällande självkörande/uppkopplade fordon i synnerhet. Miljön 

likställs enligt synsättet med trafikmiljön. Därav finns det skäl att utgå från den innebörd som såväl 

försiktighetsprincipen som preventionsprincipen ger uttryck för i diskussionen om ansvar för 

självkörande/uppkopplade fordon – att göra vad som behövs för att se till att det inte uppstår skada, 

dödsfall eller olägenhet för människor som befinner sig i trafikmiljön. Ur ett lagstiftningsperspektiv 

menar jag att det i likhet med miljöområdet råder betydande osäkerhet. Det blir då nödvändigt att ställa 

sig frågan vilken risk som är rimlig att ta när man inte är säker på konsekvenser av ett visst system. 

Vidare att utifrån denna vetenskapliga osäkerhet fråga sig vad för krav kan eller bör ställas och hur 

(typ av reglering och på vilken nivå). I nästa led behöver man därutöver fråga sig när kravet ska 

ställas och på vem för att se till att det inte uppstår skada i trafikmiljön till följd av självkörande/ 

uppkopplade fordon på allmänna vägar. Det ska inte förstås som att trafikolyckor nödvändigtvis 

orsakas av dessa fordon. De risker som åsyftas utgår från samspelet mellan å ena sidan förare och det 

automatiska körsystemet och mellan sådana system (självkörande/uppkopplade fordon), å andra sidan 

mellan dessa och andra fordon i trafiken.   

1.2.2. Specifika (straffrätts)teoretiska perspektiv och utgångspunkter 

Det finns inga entydiga svar på frågor om varför och hur vi straffar. Rätten, i vilken straffrätten är en 

del av, är ett öppet system som ständigt interagerar med sociala, politiska och ekonomiska krafter. I 

den straffrättsliga litteraturen går det därför att finna olika straffrättsliga teorier som behandlar grund-

läggande frågor om varför och hur vi straffar och som framträder i strafflagstiftningen. Föreliggande 

studie utgår från principen om ultima ratio. Principen bygger på en syn på kriminalisering som en 

sista utväg, när inga andra medel står till buds, för att komma tillrätta med ett problem, åtminstone är 

den tänkt att ha den funktionen.74 Principen om ultima ratio är som Anna Wetter pedagogiskt beskrivit 

den ”[…] en abstrakt begränsningsprincip som riktar sig till lagstiftaren och ber denne att motivera 

                                                      

72 Olsen Lundh, 2010, sid. 264.  

73 Olsen Lundh, 2010, sid. 265.  

74 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 48. Se även SOU 2013:38 (del 1och 2); Heidenborg, (SvJT 2013 s. 302). 
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varför det är nödvändigt att tillgripa en straffrättslig sanktion som medel för att uppnå ett 

lagstiftningssyfte”.75 Petter Asp, Magnus Ulväng och Nils Jareborg menar att den bör utgöra en sista 

utväg eftersom straff är ”[…] en kraftig och relativt primitiv samhällsreaktion”.76  

Den teoretiska grunden för de moderna västerländska straffrättssystemen idag baseras i stora delar på 

upplysningstidens filosofi. Grundläggande centrala straffrättsliga principer som legalitetsprincipen 

och konformitetsprincipen utvecklades med stöd i upplysningstidens filosofi, och som en reaktion på 

orättfärdiga straffrättssystem samt för att tillgodose bristande krav på rättsäkerhet.77 Denna studie 

utgår från nämnda straffrättsliga principer så som de har beskrivits av Ulrika Andersson och Asp, 

Ulväng och Jareborg.78  

En förenklad beskrivning av innebörden av konformitetsprincipen är ”[…] att en person inte bör 

anses ansvarig för ett brott om hon eller han inte kunde rätta sig efter lagen”.79 Med ”kunde” ska 

förstås antingen ”förmåga” eller ”tillfälle”, eller båda. Av det följer att principen, enligt Andersson, 

kan indelas i följande fyra underprinciper: 

En person bör inte anses ansvarig för brott, om hon eller han 

1. inte hade förmåga att rätta sig efter lagen, 

2. inte hade tillfälle att rätta sig efter lagen, 

3. inte skulle haft förmåga att rätta sig efter lagen, även om… eller  

4. inte skulle ha haft tillfälle att rätta sig efter lagen, även om [tecken i 

original].80 

En person anses sakna förmåga att rätta sig efter lagen om hon eller han inte kan kontrollera sitt 

beteende. Emellertid förutsätter det att hon eller han vet vad som skall göras. Förutsättningar för att 

tillskriva någon en sådan oförmåga omfattar följande situationer: a) att en aktuell handling är 

ofrivillig. Exempelvis när gärningspersonen gör något när hon eller han är medvetslös, b) att en 

underlåten handling är omöjlig att utföra för personen på grund av t.ex. bristande styrka, kunskap, 

skicklighet, förlamning etc., c) att gärningspersonen är psykiskt störd på ett sätt som påverkar 

kontrollförmågan. Omständigheterna under punkt a) och b) hänger samman med kraven på 

gärningskontroll.81  

Andersson gör gällande att den främsta anledningen till att en person som har förmåga att rätta sig 

efter lagen men som saknar tillfälle att göra det, är att hon eller han saknar vetskap om vad som skall 

                                                      

75 http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=3086&area=2,6,10,16&typ=artikel&lang=sv.  

76 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 48.  

77 Andersson, 2004, sid. 47; Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 62.   

78 Det finns naturligtvis många fler rättsvetare inom det straffrättsliga fältet, men även inom andra rättsområden 

som rättshistoria, miljörätt, straffprocessrätt, processrätt etc. som har behandlat straffrättens grundläggande 

principer men av tids- och utrymmesskäl har det varit nödvändigt att begränsa den straffrättsliga doktrinen i detta 

hänseende. 

79 Andersson, 2004, sid. 48.  

80 Andersson, 2004, sid. 48.  

81 Beträffande ” gärningskontroll”, se avsnitt 2.1.3.1 Om handlingar i förhållande till gärningsculpa och uppsåt. 

2.1.3.1. Om handlingar i förhållande till gärningsculpa och uppsåt. Andersson påpekar i sammanhanget att flera 

fall som inryms under c) är utan relevans för frågan om brott förövats i svensk straffrätt. Hon menar att 

sinnessjukdom inte utesluter att gärningspersonen begår brott men däremot användningen av fängelse som 

påföljd, se Andersson, 2004, sid. 49.  
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göras. Vidare påpekar hon att vid underlåtenhet är fler typer av frånvaro av tillfälle aktuella. Som 

exempel nämns position, medel, utrustning och så vidare.82 Emellertid kan inte all frånvaro av relevant 

insikt tillåtas ursäkta gärningspersonen eftersom det skulle äventyra straffrättssystemets effektivitet. 

Av det skälet görs en uppdelning av villfarelse och okunnighet, där okunnigheten kan avse sådant som 

gäller vad gärningspersonen gör respektive sådant som gäller huruvida det hon eller han gör är 

otillåtet. Sammanfattningsvis kräver konformitetsprincipen enligt Andersson: 

1. att gärningspersonen skall ha förstått att hon eller han gjorde något visst, som 

omfattar en otillåten gärning och 

2. att detta var straffrättsligt otillåtet.83   

Frånvaro av insikt gällande första punkten är detsamma som att uppsåt saknas, medan frånvaro av 

insikt av den andra punkten är irrelevant i svensk rätt. Slutligen anses konformitetsprincipen, förutom 

att ligga grund för legalitetsprincipen, ge stöd för vissa krav på kriminaliseringens utformning, varav 

vissa kan sammanfattas i skuldprincipen. Principen innebär att endast den som bevisats skuld bör 

drabbas av straffrättsligt ansvar samt att straffet inte bör vara strängare än vad som motsvarar måttet 

av skuld.  

Som ovan nämnts utformades legalitetsprincipen under upplysningstiden. I grunden respekteras 

principen av varje stat som gör anspråk på att vara en rättsstat. I den rättsvetenskapliga litteraturen, s.k. 

doktrin, beskrivs principen varit gällande i svensk straffrätt under minst 200 år. Principen utvecklades 

mot bakgrund av dåtidens krav på begränsning av furstarnas och domstolarnas godtycke. Förenklat 

innebär principen för det första ett förbud mot retroaktiv strängare lagstiftning. Ett sådant krav på 

lagstiftningen innebär att medborgare kan förutse när och hur de kan bli föremål för straffrättsliga 

ingripanden. På så sätt fungerar principen som en garanti för rättssäkerheten. Eftersom förutsebarheten 

är beroende av hur olika gärningstyper är kriminaliserade ställer principen för det andra krav på 

lagstiftningens begriplighet och precision. För det tredje kräver principen, för att brott skall föreligga 

och straff kunna utdömas, stöd i skriven lag (”nulla poena sine lege”, ”nulla poena sine crimine”, 

”nullum crimen sine poena legali” – inget straff utan lag, ingen straff utan brott, inget brott utan 

kriminalisering genom lag).84 För det fjärde innebär principen förbud mot att tillåta analogisk rätts-

tillämpning till den tilltalades nackdel som sedan 1994 även gäller som förbud mot analogisk rätts-

tillämpning av straffbuden (BrB 1:1). Konkretiserat innebär analogiförbudet att en föreskrift, genom 

en analogisk tillämpning, inte får utsträckas utöver vad ordalydelsen tillåter.85  

Ytterligare en teoretisk utgångspunkt i studien är straffrättssystemets traditionella indelning i tre 

nivåer: kriminalisering (lagstiftningsnivå), påföljdsbestämning vid bevisad brottslighet 

(domstolsnivå) och slutligen verkställighet av påföljd (administrativ myndighetsnivå).86 

Nivåindelningen utgör ett verktyg för att undvika att blanda samman olika nivåer i ett försök att ge ett 

och samma svar på i grunden mycket olikartade frågeställningar, menar Asp, Ulväng och Jareborg. 

Därigenom är det betydligt lättare att strukturera ”pusselbitarna”. Här åsyftas framför allt frågor om 

varför vi har ett straffsystem och hur vi bör distribuera straff. Svaret på varför-frågan är ”för att 

förhindra att skadliga gärningar begås”, där svaret på hur-frågan är ”genom att bestraffa efter 

                                                      

82 Andersson, 2004, sid. 49 samt not 138.  

83 Andersson, 2004, sid. 49. 

84 Asp, Ulväng, et. al., sid. 62.   

85 Andersson, 2004, sid. 50 ff.; Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 62 ff.  

86 Jareborg, 2006, sid. 13; Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 45. 
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förtjänst”, som huvudsakligen bygger på förtjänst- och rättviseprinciper.87 Av det följer att straff-

rättssystemets övergripande syfte, däribland kriminaliseringens syfte, är nära sammanbunden med 

allmänpreventiva hänsyn. Den förutsätter en tro på straffrättssystemets förmåga att undertrycka 

skadliga beteenden och till att göra samhället anständigt. Frånvaron av en sådan tro skulle systemet 

framstå som både brutalt och omoraliskt.88 På domstolsnivå bygger systemet på vedergällnings-

principen som har att göra med distribution av straffansvar. Bestraffning i det enskilda fallet måste 

rättfärdigas genom hänvisning till den enskilde, genom eget beteende, gjort sig förtjänt av. Systemets 

verkställighetsnivå (enligt Jarborgs terminologi administrativ myndighetsnivå) har att göra med en 

viss anpassning av systemet för att minimera påtagliga negativa effekter från individualpreventiv 

synpunkt. Sammanfattningsvis får vi på så sätt följande förenklade begreppskedjor:  

1) kriminalisering (lagstiftningsnivå) – allmänpreventiva hänsyn  

2) domstolsnivå – vedergällningsprincipen samt  

3) administrativ myndighetsnivå/systemets verkställighetsnivå – individualpreventiva hänsyn.  

Med utgångspunkt i ovanstående indelning är den fråga som aktualiseras på lagstiftningsnivå vilka 

skadliga gärningar önskar vi förhindra med hjälp av straffrättssystemet när det kommer till 

självkörande/uppkopplade fordon (varför-frågan). Föreliggande studies fokus ligger primärt på 

kriminalisering (lagstiftningsnivå) – allmänpreventiva hänsyn. Konkretiserat innebär det att under-

sökningsobjektet är rätten (lagtext) som i huvudsak tolkas med hjälp av förarbeten, rättsvetenskaplig 

litteratur samt rättspraxis.  

Kriminalisering innebär att en viss gärning förbinds med ett hot om straff. Det finns anledning att 

närmare utveckla begreppet kriminalisering, dess syfte och funktioner. Syftet med en kriminalisering i 

västvärldens länder är bl.a. att verka handlingsdirigerande – den avser att påverka människor som 

uppehåller sig där lagen gäller. En kriminalisering kan innefatta ett förbud eller påbud, med vilka en 

viss typ av beteende önskas undertryckt respektive frammanad.89 Som framgått beskrivs kriminali-

sering ofta ha ett allmänpreventivt syfte om huvudsyftet är en förening av moral- och vanebildning 

med allmän avskräckning.90 Individualpreventiva tankegångar som ”[…] ändamålsenlig kapacitering, 

behandling, varning eller annan individrelaterad påverkan”,91 anses däremot höra hemma på verk-

ställighetsnivå. Kriminaliseringen kan också innefatta en expressiv funktion (symbolfunktion) sido-

ställt med avskräckningsfunktionen.92 Genom att vissa handlingar utpekas som socialt förkastliga är 

kriminalisering ett ytterst påtagligt sätt för statsmakterna att påvisa att vissa handlingar inte överens-

stämmer med officiella ställningstaganden eller är oförenliga med önskvärd samhällelig ordning. Nils 

Jareborg beskriver syftet med kriminalisering vara allmänprevention – och kommunikation av sam-

hälleliga värderingar.93 Han konstaterar att laglydnad sällan är en funktion av enbart kriminali-

seringens hot om straff och att många gånger är dess preventiva effekt ofta svag och ibland obefintlig. 

Emellertid betonar han att man behöver se kriminalisering på följande sätt: ”[ä]ven] om en viss 

kriminalisering i förväg bedöms som relativt ineffektiv, är den tänkt att [sic!] vara en del i ett 

                                                      

87 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 46. 

88 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 46. 

89 Beträffande människors handlingsutrymme vid förbud eller påbud, se avsnitt 2.1.3.2. Om straffbar 

underlåtenhet. 

90 För en mer ingående beskrivning av kriminaliseringens syften, se Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 47 ff.  

91 Jareborg, 2006, sid. 14.  

92 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 50.  

93 Jareborg, 2006, sid. 13. 
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normativt system som över hela linjen antas ha en betydande handlingsdirigerande verkan. För en del 

människor är det faktum att en gärning har straffbelagts alltid ett tillräckligt skäl för att avstå från att 

utföra den”.94 Med andra ord, rättsliga normer har i första hand till syfte att påverka mänskliga 

beteenden, verka moralbildande och ha en vanebildande inverkan på medborgarna, i synnerhet gäller 

det de rättsnormer som uttrycks i straffrätten.95 På så sätt utövar rätten makt i det att den styr det 

mänskliga tänkandet och förståelsen av tillvaron på livets alla områden, däribland trafikbeteenden i 

trafikmiljöer.  

Ett annat sätt att se och uttrycka rättens funktioner är utifrån Eva-Maria Svenssons begrepp rättens 

normerande verkan.96 Med normerande menar E-M. Svensson att ”[…] bli norm för något samt att 

styra förståelsen av något”.97 Med begreppet avses förenklat att människor över tid internaliserar 

rättsliga normer (om hur något bör vara/uppfattas) så som sina egna. E-M. Svensson menar att ”[…] 

eftersom en av rättens funktioner är just att styra beteendet hos människorna är förankringen väsentlig 

och avgörande för hur pass djup internaliseringen av rätten blir. Internaliseringen av rätts-

föreställningen ses som mer central än rätten som tvångsordning”.98 Denna internaliseringsprocess 

anses vara av stor betydelse för hela rättsordningen eftersom människor relativt sällan överväger 

positiva respektive negativa konsekvenser av varje enskild handling innan den företas.  

Detta bekräftas också i en rättssociologisk avhandling med titeln Sociala normer och regelefterlevnad 

Trafiksäkerhetsfrågor ur ett rättssociologiskt perspektiv av Måns Svensson. Med utgångspunkt i 

SARTRE 399 som avrapporterades i juni 2004 anför M. Svensson följande: 

I många länder, däribland Sverige, anger en övervägande majoritet (80 procent) att de 

känner sig obekväma om de inte använder sig av bilbälte. Obehaget uppstår sannolikt 

som ett resultat av att normen om bältesanvändning hos de flesta är internaliserad och att 

den därmed också står i överensstämmelse med egna attityder. Att inte använda bälte 

leder då till känslor av skuld och skam.100  

Ytterligare exempel som M. Svensson tar upp i sin avhandling är rattfyllerilagstiftningen som infördes 

1923 för att komma till rätta med rattfylleriet på 1920-talet. Reformen genomfördes trots protester från 

såväl opinion som experter. Enligt författaren utgör rattfyllerilagstiftningen ett exempel ”[…] där 

lagstiftaren gått före den allmänna opinionen i en paternalismisk [sic!] anda och där man prioriterade 

trafiksäkerhetsintressena och satt dem före befolkningens dryckesbehov”.101 Författaren återger de 

argument som framfördes av 1927 års trafiksakkunniga mot införandet av en rattfyllerilagstiftning 

(SOU 1929:16, s. 129): 

Under dylika förhållanden kan det vid ett första betraktande synas som om ett strängt 

upprätthållande av kravet på förares fullständiga avhållsamhet från alkoholhaltiga drycker 

                                                      

94 Jareborg, 2006, sid. 13. 

95 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 49-50.  

96 Rättens normerande funktion används här i samma betydelse som rättens normerande verkan.  

97 Svensson, 1997, not 12.   

98 Svensson, 1997, sid. 225-226.  

99 Sartre är ett forskningsprojekt som löpt över en längre tid och där omfattande mätningar gjorts vid tre 

tillfällen: 1990-1991, 1996-1997 och slutligen 2002-2003, där varje mätperiod har resulterat i en delrapport 

(SARTRE). Projektet har finansierats av de Europeiska Gemenskapernas kommission och Generaldirektoratet 

för energi och transport tillsammans med deltagande nationer. 

100 Svensson, 2008, sid. 196.  

101 Svensson, 2008, sid. 18. 
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vore det enda effektiva medlet för borteliminerandet av de risker som förarnas alkohol-

förtäring kan medföra för trafiken. En lagstiftning av dylik innebörd torde dock helt visst 

icke komma att i praktiken medföra de resultat som med densamma åsyftas /…/ Ett 

överskridande av lagen i ej ringa utsträckning torde vara att emotse och detta utan att det 

allmänna rättsmedvetandet kommer att med större skärpa reagera häremot. En dylik lag 

skulle medföra minskad respekt för lagarna samt även giva upphov till spioneri och andra 

trakasserier [tecken i original].102 

M. Svenssons båda exempel visar med önskvärd tydlighet rättens normerande verkan.103 

Uppfattningen om att bil och alkohol inte hör ihop torde idag vara en självklarhet för de flesta 

människor. Med det menas att människor inte endast på grund av straffbestämmelser avhåller sig från 

att köra bil när de intagit alkohol utan för att det skulle vara förenat med skuld och skam. Något som 

förstärker normen, att det är fel att köra bil när man intagit alkohol, är sannolikt den forskning som 

entydigt visar på försämrade körförmågor vid intag av alkohol och kunskap om sambandet mellan 

vägtrafikolycka (dödsolycka) och alkohol. 

Det förefaller okontroversiellt att hävda att alla samhällen eller mänsklig samvaro kräver någon form 

av normsystem för att styra beteenden och hantera konflikter. Dessa kan vara av olika slag, t.ex. 

rättsliga, religiösa, etiska, moraliska eller mellanmänskliga sådana. Rätten utgör ett av flera möjliga 

sätt att sanktionera normer. I sammanhanget kan man dock fråga sig om vad som skiljer rättsliga 

normer från andra normer. Enligt det synsätt som förespråkas i denna studie, baserat på rätts-

sociologiskt perspektiv, har vissa normer fått rättslig form medan andra regleras i t.ex. religiösa, etiska 

eller ekonomiska normsystem. Karaktären av rättsliga normer är, förutom ”[…] dess tillkomstsätt och 

förankring i en politisk-demokratisk och rättslig tvångsordning”, att de har skänkts vissa särskilda 

egenskaper.104 Håkan Hydén menar att normer genom att upphöjas till rättsregler kopplas en statlig 

tvångsmakt för regelns upprätthållande. En annan viktig skillnad är att sanktionen i rättsregler är skild 

från normen så att ”[…] den kan göras gällande separat och fungera som ett påtryckningsmedel när 

normen som sådan inte ger upphov till handling i enlighet med normens innehåll”.105 Detta sätt att se 

på normer och hur de uttrycks i och genom rätten är viktigt vid analyser av rätten, men också i för-

hållande till utvecklingen av självkörande/uppkopplade fordon. Detta, eftersom ”[p]roblemet med 

automatiska system i allmänhet är att de inte är automatiska, utan måste göras automatiska. Det 

innebär att vi på förhand måste bestämma hur en självkörande bil ska agera i en viss given situation” 

utifrån givna rättsliga normer.106 Att de måste ”göras” automatiska innebär att det finns en människa 

                                                      

102 Svensson, 2008, sid. 18. 

103 Exempel inom familjerättens område är barnagaförbudet, se Svensson, 1997, sid. 237. E-M. Svensson nämner 

även införandet av bilbältestvång samt särskild skyddsanordning för barn tex. bilbälteskudde eller bilbarnstol, 

VTK 117a §. Föräldrabalken 6:1 stadgar bl.a. att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling. Rätten för föräldrar att i uppfostringssyfte aga sina barn borttogs redan 1966, men det 

kom att dröja fram till 1979 till ett generellt förbud mot all form av kroppsbestraffning mot barn infördes, se 

Saldeen, 1997, sid, 12, 55 och 66. 

Inom straffrätten kan nämnas prostitutionslagstiftningen som visar på symbolvärdet i att reglera i vissa frågor. 

Lagstiftningen är normerande i det att den pekar ut vilken handling som anses socialt förkastlig, d.v.s. köpet av 

sexuell tjänst. Den avser att styra förståelsen av prostitution som en icke önskvärd samhällsföreteelse, eftersom 

den medför allvarliga skador för både enskilda och samhället samt relationen i könshandeln (mellan könsköparen 

och den prostituerade kvinnan) är ojämlik och att kvinnan anses vara den som behöver skyddas, eftersom hon är 

den som utnyttjas för att tillfredställa mannens sexualdrift, se Svedberg, 2003, sid. 10-11.   

104 Svensson, 1997, sid. 207. E-M. Svensson påpekar att hennes definition av normer stämmer överens med 

Håkan Hydéns, se Svensson, 1997, not 26.  

105 Hydén, 2002a, sid. 40. Se även Hydén 2002b.  

106 Ågren, 2015, sid. 41. 



VTI rapport 915  33 

eller flera bakom ”görandet”. Avancerade algoritmer i självkörande/ uppkopplade fordon baserar sig 

sannolikt på rådande normer kring beteenden i trafiken som för närvarande anses acceptabla respektive 

inte är det ur trafiksäkerhetssynpunkt. Normer som alltså kommer till uttryck i gällande nationella och 

internationella trafikregler. Dessa ska inte uppfattas som självklara utan de kan förändras. Om man 

utgår från Jareborgs synsätt ska de algoritmer som skapas utgå inte endast från gällande trafikregler 

utan reglerna ska förstås och ses som en del i ett normativt system som enligt Jareborg tillsammans 

antas ha ”en betydande handlingsdirigerande verkan”.  

Ytterligare en viktig aspekt är att lagstiftningen, i förhållande till självkörande/uppkopplade fordon, 

ska förhålla sig till trafiksäkerhet på kort sikt och samtidigt verka normerande på lång sikt. Det senare 

innebär i sammanhanget att de normer som uttrycks i rättsregler vilka ger anvisningar om acceptabla 

trafikbeteenden upplevs som självklara hos människor över tid, att hot om straff inte längre är av-

görande för att människor ska avstå från förkastliga (riskfyllda) beteenden i trafik. Den fråga som 

aktualiseras är om lagens normerande verkan kan komma att på sikt fungera på samma sätt på 

automatiska körsystem, d.v.s. som hos människor. Det skulle innebära att skapa algoritmer som på 

egen hand kan förändra det normativa system som talar om för det automatiska körsystemet vad det 

får och inte får göra – men då inte med syftet att normer som uttrycks i rättsregler upplevs som 

självklara hos det automatiska körsystemet – utan att det ”förstår” och ”internaliserar” normer som 

präglas av omsorgsetik.  

Ovanstående leder över till frågan om vilka normer som bör prägla såväl rätten som automatiska 

körsystem. Eftersom trafiksäkerhet och trafikbeteende i grunden handlar om att visa hänsyn till och 

omsorg om andra människor (medtrafikanter) används i denna studie begreppsparen rättvise-

rationalitet och omsorgsrationalitet som ett sätt att beskriva ett skapat normsystem som mer eller 

mindre styrs utifrån endera rationaliteter. Denna studie utgår från Åsa Gunnarssons och Eva-Maria 

Svenssons beskrivning och redogörelse av begreppsparen rättviserationalitet och omsorgsrationalitet, 

de i sin tur utgår från filosofen Virginia Helds resonemang.107 Gunnarsson och Svensson beskriver 

innebörden av omsorgsetik och rättviseetik vara följande: 

Med omsorgsetik menas en etik som utgår från en psykologisk logik om relationer och 

omsorg om sin nästa, medan rättviseetik utgår från en formell rimlighetslogik. Den förra 

uppmärksammar det konkreta sammanhanget, förtroende, tillmötesgående av behov och 

befrämjande av omsorg om sin nästa. Det senare fokuserar på abstrakta principer som 

formell rättvisa, jämlikhet och individuella rättigheter. En rättviseteori handlar, enligt 

Held, inte bara om rättvisa mellan olika subjekt utan också om omsorgen för sin nästa på 

såväl individuell, lokal och global nivå […].108 

Held beskrivs utgå från Carol Gilligans utvecklingspsykologiska studier gjorda på kvinnor och män.109 

Begreppsparen omsorgsrationalitet och rättviserationalitet har vunnit insteg i feministiska rättvise-

teorier, där de har använts som en kritik mot traditionella rättviseteorier. Feministiska särarts-

teoretiker110 menar att rätten präglas av en rättviserationalitet. Held menar att ”[o]msorg borde, 

                                                      

107 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 150. 

108 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 150. 

109 Gunnarsson och Svensson beskriver Gilligans teori som ”[…] en psykologisk teori om kvinnors och mäns 

olika utvecklingsmönster när det gäller att tänka och relatera till sin omgivning. Kvinnor tänker i termer av 

omsorg och män i termer av rättvisa”, Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 153. 

110 Feministiska särartteoretiker utgår från särartsteorin, vilken utgår från perspektivet att det finns biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor. Detta kan jämföras med liberalfeminism där istället likheten mellan könen 

betonas, och att de på den grunden ska behandlas lika. Beroende av perspektiv (likhet- eller särartsperspektiv) 

kommer olika åtgärder att föreslås för att uppnå jämställdhet eller för komma till rätta med ojämställdhet i 

samhället.  
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tillsammans med rättvisa, kunna ligga till grund för såväl en personlig, politisk och global etik och för 

den rättsliga regleringen […]”,111 och argumenterar för att omsorgsetiken bör komplettera den rättvise-

etiska aspekten. Det omsorgsrationella perspektivet, ansvarstagandet, förknippas i första hand med 

kvinnor och kvinnors liv. Det bör i sammanhanget påpekas att omsorgsperspektivet förekommer i 

rätten och i trafiksammanhang kan det sägas ha fått en mer ”praktisk” prägel. Ett exempel på detta 

torde vara nollvisionen som infördes genom propositionen Nollvisionen och det trafiksäkra samhället 

(prop. 1996/97:137). Nollvisionen beskrivs på följande sätt: 

Nollvisionen är i grunden ett etiskt förhållningssätt där omsorgen om människors liv och 

hälsa är ett fundamentalt krav vid transportsystemets utformning och funktion. 

Människans förmåga att tåla fysiskt våld ska därför vara normgivande vid utformningen 

av transportsystemets olika delar [min kursivering].112 

Nollvisionen utgår från vissa principer för ansvarsfördelning där systemutformarna utpekas ha det 

yttersta ansvaret för vägtransportsystemets utformning, skötsel och användning.113 Därutöver har 

trafikanter ett ansvar för att följa det regelverk som gäller för användningen av vägtransportsystemet 

och i den mån trafikanter av olika skäl inte följer regelverken ska systemutformarna vidta ytterligare 

åtgärder för att motverka att människor dödas eller skadas allvarligt i trafik.  

1.2.3. Metodologiska perspektiv och utgångspunkter 

Det finns många möjliga metoder för att undersöka rättsliga frågeställningar. Föreliggande studie 

använder rättsvetenskapliga metoder. Wahlgren har på ett pedagogiskt sätt försökt beskriva juridisk 

metod och juridiska beslutsprocesser – vad en jurist egentligen gör.  

Enkelt uttryckt söker jurister i olika situationer efter textstycken (t.ex. domslut eller 

paragrafer), materiella rättsregler, metodregler. Reglers kopplingar till andra regler, 

begrepp, begreppsdefinitioner, formalia om specifika rättsreglers giltighet i tid och rum 

samt faktauppgifter som hör till det problem juristen söker lösa. Många av dessa 

komponenter finns uttryckta i texter som återfinns i olika dokument, men dokumenten i sig 

är sällan eller aldrig målet för sökprocessen [tecken och kursivt i original].114 

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att tillvägagångssättet inte syftar till att föra en argumentation 

för att fastslå innehållet i dessa källor, gällande rätt. Genom att undersöka hur ansvar och ansvars-

utkrävande konstrueras inom en avgränsad del av rätten, den straffrättsliga kontexten, är syftet med 

studien som helhet istället att analysera de rättsliga förutsättningarna för ansvar och ansvarsutkrävande 

                                                      

111 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid 144. I rättsliga sammanhang argumenteras det för att se omsorg som ett 

grundläggande drag i mänskligt liv och att detta drag bör erkännas filosofiskt och inte för att kvinnor skulle vara 

mer omsorgsorienterade i en grundläggande mening, Gunnarsson och Svensson, 2009, sid 150.   

112 Prop. 2008/09:93, sid. 32.  

113 Med systemutformare avses ”offentliga och privata organ som ansvarar för utformning och drift av 

vägtransportsystemet såsom exempelvis vägar, fordon och transporttjänster. Även de som ansvarar för olika 

stödsystem för en säker trafik som utbildning, övervakning etc. är systemutformare”, prop. 2008/09:93, sid. 32. 

114 Wahlgren, 2013, sid. 399. Frågor om juridikens metod(er) utgör en ändlös diskussion inom rättsvetenskapen. 

Emellertid skulle det ta alltför för stort utrymme i anspråk för att redogöra för den. Vad som däremot framstår 

som klart är att juristens arbetsmetoder präglas av en metodologisk pluralism. Ibland styrs metoden av frågan, 

ibland av valet av perspektiv på juridiken och dess funktion i samhället. Med andra ord, det finns inte en juridisk 

metod utan för såväl forskare som praktiker finns det flera juridiska metoder som kan tillämpas. Detta visar inte 

minst antologin Juridisk metodlära från 2013 i vilken olika juridiska metoder presenteras och hur dessa kan 

användas för att få olika perspektiv och lösningar på juridiska frågeställningar, se Korling och Zamboni, 2013. 
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gällande självkörande/uppkopplade fordon på väg. Som tolkningsunderlag används huvudsakligen 

förarbeten, doktrin och i viss mån rättspraxis.  

I studien tillämpas ett metodologiskt förhållningssätt som innebär att vedertagna tolkningar av en viss 

lagstiftning (eller ett lagrum) ifrågasätts och problematiseras i förhållande till den kunskap som 

utvecklats inom forskningsfältet AI. Exempelvis kan det handla om att problematisera Högsta 

domstolens tolkningar av vad som ska förstås med att en vägtrafikant ”i väsentlig mån” brister i 

omsorg och varsamhet, som enligt 1 § första stycket i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 

ska dömas för vårdslöshet i trafik. I en situation där en förare överlåtit körningen (förandet av 

fordonet) till fordonets automatiserade körsystem, eller brustit i sin kontroll av det automatiska 

körsystemet, eller genom att inte förstå, uppfatta eller hörsamma systemets varningssignaler kan man 

fråga sig om denne eller det automatiska körsystemet ska betraktas som ”vägtrafikant” i ovanstående 

situationer. I dagens reglering inryms inte automatiska körsystem i definitionen av ”vägtrafikant”. 

Ytterligare en fråga är om den fysiske föraren i ovanstående situationer kan anses att ”i väsentlig mån” 

brustit i omsorg och varsamhet? Vid bedömningen av gärningsculpa och uppsåt som tar sin utgångs-

punkt i den medvetna kontrollerade handlingen (eller underlåtenhet i förhållande till följden) uppstår 

sannolikt betydande bevissvårigheter. En intressant fråga i sammanhanget är om rätten (i framtiden) 

kan komma att erkänna andra medvetanden än organisk sådan. 

Ett viktigt påpekande i sammanhanget är att studien till synes skiljer sig från VTI-rapporter genom 

tillämpning av Oxfordsystemet framför Harwardsystemet gällande referenser samt att den innehåller 

en omfattande notapparat. Emellertid kan en omfattande notapparat för den ovana läsaren förefalla 

betungande. Detta är dock inte syftet, tvärtom, notapparaten används som brukligt i rättsvetenskapliga 

studier för att utveckla, förklara, reflektera och/eller för att behandla angränsande frågor oftast i syfte 

att inte mer än nödvändigt tynga ner texten. Detta är också en förklaring till valet av referenssystem.  
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2. Ansvar och ansvarsutkrävande i en straffrättslig kontext 

För att förstå hur ansvar och ansvarsutkrävande kan komma i fråga i en straffrättslig kontext undersöks 

nedan översiktligt straffrättens allmänna del. Som framgått i studiens inledande kapitel kommer denna 

undersökning att fokusera på brottsbalkens första kapitel som innehåller vissa definitioner, allmänna 

regler, begrepp och principer för straffrätten.  

2.1. Straffrättens grundläggande systematik och begreppsterminologi 

Straffrätten är en juridisk disciplin som ingår i den offentliga rätten. Till skillnad från civilrätten,115 

som reglerar förhållandet mellan enskilda personer (inkluderat juridiska personer), reglerar den 

offentliga rätten förhållandet mellan enskilda och det allmänna (stat-individ).116  

Straffrätten brukar indelas i allmän straffrätt och specialstraffrätt, där den senare regleras utanför 

brottsbalken. Den straffrättsliga lagstiftningen utanför BrB är betydande både i fråga om antalet 

brottstyper och mängden förövade brott än BrB. Utanför BrB regleras exempelvis brott mot trafik-

lagstiftningen.117 Utöver nämnda distinktion indelas straffrätten i en allmän del och en speciell del. I 

straffrättens allmänna del finns allmänna regler om brott, påföljder för brott och vissa andra 

rättsverkningar av brott medan straffrättens speciella del innehåller regler om enskilda brottstyper118 

och straff för dessa. Dessa återfinns i BrB:s s.k. brottskatalog (kap. 3-22), där särskilt angivna 

gärningar beläggs med straff.  

2.1.1. Vad är ett brott? 

Termen brott utgör en teknisk straffrättslig term och kan beroende på sammanhang få olika betydelser. 

Inte sällan förekommer även andra uttryck med samma betydelse exempelvis ”brottslig gärning”, 

”straffbelagd gärning” eller ”otillåten gärning”. De fyra vanligaste betydelserna av termen brott är a) 

brottstyp, som åsyftar endast de för brottstypen speciella rekvisiten, b) med brottsart avses exempelvis 

att brottsarten stöld innesluter brottstyperna stöld, snatteri och grov stöld, c) konkret gärning (som 

uppfyller rekvisiten i en brottsbeskrivning samt d) konkret gärning (som uppfyller alla rekvisit för 

ansvar och innebär förenklat att rekvisiten för dels otillåten gärning, dels rekvisiten för personligt 

ansvar är uppfyllda).119  

2.1.2. Gärningsbegreppet och angränsande termer och begrepp 

En grundläggande förutsättning för bedömning om huruvida ett brott har begåtts är att något har 

inträffat,120 vilket kommer till uttryck i BrB 1:1. I paragrafen definieras ett brott som en gärning som 

är beskriven i brottsbalken eller i annan lag eller författning och för vilken straff är föreskrivet. 

                                                      

115 Benämningen civilrätt härstammar från det romerska uttrycket ius civile (som vid dåvarande tidpunkt hade en 

delvis annan innebörd). Synonymt med civilrätt förekommer i Sverige och på den europeiska kontinenten 

benämningen privaträtt. Detta bör skiljas från indelningen av olika rättssystem, exempelvis det 

kontinentaleuropeiska rättssystemet Civil Law, som förenklat baseras på den stiftade lagen, och den 

angloamerikanska Common Law som historiskt sett framför allt har utvecklats genom domstolspraxis (Case 

Law). Se Ramberg, et al., 2012, sid. 26 ff. Det innebär bland annat att en viss försiktighet bör iakttas vid 

jämförelser av olika staters reglering av ansvar för autonoma system på vägtransportområdet.  

116 Se Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 22-24.  

117 Ytterligare exempel på specialstraffrätten är skatte-, tull-, miljö, alkohol- och narkotikalagstiftningen, se Asp, 

Ulväng, et. al., 2010, sid. 22.  

118 Se Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 42-43.   

119 Se Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 42-43.  

120 Se avsnitt 1.1.1. Idé om genomförande avseende rättsliga bedömningar ex post och ex ante. 
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Paragrafen fick sin nuvarande lydelse den 1 juli 1994. Som framgår av bestämmelsen gäller den 

generellt och inte endast på brottsbalkens område. Bestämmelsen anger på så sätt vad som ska gälla i 

vissa centrala straffrättsliga hänseenden. Som tidigare berörts innebär det att brottsbalkens reglering av 

det s.k. subjektiva rekvisitet, d.v.s. krav på uppsåt eller aktsamhet som ska uppställas vid olika brott 

blir tillämplig även på specialstraffrätten, t.ex. lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.121 Viktigt 

att notera är att som brott räknas inte bara fullbordade brott utan också försök, förberedelse och 

stämpling i den utsträckning dessa gärningsformer är straffbelagda. 

Att förstå vad en handling är i en straffrättslig kontext, d.v.s. sådana handlingar som kan föranleda 

straffrättsligt ansvar, är inte så enkelt som det vid en första anblick framstår vilket framgår nedan. 

Eftersom handlingsbegreppet i straffrätten är central för straffrättsligt ansvar, motiverar det en närmare 

undersökning vid analyser av ansvar och ansvarsutkrävande i förhållande till självkörande/ 

uppkopplade fordon. Gärningsbegreppet utgör ett samlande begrepp och inkluderar både handlingar 

och underlåtenhet.122  För underlåtenhet är det tillräckligt med att man låter något ske eller avstår från 

att ingripa när ett ingripande borde ha skett. Det betyder att ”[b]rottet består alltid i mänskliga 

gärningar, inte i t.ex. tillstånd eller egenskaper varöver man inte har kontroll”.123 Att det ska röra sig 

om mänskliga handlingar innebär att straffrättsliga bedömningar inte avser kroppsrörelser där de förra 

(handlingar) anses sociala och de senare fysiska, och som sådana är de möjliga att förklara med hjälp 

av anatomiska och fysiologiska termer. I den straffrättsliga litteraturen ges som exempel skillnaden 

mellan att A lyfter armen och att A:s arm rör sig. En handling har alltid en motsvarighet i en 

kroppsrörelse, men inte tvärtom. Asp, Ulväng och Jareborg låter förstå att handling och kroppsrörelse 

tillhör två olika sorters verkligheter. Förhållandet mellan dessa verkligheter menar de kommer till 

uttryck i ”[…] de ändlösa filosofiska diskussionerna om viljans frihet och förhållandet mellan kropp 

och själ”.124  Författarna beskriver handlingen som föremål för individens kontroll och därigenom är 

den ”[…] beroende av dennes skäl, motiv, avsikter, föreställningar, böjelser, önskemål osv.”125  

Till ovanstående kan det tilläggas att i Sverige kan endast fysiska personer begå brott och straffas 

därför (mänskliga gärningar), vilket kan jämföras med många andra länder där även juridiska personer 

kan begå brott och straffas.126 I allmänt språkbruk talas det ibland om att t.ex. stater, kommuner, bolag, 

föreningar och andra sammanslutningar har gjort något otillåtet. Inte sällan framgår att det inträffade 

beror på brister i organisation, ledning eller kontroll. Det betyder att även juridiska personers 

handlande på något sätt måste föras tillbaka på mänskligt handlande, menar Asp, Ulväng och Jareborg. 

Syftet med att straffbelägga t.ex. ett företags handlande beskrivs vara att främst ”[…] möjliggöra 

ådömandet av sanktioner, som på ett kännbart sätt drabbar företagen – vilket förutsätts kunna påverka 

ett företags ledning att vidta åtgärder för att förhindra otillåtet handlande inom företaget”.127  

                                                      

121 Prop., 1993/94:130, sid. 1. Notera att avseende medverkansansvar gäller den generella bestämmelsen endast 

för sådana brott för vilka föreskrivs fängelse.  

122 Sandahl, Karin Brottsbalk (1962:700), lagkommentar, Karnov internet (not 1). Se även Se Asp, Ulväng, et. 

al., 2010, sid. 80.  

123 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 79.  

124 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 81.  

125 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 81.  

126 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 80. Asp, Ulväng och Jareborg betonar att även om juridiska personer inte kan 

föröva brott kan de under vissa förutsättningar åläggas företagsbot för brott som har begåtts i verksamheten (BrB 

36:7 §) samt pekar de på förekomsten av administrativa sanktioner som riktar sig mot företag både på nationell 

nivå och inom EU-rätten, t.ex. konkurrensskadeavgift för överträdelser av konkurrenslagen och administrativa 

böter för överträdelser av EG:s konkurrensregler. 

127 Se Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 80. 
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Beträffande straffrättens terminologi och systematik görs i den rättsvetenskapliga litteraturen av 

tradition en indelning av brotten, i abstrakt mening, mellan ommissivdelikt (av latinets ”ommittere” = 

”underlåta”) och kommissivdelikt (av ”committere” = ”begå”). Det senare bestäms negativt och 

omfattar alla brottstyper som inte är ommissivdelikt. Ommissivdelikten är brottstyper som kan 

överträdas endast genom underlåtenhet medan kommissivdelikt alltså utgör de brottstyper som kan 

överträdas både genom handling och (ibland) genom underlåtenhet. Vid ommissivdelikten utkrävs 

ansvar alltid därför, och endast därför, att en person inte har gjort något visst som han eller hon borde 

ha gjort, menar Asp, Ulväng och Jareborg.128 Författarna nämner som ett exempel på en förväntad 

handling bestämmelsen om fyndförseelse (BrB 10:8), där icke-företagandet av en sådan handling är 

tillräckligt för ansvar. I nämnda bestämmelse beskrivs det straffsanktionerade som att 

gärningspersonen inte fullgör vad som är föreskrivet om skyldigheten att tillkännagiva hittegods.129 

Utöver en indelning av brotten i ommissivdelikt och kommissivdelikt görs ytterligare en distinktion 

avseende konkreta brott, d.v.s. där man skiljer mellan äkta och oäkta underlåtenhetsbrott. Äkta 

underlåtenhetsbrott avser överträdelser av en bestämmelse om ett ommissivdelikt, då däremot ett 

oäkta underlåtenhetsbrott avser en överträdelse av ett kommissivdelikt om överträdelsen sker genom 

underlåtenhet. Med handlingsbrott ska då förstås överträdelser av kommissivdelikt genom handling.130 

Till de oäkta underlåtenhetsbrotten, d.v.s. på vilka sätt kommissivdelikt kan överträdas genom 

underlåtenhet återkommer jag till under avsnittet om straffbar underlåtenhet. 

Notera att ovan nämnda bestämmelse om fyndförseelse utgör ett s.k. blankettstraffbud och dess 

tillämpning förutsätter en reglering i annan lagstiftning, t.ex. finns bestämmelser om hittegods i lagen 

(1938:121) om hittegods.131 I rättsfallet NJA 2012 s. 105, som rörde brott mot arbetsmiljölagen, 

framgår beträffande legalitetsprincipen och dess tillämpning att s.k. blankettstraffbud – 

straffbestämmelser som fylls ut genom hänvisningar till regler i andra författningar – ansetts 

principiellt godtagbara. Legalitetsprincipen har alltså inte bedömts utgöra något hinder mot blankett-

straffbud däremot accepteras inte s.k. generalklausuler i straffrätten mot bakgrund av kravet på 

begriplighet och precision.132 Vad som enligt min mening är intressant i målet är dels att Högsta 

domstolen konstaterar att blankettstraffbud inte strider mot legalitetsprincipen, dels förekomsten av 

blankettstraffbud som sådana, d.v.s. den rättsliga konstruktionen för straffrättsligt ansvar. 

Kännetecknande för blankettstraffbud är att de ofta föreskriver att den som överträder ett förbud eller 

påbud i ett visst sammanhang ska dömas till straff. Därutöver kan utformningen av den straff-

sanktionerade gärningen komma att närmare fastställas av den myndighet som efter bemyndigande av 

regeringen ges behörighet att meddela föreskrifter om vissa skyldigheter. Majoriteten av de special-

straffrättsliga bestämmelserna är av blankettkaraktär,133 och inom trafikområdet är blankettstraffbud 

vanligt förekommande. Ansvarsbestämmelser på trafikområdet är emellertid fördelade på flera 

författningar. Bland dessa är de mest centrala författningarna lag (1951:649) om straff för vissa 

trafikbrott (TBL), som innehåller straffbestämmelser av allmän karaktär med syftet att tillgodose den 

                                                      

128 Se Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 117.  

129 Straffbud som uttryckligen kriminaliserar underlåtenhet, t.ex. bestämmelsen om fyndförseelse, gäller inget 

krav på garantställning eftersom lagstiftaren genom att ange under vilka förutsättningar man är skyldig att handla 

redan har tagit ställning till vilka personer som är skyldiga att handla, d.v.s. de som enligt Asp och Ulväng 

befinner sig i en sådan situation som anges i straffbudet, se Asp och Ulväng, 2014, sid. 26. Beträffande 

innebörden av begreppet garantställning se avsnitt 2.1.3.4. Särskilt om garantläran. 

130 För en närmare genomgång av begreppen, se Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 117 ff.; Sjögren (SvJT 2014 s. 

170). 

131 Se Friberg, Sandra Brottsbalk (1962:700), lagkommentar, Karnov internet (not 541).  

132 NJA 2012 s. 105. 

133 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 28. 
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grundläggande trafiksäkerheten. Trafikförseelser (lindrigare brott) regleras i ett antal andra trafik-

föreskrifter där den viktigaste är trafikförordningen (1998:1276), (TraF). M. Svensson menar att ”den 

stora skillnaden mellan de två författningarnas konstruerande av brottsbeskrivningarna är att i TBL 

innehåller varje straffbestämmelse en heltäckande beskrivning av den förbjudna gärningen, medan 

TraF däremot kännetecknas av blankettstrafförbud, vilket mycket förenklat innebär att den straff-

belagda gärningen inte närmare definieras. TraF:s straffbestämmelser är tillika subsidiära både i 

förhållande till TBL och till BrB. Det innebär att TraF endast är tillämplig i de fall då det inte före-

ligger brott enligt TBL eller BrB [min kursivering]”.134   

2.1.3. Vad innebär kravet på uppsåt? 

Uppsåtsläran är komplex och en djupgående undersökning låter sig inte göras eftersom en sådan skulle 

ta alltför stort utrymme i anspråk. Av det skälet undersöks översiktligt innebörden av kravet på uppsåt. 

De idag erkända uppsåtsformerna är avsiktsuppsåt (tidigare direkt uppsåt), insiktsuppsåt (tidigare 

indirekt uppsåt) och likgiltighetsuppsåt (tidigare eventuellt uppsåt).135 Uppsåt som skuldrekvisit 

behöver således inte särskilt anges i respektive straffbestämmelse, men däremot oaktsamhet. 

Uppsåtsbegreppet beskrivs innehålla två huvudelement: ett kognitivt element och ett voluntativt 

element. Den förra menar de relatera till den ”kunskapsmässiga eller intellektuella föreställningen” 

hos gärningspersonen.136 För att beskriva denna föreställning används underbegrepp som vetskap, 

visshet och insikt. Den senare beskriver gärningspersonens ”inställning eller attityd till följden och 

omständigheterna”.137 De underbegrepp som förekommer till detta är t.ex. avsikt, syfte och ibland vilja. 

Asp, Ulväng och Jareborg sammanfattar uppsåtsformerna ta sikte på följande: a) syfte (avsiktsuppsåt), 

                                                      

134 Svensson, 2008, sid. 97. M. Svensson fokuserar i sin avhandling på TBL och TraF men påpekar att 

straffbestämmelser rörande trafikområdet även finns i andra lagar, t.ex. körkortslagen (1998:488) och 

fordonslagen (2002:574).  

135 Det nya uppsåtsbegreppet utvecklades av Högsta domstolen. De rättsfall som är av betydelse för denna 

utveckling och som brukar nämnas är NJA 2002 s. 449, NJA 2004 s. 176 (HIV-domen), NJA 2005 s. 732, se 

Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 319 ff.; Sandahl, Brottsbalk (1962:700), Karnov internet (not 2). Det första fallet 

(NJA 2002 s. 449) handlade om att en gärningsperson framfört ett fordon rakt mot en person, som undgick att bli 

påkörd endast genom att hoppa åt sidan. Gärningspersonen åtalades för grov misshandel (BrB 3:5 och 23:1) 

alternativt framkallande av fara för annan (BrB 3:9). Det rådde stor oenighet bland justitieråden avseende det 

eventuella uppsåtet i dess hypotetiska form. Två justitieråd bestämde till slut utgången i målet. Rättsfallet 

medförde emellertid en stor osäkerhet om hur gällande rätt skulle uppfattas. Rättsläget klarlades genom 

rättsfallet NJA 2004 s. 176 som även det gällde försök till grov misshandel (BrB 3:5 och 23:1) alternativt 

framkallande av fara för annan (BrB 3:9). Målet rörde en HIV-smittad man som med vetskap om sin sjukdom 

genomförde åtskilliga oskyddade samlag med olika kvinnor, men där smitta inte hade överförts. I domen 

konstaterades att insikt om en effekt eller att en viss omständighet föreligger är tillräckligt för att uppsåt skall 

anses föreligga (insiktsuppsåt). Asp, Ulväng och Jareborg som refererar till domen skriver: ”När det gällde 

gränsdragningen av uppsåt i förhållande till oaktsamhet slog HD fast att en grundförutsättning för att uppsåt skall 

föreligga är att gärningsmannen [gärningspersonen] i vart fall varit medvetet oaktsam i förhållande till effekten 

eller gärningsomständigheten (insikt om risk). Därutöver skulle gärningsmannens inställning till effekten vid 

tidpunkten för gärningen vara avgörande för om gärningsmannen [gärningspersonen] skulle anses ha handlat 

uppsåtligen eller inte. Denna inställning måste enligt HD, beskrivas som att ’ett förverkligande av effekten inte 

utgjorde ett relevant skäl för att avstå från gärningen’ [fet stil och tecken i original, min anmärkning]”. De 

konstaterar att i och med domen övergavs uppsåtsformen eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov som ett 

gränsdragningskriterium i förhållande till oaktsamhet, till förmån för ett likgiltighetsuppsåt. Genom domen 

infördes således även en ny terminologi för respektive uppsåtsform, se Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 320. Detta 

rättsfall kan jämföras med NJA 2005 s. 732, som handlade om att en person hade knuffat en annan så att denne 

fallit omkull och brutit armen. Åtal för misshandel (BrB 3:5) grundat på likgiltighetsuppsåt ogillades redan på 

den grunden att det inte hade visats att gärningsmannen varit medvetet oaktsam i förhållande till skadan, 

Sandahl, Brottsbalk (1962:700), lagkommentar, Karnov internet (not 2).  

136 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 311. 

137 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 311. 
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b) praktisk visshet, och (insiktsuppsåt) och c) misstanke + likgiltig inställning till följden 

(likgiltighetsuppsåt).138 Förutsatt att ett straffbud inte uttryckligen kräver ett kvalificerat uppsåt spelar 

det ingen roll vilken av uppsåtsformerna som uppfyller straffbudens olika rekvisit.  

 Förenklat föreligger avsiktsuppsåt i fall då gärningspersonen agerar i syfte att uppfylla gärnings-

innehållet (se NJA 2005 s. 732). Med andra ord, gärningspersonen som har avsiktsuppsåt åsyftar 

följden, och för detta är han eller hon beredd att offra det rättsligt erkända intresset eller är fientlig 

inställd till intresset. Detta utgör också den moraliska grunden för klander. I lagtext markeras kravet på 

avsiktsuppsåt, som utgör ett kvalificerat uppsåt, genom formuleringar som ”för att”, ”avsiktligen”, 

”söker” och ”i syfte att”.139  Författarna påpekar att gärningspersonen inte nödvändigtvis behöver 

värdera själva brottet positivt utan kan uppriktigt beklaga effekterna av brottet. Insiktsuppsåt 

föreligger i en situation då gärningspersonen är säker på att den aktuella effekten kommer att inträda 

eller att gärningsomständigheten föreligger. Martin Borgeke140 betonar i sin artikel, Likgiltighets-

uppsåt i teori och praktik, att det i insiktsuppsåtet inbegriper att gärningspersonen ”[…] uppfattade det 

som praktiskt taget säkert (praktisk visshet) att effekten skulle inträda eller att gärningsomständigheten 

förelåg”.141 Insiktsuppsåt beskrivs som ett specialfall av likgiltighetsuppsåt.  Beträffande likgiltighets-

uppsåt utgår man från att gärningspersonen har praktisk visshet till både följder och omständigheter. 

Vid den straffrättsliga bedömningen behöver man alltså inte närmare pröva vilken inställning han eller 

hon har till följden. Asp, Ulväng och Jareborg skriver att ”[o]m gärningsmannen [gärningspersonen] 

t.ex. ser följden som praktiskt taget oundviklig eller inte hyser några egentliga tvivel om att den 

kommer att inträda som en följd av gärningen, föreligger per definition erforderlig likgiltighet [min 

anmärkning]”.142 Förutom ur pedagogisk synvinkel är fördelen med att skilja insiktsuppsåtet från de 

andra uppsåtsformerna enligt författarna att insiktsuppsåtet ”[…] i kognitivt hänseende inte krävs mer 

än att gärningsmannen [gärningspersonen] ser följden som praktiskt möjlig. Att konstatera att 

gärningsmannen förstår vad han [eller hon] gör (dvs. har insikt) fångar på detta vis de enkla fallen 

[parentes i original, min anmärkning]”. 143 

2.1.3.1. Om handlingar i förhållande till gärningsculpa och uppsåt 

Inledningsvis bör det påpekas att handling inte ska sammanblandas med omständighet. Bedömningen 

av gärningsculpa och uppsåt tar sin utgångspunkt i den kontrollerade handling gärningspersonen 

vidtar för att begå det ifrågavarande brottet. Att gärningen ska vara kontrollerad innebär enligt 

Andersson, som stöder sig på Nils Jareborg, att gärningspersonen på ”order kan avsluta eller hejda det 

kausala skeende som hans [eller hennes] handlande innebär [tecken i original]”.144 På motsvarande sätt 

anses en underlåtenhet kontrollerad om gärningspersonen på order kan utföra den relevanta 

handlingen.   

Gärningskontroll vid uppsåtsbedömningen tar sin utgångspunkt i en medveten och kontrollerad 

handling (som per definition är uppsåtlig). Först därefter bedömer man om uppsåt förelegat till de för 

brottet relevanta omständigheter och följder. Asp, Ulväng och Jareborg exemplifierar med dödande 

som har skett med hjälp av skjutvapen under älgjakt och menar att uppsåt till att trycka på avtryckaren 

                                                      

138 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 324. 

139 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 324.  

140 Som artikelns titel antyder kan det nämnas att Borgeke är justitieråd (Högsta domstolens 16 domare benämns 

justitieråd och utnämns av regeringen efter ett öppet ansökningsförfarande).   

141 Borgeke (SvJT 2015 s. 383). 

142 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 325. 

143 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 325. 

144 Andersson, 2004, sid. 53.  
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(den kontrollerade handlingen) föreligger men att man också måste ställa frågan om gärningspersonen 

hade uppsåt till även omständigheten, att den som dog var en människa (och inte en älg) samt till 

följden död.145  

Ett annat sätt att beskriva kontrollerade handlingar är att tala om primära handlingar, vilka beskrivs 

som handlingar i strikt mening. Kännetecknande för handlingar i strikt mening är att de kan 

kontrolleras av personen. Endast undantagsvis kan straffrättsligt ansvar utkrävas även om personen i 

fråga saknat förmåga att kontrollera sin kropps rörelser. Sådana fall är enligt Asp, Ulväng och Jareborg 

då gärningspersonen tidigare haft kontroll och att hans eller hennes uppsåt eller oaktsamhet vid detta 

stadium omfattar att han eller hon senare ska komma i en situation där han eller hon inte kan 

kontrollera sin kropps rörelser, och att han eller hon till följd därav ska åstadkomma ett visst resultat. 

Dessa handlingar i vid mening, i motsats till handlingar i strikt mening, omfattar alla s.k. ofrivilliga 

handlingar. Till ofrivilliga handlingar räknas handlingar som äger rum under exempelvis ”[…] sömn 

eller annan medvetslöshet eller utgör reflexrörelser, spasmer, konvulsioner eller rörelser som orsakas 

genom ett överväldigande fysiskt-mekaniskt tvång eller hypnos”.146 Enkelt uttryckt inrymmer 

handlingar i vid mening alla kroppsrörelser, däribland s.k. ofrivilliga handlingar. I dessa fall tar den 

straffrättsliga bedömningen sikte på den föregående handlingen som då utgör en handling i strikt 

mening. Ytterligare exempel på ofrivilliga handlingar är enligt Andersson det fall en banvakt som 

orsakar tågurspårning därför att han eller hon sov när en växel skulle läggas om. Banvakten skulle i 

sådant fall kunna hållas ansvarig för allmänfarlig vårdslöshet om han eller hon inte vidtagit rimliga 

åtgärder för att hålla sig vaken.147 

Kravet på gärningskontroll vid bedömningen av gärningsculpa tar sikte på relationen mellan handling 

och följd, den fråga som ska besvaras är om den kontrollerade handlingen innefattar ett otillåtet 

risktagande för följdens inträde och är följden relevant? Att det ska vara fråga om ett otillåtet risk-

tagande genom handling innebär enligt Andersson, att ”utförandet av den kontrollerade handlingen 

innebär en risk för att den okontrollerade följden inträffar och denna risk är sådan att det finns god-

tagbara skäl att avstå (man bör avstå) från att utföra den kontrollerade handlingen, om man vill und-

vika den okontrollerade följden [kursivt i original]”.148 Vad som utgör ”godtagbara skäl” är dock inte 

klarlagt utan lämnas till domstolen att avgöra, vars normativa bedömningar ofta har en ideologisk och 

kulturell grund.149 Det medför att utgången, när domstolen gör avvägningar mellan olika intressen, 

varierar mellan olika tidsperioder, samhällen och sammanhang. Andersson sammanfattar kontrollerad 

handling vid bedömning av gärningsculpa på följande sätt:  

Gärningsculpa förutsätter dels att den kontrollerade gärningen är oaktsam och dels att 

denna oaktsamhet är relevant för den okontrollerade följden, på så sätt att följden har 

orsakats genom oaktsamheten [kursivt i original].150  

                                                      

145 Se även straffbudens indelning i beteendedelikt och effektdelikt. De senare kräver lagen förutom handling 

eller underlåtenhet även en viss följd därav, vilket alltså inte krävs vid beteendedelikten. Ett illustrerande 

exempel på effektdelikt är mordparagrafen (BrB 3:1) och på beteendedelikt förtalsparagrafen (BrB 5:1). För en 

utförlig redogörelse av skillnader mellan beteendedelikt och effektdelikt samt kritik av denna distinktion se Asp, 

Ulväng, et. al., 2010, sid. 83-84.  

146 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 84.  

147 Andersson, 2004, sid. 54. Andersson refererar i sammanhanget till Jareborg som tar upp flera fall från svensk 

praxis där gärningspersonen handlat under någon form av medvetslöshet eller på annat sätt varit oförmögen att 

kontrollera sitt handlande eller fullgöra sina plikter och ändå fällts. 

148 Andersson, 2004, sid. 54.  

149 Andersson, 2004, sid. 55.  

150 Andersson, 2004, sid. 54.  



  VTI rapport 915 

Notera att utöver frågan om den kontrollerade handlingen utgör ett otillåtet risktagande måste man 

alltså även ställa sig frågan om detta otillåtna risktagande har relevans för den okontrollerade följden. 

Relevanskravets principiella innebörd (att risktagandet måste vara relevant) är att vi antas ansvara för 

våra gärningar men att det finns en gräns för hur långt detta ska sträcka sig. Att exempelvis framföra 

ett fordon i för hög hastighet innebär en risk i förhållande till olika följder som kan inträffa (fara, 

trafikolycka, sak- och/eller personskada, död etc.). Den centrala frågan är vilka risker som ska tas med 

i bedömningen om huruvida en okontrollerad följd utgör ett resultat av en culpös/oaktsam handling 

(orsakande av en viss följd). Ett sådant ställningstagande vilar ytterst på en normativ bedömning.151 

Det straffrättsliga ansvaret begränsas till dels sådana orsakanden som är förutsebara från gärnings-

personens synvinkel, dels till sådana situationer där det fanns godtagbara skäl för att avstå från att 

utföra gärningen.152 Genom att knyta relevansbedömningen till frågan om risktagande kan man, menar 

Asp, Ulväng och Jareborg, få en förklaring till varför en följd anses vara eller inte anses vara orsakad 

på ett relevant sätt. Författarna understryker att distinktionen mellan det som är tillåtet och det som är 

otillåtet, men ursäktat vara utomordentligt viktig ur moralisk synvinkel, eftersom det återspeglar ett 

ställningstagande till vad det är man klandrar (eller inte kan klandra) någon för. De menar att den 

straffrättsliga bedömningen kommunicerar ett moraliskt budskap vilket kan se olika ut beroende på 

vad det är som det eventuella klandret avser.153  

I sammanhanget bör det även noteras att Asp, Ulväng och Jareborg skiljer mellan gärningsculpa och 

personlig culpa – en begreppsbildning som de menar inte ännu slagit igenom i svensk domstols-

skrivning men som lika fullt används.154 De exemplifierar med att vissa gärningar som orsakat skada 

eller fara kan vara täckta av uppsåt, men att de inte är otillåtna därför att risktagandet är accepterat 

eller tolereras av samhället.155 Enkelt uttryckt finns det olika slags oaktsamhet. Oaktsamhet/culpa kan 

relateras till antingen gärningen eller till gärningspersonens personliga ansvar. Det senare innebär att 

en gärning kan vara oaktsam men den innebär inte per automatik att gärningspersonen också ska anses 

vara oaktsam. En domstol kan vid sin bedömning i efterhand konstatera att vad någon har gjort är att 

betrakta som en otillåten gärning men att man samtidigt inte kan lasta gärningspersonen för vad han 

eller hon gjort. Ett skäl till varför man inte kan klandra gärningspersonen för vad han eller hon gjort är 

att han eller hon inte förstått vad han eller hon gjort och att han eller hon inte heller borde ha gjort det. 

Således kan en frikännande dom på grund av bristande oaktsamhet enligt Asp, Ulväng och Jareborg 

avse antingen att gärningen inte är otillåten eller att gärningspersonen är ursäktad på grund av att han 

eller hon inte varit personligt oaktsam.156 Det skulle kunna hävdas att det inte behöver uppställas något 

krav på gärningsculpa eftersom det är möjligt att frikänna på annan grund, t.ex. bristande uppsåt eller 

oaktsamhet. Författarna exemplifierar med det fallet att en busschaufför framför sitt fordon i tät 

stadstrafik, där bussen på grund av motorfel accelererar och blir omöjlig att manövrera och därigenom 

kör rakt in i ett bostadshus och orsakar skada. I det fallet menar de att det visserligen är korrekt att 

hävda att busschauffören saknat uppsåt eller personlig oaktsamhet avseende olyckan men argumen-

terar för att den relevanta frågan istället är att fråga ”[…] om han [eller hon] överhuvudtaget, vid något 

                                                      

151 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 184-185. 

152 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 183-184. 

153 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 148 ff. 

154 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 150.  

155 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 149. 

156 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 148. Magnus Ulväng har analyserat sex straffrättsliga avgöranden av Högsta 

domstolen, vilka alla berör oaktsamhet i samband med trafikbrott. Beträffande ”culpabegreppets dubbelbottnade 

natur i straffrätten”, gärningsculpa och personlig culpa, avses ibland menar Ulväng, att ”en gärning inte är 

tillåten” och ibland att ”gärningsmannen inte är ursäktad från ansvar för en otillåten gärning”, se Ulväng, 1998, 

sid. 10.  
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tillfälle, haft kontroll över gärningen. Om det redan från början varit omöjligt att avbryta händelse-

förloppet, har chauffören inte haft sådan kontroll som är erforderlig för att man skall kunna finna 

gärningen oaktsam [min anmärkning]”.157  Grundläggande för bedömningar om vilka typer av 

orsakanden som är straffrättsligt relevanta utifrån allmänna principer är vad som krävs i fråga om 

kontroll över ett händelseförlopp, som nämnts förutsätter dessa normativa ställningstaganden.158 

Notera att även en underlåtenhet att göra något visst kan vara oaktsam om den innebär ett risktagande i 

förhållande till en viss följd. Enligt Andersson ska det från gärningspersonens synvinkel framstå som 

möjligt att undvika den oönskade följden om den underlåtna handlingen utförs.159 Riskbedömningen 

ska alltså ske utifrån gärningspersonens position. Emellertid kan risker begränsas genom att skydds-

åtgärder eller liknande vidtas. I samhällslivet förekommer många olika riskfyllda företeelser såsom 

biltrafik.160 Risker vid dessa verksamheter kan också begränsas genom krav på olika skyddsåtgärder.161 

2.1.3.2. Om straffbar underlåtenhet 

Straffbar underlåtenhet förutsätter ”[…] att underlåtenhet kan anses omfattas av straffbestämmelsens 

ordalydelse, och att gärningsmannen [gärningspersonen] befinner sig i garantställning eller att straff-

bestämmelsen uttryckligen kriminaliserar underlåtenhet och endast kan överträdas genom under-

låtenhet [mina anmärkningar, kursivt i original]”.162 Ovanstående innebär att huvudregeln är att ansvar 

för underlåtenhet förutsätter garantställning. Som också framgår är denna dock försedd med ett viktigt 

undantag vilket är sådana straffbud som uttryckligen kriminaliserar underlåtenhet och som enligt 

straffbudets ordalydelse endast kan överträdas genom underlåtenhet.163 

En grundförutsättning för straffbar underlåtenhet är att verbet som anges i brottsbeskrivningen måste 

kunna tolkas så att det också omfattar underlåtenhet.164 Ett straffbud som är skrivet på sådant sätt att 

det endast kan överträdas genom handling utesluter ansvar för underlåtenhet. Viktigt att framhålla är 

också att underlåtenhet inte är detsamma som passivitet. Asp, Ulväng och Jareborg betonar att vad en 

person faktiskt gör är utan betydelse om han eller hon underlåter att utföra en viss handling som borde 

utförts. De exemplifierar med en person som underlåter att lämna sin självdeklaration före en viss 

                                                      

157 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 149. 

158 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 147. Se även Johan Bouchs genomgång av rättsfall (glaciärfallet, 

fallskärmsfallet och dykfallet), där Högsta domstolen gjort bedömningar avseende straffrättslig oaktsamhet vid 

frivillig verksamhet förknippad med förhöjd risk. Artikeln behandlar bl.a. frågor rörande gränsdragningen mellan 

handling och underlåtenhet och angränsande problematik (t.ex. kausalitetsproblemen) samt bedömningen av 

objektiv och subjektiv oaktsamhet, Boucht (SvJT 2013 s. 985). 

159 Andersson, 2004, sid. 54-55. Riskbedömningen ska således ske utifrån gärningspersonens position. Se även 

straffbar underlåtenhet som behandlas längre fram. 

160 Andra exempel som tas upp är läkarvård, sportutövning m.m. 

161 I sammanhanget kan nämnas att Asp, Ulväng och Jareborg i samband med relevanskravet lyfter fram två 

typfall av oaktsam handling. I det första typfallet är handlingen oaktsam på grund av de risker som den skapar. I 

det andra fallet är handlingen visserligen oaktsam men den klassificeras som oaktsam därför att skyddsåtgärder 

inte har vidtagits, se Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 186. 

162 Asp och Ulväng, 2014, sid. 26.  

163 Det rör sig således om ett äkta underlåtenhetsbrott, vilket som tidigare nämnts är en överträdelse av ett 

ommissivdelikt (ommissivdelikt – är de brottstyper som kan överträdas endast genom underlåtenhet). 

164 Notera att straffbar underlåtenhet även kan anges med ett positivt verb. Här åsyftas att den gärning som verbet 

hänför sig till inte kan utföras på annat sätt än genom underlåtenhet. Exempelvis att ”förtiga sanningen” är 

identiskt med att underlåta att tala om sanningen. För fler exempel se Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 118.  
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tidpunkt och menar att det för frågan är utan betydelse om han eller hon är overksam (t.ex. sover) eller 

är aktiv (t.ex. arbetar).165  

Som nämnts innefattar gärningsbegreppet både handling och underlåtenhet som alltså utgör olika 

aspekter av mänskliga gärningar. Underlåtenhet kan förefalla mindre straffvärd än en handling men 

det finns skäl att särskilt påpeka att ett påbud ställer i princip större krav på människor än förbud gör. 

Enligt Asp, Ulväng och Jareborg avskärs genom ett påbud, om än tillfälligt, alla handlingsalternativ 

utom ett – man måste göra det som följer av lagen. Genom ett förbud avskärs bara ett handlings-

alternativ av många – man får inte göra det som beskrivs i förbudet. I samhällslivet för att få någon att 

göra något måste man i opersonliga relationer normalt lämna någon form av vederlag eller annan 

förmån. Det motsatta, att få vederbörande att inte göra något är sådana ”positiva sanktioner” däremot 

mindre vanliga.166 

Straffbar underlåtenhet utgår alltså från att man inte har gjort något som man borde göra. Med andra 

ord, underlåtenhet innebär att inte göra det som man är skyldig att göra. I rättspraxis har brott som t.ex. 

mord (”beröva annan livet”), misshandel (”tillfoga annan smärta”), vållande till annans död (”vålla 

annans död”) ansetts kunna begås genom underlåtenhet.167 Asp, Ulväng och Jareborg understryker att 

det i begreppet underlåtenhet förvisso inte ligger ett krav på att den underlåtna handlingen ska vara 

möjlig att utföra. En annan sak gäller handlingar som är generellt omöjliga att utföra. Sådana hand-

lingar faller utanför begreppet underlåtenhet eftersom inga krav eller förväntningar på ett utförande 

ställs. Enligt författarna är en lag som kräver det generellt omöjliga irrationell. Jag tolkar dem som att 

de menar att en sådan lag sannolikt inte skulle införas eftersom den utifrån regelefterlevnad skulle vara 

ineffektiv. Däremot understryker de att: ”[…] handlingar, som blott i det enskilda fallet är omöjliga 

att utföra, finns inget hinder mot att tala om underlåtenhet, oberoende av om handlingen är omöjlig att 

utföra för envar eller kanske bara för vissa personer. Straffrättsligt ansvar är nämligen inte uteslutet i 

en sådan situation, eftersom gärningsmannen [gärningspersonen] på ett oaktsamt sätt kan ha försatt sig 

i den aktuella situationen [fet stil i original, min anmärkning]”.168  

2.1.3.3. Tre typer av oäkta underlåtenhetsbrott 

I tidigare avsnitt redogjordes för brottens indelning i ommissivdelikt och kommissivdelikt samt för 

distinktionen mellan äkta och oäkta underlåtenhetsbrott.169 Som tidigare nämnts avser 

ommissivdelikt de brottstyper som kan överträdas endast genom underlåtenhet och kommissivdelikt 

utgör brottstyper som kan överträdas både genom handling och (ibland) genom underlåtenhet, s.k. 

oäkta underlåtenhetsbrott. Såvitt gäller kommissivdelikt kan det överträdas genom underlåtenhet på tre 

olika sätt. Det betyder att det finns tre olika typer av oäkta underlåtenhetsbrott. Asp, Ulväng och 

Jareborg sammanfattar de oäkta underlåtenhetsbrotten vara följande: 

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

ansvar ska kunna komma ifråga förutsätts att åstadkommande av följden faller under ett 

brottsrekvisit.170 Det bör betonas att underlåtenheten består i att inte avbryta ett orsaksförlopp 

och inte i att förhindra att (själva) följden inträffar. Förenklat handlar det om att låta något ske 

                                                      

165 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 85.  

166 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 117.  

167 Ytterligare exempel som tas upp av Asp och Ulväng är en förälder som inte ger en bebis mat kan orsaka 

skador exempelvis kroppsskada, smärta och t.o.m. barnets död genom att inte ge det mat, se Asp och Ulväng, 

2014, sid. 25. 

168 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 86-87. 

169 Se avsnitt 2.1.2. Gärningsbegreppet och angränsande termer och begrepp. 

170 Se not 51. 
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istället för att förhindra att det sker. För straffbar underlåtenhet krävs således att följden ska ha 

orsakats genom underlåtenheten. Det betyder att om någon annan ingriper och ser till att 

följden inte inträffar så är ansvar uteslutet för den som har underlåtit att avbryta 

orsaksförloppet.  

(2) ”Att underlåta att göra något kan psykiskt påverka en annan person, så att denna till följd 

därav företar eller underlåter att företa en handling [fet stil i original]”.171 Exempel på 

underlåtenhet som bedöms som brottslig gärning vid psykisk påverkan är anstiftan (BrB 23:4), 

bedrägeri172 (BrB 9:1) och utpressning (BrB 9:4).  

(3) ”Att underlåta något kan under vissa omständigheter, vara identiskt med att göra något 

annat [fet stil i original]”.173 I dessa fall behöver inte nödvändigtvis orsakande genom 

underlåtenhet aktualiseras, utan underlåtenheten att göra något kan vara identiskt med att 

åsidosätta en skyldighet att göra detta något. Som exempel nämner författarna det fall en 

person vid ett förskingringsbrott underlåter att avskilja viss egendom, vilket de menar är 

detsamma som att denne åsidosatt sin redovisningsskyldighet. Ytterligare exempel som tas 

upp är att underlåta att hälsa på någon (samtidigt) kan vara att förolämpa henne (BrB 5:3).  

I nuvarande lagstiftning har kretsen av tänkbara gärningspersoner begränsats för de fall som avses 

under (1), d.v.s. när överträdelsen består i underlåtenhet att ingripa i ett fysiskt orsakssammanhang. 

Viktigt att understryka är att straffrättsligt ansvar anses i dessa fall kunna komma ifråga endast om det 

finns särskild anledning för den underlåtande att ingripa. Asp, Ulväng och Jareborg menar att 

förväntansgrundlaget ska vara av kvalificerad natur.174 Det innebär att underlåtenhet att ingripa i ett 

fysiskt orsakssammanhang utkrävs ansvar endast om den underlåtande (gärningspersonen) befinner sig 

i garantställning, d.v.s. befinner sig i en sådan position att han eller hon kan sägas vara skyldig att 

vidta den handling som underlåtenheten avser. Vilka personer som i svensk rätt anses befinna sig i 

garantställning behandlas längre fram.  

I sammanhanget bör även påpekas att frågor om orsakande kan ha många olika syften. Ibland kan det 

handla om att vill vi kunna få kunskap om orsaker för kunna åstadkomma förändring eller för att 

                                                      

171 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 119. Se också författarnas genomgång av fyra modellfall vid psykiskt 

orsakande, d.v.s. fyra olika sätt man kan påverka andra människor så att de gör eller inte gör något, se Asp, 

Ulväng, et. al., 2010, sid. 97-99.  

172 I paragrafen anges att den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet […] döms 

för bedrägeri. Med vilseledande avses att någon inger en annan person en felaktig uppfattning i något visst 

avseende. I begreppet vilseledande hör även ”[…] att underhålla eller förstärka en oriktig föreställning hos den 

andre, under förutsättning dock att en påverkan samtidigt sker. För bedrägeriansvar krävs att någon förleds till en 

disposition av ett visst slag, antingen till en positiv handling eller till en underlåtenhet att handla. Villfarelsen 

måste föreligga vid den tidpunkt då dispositionen företas och det ska finnas ett direkt samband mellan 

vilseledandet och dispositionen”, se Friberg, Brottsbalk (1962:700), lagkommentar, Karnov internet (not 364).  

Även om det inte går att tala om bedrägeri i straffrättens mening, vilket dock är beroende på hur man ställer sig 

till graden av autonomi och existensen av ett medvetande hos robotar, är innebörden av psykisk påverkan (i 

straffstadgandet) intressant i relation till självkörande/uppkopplade fordon. Hur ska ansvar regleras om låt säga 

ett tekniskt haveri har inträffat som får till följd att det självkörande/uppkopplade fordonet ”felaktigt visar” att 

körningen är under kontroll, men som inte överensstämmer med verkligheten. Här avses en situation där föraren 

borde ha tagit över kontrollen men denne genom ”vilseledandet” underlåter att företa en viss manöver och/eller 

åsidosätter en skyldighet att göra detta något, eftersom föraren förlitar sig på det tekniska systemet. Om en sådan 

situation skulle leda till att en olycka inträffar är det inte endast svårt att utröna vem som är ansvarig för 

orsakande av olyckan utan även frågan om vilken typ av handling/manöver kan förväntas i den aktuella 

situationen och som skulle behövts företas (förväntansgrundlaget). Därutöver, på vilket sätt skulle en sådan 

bedömning (vid tekniska haverier) påverka framtida rättstillämpning.  

173 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 119.  

174 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 120.  
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förhindra att något sker. I straffrättsliga sammanhang handlar det i princip uteslutande om att ex post 

bedöma om någon kan betraktas som upphovsman till något, d.v.s. huruvida gärningsmannen kan 

tillskrivas ansvar för orsakandet.175  

För att återknyta till de tre angivna oäkta underlåtenhetsbrotten anför Asp, Ulväng och Jareborg flera 

skäl till att personkretsen av tänkbara gärningspersoner begränsats. För det första har personkretsen 

begränsats av praktiska skäl då kretsen av gärningspersoner skulle kunna bli oöverskådlig, t.ex. om 

samtliga i en stor folksamling underlåter att avbryta ett orsaksförlopp. För det andra skulle det för en 

enskild bli oerhört betungande att av lagen tvingas att försöka förhindra att allehanda risker förverk-

ligas. För det tredje beskrivs begränsningen utgå från rättvise- eller straffvärdeskäl eftersom inte alla 

fall av underlåtenhet – att låta något ske istället för att förhindra att det sker – är lika klandervärt som 

orsakande av följden genom egen handling.176  

Med utgångspunkt i ovanstående är konstruktionen av den första kategorin av oäkta underlåtenhets-

brott som grund för ansvar av särskilt intresse, d.v.s. i förhållande till olika grader av fordons-

automation. Man skulle kunna tänka sig en reglering som innebär att en person i eller utanför fordonet 

förväntas att kunna ta kontroll över ett självkörande fordon som t.ex. kör för fort (kontrollplikt) och att 

straffrättsligt ansvar inträder om detta inte sker, d.v.s. vid underlåtenhet att avbryta ett orsaksförlopp, 

och där följden orsakats genom underlåtenheten. Låt tänka att en fysisk förare inte uppmärksammar att 

det automatiska körsystemet kör i högre hastighet än den tillåtna hastighetsgränsen för aktuell väg och 

att det därigenom orsakar en kollision. Fordonet kör på en cyklist. Om det under rådande omständig-

heter ålegat den fysiske föraren en viss ”kontrollplikt”, d.v.s. att iaktta en större uppmärksamhet av-

seende fordonets hastighet. Att den fysiske föraren inte är tillräckligt uppmärksam på vad som är på 

väg att hända – leder till att denne företar en icke acceptabel riskfylld gärning (att fortsätta köra i en 

hastighet som gör det omöjligt att stanna eller väja undan) – som i sin tur leder till att fordonet 

fortsätter framföras i för hög hastighet och som därigenom skapar och förverkligar risken för en 

kollision. Det är först vid denna tidpunkt – skapandet av risken – som gärningsculpa föreligger 

(oaktsamhet på grund av sin gärning). För personlig culpa, den prövning som inriktar sig på 

gärningspersonens situation och speciella förutsättningar, måste man i exemplet utgå från att den 

fysiske föraren skulle varit mer uppmärksam på högsta tillåtna hastighet på aktuell väg och 

kontrollerat om fordonet håller hastighetsbegränsningen.177 En sådan uppmärksamhet hade lett till att 

denne hade kommit till insikt om (vetat, trott eller misstänkt)178 att den höga hastigheten kan innebära 

att fordonet inte hinner stanna eller väja om en trafikant dyker upp på vägen och att denne hade 

förmåga och tillfälle att göra så, samt att den fysiske föraren borde ha gjort vad han eller hon kunde 

                                                      

175 För en mer detaljerad genomgång av ”orsakande som kausalkedjor och kausallinjer”, se Asp, Ulväng, et. al., 

2010, sid. 87 ff.  

176 Samma moralfilosofiska dilemma behandlas i the trolley case (det skenande tåget eller trolley-problemet), se 

Johansson, 2015, sid. 57 ff. Till detta återkommer jag i analysen där den straffrättsliga regleringen diskuteras 

mot bakgrund av bl.a. trolley-problemet. Det kan i sammanhanget nämnas att i Turingtestet har en av de 

moraliska frågorna hämtats från Trolley-problemet.  

177 Exemplet ovan bygger på Ulvängs analys av ett fall i Högsta domstolen. I rättsfallet konstaterade domstolen 

beträffande personlig culpa men utan att använda sig av begreppsterminologin som återfinns i doktrin enligt 

Ulväng, att gärningspersonen ”borde skaffat sig tillräckligt underlag för sin bedömning om lämplig hastighet och 

behovet av att stanna”, Ulväng, 1998, sid. 31. Ulväng drar slutsatsen att domstolen genom uttalandet implicit 

motiverat vad gärningspersonen skulle ha gjort för att komma till relevant insikt, och att Högsta domstolens 

bedömning av orsakledet därigenom var avklarat. Vad som återstod var prövningen av klandervärdsledet (frågan 

om det rimligen kunde begäras av gärningspersonen att göra vad som krävdes av denne för att nå insikt). 

178 Verben markerar gränsdragningen mellan gärningsculpa och personlig culpa, varmed den förra tar sikte på 

den straffbelagda gärningen och den senare handlar om den kognitiva inställningen gärningspersonen hade vid 

tillfället för händelsen. Detta för att avgöra huruvida gärningspersonens uppsåt/oaktsamhet täcker de i lagtexten 

angivna följderna och omständigheterna, se vidare Ulväng, 1998, sid. 27. 
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göra. Vad som klandras är således att om han eller hon gjort vad han eller hon borde ha gjort, skulle 

han eller hon kommit till relevant insikt om vad som höll på att hända, vad han eller hon borde ha 

gjort är också något han eller hon kunde ha gjort. I det fallet täcker den fysiske förarens oaktsamhet 

den beskrivna gärningen – där kravet att göra vad som krävs för att komma till insikt enligt Ulväng ger 

uttryck för konformitetsprincipen.179 

I exemplet skulle straffbar underlåtenhet bestå i att inte avbryta själva orsaksförloppet, d.v.s. att 

följden (kollisionen) orsakats genom underlåtenheten, emedan sambandet mellan gärningsculpa och 

personlig culpa förutsätter att den fysiske föraren hade ”anledning att ta det konkreta händelse-

förloppet i beräkning”180 och att denne hade ”skälig anledning att anta att en otillåten gärning 

fullbordas”.181 I det förra fallet handlar det om att gärningspersonen är oaktsam på grund av sin 

gärning och i det senare fallet avgörs huruvida denne är oaktsam på grund av sina insikter, enligt 

Ulväng. Prövningen görs alltså i två led. För straffbar underlåtenhet enligt exemplet förutsätts därtill 

en reglering som innebär att en fysisk förare av ett självkörande fordon också omfattas av begreppet 

”garantställning”, där denna skulle kunna knytas till ”kontrollplikten”. En dylik plikt skulle emellertid 

undergräva själva idén med helt eller delvis självkörande/uppkopplade fordon, i vart fall torde det 

gälla fordon med hög automationsgrad. Vad som närmare avses med garantställning undersöks i det 

följande.  

2.1.3.4. Särskilt om garantläran 

I detta avsnitt undersöks översiktligt garantlärans funktion och omfattning samt de vanligaste formerna 

av garantställning i svensk rätt. Av den rättsvetenskapliga litteraturen framgår att garantläran är 

komplex. Bland annat anses det oklart vilka situationer som i svensk rätt konstituerar garant-

ställning.182 Med utgångspunkt i svensk rättspraxis anser Asp, Ulväng och Jareborg att åklagare intar 

en överdriven försiktighet när det gäller att ta upp mål som rör fysiskt orsakande av en viss följd 

genom underlåtenhet.183 De mål som finns att tillgå koncentreras framför allt till fall rörande 

vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt enstaka fall av mordbrand och djurplågeri. 

Detta trots att det enligt författarna är teoretiskt möjligt att begå flertalet brott genom orsakande genom 

underlåtenhet. En tillbakahållande faktor anges vara att ”[…] garantläran är outvecklad och föga 

genomarbetad. Man är osäker på vad som är att betrakta som brott”.184 Vidare anses lagstiftaren 

ytterligare har bidragit till att förstärka oklarheten. Anders Sjögren gör dock gällande beträffande 

garantläran, att inte endast rättspraxis är sparsam utan att detta även gäller rättsvetenskapliga 

utlåtanden.185 

Garantläran gäller för alla straffbud som kan överträdas genom fysiskt orsakande genom under-

låtenhet, men garantläran har dock utformats främst med brott mot liv och hälsa i tankarna. Det 

betyder dels att flertalet av brottsbeskrivningarna i BrB kap. 3 är tillämpliga vid fysiskt orsakande 

genom underlåtenhet,186 dels att utrymmet att föröva brott genom underlåtenhet (oäkta underlåtenhets-

brott) blir betydande eftersom brottsbeskrivningar i nämnda kapitel tar sikte på orsakande av en viss 

                                                      

179 Ulväng, 1998, sid. 28. 

180 Ulväng, 1998, sid. 32.  

181 Ulväng, 1998, sid. 32.  

182 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 121.  

183 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 123.  

184 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 123. 

185 Sjögren (SvJT 2014 s. 170). 

186 I kap. 3 stadgas brott mot liv och hälsa, t.ex. mord, dråp, misshandel, vållande till annans död, vållande till 

kroppsskada eller sjukdom etc. 
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typ av resultat och anger inte närmare i fråga om hur orsakandet sker.187 Av det sistnämnda följer att 

garantlärans funktion är att begränsa kretsen av eventuella gärningspersoner, när en gärning förövas 

genom fysiskt orsakande genom underlåtenhet.188 Asp, Ulväng och Jareborg betonar att även om 

brottsbalken i första hand tar sikte på handlingar så är det en felaktig föreställning att säga att de tar 

sikte på enbart handlingar. Författarna menar detta bero på att språkets verb är sociala termer och att 

de därigenom faller under främst handlingar.189 Vad som åsyftas med att termerna är ”sociala” 

utvecklas dock inte närmare.190  

I sammanhanget kan det återigen betonas att påbud anses generellt innefatta större krav än ett förbud 

eftersom handlingsfriheten blir, om än tillfälligt, mer beskuren vid det förstnämnda.191 Eftersom lagen 

ställer större krav vid ommissivdelikt (de brottstyper som kan överträdas endast genom underlåtenhet 

– äkta underlåtenhetsbrott) är straffskalorna för omissivdelikten relativt låga.192 Detta i sin tur har 

påverkat även straffskalorna för kommissivdelikten i samma riktning (de brottstyper som kan över-

trädas både genom handling och [ibland] genom underlåtenhet – s.k. oäkta underlåtenhetsbrott). Som 

tidigare berörts anses underlåtenhet (att låta något ske istället för att förhindra att det sker) inte vara 

lika klandervärt som orsakande av följden genom egen handling. Asp, Ulväng och Jareborg menar att 

vid bedömning av straffskala för ett fall när garantläran är tillämplig skulle tillämpningen av en sträng 

straffskala för ett fall där orsakande sker genom underlåtenhet ”[…] förbindas med en avsevärt 

mildare straffskala”.193  Jag tolkar författarna som att de menar att en överträdelse av kommissivdelikt 

genom underlåtenhet vid bedömningen av straffskalan dels inte kan behandlas på samma sätt som om 

de reglerades som ommissivdelikt, dels att straffskalorna vid ommissivdelikten redan är relativt låga.  

Som tidigare understrukits kan vid fysiskt orsakande av en viss följd genom underlåtenhet ansvar 

utkrävas endast om den underlåtande gärningspersonen befinner sig i en garantställning. I svensk rätt 

saknas en allmän bestämmelse om straffansvar vid underlåtenhet att bistå nödställd person.194 Asp, 

Ulväng och Jareborg nämner dock några bestämmelser som gäller särskilda situationer som kan ses 

som undantag från denna ovanstående ”princip”: ”Befälhavares underlåtenhet att bistå nödställda 

personer är straffbelagd i SjöL 20:7 och i luftfartslagen (1957:297) 5:7. En för allmänheten mer aktuell 

kriminalisering finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor […]. För vägtrafikens del fyller 

bestämmelsen om s.k. smitning (TBL § 5) en liknande funktion”.195 Författarna konstaterar att det i 

                                                      

187 Se avsnitt 2.1.3.3. Tre typer av oäkta underlåtenhetsbrott, där jag behandlar de tre typerna av oäkta 

underlåtenhetsbrott i svensk rätt. 

188 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 122. 

189 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 122. 

190 Se Søren Barlebo Wennebergs problematisering av användningen av beteckningen ”social”, i vilken han 

identifierar minst tre olika betydelser: ”Social i betydelsen irrationell (till skillnad mot kognitiv=rationellt 

tänkande), och Social i betydelsen ”av samhället skapad” (till skillnad från naturlig=traditionell) eller Social i 

betydelsen socialt determinerad (till skillnad mot fysiskt determinerad) [samtliga tecken i original]”, Wenneberg, 

2001, sid. 107. Se även Svedberg, 2013, avsnitt 2.1.1.2 som behandlar språk, verklighet och kunskap. Svedberg 

utvecklar Wennebergs indelning av socialkonstruktivismens olika former på rätten, som ett normsystem som är 

socialt konstruerat. 

191 Se avsnitt 2.1.3.2. Om straffbar underlåtenhet. 

192 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 137. 

193 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 137. 

194 Asp, Ulväng och Jareborg jämför med Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien 

där det finns en allmän straffbestämmelse rörande underlåtenhet att bistå nödställda, se Asp, Ulväng, et. al., 

2010, sid. 138. 

195 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 138. Asp, Ulväng och Jareborg hänvisar till lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor 10:1 i vilken stadgas att regeringen får meddela ytterligare föreskrifter som rör skydd för liv och hälsa, 

miljö samt utbildning, föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och liknande förebyggande åtgärder mot 
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princip är tillåtet att underlåta att rädda en nödställd person t.ex. från att drunkna eller bli innebränd, 

eller att underlåta att ingripa eller tillkalla hjälp i en misshandelssituation, trots att det kan ske utan 

uppoffring eller fara för eget liv. Att det saknas en generell plikt för allmänheten att bistå nödställd 

visar lagstiftningen rörande trafikolyckor. I den straffrättsliga litteraturen ges exempel på en situation 

där en person A har del i en olycka och skadar en annan person B som löper risk att förblöda. Om 

personen A avlägsnar sig från platsen utan att vidta någon åtgärd för att rädda B gör han sig skyldig 

till smitning enligt TBL § 5.196 Om A däremot stannar kvar på olycksplatsen men utan att göra något 

för att rädda B gör han sig inte skyldig till smitning utan överträder endast föreskriften i TrF § 2:8 st. 1 

(trafikförordning 1998:1276). Paragrafen stadgar att en trafikant som med eller utan egen skuld haft 

del i en trafikolycka ska stanna kvar på platsen. I mån av förmåga ska trafikanten hjälpa skadade och 

medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder. Som Asp, Ulväng och Jareborg påpekar är 

en överträdelse av TrF § 2:8 st. 1 inte i sig straffbelagd. De konstaterar att smitningsparagrafen (här 

åsyftas TBL § 5) inte har tillkommit för att framtvinga räddningsåtgärder utan enbart för att hålla 

vederbörande kvar på platsen. Det kan jämföras med SjöL som innehåller både en bestämmelse om 

underlåtenhet att bistå nödställd och en bestämmelse om smitning.197 En annan sak är att en special-

reglering inte lägger hinder för att döma för brott mot BrB kap. 3, när A underlåter att hjälpa B 

oberoende om han eller hon gör sig skyldig till smitning. Straffrättsligt ansvar förutsätter dock att A 

befinner sig i en garantställning. Enligt författarna kan en sådan position föreligga på grund av A:s 

eget föregående handlande, vilket principiellt innebär att man är skyldig att avvärja fara som man själv 

har framkallat.198 Vidare understryks att det trots av bestämmelsen i TrF § 2:8 följer att personer i A:s 

                                                      

brand och slutligen överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter enligt första 

och andra styckena. Författarna jämför denna paragraf med bestämmelserna i 2:1 och 6:1 som rör bestämmelser 

om enskildas skyldigheter (kap. 2) samt särskilda skyldigheter för enskilda, kommuner och statliga myndigheter 

(kap. 6) och konstaterar att endast böter kan komma i fråga som påföljd. Det är oklart vad som avses med 

hänvisningen till paragrafen 10:1. Troligtvis avser författarna istället paragrafen 10:3 p. 5-6, där det stadgas att 

påföljden är böter för den som inte fullgör vad som åligger honom eller henne enligt bestämmelserna 2:1 och 

6:1.  

   I sammanhanget bör det även påpekas att luftfartslagen (1957:297) har genom prop. 2009/10:95, ersatts av 

luftfartslag (2010:500), där den tidigare bestämmelsen numera motsvaras av 5:7 i nuvarande luftfartslag. En 

straffbestämmelse i anslutning till paragrafen finns i 13 kap. 4 § första stycket 11. I litteraturen framgår att det 

vid ett flertal tillfällen utretts om att i svensk rätt införa en straffbestämmelse rörande underlåtenhet att bistå 

nödställda, företrädelsevis personer i livsfara, bl.a. Straffrättskommittén (SOU 1953:14, Förslag till brottsbalk) 

och därefter av Straffansvarsutredningen (SOU 1996:185, Straffansvarets gränser) samt att frågan, vid dåvarande 

tidpunkt, var föremål för en utredning genom dir. 2009:82 (Skyldighet att agera vid farliga situationer eller att 

bistå nödställda personer). I det efterföljande betänkandet från 2011 har Handlingspliktutredningen (SOU 

2011:16, Allmän skyldighet att hjälpa nödställda?) i sitt betänkande avrått från att införa en straffsanktionerad 

allmän skyldighet att bistå nödställda personer, även benämnd som en s.k. civilkuragelag. I skrivande stund har 

alltså direktivet inte (ännu) lett till några lagstiftningsåtgärder.  

196 Notera att Södertörns tingsrätt nyligen i en dom fastslår att smitningsparagrafen strider mot 

Europakonventionen. I domen frikändes en person som varit inblandad i en trafikolycka utan att uppge sin 

identitet. Som framgår ovan, ålägger smitningsparagrafen en person som är inblandad i en trafikolycka att uppge 

sin identitet, oavsett personen orsakat olyckan eller inte, för att olyckan ska kunna utredas och ansvaret 

klarläggas. Den som inte uppger sin identitet döms för obehörigt avvikande från trafikolycksplats (smitning). 

Södertörns tingsrätt konstaterar att det är en mänsklig rättighet att inte behöva medverka till att man själv döms 

för brott och att svensk grundlag säger att en domstol inte får tillämpa en lag om den strider mot de rättigheter 

som anges i Europakonventionen. Rättigheten, menar tingsrätten, innebär att staten inte får ålägga en person att 

anmäla sig alternativt presentera bevisning som skulle göra det lättare för staten att utreda och straffa för 

personen för brott denne har begått, se http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-

pressmeddelanden/Inte-straffbart-att-smita-fran-trafikolycka-/.  

197 Se SjöL 20:7-8 som vid överträdelse föreskriver böter eller fängelse.  

198 Om eget föregående handlande behandlas längre fram. 



  VTI rapport 915 

situation har en rättslig plikt att ingripa, anses inte en trafikant som haft del i en trafikolycka vara i en 

garantställning (skyddsgarant) för skadade personer på olycksplatsen.199  

Som framgått krävs för straffrättsligt ansvar vid fysiskt orsakande genom underlåtenhet att den 

underlåtande personen befinner sig i en garantställning – som innebär en viss position där han eller 

hon kan sägas vara skyldig att vidta den handling som underlåtenheten avser. Ett viktigt undantag från 

detta är de straffbud som uttryckligen kriminaliserar underlåtenhet och som enligt lagtextens orda-

lydelse endast kan överträdas genom underlåtenhet (ommissivdelikt). För dessa undantagsfall, där 

lagstiftaren redan tagit ställning till vilka personer som är skyldiga att handla eller befinner sig i en 

sådan situation som anges i straffbudet gäller alltså inget krav på garantställning.200 I det följande 

behandlas endast de vanligaste formerna av garantläran. I svensk rätt kan de personer som befinner sig 

i garantställning indelas i två grupper: övervakningsgaranter och skyddsgaranter. För denna studies del 

är de förra av störst intresse eftersom de anges vara skyldiga att avvärja risker som utgår från vissa 

farokällor som de är ansvariga för, medan ”[d]e senare är skyldiga att avvärja risker som hotar någon 

eller något, som de är ansvariga för och därför har att skydda”.201  

Innebörden av ställning som övervakningsgarant är att övervakningsgaranten är skyldig att avvärja 

faror med ett visst ursprung (en viss farokälla). Det kan jämföras med skyddsgaranten (beskyddare) 

som ska avvärja alla faror som hotar någon eller något. Ställning som övervakningsgarant anses vara 

befogad i fall där det finns särskild anledning att utgå från att en ansvarig person ser till att utom-

stående inte kommer till skada. De faror som avses utgår i första hand från saker.202 Av den rätts-

vetenskapliga litteraturen framgår att: ”[d]en som äger eller besitter t.ex. djur, maskiner, byggnader 

eller andra farokällor är i allmänhet skadeståndsskyldig för skada som uppkommit genom hans eller 

hennes försummelse att övervaka dem eller att vidta skyddsåtgärder. Straffrättsligt ansvar har ansetts 

som lika befogat”.203 Exempel på straffrättsliga bestämmelser som kan aktualiseras anges vara 

vållande till kroppsskada eller död. Vid uppsåtligt fysiskt skadande av person eller egendom nämns 

mord, misshandel, skadegörelse, mordbrand, djurplågeri, framkallande av fara för annan etc. Särskilt 

gäller det när farokällan är ett djur (t.ex. vid underlåtenhet att hindra att en hund skadar en annan 

person kan vara vållande till kroppsskada). En begränsning av ansvar har dock ansetts nödvändig och 

här tänker man sig enligt Asp, Ulväng och Jareborg följande: ”[…] om farokällans tillstånd eller 

aktivitet hade varit ett kontrollerat resultat av en medveten handling, så skulle denna ha inneburit ett 

otillåtet risktagande i förhållande till den genom underlåtenheten orsakade följden”.204 

Övervakningsskyldigheten markeras genom åläggande i lag eller genom myndighets beslut som oftast 

utgör stöd för påstående att garantställning är förhanden.205 En för allmänheten känd 

                                                      

199 Asp och Ulväng, 2014, sid. 139. 

200 Asp och Ulväng, 2014, sid. 25-26. Se även not 128. 

201 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 124. 

202 Med sak avses oftast individuellt bestämda ting, som kan vara fasta eller lösa t.ex. en lantgård, en 

stadsfastighet, ett fartyg, en bok m.m. Termen används också om levande ting t.ex. djur men dock inte om 

människor eftersom människor inte kan vara ett förmögenhetsobjekt. I lagtext används dock sällan ordet ”sak” 

utan istället används uttryck som varor eller egendom. Egendom i sin tur förknippas oftast med att den utgör 

någons tillhörighet, t.ex. att en motorbåt ägs av en viss person, att den är hennes egendom. Alla tillgångar i en 

persons förmögenhet kallas hennes egendom som med andra ord kan vara förmögenhetstillgångar av olika slag. 

Som bekant skiljer man i civilrätten mellan förmögenhetstillgångarna lös egendom och fast egendom, inom 

vilket den förra finns olika typer av lös egendom, t.ex. sådant man kan ta på s.k. lösören (möbler, kreatur, 

smycken, husgeråd, fartyg, kläder etc.), se Agell, et al., 2010, sid. 65 ff. 

203 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 128. Beträffande djur, se närmast föregående not 202.  

204 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 128. 

205 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 128. 
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(övervaknings)skyldighet är tillsynsplikt rörande hundar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över 

hundar och katter. Andra lagar då övervakningsskyldighet föreligger är rennäringslagen (1971:437), 

lagstiftningen om motorfordon och sjöfartssäkerhet m.fl. De senare utvecklas dock inte närmare av 

författarna. Ett rimligt antagande är att fordonslagen (2002:574) utgör en sådan lag inom vilken 

övervakningsskyldigheten markeras särskilt. Lagen som baseras på EU:s rättsakter om typ-

godkännande av fordon innehåller bestämmelser om kontroll av fordon samt därtill hörande system, 

komponenter och separata tekniska enheter, kontroll av fordons last, kontroll av färdskrivare och 

taxameter och kontroll av användningen av dessa, samt den verksamhet som bedrivs av besiktnings-

organ på fordonsområdet.206 I fordonslagen § 2:3 anges att den myndighet som regeringen utser är 

godkännandemyndighet. Av fordonsförordningen § 1:8 framgår att Transportstyrelsen är god-

kännandemyndighet. Eftersom ställning som övervakningsgarant torde avse en fysisk person förefaller 

det högst osannolikt att en myndighet kan inneha ovanstående position. Frågan är då om de personer 

som enligt fordonslagen ska ges tillträde till fordon och lokaler för att utföra olika slags kontroller kan 

inneha ställning som övervakningsgarant. Om så, har i så fall enligt fordonslagen § 3:3 en polisman, 

en besiktningstekniker, en bilinspektör eller en tekniker ställning som övervakningsgarant. Detsamma 

gäller en tjänsteperson vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande då denne enligt samma 

bestämmelse (andra stycket) har rätt till tillträde till fordon och lokaler vid vägkontroll av färd-

skrivaren i ett fordon eller om det behövs för prövningen av ett ärende som styrelsen handlägger. Det 

skulle innebära att ovanstående personer kan bli straffrättsligt ansvariga för t.ex. framkallande av fara 

för annan, åtminstone i en teoretisk mening. Låt säga att en besiktningstekniker vid en fordonskontroll 

upptäcker att fordonets bromsar inte fungerar och att det därmed utgör en fara för trafiksäkerheten och 

att denne trots detta inte belägger det ifrågavarande fordonet med körförbud. Antag sedan att föraren 

av fordonet, ovetandes om denna brist, orsakar en olycka på grund av att fordonet saknade fungerande 

bromsar. Trafikolyckan leder till att en person avlider till följd av de skador han eller hon åsamkats i 

samband med olyckan. Frågan som aktualiseras är om föraren av fordonet eller besiktningsteknikern 

ska hållas straffrättsligt ansvarig för dödsfallet. Om man utgår från Asp, Ulväng och Jareborgs 

resonemang skulle en sådan situation kunna leda till straffrättsligt ansvar för besiktningsteknikern, 

genom sin övervakningsskyldighet enligt fordonslagen. Detta förutsatt att farokällans tillstånd/aktivitet 

(fordonet undermåliga skick) har varit ett kontrollerat resultat av en medveten handling, vilket skulle 

kunna bedömas som ett otillåtet risktagande i förhållande till den genom underlåtenheten (att inte 

belägga fordonet med körförbud när fordonet inte är i det skick och har den utrustning som krävs ur 

miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt) orsakade följden (trafikolyckan).  

Straffrättsligt ansvarig för underlåtenhet att avvärja risker som härrör från andra personer, och t.ex. 

djur och maskiner gäller även eget föregående handlande. Det innebär att man är skyldig att avvärja 

fara som man själv har framkallat. Det kan tyckas självklart men av den rättsvetenskapliga litteraturen 

framgår att en viss tveksamhet råder rörande dessa situationer. I dessa fall betonas att det inte handlar 

                                                      

206 Beteckningarna "system", "komponenter" och "separata tekniska enheter" är enligt Fredrik Ahlén hämtade 

från EU:s rättsakter om typgodkännande av fordon, vilka är Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG 

av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa 

fordon samt av system, komponenter och separata teknisk enheter som är avsedda för sådana fordon, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och 

marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och 

fyrhjulingar. Enligt Ahlén avses ”[m]ed ’system’ […] sådana fordonssystem, t.ex. bromsar, 

avgasreningsanordningar och inredningsdetaljer, som omfattas av något s.k. särdirektiv. Angående särdirektiv, se 

kommentaren till 2 kap. 2 § 1 st. Med ’komponenter’ avses anordningar, t.ex. strålkastare, för vilka det fastställs 

krav i ett särdirektiv, som är avsedda att vara en del av ett fordon. ’Separata tekniska enheter’ är anordningar, 

t.ex. bakre skyddsanordning, för vilka det fastställs krav i ett särdirektiv, som kan godkännas separat men då 

endast i samband med en specificerad fordonstyp”, Ahlén, Fredrik Fordonslag (2002:574), lagkommentar, 

Karnov internet (not 1). 
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om att vederbörande hålls ansvarig för själva igångssättandet av en kausalkedja utan för den efter-

följande underlåtenheten. Varje igångsättande av en kausalkedja (den föregående handlingen) kan inte 

läggas till grund för en garantställning.  

Ett exempel som Asp, Ulväng och Jareborg lyfter fram är att den som tillverkar en bil vet om att vissa 

av dessa kommer att krocka och orsaka skada, t.ex. död och person- och/eller sakskada. Beträffande 

denna situation anför de följande: 

Genom att tillverka bilar har han [eller hon], i vid mening, orsakat dessa följder. 

Biltillverkaren kan emellertid inte hållas ansvarig om han [eller hon] i ett senare skede 

underlåter att förhindra att nämnda följder inträder. Hans [eller hennes] risktagande är tillåtet. 

Av dessa skäl har förutsatts att igångsättandet av kausalkedjan skall vara en otillåten 

gärning [mina anmärkningar, fet stil i original].207 

I exemplet är igångsättande av kausalkedjan inte otillåtet eftersom beteendet inte innefattar ett otillåtet 

risktagande till följden (det föreligger alltså bristande gärningsculpa). 

                                                      

207 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 131-132. 
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3. Specialstraffrätten – Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott 

I detta avsnitt behandlas specialstraffrätten. Det är av särskilt intresse att undersöka lag (1951:649) om 

straff för vissa trafikbrott eftersom ”[k]vantitativt förövas brott, och i synnerhet oaktsamhetsbrott, 

huvudsakligen av bilförare och andra vägtrafikanter”.208 Undersökningen fokuserar närmare bestämt 

på straffrättsligt ansvar för vårdslöshet i trafik (TBL 1) utifrån frågeställningen vad eller vilka element 

konstituerar rättsligt ansvar och ansvarsutkrävande. Denna paragraf intar en central plats i trafik-

lagstiftningen.209 Som tidigare berörts under avsnittet om gärningsbegreppet bör det inledningsvis 

understrykas att ändringen 1994 i 1 kap. 2 § BrB innebar att det uttryckliga kravet på uppsåt som vid 

dåvarande tidpunkt gällde för brott enligt BrB utvidgades till att gälla alla straffbestämmelser. Kazimir 

Åberg sammanfattar kravet på uppsåt innebära följande:  

Ändringen innebar således att BrB:s allmänna reglering av det subjektiva rekvisitet blev 

tillämplig också på specialstraffrättens område och att det ställdes upp en presumtion 

även när det gällde straffbestämmelser utanför BrB, för att uppsåt ska fordras för att 

straffrättsligt ansvar ska utkrävas. Om även oaktsamhet ska vara straffbar måste detta 

uttryckligen anges i lagtexten.210  

I sammanhanget kan det nämnas att kravet på uppsåt (eller oaktsamhet) för att straffrättsligt ansvar ska 

komma ifråga gäller sålunda även det förslag på införande av nationella regler om straffansvar för 

försöksverksamhet för självkörande fordon som föreslås i betänkandet Vägen till självkörande fordon 

– försöksverksamhet av Utredningen om självkörande fordon på väg.211  

3.1.   Skyddsintresset i TBL 

Trafiklagstiftningen innehåller straffbud som skyddar ”allmänheten”. Claes Lernestedt beskriver de 

intressen som skyddas i gällande straffrätt som delar av en pyramidformad hierarki, där ”liv” utgör 

toppen av hierarkin.212 Enligt Lernestedt utgör det intresse som ett visst straffbud anges skydda ofta ett 

förstadium till ett individintresse högre upp, men menar att straffbudet träder in på en punkt som ligger 

tidigare än en kränkning av ett identifierat individuellt intresse.213 Som exempel på sådana straffbud 

nämner Lernestedt olika typer av trafikbrott, där individintresset har fått ”allmänniseras och 

omdöpas”.214 Emellertid betonar han att ”[v]issa intressen som ’bara’ är förstadier framstår dock som i 

sig mera accepterade än andra. ’Trafiksäkerheten’ lär i dag behandlas som ett accepterat intresse ’i sig’ 

[…]”.215 Jag tolkar Lernestedt som att han menar att det intresse som TBL avser att skydda är primärt 

”liv” där straffbuden i TBL utgör s.k. förstadier i en hierarkisk pyramid. Eftersom det inte går att 

identifiera ett särskilt individintresse förutsätts detta understödjas genom att upphöja trafiksäkerhet 

som ett allmänt intresse, vilket med tiden kommit att utgöra ett självständigt intresse. Synsättet utgår 

från en önskan om att envar kan utgå från och förlita sig på att om man själv följer trafikreglerna är 

                                                      

208 Ulväng, 1998 (ur Nils Jareborgs förord). 

209 Ceder, Magnusson,  et. al., 2014, sid. 51.  

210 Åberg, Kazimir Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagkommentar, Karnov internet (not 14). Se 

även prop. 1993/94:130, sid. 20 ff. och 66 ff.  

211 Se SOU 2016:28.     

212 Lernestedt, 2003, sid. 170.  

213 För en mer utvecklad redogörelse av den rättsvetenskapliga diskussionen som rör olika intressen 

kriminaliseringen avser skydda och den begreppsbildning som utvecklats därigenom (t.ex. skyddsobjekt, 

skyddsintresse, angreppsobjekt och handlingsobjekt), se Lernestedt, 2003, sid. 127 ff.  

214 Lernestedt, 2003, sid. 170.  

215 Lernestedt, 2003, sid. 170.  
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sannolikheten stor att man kan köra bil i relativt hög fart. Lernestedt menar att ”[a]lternativet vore att 

ständigt behöver krypköra i vaksamhet på vad de andra trafikanterna tar sig för. […] Det handlar om 

att försäkra sig om att individerna som kollektiv agerar på visst förutsägbart sätt, för att minimera det 

antal situationer som överhuvudtaget aktualiserar straffbuden till skydd av individ/enskild”.216 I 

lagstiftningen nämns emellertid ”trafiksäkerhet” endast i rattfylleribrottet (TBL 4a § p. 3). Paragrafen 

stadgar att vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas (1) om förarens alkohol-

koncentration uppgått till de i lagrummet angivna gränsvärdena,217 (2) föraren annars har varit avsevärt 

påverkad av alkohol eller något annat medel, eller (3) framförandet av fordonet har inneburit en 

påtaglig fara för trafiksäkerheten. Enligt förarbetena tar de två första punkterna sikte på alkohol-

koncentrationen och påverkansgraden. I fall där en av de omständigheter som nämns i paragrafen 

föreligger, ska rattfylleriet regelmässigt bedömas som grovt brott. Vad beträffar rekvisitet ”avsevärd 

påverkan” framhålls att en avsevärd påverkan av alkohol i vissa fall kan föreligga även om det står 

klart att alkoholkoncentrationen inte uppgått till de angivna gränsvärdena.218 I rättspraxis har ”påtaglig 

fara för trafiksäkerheten” bedömts föreligga i fall där föraren har kört vårdslöst eller att brottet är 

begånget när föraren haft en särskilt ansvarsfull uppgift eller att färden har skett med ett fordon som 

haft betydande brister från trafiksäkerhetssynpunkt.219 En omständighet som enligt förarbetena bör 

kunna beaktas vid avgörande om en gärning skall bedömas som grovt rattfylleri är att färden skett med 

ett fordon som haft betydande brister från trafiksäkerhetssynpunkt. Det kan röra sig om blankslitna 

däck eller bromsar som har ingen eller ringa effekt. Emellertid måste dessa brister omfattas av förarens 

uppsåt. Om föraruppgiften har varit särskilt ansvarsfull eller krävande nämns särskilt stora fordon, 

fordon med många passagerare eller sådana fordon som har farlig last samt om ”[…] väderleks-

förhållandena varit sådana att föraruppgiften blivit särskilt krävande, t.ex. när blixthalka råder eller när 

väderleken gör att siktförhållandena blir extremt dåliga”.220 För att återgå till det intresse som straff-

buden i TBL avser att skydda kan det konstateras att ”liv” utgör det primära intresset. Trafiksäkerheten 

som ett i och för sig accepterat intresse bör enligt min tolkning mer ses som ett medel för att uppnå 

skyddsintresset ”liv”. Genom att kriminalisera gärningar som typiskt sett bedöms äventyra trafik-

säkerheten upprätthålls på samma gång det primära skyddsintresset ”liv”.   

                                                      

216 Lernestedt, 2003, sid. 175. 

217 Genom prop. 1993/94:44 ändrades gränsvärdena från 1,5 promille alkohol i blodet respektive 0,75 milligram 

alkohol per liter utandningsluft till 1,0 promille respektive 0,5 milligram per liter (TBL 4a § p. 1).  Ändringen 

motiverades med bl.a. betydande samhällsekonomiska vinster en ökad nykterhet i trafiken medför, att en 

sänkning skulle ge eftertryck till samhällets krav på nykterhet i trafiken och tydligare markera att samhället ser 

allvarligt på denna typ av brott. Vidare antogs en sänkning av det övre gränsvärdet påverka människor att i större 

utsträckning än tidigare (vid dåvarande tidpunkt) att avhålla sig från att köra påverkade (prop. 1993/94:44, sid. 

26-27). Det kan också nämnas att man i samma proposition (prop. 1993/94:44, sid. 24) föreslog motsvarande 

ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157).  

   Av tidigare förarbeten framgår att lagrådet framhållit att konstruktionen av första och andra punkten inte ska 

förstås som ett alternativ till regeln i första punkten på så sätt att enbart den omständigheten att någon kört med 

en alkoholhalt i blodet som inte uppnår angivna gränsvärden skall medföra att han döms för grovt rattfylleri 

enligt andra punkten, utan att straffansvar för grovt rattfylleri i ett sådant fall förutsätter en övertygande 

utredning om påverkansgraden, t.ex. genom bevisning om att föraren har konsumerat stora mängder alkohol eller 

att föraren är kraftigt berusad, se prop. 1989/90:2 sid. 49. I efterföljande prop. 1993/94:44 konstaterades att att 

även om gränsvärdet inte längre anknyter till en legal presumtionsregel (i och med den förra ändringen i prop. 

1989/90:2) har existensen av gränsvärdet mellan normalbrottet och det grova brottet en mycket stor betydelse 

och en alkoholkoncentration som uppgår till det minst angivna gränsvärdet leder regelmässigt till att brottet 

bedöms som grovt. Det framgår inte av propositionen men det är sannolikt att uttalandet  i sammanhanget stöder 

sig på rättspraxis (prop. 1993/94:44, sid. 24). 

218 Se närmast föregående not 215. 

219 Åberg, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagkommentar, Karnov internet (not 38).  

220 Prop. 1989/90:2, sid. 50.  
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Ett annat intresse som sällan behandlas i samband med trafiksäkerhet men som likväl gör sig gällande 

är de ekonomiska intressena. Trafikolyckor för inte sällan med sig betydande och kostsamma 

materiella skador men genom en ökad trafiksäkerhet kan dessa kostnader sannolikt begränsas.221  

3.2. Rättens olika subjekt i TBL 

I TBL omnämns människor såsom ”vägtrafikant”, ”den som för spårvagn eller motordrivet fordon”, 

”förare”, ”någon”, ”gärningsmannen”, ”gående”, ”ägare(n)” eller i en viss specifik 

(myndighets)position t.ex. ”undersökningsledaren” eller ”åklagaren”. Andra benämningar som 

förekommer är myndigheter eller förvaltningar såsom ”rätten”, ”tingsrätt”, ”domstol” och ”polis-

myndigheten”. Gemensamt för samtliga benämningar av enskilda eller grupper av individer är att de 

förutsätts ta ansvar för vad som är föreskrivet enligt lagen.222  

I lagen kategoriseras individer. Dessa kan grovt indelas i följande grupper: 1) den som kan ställas till 

ansvar för brott – ansvarssubjekt 2) den som i egenskap av sin myndighetsroll givits befogenhet att för 

enskild besluta om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart 

förhållande – myndighetsutövande subjekt223 och slutligen 3) den som utgör bärare av vissa rättigheter 

och skyldigheter enligt lagen – rättighetssubjekt.  

Ansvarssubjekten utgörs i lagen av vissa bestämda subjektspositioner såsom vägtrafikant, förare och 

gärningsman men också av en obestämd krets personer genom uttrycken ”någon” och ”den som”, 

vilka samtliga kan ställas till ansvar för ett brott.224 Myndighetsutövande subjekt (t.ex. undersöknings-

ledaren eller åklagaren) har enligt lagen möjlighet att t.ex. förverka fordon som har använts vid brott 

om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkandet inte är uppenbart 

oskäligt.225 Av ovanstående följer att ägaren (rättighetssubjektet) av det fordon som förverkats i vissa 

                                                      

221 Se även nollvisionen, se avsnitt 1.2.2. Specifika (straffrätts)teoretiska perspektiv och utgångspunkter. 

222 Som bekant finns bakom benämningarna ”polismyndigheten”, ”rätten”, ”åklagaren” m.fl. en eller flera   

beslutsfattande människor. Se även Bladini, 2013, not 335.  

223 Formuleringen används ofta som en beskrivning av innebörden av begreppet ”myndighetsutövning”.  

224  Med det förenklade begreppet subjektposition avses den process varigenom språket konstruerar en social 

position för individen och till vilken knyts vissa egenskaper och förväntningar om hur man ska eller borde 

uppföra sig och agera. Jmf. Winther Jørgensen, Phillips, 2000, sid. 48-49. Beträffande den straffrättsliga termen 

”brott”, se avsnitt 2.1.1. Vad är ett brott?  

225 I lagtexten föreskrivs att om någon har gjort sig skyldig till olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri 

ska det vid bedömningen av om förverkande behövs för att förebygga fortsatt brottslighet särskilt beaktas om 

gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldig till sådan brottslighet. Vidare skärps oskälighetsrekvisitet genom 

att förverkande ska få ske i de fall det inte är uppenbart oskäligt. Skärpningen av oskälighetsrekvisitet genom 

propositionen Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott (prop. 2014/15:26, sid. 28) innebär att det 

numera krävs starkare skäl än tidigare för att avstå från förverkande när förutsättningarna för förverkande i 

övrigt är uppfyllda. För att nå målen riksdagen satt upp för trafiksäkerheten anses arbetet med att minska antalet 

återfall i trafikbrott vara ett viktigt led. I propositionen Alkolås efter rattfylleri (prop. 2010/11:26, sid. 19) 

konstaterades att alkoholpåverkade förare utgör en stor riskfaktor i trafiken och att det finns ett klart samband 

med förekomsten av trafikolyckor och rattfylleri. Syftet med förverkandereglerna är att öka trafiksäkerheten. 

Som framhölls redan när förverkandereglerna infördes 1987 har straffhotet inte haft en tillräckligt 

brottsavhållande effekt på den som har en benägenhet att köra bil alkoholpåverkad eller utan körkort. 

Förverkande av det fordon som använts vid trafikbrottet antas ha ett preventivt syfte genom att vetskapen om att 

en överträdelse av trafikbrottslagens regler kan, utöver lagföring och straff, medföra att man kan få sin bil 

förverkad (prop. 2014/15:26, sid. 12). Även genom att den som gör sig skyldig till nämnda brott rent faktiskt 

hindras från att på nytt begå trafikbrott och därigenom utsätta sig själv och andra för fara. Av förarbetena 

framgår att även om personen inte tidigare har gjort sig skyldig till trafikbrott eller tidigare endast dömts för 

andra trafikbrott än rattfylleri, grovt rattfylleri eller olovlig körning kan omständigheterna ändå vara sådana att 

det finns fog för att anse att ett förverkande är motiverat med tillämpning av TBL 7 § första stycket. Syftet med 

den nya bestämmelsen är inte avsedd att inskränka tillämpningen av paragrafen. Motsvarande sägs gälla även 

annan egendom som använts som hjälpmedel vid trafikbrott eller varit avsedd att användas som hjälpmedel. 
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fall har rätt till ersättning. Av intresse för denna studie är ansvarssubjekten utifrån frågeställningen vad 

eller vilka element konstituerar rättsligt ansvar och ansvarsutkrävande. I den fortsatta framställningen 

kommer därför fokus att ligga på ansvarssubjekten. 

Här kan noteras att det för vissa lagrum och för vissa subjekt anges ett kön.226 Exempelvis föreskrivs i 

TBL 3 § för någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, 

dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har 

brottet skett vanemässigt eller är det eljest att anse som grovt.227 I andra lagrum och för andra subjekt 

såsom ”förare” anges två kön, t.ex. för brottet rattfylleri enligt TBL 4 § 3 st. som stadgar att för ratt-

fylleri döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn och då är så påverkad av 

alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han eller hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande 

sätt. Detsamma gäller om föraren är lika påverkad av något annat medel.228  

3.3.   Ansvarssubjektet och den straffbara handlingen i TBL 

I flertalet lagrum förutsätter straffrättsligt ansvar, förutom uppsåt eller oaktsamhet, att ansvarssubjektet 

företar en handling vilket framgår av uttrycken ”för motordrivet fordon”, ”förandet av motordrivet 

fordon”, ”framförandet av fordonet”, ”såsom förare av motordrivet fordon”, ”genom att avlägsna 

sig” etc.229 Exempelvis anges i lagens inledande paragraf att brister en vägtrafikant eller den som 

någon annanstans än på väg för ett motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet 

som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna döms för vårdslöshet i trafik till 

dagsböter och om personen vid förande av motordrivet fordon gör sig skyldig till grov oaktsamhet 

eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i 

trafik. Straffbestämmelsen fordrar kunskap om flera i lagrummet förekommande begrepp så som 

vägtrafikant, väg, motordrivet fordon etc. För att veta vem som i lagrummet utgör ansvarssubjektet, 

d.v.s. vad som avses med vägtrafikant behöver man gå till 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafik-

definitioner.230 Enligt förordningen definieras trafikant som den som färdas eller annars uppehåller sig 

på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng. I samma 

bestämmelse definieras väg som 1) en sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt 

används för trafik med motorfordon, 2) en led som är anordnad för cykeltrafik, och 3) en gång- eller 

ridbana invid en väg enligt 1 eller 2. Notera att även ”den som på annanstans än på väg” enligt TBL 1 

§ kan göra sig skyldig till vårdslöshet i trafik. Enligt Åberg kan det exempelvis röra sig om ”[…] 

                                                      

Enligt Åberg innebär uttrycket att någon ”gjort sig skyldig till” brott enligt TBL i förarbetena innebära att även 

strafföreläggande och åtalsunderlåtelse omfattas, se Åberg, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 

lagkommentar, Karnov internet  (not 49). 

226 Med ”kön” avses här det biologiska könet. Jmf. begreppen ”det formade könet” och ”genus” och 

problematiseringen kring (o)möjligheten att särskilja kropp och medvetande, se Svedberg, 2013, avsnitt 2.1.1.3. 

om Makt och kön. I sammanhanget bör det även påpekas att i lagstiftningen – i den mån kön omtalas – baseras 

konstruktionen av kön endast på två kön, nämligen flickor och pojkar, kvinnor och män (han eller hon). 

Emellertid har lagstiftaren genom diskrimineringslagen (2008:567) öppnat upp för fler möjliga konstruktioner av 

kön genom införandet av diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet eller uttryck”, se Svedberg, 2013, 

sid. 453-454. 

227 Se även TBL 5 § där vägtrafikanten benämns som en ”han”.  

228 TBL 10 § anger att den som är missnöjd med ett beslut om ersättning för ett fordon som sålts eller förstörts 

(enl. TBL 8 och 9 §§) får inom en månad från det att ”han” eller ”hon” fick del av beslutet begära rättens 

prövning av det, d.v.s. undersökningsledarens och åklagarens beslut.     

229 Jmf. TrF 2:8 st. 1 beträffande trafikanters skyldighet att hjälpa skadade. Detta berörs under avsnitt 2.1.3.4. 

Särskilt om garantläran.  

230 I sammanhanget kan det påpekas att det saknas en legaldefinition av spårvagn samt att konduktör och 

passagerare faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde, se Åberg, Lag (1951:649) om straff för vissa 

trafikbrott, lagkommentar, Karnov internet (not 3).  
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framförande av en skördetröska på en åker, av en självgående motorgräsklippare i en park och av en 

lasttruck på ett verkstadsgolv”.231 Beträffande definitionen av motordrivet fordon definieras detta i 2 § 

lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, vilket alltså inte ska sammanblandas med motorfordon.232  

Vad gäller förandebegreppet,233 den straffbara handlingen, är det inte definierat i trafik-

lagstiftningen.234 Begreppets innebörd och närmare avgränsning har istället preciserats i rättspraxis. 

Åberg konstaterar att Högsta domstolen i flera rättsfall har uttalat sig om vad som ska förstås med 

”förande”. Han ger exempel på nedanstående rättsfall där man har behandlat förandebegreppet:  

En bilägare ansågs ha fört bilen när han stående bredvid densamma satt igång dess motor 

med växeln i backläge, vilket medförde att bilen sattes i rörelse (NJA 1931 s. 138). Skjuta 

på en bil utan att någon satt vid förarplatsen har bedömts som förande (NJA 1934 s. 81; 

se också NJA 1935 s. 354 och NJA 1936 s. 69). I ett senare rättsfall (NJA 1961 s. 352) 

ansågs det inte som förande att gå vid sidan av bilen och skjuta den fram och tillbaka när 

dess motor inte är igång. En person som styrde en med trasig motor bogserad bil har 

ansetts föra densamma (NJA 1934 s. 616). En person har hanterat pedalerna medan en 

annan person har hanterat ratten. Båda personerna har ansetts föra fordonet (NJA 1935 s. 

506). I fråga om övningskörning med bil ansåg Högsta domstolen att bestämmelserna i 

dåvarande VTK bl.a. får anses innebära att läraren normalt ådrar sig ansvar för 

                                                      

231 Åberg, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagkommentar, Karnov internet (not 4). Beträffande 

”den som på annanstans än på väg” hänvisar Åberg till propositionen Kungl. Maj:ts proposition nr 137 år 1972 

med förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, m.m.; given Stockholms slott 

den 3 november 1972. I propositionen ges exempel på vad som vid dåvarande tidpunkt avsågs med kravet på 

förare att iaktta ”omsorg och varsamhet”: ”En grundläggande regel bör vara att den som färdas i terräng skall 

anpassa färdväg, hastighet och färdsätt i övrigt så att människor och djur inte störs i onödan och att skada på 

annans mark och växtlighet undviks. Jag [departementschefen] avser vidare. [sic!] att i analogi med 39 § VTF ta 

med en bestämmelse som ålägger förare av motordrivet fordon omsorg och varsamhet. Att fordon inte får föras 

av den som på grund av sjukdom, uttröttning eller påverkan av starka drycker o.d. eller av annat skäl inte kan 

föra fordonet på betryggande sätt avser jag också ta med bland trafikreglerna [mina anmärkningar]”, prop. 

Kungl. Maj:ts proposition nr 137 år 1972 med förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa 

trafikbrott, m.m.; given Stockholms slott den 3 november 1972., sid. 16.  

232 I lagen indelas motordrivna fordon i bl.a. motorfordon och terrängfordon. Före lagändringen 1 maj 2003 fick 

man för att bestämma vad som var ett motorfordon först börja med att utesluta terrängfordon vilket i sin tur 

krävde en analys av vägbegreppet som även det motsatsvis ger innebörden av terräng. Ändringen innebar att man 

undvek ”[…] att de båda motsatsparen väg och terräng respektive motorfordon och terrängmotorfordon ska vara 

reglerade omlott”, se Svedberg, Gunilla Lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, lagkommentar, Karnov 

Internet (not 13).  

   Det kan tilläggas att den viktigaste skillnaden mellan förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och 

lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner är att den senare innehåller centrala definitioner av grundläggande 

fordons- och viktbegrepp som förts samman av de numera upphävda författningarna terrängtrafikkungörelsen 

(1972:594), fordonskungörelsen (1972:595) och bilregisterkungörelsen (1972:599). Därtill har även fordons- och 

viktbegrepp hämtats från trafikförordningen (1998:1276), medan den förra innehåller definitioner som förts 

samman från olika trafikförfattningar men som inte ansetts bör ges lagform. Definitionerna i lagen är tänkta att 

äga allmän giltighet. Ett annat skäl som kan ha betydelse i sammanhanget är att det är enklare att få till stånd en 

ändring i en förordning, som beslutas av regeringen. En lagändring beslutas av riksdagen och kräver en 

traditionell och inte sällan omfattande lagstiftningsprocess.  

233 Åberg, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagkommentar, Karnov internet (not 5). 

234 Notera att det saknas även en legaldefinition av ”trafikolycka”. Emellertid hänvisar Åberg till 1934 års 

trafikbrottslag där en viss vägledning kan hämtas. I nämnda lag talas det om en ”sammanstötning, påkörning 

eller annan därmed jämförlig händelse”. Med hänvisning till E.H. Dahlin (SvJT 1960, s. 622) menar Åberg att 

för trafikolycka krävs åtminstone att någon skada uppstått. Dahlins synsätt stöds enligt Åberg av statsrådets 

uttalande i den lagstiftningsprocess som medförde att TBL 5 § blev tillämplig också på den som för motorfordon 

annorstädes än på väg, se Åberg, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagkommentar, Karnov internet 

(not 8 och 41).   
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felaktigheter som under körningen begås i fråga om bilens manövrering (NJA 1968 s. 

145; se också NJA 1939 s. 110 samt SvJT 1957 rf. s. 14, RH 1980:46, RH 1981:53, RH 

1982:99 och RH 1982:114). Den som har fört moped, vars motor var ur funktion, genom 

trampning och genom att låta mopeden rulla i nedförsbacke, har ansetts inte ha fört 

motorfordon i TBL:s mening (NJA 1978 s. 458; se också NJA 1958 s. 39 och NJA 1973 

B 11 samt SvJT 1956 rf. s. 24). I rättsfallet NJA 2011 s. 77 har den som med fötterna 

sparkat sig fram på en moped med funktionsduglig men inte påslagen motor av Högsta 

domstolens majoritet ansetts föra ett motordrivet fordon i TBL:s mening. För att ansvar 

ska komma i fråga måste det ha förelegat uppsåt till någon åtgärd som skulle leda till en 

förflyttning av fordonet; se vidare Hoflund, 1995, s. 36 f. samt NJA 1967 s. 211.235  

Av domstolsavgöranden kan man enligt Åberg dra slutsatsen ”[…] att för att förande ska anses 

föreligga måste någon form av förflyttning av fordonet ske”.236 Det kan i sammanhanget påpekas att 

Utredningen om självkörande fordon på väg föreslår i sitt betänkande att det straffrättsliga ansvaret 

ska bäras av en fysisk fordonsförare eller testorganisationen. Förslaget utgår från vad som avtalats 

mellan parterna.237 Förenklat föreslås i betänkandet att den straffrättsliga bedömningen ska utgå från 

dels fordonets automatiseringsnivå, dels vem eller vad som i en viss given situation utövar den fak-

tiska kontrollen över framförandet av fordonet d.v.s. den fysiska fordonsföraren eller ”det automatiska 

körsystemet”.238 Om ”det automatiska körsystemet” bedöms ha den faktiska kontrollen över fordonet, 

som i sådant fall betraktas som fordonsförare, ska ansvaret ligga på testorganisationen. Det skulle 

enligt nuvarande begreppsterminologi innebära att det automatiska körsystemet, i praktiken test-

organisationen, kan komma att anses ”föra” ett fordon, förutsatt att det för straffrättsligt ansvar 

(fortfarande) kommer att krävas någon form av förflyttning av även självkörande fordon, något som 

inte är självklart.239 

Sedan den 1 januari 1995 fordras numera för straffrättsligt ansvar för vårdslöshet i trafik, som 

uttryckligen framgår av lagtexten,240 att vägtrafikant i väsentlig mån brustit i den omsorg och 

varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna.241 I förarbetena 

anförs beträffande kravet på väsentlig oaktsamhet bl.a. följande:  

Avsikten med den föreslagna lydelsen av stadgandet är att ansvar för vårdslöshet i trafik 

skall förbehållas sådana beteenden i trafiken som är att beteckna som vårdslösa i egentlig 

mening. Det skall härvidlag vara utan betydelse om en trafikolycka inträffat eller ej. Detta 

innebär ett kraftigare understrykande av att det trafikfarliga beteendet verkligen skall vara 

täckt i subjektivt hänseende. Under trafikbrottslagens tillämpningsområde skall sålunda 

främst hänföras sådana fall där trafikanten gjort sig skyldig till medvetet risktagande. Vid 

överträdelse av en trafikregel skall vid bedömningen hänsyn tas till regelns större eller 

mindre betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt. Till sådana typiskt sett trafikfarliga 

                                                      

235 Åberg, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagkommentar, Karnov internet (not 5). 

236 Åberg, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagkommentar, Karnov internet (not 5). 

237 Se t.ex. SOU 2016:28, sid. 117-118. 

238 Notera att uttrycket ”faktisk kontroll” inte nämns i betänkandet, där nämns istället ”vem som bestämmer över 

vem (fordon över människa eller människa över fordon)”, SOU 2016:28, sid. 115.  

239 Jmf. SOU 2016:28, sid. 111-127.  

240 TBL 1 §. 

241 Ett annat sätt att uttrycka det är att för ansvar för vårdslöshet i trafik ställs krav på väsentlig oaktsamhet, se 

NJA 1996 s. 590 (Fråga om ansvar för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada enligt 1 § lagen 

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott och 3 kap 8 § BrB på grund av att bilist har kört på och skadat 

fotgängare på obevakat övergångsställe). 
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beteenden som bör kunna föranleda ansvar för vårdslöshet i trafik hör exempelvis förande 

av bil i uttröttat tillstånd, allvarliga brott mot regler till skydd för oskyddade trafikanter, 

trafikfarliga omkörningar, brott mot stopplikt eller körning mot rött ljus som medfört eller 

kunnat medföra en trafikfarlig situation, allvarligare hastighetsöverträdelser i trafikfarliga 

miljöer och förande av trafikfarliga fordon. Beaktas bör också om föraren påtagit sig en 

särskilt ansvarsfull trafikuppgift, t.ex. förande av en skolbuss. Vid bedömningen bör 

således mer ses till skyldigheten att inte skapa trafikfarliga situationer än till av den 

enskilde trafikanten visad större eller mindre skicklighet att klara uppkomna problem i 

trafiken [mina anmärkningar].242 

Som framgår av citatet ovan innebär lagändringen att det straffbara området för vårdslöshet i trafik är 

inskränkt till att omfatta fall där någon gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande eller annan 

allvarlig oaktsamhet. Uttrycket ”typiskt sett trafikfarliga beteenden” tyder på, vid bedömningen om 

huruvida beteendet (handlingen) utgör ett medvetet risktagande, att det ska göras en objektiv 

bedömning av de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet. I diskussion om det straffbara 

området i TBL 1 § uttalas i förarbetena följande: 

Många av de fall som i dag föranleder ansvar för vårdslöshet i trafik är sådana där en 

trafikolycka inträffat på grund av en felbedömning eller tillfällig ouppmärksamhet hos en 

förare av ett motorfordon, ofta kombinerat med besvärliga väderleks- eller sikt-

förhållanden. Utöver eventuell kroppsskada vållar sådana olyckor i allmänhet den felande 

föraren stora besvär och kostnader i form av verkstadsbesök, självrisk, minskad bonus på 

försäkringspremien etc. Det kan starkt ifrågasättas om det i dessa fall finns något allmänt 

intresse av att dessutom ålägga ett bötesstraff. Straffhotet torde i nu angivna situationer 

knappast ha någon betydelse för trafiksäkerheten. Även detta talar enligt vår mening för 

att det straffbara området bör inskränkas till att omfatta fall där någon gjort sig skyldig till 

ett medvetet risktagande eller annan allvarlig oaktsamhet.243  

Av citatet kan konstateras att från det straffbara området är avsett att undantas fall där en trafikolycka 

inträffat på grund av en felbedömning eller tillfällig ouppmärksamhet hos en förare av ett motor-

fordon, ofta kombinerat med besvärliga väderleks- eller siktförhållanden.244  

I förarbetena utvecklas också vilka rättsliga krav som ställs på föraren för att straffrättsligt ansvar för 

trafikbrott ska kunna komma ifråga och därigenom förstås även vilka handlingar (eller underlåtenhet) 

som ska betraktas som icke önskvärda och klandervärda. I propositionen Ett effektivare brottmåls-

förfarande (prop. 1994/95:23) uttalas vilka krav som i dag ställs på föraren för ansvar för vårdslöshet i 

trafik:  

Vid bedömning av ansvar för vårdslöshet i trafik betraktas i regel inte okunnighet, 

oerfarenhet eller andra intellektuella brister hos trafikanten som någon ursäkt. Detta har 

medfört att trafikanter som handlat efter bästa förmåga för att undvika att skapa trafik-

farliga situationer, men som på grund av bristande skicklighet kommit att göra en 

felhandling, kommit att betraktas som vårdslösa i lagstiftarens mening [uttalandet gäller 

TBL 1 § innan ändringen 1995, i väsentlig mån]. Utredningen förordar att vid en 

inskränkning av det straffbara området större hänsyn också skall tas till gärningsmannens 

                                                      

242 Prop. 1994/95:23, sid. 122. 

243 Prop. 1994/95:23, sid. 60. 

244 Se NJA 2007 s. 3 (Fråga om en bilförare som kört på en fotgängare sedan hon bländats av solen gjort sig 

skyldig till vårdslöshet i trafik). I det aktuella rättsfallet hänvisar man till det citerade förarbetsuttalandet ovan 

(d.v.s. till prop. 1994/95:23, sid. 60).  
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[gärningspersonens] egna förutsättningar. […] Enligt vår mening måste en oaktsamhets-

bedömning alltid ske i flera led. I en fråga om ansvar för vårdslöshet i trafik ingår som ett 

av dessa led att bestämma om den aktuella gärningen som sådan innefattar brister i 

omsorg och varsamhet och således utgör ett otillåtet risktagande. Vid denna bedömning 

kan den normalt skicklige förarens körsätt vara av betydelse såsom en jämförelse. Om 

bedömningen i detta led utmynnar i att oaktsamhet föreligger måste emellertid i ett senare 

led även bedömas om gärningsmannen [gärningspersonen] insåg eller bort inse att hans 

[eller hennes] handlande innebar ett sådant risktagande och huruvida han [eller hon] 

därigenom borde ha kunnat undvika att den aktuella trafiksituationen uppkom. Det är i 

detta senare led som enligt vår mening en ökad hänsyn bör tas till gärningsmannens 

[gärningspersonens] egna förutsättningar. En trafikant bör inte i anses ha brustit i omsorg 

och varsamhet enbart genom att han [eller hon] i ett visst fall visat sig vara mindre 

skicklig än den normale trafikanten, om hans [eller hennes] färdigheter inte sträckte sig 

längre. En annan sak är att en trafikant som bort inse att hans [eller hennes] skicklighet 

inte når upp till normal nivå kan anses oaktsam om han [eller hon] ändå påtar sig en 

ansvarsfull uppgift i trafiken. Vad utredningen anfört om hittillsvarande praxis tyder 

emellertid på att bestämmelsen i vissa fall tillämpats på ett sätt som närmar sig vad som 

gäller vid strikt ansvar. Med den föreslagna inskränkningen av det straffbara området är 

en sådan tillämpning inte möjlig. Frågan om oaktsamheten når upp till straffbar nivå 

måste prövas noggrant i varje enskilt fall. Regeringen delar utredningens bedömning att 

större hänsyn därvid skall tas till gärningsmannens [gärningspersonens] egna förut-

sättningar i enlighet med det nu anförda. Genom den föreslagna lydelsen av stadgandet 

vill vi således uppnå att ansvar för vårdslöshet i trafik förbehålls sådana beteenden i 

trafiken som är att beteckna som vårdslösa i egentlig mening. Det skall härvidlag vara 

utan betydelse om någon trafikolycka inträffat eller ej. Ur trafikdisciplinär synpunkt är 

det snarast mer angeläget att beivra sådan oaktsamhet i trafiken som visserligen inte 

medfört någon skada, men där detta bara berott på tillfälligheter utanför den vårdslöses 

kontroll. Som ovan anförts måste det trafikfarliga beteendet emellertid alltid vara täckt i 

subjektivt hänseende. Under trafikbrottslagens tillämpningsområde bör främst hänföras 

sådana fall där trafikanten gjort sig skyldig till medvetet risktagande [mina 

anmärkningar].245  

Av förarbetsuttalandet ovan framgår att det vid bedömningen om ansvar för vårdslöshet i trafik görs 

denna i flera led.246 Förenklat innebär det att det först bedöms om den aktuella gärningen som sådan 

innefattar brister i omsorg och varsamhet och således utgör ett otillåtet risktagande. Denna 

bedömning, huruvida gärningen utgör ett otillåtet risktagande, utgår från en jämförelse med den 

normalt skicklige förarens körsätt, som härvid utgör den norm mot vilken förarens gärningar mäts. 

Först därefter, när det har konstaterats att gärningen utgör ett otillåtet risktagande, d.v.s. att oaktsamhet 

föreligger, bedöms om gärningspersonen insåg eller bort inse att handlandet innebar ett sådant 

risktagande och om han eller hon därigenom kunnat undvika den aktuella trafiksituationen som 

uppkommit. Bedömningen i detta senare led föreslogs, i och med ändringen, att ökad hänsyn bör tas 

till gärningspersonens egna förutsättningar. I NJA 2007 s. 3 som rörde fråga om en bilförare som kört 

på en fotgängare sedan hon bländats av solen gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik gjorde riks-

åklagaren gällande att S:A ”[…] har tagit en medveten risk genom att framföra fordonet en relativt 

lång sträcka trots att hon uppenbarligen inte har sett den framförvarande trafiken. Den oaktsamhet hon 

därigenom visat måste därför, trots den låga hastighet hon hållit, anses vara sådan att hon i väsentlig 

                                                      

245 Prop. 1994/95:23, sid. 160-161. 

246 Förarbetsuttalandet bekräftar enligt Ulvängs m.fl. distinktionen av culpabegreppet i gärningsculpa och 

personlig culpa. Beträffande culpabegreppet se även avsnitt 2.1.3.1. Om handlingar i förhållande till 

gärningsculpa och uppsåt samt not 156 och 158. 
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mån brustit i omsorg och varsamhet”.247 Högsta domstolen konstaterade emellertid att S.A. inte gjort 

sig skyldig till något medvetet risktagande och anförde följande:  

När S.A. plötsligt blev bländad av solen vidtog hon, genom att fälla ner solskyddet och 

väsentligt sänka hastigheten, de försiktighetsåtgärder som normalt sett kunde förväntas 

vara tillräckliga för fortsatt körning i denna situation. Att hon fortsatte att föra fordonet 

framåt när hon uppenbarligen inte hade ens den begränsade sikt som hon antog berodde 

på en felbedömning, men det kan inte sägas att hon har gjort sig skyldig till något 

medvetet risktagande. Även om hon får anses i viss mån ha brustit i omsorg och 

varsamhet kan hennes handlande, med hänsyn till de åtgärder hon vidtagit för att 

minimera risken för trafikolycka, inte betecknas som i egentlig mening vårdslöst. Hennes 

felbedömning av situationen är inte sådan att den skall medföra att hon döms för 

vårdslöshet i trafik [mina anmärkningar].248 

Även om Högsta domstolen uttalat sig med utgångspunkt i omständigheterna i det särskilda fallet kan 

man härav dra slutsatsen att en gärning visserligen kan utgöra ett otillåtet risktagande (vid en jäm-

förelse med den normalt skicklige förarens körsätt), men att en person inte anses i väsentlig mån ha 

brustit i omsorg och varsamhet om han eller hon vidtagit försiktighetsåtgärder som normalt sett kan 

förväntas vara tillräckliga, som i det aktuella fallet. 

I NJA 1996 s. 590 gällde fråga om ansvar för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada enligt 1 

§ lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och BrB 3 kap 8 § på grund av att bilist har kört på 

och skadat fotgängare på obevakat övergångsställe. Med beaktande av omständigheterna i det 

särskilda fallet ogillade Högsta domstolen åtalet för vårdslöshet i trafik. Däremot biföll Högsta 

domstolen åtalet för vållande till kroppsskada enligt BrB 3 kap. 8 § eftersom någon inskränkning av 

det straffbara området som motsvarar ändringen 1995 i TBL 1 § inte hade gjorts i fråga om den 

bestämmelsen.249  

Det bör i sammanhanget framhållas att det i målet var utrett att ”[…] att mörker och uppehållsväder 

rådde vid olyckstillfället, att vägbanan var torr och gatubelysningen tand [sic!], att Olav T var mörk-

klädd och inte bar reflexer och att han vid refugen i vägens mitt var delvis skymd av en trafik-

delare”.250 Högsta domstolen konstaterar att det straffbara området inskränkts genom att endast den 

som i väsentlig mån brister i omsorg och varsamhet ska dömas för vårdslöshet i trafik, och fastslår att 

åtalet mot Göran J för vårdslöshet i trafik ska prövas enligt paragrafens nya lydelse, d.v.s. i enlighet 

med den ändring av TBL 1 § som gjordes 1995.251 Vidare hänvisar Högsta domstolen till förarbets-

uttalandet om att det vid överträdelse av en trafikregel ska vid bedömningen hänsyn tas till regelns 

                                                      

247 NJA 2007 s. 3 (Fråga om en bilförare som kört på en fotgängare sedan hon bländats av solen gjort sig skyldig 

till vårdslöshet i trafik). 

248 NJA 2007 s. 3 (Fråga om en bilförare som kört på en fotgängare sedan hon bländats av solen gjort sig skyldig 

till vårdslöshet i trafik). 

249 Åberg, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagkommentar, Karnov internet (not 7). 

250 NJA 1996 s. 590 (Fråga om ansvar för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada enligt 1 § lagen 

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott och 3 kap 8 § BrB på grund av att bilist har kört på och skadat 

fotgängare på obevakat övergångsställe). 

251 Vid tidpunkten för den aktuella trafikolyckan skulle enligt dåvarande lydelse av TBL 1 § vägtrafikant dömas 

för vårdslöshet i trafik om den brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka 

betingats av omständigheterna och oaktsamheten ej varit ringa. I det aktuella rättsfallet hänvisar Högsta 

domstolen till 5 § 2 st. BrB:s promulgationslag, d.v.s. lag (1964:163) om införande av brottsbalken. Lagen 

innehåller övergångsbestämmelser till brottsbalken, varav vissa har en generell räckvidd, t.ex. principerna för 

straffbarheten vid övergång från en äldre till ny lag. En sådan generell räckvidd har 5 § i vilken andra stycket 

föreskriver, med vissa undantag, att om annan lag när dom meddelas, skall den lagen tillämpas om den leder till 

frihet från straff eller till lindrigare straff.  
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större eller mindre betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt.252 I domen utgår Högsta domstolen från de i 

HovR:ns dom återgivna äldre trafikreglerna i vägtrafikkungörelsen (1972:603), d.v.s. ”[f]örutom de 

allmänna reglerna om uppträdande och hastighet i 5 och 60 §§ gäller för förare de särskilda för-

pliktelser mot bl a [sic!] gående som framgår av 80-85 §§. I 83 § stadgas att en förare som närmar sig 

ett obevakat övergångsställe skall anpassa hastigheten så, att han inte åstadkommer fara för gående 

som är ute på övergångsstället eller som just skall gå ut på detta”.253 Därutöver konstaterade Högsta 

domstolen att eftersom vägtrafikkungörelsen ersatte 48 a § vägtrafikförordningen (1951:648), som i 

sin tur avlöste 46 § 1 mom 3 st. samma förordning saknas det anledning att anta att de överförda 

överväganden som redovisats beträffande de aktuella bestämmelserna inte alltjämt skulle vara bärande 

för den genom 83 § vägtrafikkungörelsen i stort sett oförändrade regleringen av förares skyldigheter 

mot gångtrafikanter vid obevakade övergångsställen.254  

Det kan förefalla ointressant att återge gamla trafikregler och förarbetsuttalanden i synnerhet då även 

vägtrafikkungörelsen upphört att gälla och ersatts av trafikförordningen (1998:1276) den 1 oktober 

1999. Gällande trafikförordning innehåller bestämmelser om trafik på väg och i terräng. Vad jag vill 

poängtera med utvikningen är att trafikförordningen till stor del är identisk med vägtrafikkungörelsen 

och att det därav finns anledning att nämna även förarbeten till tidigare lagstiftning,255 vilket rättsfallet 

ovan visar. I det aktuella rättsfallet framgår även att de överväganden avseende bestämmelser i väg-

trafikkungörelsen som rör förares skyldigheter mot gångtrafikanter vid obevakade övergångsställen i 

sin tur är oförändrade sedan vägtrafikförordningen. Sammantaget innebär ovanstående att vid tolkning 

och tillämpning av vissa bestämmelser i trafikförordningen förutsätts att gamla förarbeten används 

                                                      

252  Här åsyftas förarbetsuttalandet i prop. 1994/95:23, sid. 122. 

253 NJA 1996 s. 590 (Fråga om ansvar för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada enligt 1 § lagen 

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott och 3 kap 8 § BrB på grund av att bilist har kört på och skadat 

fotgängare på obevakat övergångsställe). Högsta domstolen konstaterade att eftersom vägtrafikkungörelsen 

ersatte 48 a § vägtrafikförordningen (1951:648), som i sin tur avlöste 46 § 1 mom 3 st. samma förordning saknas 

det anledning att anta att de överförda överväganden som redovisats i domen beträffande de aktuella 

bestämmelserna inte alltjämt skulle vara bärande för den genom 83 § vägtrafikkungörelsen i stort sett 

oförändrade regleringen av förares skyldigheter mot gångtrafikanter vid obevakade övergångsställen. 

254 Här avsågs bland annat 46 § 1  mom 3 st i vägtrafikförordningen som föreskrev att förare av fordon skall, då 

fordonet närmar sig obevakat, tydligt markerat övergångsställe för gående, nedbringa hastigheten så, att fordonet 

kan stannas för att lämna gående tillfälle att passera, som sedermera överfördes till 48 a § samma förordning med 

följande lydelse: Förare av fordon skall hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet, när 

fordonet nalkas övergångsställe. Förare skall stanna för att låta gående passera på obevakat övergångsställe, om 

det är nödvändigt för att undvika fara eller olägenhet för den gående. Paragrafen 48 a § infördes år 1967 i 

samband med högertrafikomläggningen och den tidigare bestämmelsen 46 § 1  mom 3 st i samma förordning 

fick annat innehåll. I målet hänvisas till departementschefens uttalande i förarbeten i samband med införande av 

48 a § i vägtrafikförordningen: "Av både förare och gående bör kunna krävas större hänsyn och bättre förståelse 

för den moderna trafikens krav. Övergången till högertrafik gör dessa synpunkter än mer framträdande och även 

enligt min mening är det mycket angeläget att förbättra de gåendes skydd vid korsande av korbana [sic!]. 

Grunden för detta anser jag bör läggas genom fasta och enkla trafikregler. Riktlinjerna bör därvid vara att de 

gående normalt skall använda övergångsställe och att de skall följa trafiksignalerna, där det finns sådana, samt 

att förarna skall respektera övergångsställe (prop 1965:180 s 32f). Vid de obevakade övergångsställena anser jag 

det inte möjligt att ge de gående samma företräde som vid bevakade övergångsställen. En följd skulle annars på 

många håll kunna bli att fordonen under rusningstid skulle ha stor svårighet att komma fram. Detta bör dock inte 

hindra en skärpning av reglerna för förarnas uppträdande även i fråga om obevakade övergångsställen. Jag delar 

därför uppfattningen att förarna bör uttryckligen åläggas att köra så att de inte vållar fara eller olägenhet för de 

gående och att stanna om det är nödvändigt för att uppfylla dessa krav. --- I likhet med flera remissinstanser 

anser jag en omsorgsfull planläggning av övergångsställen vara av stor vikt för att minska de olägenheter som de 

föreslagna reglerna kan få för fordonens framkomlighet (a prop s 35) [tecken och paranteser i original]", NJA 

1996 s. 590.   

255 Svedberg, Gunilla Trafikförordning (1998:1276), förordningskommentar, Karnov Internet (inledande 

förordningskommentar). 
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som tolkningsunderlag. I synnerhet gäller detta bestämmelser som endast genomgått språkliga 

ändringar. Gunilla Svedberg har i sammanhanget understrukit att ”[ä]ven om straffansvar inte före-

ligger kan överträdelse av trafikregler få betydelse för att i t.ex. skadeståndsmål avgöra vem som är 

vållande till en trafikolycka”.256  

 

                                                      

256 Svedberg, Gunilla Trafikförordning (1998:1276), förordningskommentar, Karnov Internet (inledande 

förordningskommentar). 
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4. Analys av vissa straffrättsliga begrepp och avslutande reflektioner 

I detta avsnitt analyseras de resultat från undersökningen som jag anser mest relevanta för ansvars-

frågan gällande självkörande/uppkopplade fordon med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter. 

Inledningsvis ges först en kort sammanfattning av studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet med den här studien har varit att analysera de rättsliga förutsättningarna för ansvar och 

ansvarsutkrävande gällande självkörande/uppkopplade fordon på väg. I syftet har ingått att inom 

utvalda rättsområden synliggöra och problematisera rättsliga konstruktioner kring ansvar och ansvars-

utkrävande samt de begrepp och principer som anses följa därav i förhållande till den kunskap som 

kommit att utvecklas främst inom ramen för Artificiell intelligens (AI). För att kunna uppnå studiens 

syfte har en övergripande fråga formulerats: 

 Hur konstrueras ansvar och ansvarsutkrävande i rätten och hur svarar dessa mot 

teknik- systemutvecklingen av självkörande/uppkopplade fordon på väg? 

Med utgångspunkt i den presenterade grundstrukturen för en fördjupad framtida rättsvetenskaplig 

forskningsstudie har frågeställningarna i föreliggande studie undersökts utifrån en specifik kontext: 

den straffrättsliga kontexten. Undersökningen av den straffrättsliga kontexten har delats in i en allmän 

del och en fördjupad del. I den allmänna delen har undersökningen fokuserat på brottsbalkens första 

kapitel som innehåller vissa definitioner, allmänna regler, begrepp och principer för straffrätten. 

Som visats förövas i kvantitativt avseende brott, i synnerhet oaktsamhetsbrott, huvudsakligen av 

bilförare och andra trafikanter. Detta har bedömts motivera en närmare undersökning av lag 

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Undersökningen av den fördjupade delen har fokuserat på 

bestämmelsen om straffrättsligt ansvar för vårdslöshet i trafik (TBL 1 §) eftersom paragrafen intar en 

central plats i trafiklagstiftningen. I den fördjupade delen av undersökningen har den övergripande 

frågeställningen konkretiserats och brutits ner till följande underfråga:  

 Vad eller vilka element konstituerar rättsligt ansvar och ansvarsutkrävande? 

Med element avses centrala och/eller återkommande rekvisit,257 termer, begrepp och ordval i samband 

med att ansvar och ansvarsutkrävande berörs, omtalas och beskrivs i det rättsliga materialet. 

4.1. Allmänna förutsättningar för kriminalisering 

Eftersom rätten är det starkaste styrmedlet som statsmakten har att tillgripa bör den enligt min 

uppfattning användas i syfte att främja en teknik och systemutveckling som tar tillvara på grund-

läggande rättsliga värden. Även om studien fokuserar på straffrätten ska det inte tolkas som att jag 

förespråkar att straffrättssystemet ska användas för det fall självkörande/uppkopplade fordon (det 

automatiska körsystemet) eller en fysisk förare av ett sådant fordon, med eller utan egen skuld, haft 

del i en trafikolycka.  

Generellt kan konstateras att undersökningen visar att konstruktionen för straffrättsligt ansvar, genom 

allmänna regler, begrepp och principer, inte är avpassad för automatiserade fordon. Det bör även 

påpekas att det från statsmaktens sida finns en uttalad ståndpunkt om ”[…] att kriminalisering som 

metod bör användas med försiktighet och att det finns ett intresse av att begränsa användningen av 

straffrätt”.258 En mer återhållsam användning av straffrätt inom specialstraffrätten betonas särskilt. 

Ståndpunkten stämmer väl överens med principen om ultima ratio. Som tidigare berörts bygger 

principen på en syn på kriminalisering som en sista utväg, när inga andra medel står till buds för att 

                                                      

257 Beträffande ”rekvisit”, se not 51. 

258 SOU 2013:38 (del 1och 2), sid. 19.  
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komma tillrätta med ett problem. Eftersom lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör till 

specialstraffrätten omfattar den generella synen på kriminalisering även denna lagstiftning. I 

betänkandet av Straffrättsanvändningsutredningen anförs flera skäl för en restriktiv användning av 

straffrätten. För det första att straff utgör den mest ingripande metoden som staten kan använda för att 

styra medborgarnas beteenden. För det andra innebär straffet betydande inskränkningar i deras 

valfrihet. För det tredje att staten genom att belägga ett visst beteende med straff inte endast markerar 

att ett visst beteende inte är önskvärt från samhällets synpunkt utan även det att beteendet är ”[…] så 

klandervärt att det är befogat att staten tillgriper sitt yttersta maktmedel mot den som inte avhåller sig 

från beteendet”. 259 Straffet för också med sig betydande konsekvenser för den enskilde, t.ex. stigmati-

sering av den som klandras samt sociala och ekonomiska konsekvenser till följd av betalning av böter 

eller fängelsevistelse. För det fjärde anges kriminalisering vara en mycket kostsam metod eftersom 

det, utifrån bl.a. rättssäkerhetshänsyn, kräver betydande resurser för att utreda och lagföra brott. Mot 

denna bakgrund riskerar straffrättssystemets effektivitet på såväl samhällelig som på individnivå att 

äventyras om antalet gärningar som straffbeläggs ökar utan att rättsväsendet tillförs ökade resurser i 

motsvarande mån. Här åsyftas särskilt dess brottsavhållande verkan och att dess trovärdighet riskerar 

att urholkas. Synsättet på en mer restriktiv användning av straffrättssystemet har på olika sätt fått 

genomslag mycket tidigare. Inte minst visar ändringen 1994 av det straffbara området i 1 kap. 2 § BrB 

detta. Som framgått innebar ändringen att det uttryckliga kravet på uppsåt som vid dåvarande tidpunkt 

gällde för brott enligt BrB utvidgades till att gälla alla straffbestämmelser, d.v.s. även special-

straffrätten. Vidare att ansvar för oaktsamhetsbrott förutsätter att det uttryckligen av brotts-

beskrivningen framgår att brott begånget med oaktsamhet är bestraffad. Ytterligare exempel är 

ändringen 1995 i TBL 1 § som innebär att endast den vägtrafikant som i väsentlig mån brustit i den 

omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna ska 

dömas för vårdslöshet i trafik. Som visats innebar lagändringen att det straffbara området för vårds-

löshet i trafik är inskränkt till att omfatta fall där någon gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande 

eller annan allvarlig oaktsamhet.260  

4.2. Allmänt om den rättsliga konstruktionen för straffrättsligt ansvar 

Rätten förutsätter ett rättssubjekt som antingen kan vara fysiska personer (människor) eller juridiska 

personer (t.ex. bolag, föreningar och stiftelser).261 Den grundlagsstadgade principen om likhet inför 

lagen som genomsyrar rätten innebär att varje fysisk person, utan avseende på kön, ålder, ras eller 

religion, erkänns som rättssubjekt.262 Enligt den gängse definitionen har varje person som huvudregel 

från födelsen till döden rättskapacitet (rättsförmåga), d.v.s. förmåga att ha rättigheter och skyldigheter. 

En annan sak är att en persons rättskapacitet kan vara reducerad på andra grunder som t.ex. vid 

konkurs eller på grund av näringsförbud. Att en person har rättskapacitet innebär inte att den också har 

rättshandlingsförmåga, förmåga att själv exempelvis sluta avtal, sälja, köpa, pantsätta egendom, låna 

pengar osv. När det kommer till straffrättsligt ansvar kan endast fysiska personer begå brott i svensk 

straffrätt.  

4.2.1. Föreställningen om individen i rätten och hennes gärningar 

Undersökningen visar att gärningsbegreppet utgör ett samlande begrepp och omfattar både handlingar 

av fysisk karaktär och underlåtenhet. Det innebär att brottet alltid består i mänskliga gärningar, inte 

tillstånd eller kroppsrörelser som man inte har kontroll över. Den viktigaste skillnaden mellan dessa 

                                                      

259 SOU 2013:38 (del 1och 2), sid. 18.  

260 Se avsnitt 3.3. Ansvarssubjektet och den straffbara handlingen i TBL. 

261 Agell, et al., 2010a, sid. 49. 

262 Jämför slavar som inte betraktades som en person (rättssubjekt) utan som ägodel eller sak (rättsobjekt).   
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båda är att en handling anses vara föremål för individens kontroll och är därför ”[…] beroende av 

dennes skäl, motiv, avsikter, föreställningar, böjelser, önskemål […]”.263  Kroppsrörelser däremot är 

möjliga att förklara med fysiska och kemiska termer. För underlåtenhet är det tillräckligt med att man 

låter något ske eller avstår från att ingripa när ett ingripande borde ha skett.  

Allmänt kan konstateras att de juridiska begreppen, i synnerhet gärningsbegreppet, i grunden baseras 

på föreställningar om människan som en autonom individ med en fri vilja som inte låter sig påverkas 

av yttre omständigheter. Individen i rätten har enligt denna föreställning vissa egenskaper och för-

mågor så som omdömesförmåga, förstånd eller insikt. I lagens mening förutsätts rättssubjektet vara en 

könlös individ som ”[…] är fri att fatta sina egna beslut och styra över sitt liv utan att vara under-

ordnad andra”.264 Ett annat sätt att uttrycka det är att människan anses förnuftig eller rationell.265 

Normen för mänskligt varande i rätten kan knytas tillbaka till filosofin och Descartes välkända citat 

”cogito ergo sum” (”jag tänker, alltså är jag” eller ”jag tänker, alltså existerar jag”). Enligt Fridström 

Montoya ligger i uttalandet en tudelning mellan kropp och själ.  

Själen, vars sanna väsen är att tänka, sägs vara ’fullständigt’ skild från kroppen. Den tar 

ingen rumslig plats och den är inte beroende av något materiellt ting, säger Descartes. 

Denna dualism, kropp/själ, känns igen från många sammanhang där förnuftet betonas till 

det kroppsligas nackdel.266 

Fridström Montoya, som stöder sig på Bo Wennström, beskriver Kants syn på människan som en 

moralisk fri människa. Som sådan kan hon besluta och agera mot sina böjelser och begär i enlighet 

med det moraliskt rätta. Kant talar om det moraliska förnuftet vilket han också ser som den centrala 

skillnaden mellan människa och djur. Att människan är fri, förnuftig och moralisk varelse gör att 

hennes agerande också kan bedömas, tolkas och bestraffas. Det dualistiska synsättet tar sig uttryck i 

rätten på olika sätt och färgar det rättsliga sättet att tänka om människan och hennes handlingar. 

Fridström Montoya menar att ”[b]etydelse inom rätten tillmäts normalt en handling endast om den kan 

knytas till en vilja, ett uppsåt eller en avsikt”.267 Något som blir särskilt tydligt inom den straffrättsliga 

                                                      

263 Se Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 81.  

264 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 204. Enligt Håkan Gustafsson existerade inte rättssubjektet före 1840. 

Gustafsson hänvisar till Kelsen och menar att rättssubjektets historiska och rättsvetenskapliga bestämning har 

samband med äganderätten, som förknippas med individuell frihet och autonomi. Rättskonstruktionen har också 

kritiserats som ”[…] överbestämt av rättens socioekonomiska förhållanden. […] Den idealistiska 

kantiansksavignysianska rättssubjektiviteten kan alltså ställas mot en materialistisk uppfattning som framhäver 

rättssubjektet som en bärare […] av den kapitalistiska legalitetens rättsliga struktur”, Gustafsson, 2011, sid. 135 

samt not 158.  

   Fridström Montoya menar att industrialiseringen förändrade individens rättsliga ställning från att vara knuten 

till börd och eller ”status”, genom att självhushållningen försvann och ersattes av marknadsekonomi, till 

individuell prestation och avtal. Den strukturella förändringen och utformningen av det liberalistiska och 

kapitalistiska samhället krävde en individ som var ”myndig”, se Fridström Montoya, 2015, sid. 413.  

   Bo Wennström förklarar förändringen av individens rättsliga ställning på följande sätt: ”Mot varandra ställdes 

därmed två individideal: den moderne borgaren, som inte byggde sin framgång på arv och/eller social ställning, 

mot ståndspersonen. Juridiskt går det att koppla den moderna civilrätten till skapandet av den borgerliga 

individen. Industrisamhället krävde för sin utveckling sådant som möjligheter för individen till ekonomiskt 

självförverkligande genom att denne tilläts ackumulera kapital [tecken i original, noter är utelämnade i citatet]”, 

Wennström, 2005, sid. 9. 

265 I doktrin har det förespråkats en modern översättning av förnuftsbegreppet utifrån Hegels rationalitet som 

skiljer mellan förstånd och förnuft. För en närmare redogörelse av denna diskussion, se Fridström Montoya, 

2015, not 155. 

266 Fridström Montoya, 2015, sid. 411. 

267 Fridström Montoya, 2015, sid. 411. Fridström Montoya undersöker i sin avhandling, rättsdogmatiskt och 

normkritiskt, frågan om vilken betydelse det kan ha för ställningen som subjekt i rätten att rättssubjektet har en 
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kontexten. Det dualistiska synsättet menar jag är ett problem när det kommer till frågan om ansvar 

gällande självkörande/uppkopplade fordon. Jag menar att tudelningen av kropp och själ motsvaras av 

tudelningen av den fysiske föraren och fordonet (AI), där fordonet i det här sammanhanget ska förstås 

som ”kroppen”. Det sker en interaktion mellan människa och fordon eftersom självkörande/ 

uppkopplade fordon i allt väsentligt är tänkt att ersätta föraren i olika situationer och därför har 

utrustats med en teknik (inkluderat både hårdvara och programvara/mjukvara) som gör att fordonet 

kan agera i trafiken där föraren i varierande grad kontrollerar och manövrerar det. Det förhållandet gör 

att det är svårt att dra någon skarp gräns mellan människan och det materiella som omgärdar henne. 

Gränsen för vad den mänskliga handlingen börjar och slutar blir i detta avseende suddigt. Som visats 

kommer det dualistiska synsättet även till uttryck i diskussionen om skillnaden mellan handling och 

kroppsrörelse, där den förra konstituerar straffrättsligt ansvar. Asp, Ulväng och Jareborg menar att de 

betraktas som två olika sorters verkligheter, där förhållandet mellan dessa som berörts kommer till 

uttryck i ”[…] de ändlösa filosofiska diskussionerna om viljans frihet och förhållandet mellan kropp 

och själ”.268 Det är uppenbart att den rättsliga konstruktionen av gärningsbegreppet inte inrymmer AI 

som ett eget medvetande eller möjligen som en ”förlängning” av vissa egenskaper och förmågor som, 

genom rätten, tillskrivs människor: autonomi, moral, fri, förnuftig, rationell, omdömesförmåga, 

förstånd eller insikt.  

4.2.2. Autonomibegreppet 

Det är otvetydigt att det ovan sagda ifrågasätter den straffrättsliga synen på individen, d.v.s. 

föreställningen om individen som en autonom individ med en fri vilja som inte låter sig påverkas av 

yttre omständigheter. I förhållande till autonoma fordon kan synen på vad autonomi innebär ges en 

annan betydelse, eller åtminstone nyanseras i det att den ser människa och fordon som mer samman-

smält med varandra. Vad jag vill poängtera är att anledningen till att vi talar om autonomi hos 

människor är för att vi vill kunna hålla människor rättsligt ansvariga för deras handlingar. Ett problem 

är att vad som menas med begreppet autonomi för robotar respektive människor, eller vad det innebär, 

skiljer sig åt. Till skillnad från hur vi traditionellt förstår begreppet autonomi i betydelsen fri och 

självständig förefaller begreppet autonomi i förhållande till självkörande fordon få motsatt betydelse. 

Jag menar att begreppet autonomi bör förstås som ett relationellt begrepp eftersom människa-maskin i 

det här sammanhanget utgör ett kommunicerande kärl, de är ömsesidigt beroende av varandra. 

Forskning inom AI visar att graden av autonomi hos en robot avgörs av var människan befinner sig i 

den s.k. beslutsloopen. Enkelt uttryckt bestäms robotarnas autonomi av vilken relation de har till 

människan (föraren), där en fullt autonom robot kan fatta egna beslut utifrån uppdrag. Johansson 

exemplifierar med robotar inom militära system och menar att det är skillnad mellan om människan 

befinner sig inuti, ovanför eller utanför beslutsloopen. Inuti beslutloopen innebär att människan har 

fullständig kontroll över robotens beslut och handlingar, exempelvis vilka mål roboten kan och ska 

beskjuta. Om människan befinner sig ovanför beslutsloopen har roboten förmågan att välja mål och 

skjuta utan mänsklig inblandning, men människan har möjlighet att övervaka och kan när som helst 

träda in i beslutsloppen, d.v.s. styra och ändra. Motsatt förhållande gäller om människan befinner 

utanför beslutsloopen som innebär att robotar kan klara av att göra allt utan en människas inblandning. 

Det betyder att de olika nivåerna av autonomi som man för närvarande laborerar med inom AI, innebär 

att det självkörande fordonet i princip uppfyller de egenskaper och förmågor som idag tillskrivs endast 

                                                      

utvecklingsstörning. Hon utgår från rätten som en subjektsskapande makt som upprätthåller och reproducerar en 

varande-norm för att erkännas som ett fullvärdigt rättssubjekt. Normen för sättet att vara som rättssubjekt 

konstituerar det som hon kallar homo juridicus. Att inte följa det ideala sättet att vara som människa i rätten kan 

få konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar i det att de kan få svårt att ta i anspråk de 

välfärdsrättigheter som de tillerkänts, och därmed möjligheten att leva som andra.   

268 Se Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 81.  
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människor. Inte för att det är fri och självständig från människan utan för att de står i relation till 

varandra.  

Vad som ytterligare kan tilläggas är att den rättsliga föreställningen om individen kan ifrågasättas 

utifrån begreppet antropomorfism. Ordet kommer från grekiskans anthrōpos som betyder människa 

och morphē det vill säga form. Forskningen visar att människan har en naturlig (i biologisk mening) 

förmåga att både antropomorfisera – ge mänskliga drag åt något (djur, gudaväsen eller föremål) som 

inte är mänskligt och att ”skapa” en relation till det (här i betydelsen få känslor för sina robotar).269 

Vidare tenderar människan att lita mer på autonoma system än på sitt egna mänskliga omdöme, d.v.s. 

även i de fall hon har belägg för att systemet har fel eller i något visst avseende är opålitligt.270 Om vi 

avser att straffa människor för deras gärningar är detta alltså en faktor som behöver beaktas vid frågor 

om ansvar eftersom människan tenderar att medvetet sätta sig själv utanför beslutsloopen. Generellt 

ställer AI juridikens principer och begrepp på sin spets, och i synnerhet straffrättens. Mot denna 

bakgrund, att människor tenderar att antropomorfisera samt att medvetet ställa sätta sig själv utanför 

beslutsloopen, kan man då verkligen tala om människor som autonom, moralisk, fri, förnuftig, 

rationell, omdömesgill, förståndig eller insiktsfull? Om så, kan även robotar (automatiserade fordon) 

anses uppfylla ovanstående syn på rättssubjektet, d.v.s. kan de tillskrivas ansvar, eller kan de till-

skrivas ansvar i olika grader? Hur ska vi se på autonomi och den ”fria” viljan som traditionellt anses 

känneteckna människan eller vara en mänsklig egenskap?  

4.2.3. Uppsåtsbegreppet 

Utgångspunkten är att en gärning ska ha begåtts uppsåtligen för att medföra straffansvar. Studien visar 

att juridiken laborerar med olika uppsåtsformer: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt.271  

Kravet på uppsåt, som en grundläggande förutsättning för att någon ska kunna hållas straffrättsligt 

ansvarig för sina handlingar är inte avpassad för AI, utan på mänskligt medvetande. Det kan 

konstateras att det därav är förenat med betydande svårigheter vid bedömningen av ansvar i för-

hållande till självkörande/uppkopplade fordon eftersom det knyter an till bl.a. den kriminaliserade 

gärningen. Detta föranleder därför några kommentarer beträffande kriminaliseringens syfte som 

berördes i kapitlets inledande avsnitt. Uppsåtet ska som studien visat omfatta bl.a. den gärning som 

anses så förkastlig och klandervärd ”[…] att det är befogat att staten tillgriper sitt yttersta maktmedel 

mot den som inte avhåller sig från beteendet”. 272 Genom kriminaliseringen av ifrågavarande gärning 

markeras nämligen att vissa handlingar är oförenliga med önskvärd samhällelig ordning. Utifrån denna 

förutsättning antag att ett självkörande fordon befinner sig på en motorväg, där föraren överlåtit 

körningen till fordonets automatiserade körsystem. Under denna körning sker en trafikolycka och en 

trafikant dör. Låt säga att ”orsaken” till trafikolyckan beror på att fordonet (det automatiska kör-

systemet) körde för fort. I delbetänkandet av Utredningen om självkörande fordon på väg nämns två 

situationer där ett självkörande fordon (det automatiska körsystemet) kan köra för fort: 1) att fordonet 

kör fortare än vad väglaget tillåter, t.ex. på grund av halka och därav inte hinner stanna och 2) att 

fordonet kör fortare än gällande hastighetsbegränsningar på aktuell väg genom att fordonet är för-

programmerad att hålla trafikrytmen.273 Det kan konstateras att exemplet ovan ger upphov till grund-

läggande frågor i, om och till rätten. Den centrala frågan är hur man ska se på ansvar i det exemplet 

                                                      

269 Johansson, 2013, sid. 32. 

270 Johansson, 2013, sid. 15.   

271 Se avsnitt 2.1.3. Kravet på uppsåt? 

272 SOU 2013:38 (del 1och 2), sid. 18.  

273 SOU 2016:28, sid. 112-113. 
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som beskrivits ovan utifrån principerna om ultima ratio, konformitetsprincipen och legalitets-

principen.274  

Principen om ultima ratio utgör en abstrakt begränsningsprincip som riktar sig till lagstiftaren och ber 

denne motivera varför det är nödvändigt att tillgripa en straffrättslig sanktion som medel för att uppnå 

ett lagstiftningssyfte. Som redogjorts för bygger principen på en syn på kriminalisering som en sista 

utväg, när inga andra medel står till buds för att komma tillrätta med ett problem. Den relevanta frågan 

är om alla andra medel är uttömda. Vilket eller vilka problem är det lagstiftaren vill komma tillrätta 

med genom kriminalisering? Vari består den förkastliga gärningen? Är det att köra för fort? Är det 

överlåtandet av körningen till det automatiska körsystemet? Är det underlåtenhet – att utföra en viss 

handling som borde utförts av föraren, fysisk eller artificiell? Om så, vad borde ha gjorts? Finns det 

straffbud i BrB eller specialstraffrätten som omfattar det riskfyllda beteendet (att köra för fort)?  

Konformitetsprincipen utgår från tanken att en person inte bör anses ansvarig för ett brott om hon eller 

han inte kunde rätta sig efter lagen. Med ”rätta sig” ska förstås ”förmåga” eller ”tillfälle”.275 Viktigt att 

betona i sammanhanget är att det för ansvar förutsätts att föraren, fysisk eller artificiell, dels kan 

kontrollera sitt beteende (förmåga), dels har vetskap om vad som skall göras (har förmåga men saknar 

tillfälle). Ovanstående konformitetsprincip innebär i förhållande till självkörande/uppkopplade fordon 

att föraren, fysisk eller artificiell, kan hållas straffrättsligt ansvarig om den förstått att hon eller han 

gjorde något visst som omfattar en otillåten gärning. I ett relativt högt automatiserat fordon, där den 

fysiske föraren som i exemplet ovan överlåtit körningen till det automatiska körsystemet, är det menar 

jag tveksamt om denne uppfyller kravet på att den har ”förstått”. Ytterligare en oklarhet är vad denne 

förväntas ha förstått och som utgör en otillåten gärning. Det förefaller egendomligt om själva den 

otillåtna gärningen bestod i att den fysiske föraren överlåtit körningen till det automatiska körsystemet 

eftersom det skulle strida mot teknikens idé. Om konformitetsprincipen istället gäller AI uppstår 

samma besynnerliga tankeexperiment. Som nämnts ger konformitetsprincipen även uttryck för skuld-

principen: att endast den som bevisats skuld bör drabbas av straffrättsligt ansvar samt att straffet inte 

bör vara strängare än vad som motsvarar måttet av skuld. Emellertid förutsätter skuldprincipen att det 

råder klarhet i de frågor som uppmärksammats ovan. Legalitetsprincipen beskrivs som en garanti för 

rättsäkerheten i stater som gör anspråk på att vara en rättsstat. Principen ställer krav på lagstiftningen. I 

väsentliga avseenden innebär kraven 1) att medborgare ska kunna förutse när och hur de kan bli före-

mål för straffrättsliga ingripanden, 2) förutsebarheten i sin tur ställer krav på lagstiftningens begrip-

lighet och precision, 3) för att brott skall föreligga och straff kunna utdömas krävs stöd i skriven lag 

samt 4) förbud mot analogisk rättstillämpning och att en föreskrift inte får tolkas utöver vad orda-

lydelsen tillåter.276 

4.2.4. Oaktsamhetsbegreppet 

Om aktsamhet ställs som krav, visar studien att utöver kravet på gärningskontroll, att den 

kontrollerade handlingen utgör ett otillåtet risktagande, uppställer straffrätten även ett relevanskrav. 

Det senare innebär att det otillåtna risktagandet (här oklart vad eller vilken handling, eller under-

låtenhet) ska ha relevans för den okontrollerade följden. Relevanskravets principiella innebörd (att 

risktagandet måste vara relevant) är att vi antas ansvara för våra gärningar men att det finns en gräns 

för hur långt detta ska sträcka sig. Som exempel nämndes att framföra ett fordon i för hög hastighet 

                                                      

274 Se avsnitt 1.2.2. Specifika (straffrätts)teoretiska perspektiv och utgångspunkter. 

275 Se avsnitt 1.2.2. Specifika (straffrätts)teoretiska perspektiv och utgångspunkter avseende principens indelning 

i fyra underprinciper, och vad som menas med ”förmåga” eller ”tillfälle”. 

276 Även inom skatterättslagstiftningen förekommer förbud mot analogisk tolkning. Detta kan jämföras med t.ex. 

civilrättsliga bestämmelser, där analogisk tolkning är vanligt förekommande liksom tolkning e contrario 

(motsatsvis tolkning).  
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innebär en risk i förhållande till olika följder som kan inträffa (fara, trafikolycka, sak- och/eller person-

skada, död etc.). Emellertid måste vi samtidigt ställa frågan om vilka risker som ska tas med i 

bedömningen om huruvida en okontrollerad följd utgör ett resultat av en culpös/oaktsam handling 

(orsakande av en viss följd). Undersökningen visar att det straffrättsliga ansvaret begränsas till dels 

sådana orsakanden som är förutsebara från gärningspersonens synvinkel, dels till sådana situationer 

där det fanns godtagbara skäl för att avstå från att utföra gärningen. Distinktionen mellan det som är 

tillåtet och det som är otillåtet, men ursäktat är viktig ur moralisk synvinkel eftersom det återspeglar 

vad det är man klandrar eller inte kan klandra någon för.  

Något som ytterligare försvårar straffrättsligt ansvar i det exemplet som beskrivits ovan är att 

distinktionen mellan gärningsculpa och personlig culpa i den straffrättsliga konstruktionen för ansvar. 

I exemplet ovan skulle det kunna innebära att en domstol vid sin bedömning i efterhand kan konstatera 

att förarens, fysisk eller artificiell, gärning är att betrakta som en otillåten gärning men att man 

samtidigt inte kan lasta denne för den har gjort. Som framgått är ett skäl till varför man inte kan 

klandra gärningspersonen för vad denne har gjort är den inte förstått vad den gjort och att den inte 

heller borde ha gjort det. Vad jag vill poängtera är att en frikännande dom på grund av bristande 

oaktsamhet kan avse antingen att gärningen inte är otillåten eller att gärningspersonen är ursäktad på 

grund av att föraren, fysisk eller artificiell, inte varit personligt oaktsam.277  

I exemplet kan inte heller straffrättsligt ansvar för underlåtenhet att avvärja risker som härrör från t.ex. 

maskiner komma i fråga eftersom det förutsätter en garantställning. Som lyfts fram i doktrin anses inte 

den som tillverkar bilar inneha en garantställning. Trots vetskap hos den som tillverkar bilar att vissa 

av dessa kommer att krocka och orsaka skada, t.ex. död och person- och/eller sakskada, utgör dennes 

handling inte ett otillåtet risktagande i förhållande till följden. Biltillverkaren har inte ansetts ansvarig 

om hon (på grund av sin garantställning) i ett senare skede underlåter att förhindra att nämnda följder 

inträder. Med andra ord, hennes risktagande är tillåtet – det föreligger alltså bristande gärningsculpa 

(även personlig culpa menar jag). Mot bakgrund av att varje igångsättande av en kausalkedja (den 

föregående handlingen) inte kan läggas till grund för en garantställning torde det innebära att, utöver 

biltillverkare, föreligger inte heller garantställning för underleverantörer till biltillverkare, t.ex. 

leverantörer av hårdvara och mjukvaruprogram. Det betyder att nämnda kategorier inte heller kan bli 

straffrättsligt ansvariga för underlåtenhet att avvärja risker som i det här fallet härrör från självkörande 

fordon. En annan sak är ansvar kan aktualiseras enligt annan lagstiftning, t.ex. produktsäkerhetslagen 

(2004:451), produktsäkerhetsförordningen (2004:469), produktansvarslagen (1992:18) eller på 

avtalsrättslig grund. 

4.2.5. Underlåtenhet 

I exemplet kan inte heller straffrättsligt ansvar för underlåtenhet att avvärja risker som härrör från t.ex. 

maskiner komma i fråga eftersom det förutsätter en garantställning. Som lyfts fram i doktrin anses inte 

den som tillverkar bilar inneha en garantställning. Trots vetskap hos den som tillverkar bilar att vissa 

av dessa kommer att krocka och orsaka skada, t.ex. död och person- och/eller sakskada, utgör dennes 

handling inte ett otillåtet risktagande i förhållande till följden. Biltillverkaren har inte ansetts ansvarig 

om hon (på grund av sin garantställning) i ett senare skede underlåter att förhindra att nämnda följder 

inträder. Med andra ord, hennes risktagande är tillåtet – det föreligger alltså bristande gärningsculpa 

(även personlig culpa menar jag). Mot bakgrund av att varje igångsättande av en kausalkedja (den 

föregående handlingen) inte kan läggas till grund för en garantställning torde det innebära att, utöver 

biltillverkare, föreligger inte heller garantställning för underleverantörer till biltillverkare, t.ex. 

leverantörer av hårdvara och mjukvaruprogram. Det betyder att nämnda kategorier inte heller kan bli 

straffrättsligt ansvariga för underlåtenhet att avvärja risker som i det här fallet härrör från självkörande 

                                                      

277 Beträffande gärningsculpa och personlig culpa, se avsnitt 2.1.3.1. Om handlingar i förhållande till 

gärningsculpa och uppsåt.  
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fordon. En annan sak är ansvar kan aktualiseras enligt annan lagstiftning, t.ex. produktsäkerhetslagen 

(2004:451), produktsäkerhetsförordningen (2004:469), produktansvarslagen (1992:18) eller på 

avtalsrättslig grund. 

4.2.6. Och moralen? 

Om robotar (automatiserade fordon) skulle kunna hållas ansvariga för sina handlingar infinner sig 

frågan om det är rättvist och eller moraliskt försvarbart att straffa robotar (även människor) som 

genomför handlingar som den i grunden har goda avsikter med, där skadan är något man förutser men 

inte avser. Om en straffbestämmelse kräver uppsåt så skulle det idag inte vara möjligt att straffa 

varken robotar eller människor. Hur ska vi då se på skuld och skam och straffrättens avskräckande 

funktion (här avses straffhotet) och att verka moralbildande? Kriminalisering beskrivs ha ett allmän-

preventivt syfte som kan realiseras på olika sätt, samtidigt som synen på vad som ska utgöra en 

förkastlig och straffbar gärning skiftar över tid. Även om robotar i framtiden kan hållas juridiskt 

ansvariga för sina handlingar är frågan om de kan hållas moraliskt ansvariga. Forskningen inom AI 

visar att det är fullt möjligt att programmera både stegvis utveckling, moral och syntetiska känslor i 

robotar, vilket skulle innebära att det moralbildande syftet är uppfyllt. Vidare är det möjligt att ge AI-

system sunda värderingar, d.v.s. en etisk kompass,278 men även intuition.279 En annan fråga är om en 

maskin kan tänka eller har ett medvetande? Här kan hänvisas till Turingtestet som utformats av Alan 

Turing. Förenklat går testet ut på att ta reda på om en maskin kan resonera om moral genom att ställa 

olika etiska frågor.280  

Frågan huruvida en maskin kan resonera om moral är viktig i förhållande till självkörande fordon. 

Detta eftersom de frågor som brukar ställas i samband med självkörande fordon är hur det automatiska 

körsystemet (roboten) ska värdera olika trafikanters liv och därmed hur AI ska programmeras när ett 

självkörande fordon hamnar i en situation där en olycka är oundviklig. I grunden berör dessa frågor 

såväl moral som etik. Frågorna berör moral i betydelsen människors föreställningar om vad som är rätt 

och gott vilket förefaller variera mellan skilda kulturer och sociala kontexter, och etik genom att vi 

teoretiskt och kritiskt reflekterar över moralen. Ett sätt att förhålla sig till moral i förhållande till AI 

presenteras av Johansson. En relevant fråga är enligt Johansson, när det gäller moral hos robotar, 

vilken normativ moralteori som ska väljas. Det kan konstateras att valet av moralteori kommer att få 

konsekvenser för hur liv kommer att värderas av det självkörande fordonet. Ett tankeexperiment som 

brukar användas för att belysa det etiska dilemmat är det klassiska Trolley-problemet (the trolley case 

– det skenande tåget). Inom filosofin används problemet för att visa glappet mellan känsla och 

resonemang hos människor.281 Mycket förenklat handlar Trolley-problemet om ett herrelöst tåg 

skenande tåg. Du står vid järnvägsspåren och förutser att tåget kommer att köra på fem personer som 

står längre fram på spåret om du inte hittar ett sätt att stoppa tåget. Du har i den situationen valet att 

dra i en spak som gör att tåget växlar spår och därigenom förhindra dessa människors död. Problemet 

är att du genom att leda tåget in på ett annat spår innebär att du orsakar en persons död som befinner 

                                                      

278 http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/95dee7de-88ef-4e0d-bbe1-c025e63d6005@omni.  

279http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3276604/Artificial-intelligence-breakthrough-intuition-

algorithm-beats-humans-data-test.html. 

280 Turing, 1950. Kritik har även riktats mot Turingtestet, se t.ex. Johansson, 2015, sid. 51 ff. Turingtestet har 

dock vidareutvecklats och 2014 uppmärksammades i brittisk media att en dator för första gången har klarat det 

legendariska Turingtestet. Maskinen duperade ett antal personer att tro den var en 13-årig ukrainsk pojke. 

Händelsen beskrivs som en milstolpe när det gäller artificiell intelligens, se 

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/superdator-klarade-turingtestet-for-forsta-gangen/. 

281 Johansson, 2015, sid. 57. Enligt Johansson hämtas från trolley-problemet en av de frågor som förekommer i 

det moraliska Turingtestet. 
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sig på det spåret. Således står valet mellan att rädda fem eller medverka till (orsaka) att en person dör, 

då denna person hade klarat sig om du inte hade dragit i spaken.  

Johansson konstaterar att majoriteten av studenter brukar välja att dra i spaken. Vi förefaller välja att 

hellre rädda fem även om det skulle bidra till att en person dör. När förutsättningarna ändras tenderar 

vi emellertid att handla annorlunda. I det nyss beskrivna exemplet står du istället på en bro bredvid en 

storväxt man. Om du knuffar ner den storväxte mannen på spåret kommer hans enorma kropp att 

stoppa tåget. I den situationen brukar studenter säga att de inte skulle knuffa ner mannen på spåret och 

att det skulle vara moraliskt fel, trots att det enligt Johansson inte borde vara någon skillnad mellan att 

dra i spaken eller att knuffa ner mannen. I båda fallen offrar man en person för att rädda fem. Vad 

Johansson vill lyfta fram är dels ”[…] att vi har en tendens att gå på känsla när det gäller moral – och 

att detta ibland gör att vi blir inkonsekventa”,282 dels ”[…] att vi tycks känna och resonera på sätt som 

leder oss till olika resultat”. 283 Hon menar att Trolley-problemet visar på att vi kan ha olika 

uppfattningar i moraliska frågor. Exempel på skäl som grund för studenters moraliska omdömen som 

brukar anföras är att mannen borde offra sig själv samt att man inte önskar besudla sina händer. Även 

ödet brukar tas upp som skäl för att de inte vill ingripa i något som redan ”pågår” eller verkar 

”förutbestämt”.284 Johansson låter förstå att man också kan se underlåtenheten (beslutet att inte 

ingripa) som moraliskt förkastligt. Som studien visar saknas i svensk rätt en allmän bestämmelse om 

straffansvar vid underlåtenhet att bistå nödställd person.285 Som tidigare berörts kan vid fysiskt 

orsakande av en viss följd genom underlåtenhet ansvar utkrävas endast om den underlåtande gärnings-

personen befinner sig i en garantställning. Med utgångspunkt i exemplet med det skenande tåget 

menar Johansson att åsikten om att robotar inte skulle klara Turingtestet eftersom de i enlighet med 

denna ”[…] inte har någon moralisk känsla för vad som är rätt eller fel – att de saknar en djupare 

moralisk förståelse”286 innebär att vi också måste ställa oss frågan hur vi människor vet när något är 

moraliskt rätt.287 Johansson ställer fråga om det moraliskt rätta är för att det ”känns rätt” eller för att vi 

har ”goda skäl” för det vi menar är moraliskt rätt. 288 Jag tolkar Johansson som att hon menar att båda 

svaren förekommer varmed känsloargumentet kan spåras tillbaka till 1700-talets filosof David Hume 

som framhöll att det är känslorna, framför rationalitet, som styr våra beslut och att vi först därefter 

rationellt förklarar och rättfärdigar vår ursprungliga känsla. Johansson jämför Humes tankar med Kant 

som i motsats till föregående menade att det är förnuftet som talar om för oss vad som är rätt eller fel, 

genom det kategoriska imperativet.289     

Om vi återvänder till självkörande fordon ställs ofta frågor av karaktären om fordonet ska skydda 

föraren (och/eller de som befinner sig i fordonet) framför andra trafikanter eller hur fordonet ska agera 

                                                      

282 Johansson, 2015, sid. 59.  

283 Johansson, 2015, sid. 60.  

284 Johansson, 2015, sid. 59.  

285 Se avsnitt 2.1.3.4. Särskilt om garantläran. 

286 Johansson, 2015, sid. 60. 

287 En annan fråga är om det finns en objektiv moralisk sanning s.k. metaetisk fråga, d.v.s. frågor som rör 

moralens natur eller med Johanssons ord: ”vad moral egentligen är för något”, se Johansson, 2015, sid. 63. Ett 

flertal olika (normativa) teorier har utvecklats som har det gemensamt att de försöker ge svar på ovanstående och 

angränsande frågor. Johansson nämner t.ex. konsekvensetik (utilitarismen), pliktetik (Kants kategoriska 

imperativ m.fl.), dydgetik (Aristotelses m.fl.), se Johansson, 2015, sid. 68-84. Frågan är onekligen mycket 

intressant men inryms inte i syftet. Emellertid berörs frågan delvis genom Asimovs lagar som har sin grund i den 

etiska principen om att man ska behandla andra som man själ vill bli behandlad. Principen uttrycks inom många 

religioner.  

288 Johansson, 2015, sid. 60.  

289 Johansson, 2015, sid. 60.  
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om valet står mellan att köra på ett litet barn eller en vuxen. Inte sällan brukar exemplen tillspetsas och 

frågan handlar då om det självkörande fordonet ska skydda eller rädda en person (föraren) eller köra in 

i en folksamling och underförstått orsaka skador på flera personer och kanske t.o.m. död. Det centrala 

i frågeställningarna förefaller handla om hur det självkörande fordonet ska värdera liv i såväl kvalitativ 

som kvantitativ mening. Mot denna bakgrund och om lagstiftningen kring självkörande fordon ska 

främja teknik och systemutvecklingen på området finns det anledning att närmare titta på den lösning 

som förespråkas av J. Christian Gerdes och Sarah M. Thornton. Gerdes och Thornton pekar på 

nödvändigheten och behovet av att införa etiska normer för självkörande fordon. Författarna föreslår 

fyra lagar för självkörande fordon för ifrågavarande moraliska dilemma. Deras lagar baseras på Isaac 

Asimovs etiska lagar för robotar. Dilemmat som målas upp handlar om en hypotetisk situation som 

involverar en nunna, en skolbuss och ett kärnkraftverk. Författarna ställer frågor som borde det 

självkörande fordonet köra över nunnan för att rädda skolbarnen i bussen? Tänk om det orsakar en 

kollision med kärnkraftverket och utlöser en strålningskatastrof? Tänk om alla barnen har cancer och 

ändå skulle dö inom två veckor? Tänk om kollisionen med kärnkraftverket inte innebär någon risk för 

härdsmälta? Hur kan maskinen veta det? Asimov förespråkade tre lagar för robotar:  

1. En robot får aldrig skada en människa. 

2. En robot måste alltid lyda människan. 

3. En robot får försvara sig, om det inte bryter mot någon av de två första lagarna. 

Den lösning som förespråkas av Gerdes och Thornton inom ramen för dagens teknologi är som nämnts 

en version eller en vidareutveckling av Asimovs etiska lagar för robotar. De föreslår fyra lagar som 

fokuserar på att undvika kollision som de menar utgör den verkliga källan till skador och dödsfall och 

som inte värderar mänskligt liv.  

1. Ett självkörande fordon bör inte kollidera med/köra på gående eller cyklist. 

2. Ett självkörande fordon bör inte kollidera med/köra på ett annat fordon, om undvikandet av 

kollisionen inte kommer i konflikt med den första regeln. 

3. Ett självkörande fordon bör inte kollidera med ett annat objekt i omgivningen, om 

undvikandet av kollisionen inte kommer i konflikt med den första och andra regeln. 

4. Ett självkörande fordon bör lyda trafiklagarna, om efterlevnaden av sådana lagar inte 

kommer i konflikt med de tre första reglerna [egen översättning].290 

Författarna skriver: 

If automated vehicles are to co-exist with human drivers in traffic and behave similarly, a 

deontological approach to collision avoidance and a consequentialist approach to the rules 

of the road may achieve this.291 

Jag förstår författarna som att de menar att om automatiserade fordon ska ”samexistera” med 

mänskliga förare i trafiken och bete sig på samma sätt kan detta uppnås genom ett deontologisk 

förhållningssätt för att undvika kollision och ett konsekventialistisk förhållningssätt till trafikregler. 

Något som de fyra föreslagna lagarna är tänkta att ge uttryck för. Jag tolkar Gerdes och Thornton som 

att de med ett deontologisk förhållningssätt förespråkar lagar som utgår från att en handlings värde 

                                                      

290 Gerdes and Thornton, 2015, sid. 97 ff. 

291 Gerdes and Thornton, 2015, sid. 98.  
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beror på om handlingen utförts i enlighet med en etisk norm för att undvika kollision och ett 

konsekventialistisk förhållningssätt till trafikregler innebär att handlingen (att bryta mot en trafikregel) 

ska bedömas efter dess konsekvenser.292 Mot denna bakgrund och som ett sätt att hantera ansvar 

rörande självkörande fordon kan krav i lagstiftningen ställas i ett mycket tidigare skede (ex ante) och 

inte först efter att något har hänt (ex post). Det handlar då om krav på att utveckla algoritmer i enlighet 

med de fyra lagarna för självkörande fordon. En ansvarsreglering ex post bör istället inriktas på att 

säkerställa tillräcklig kompensation för skadade eftersom oönskade beteenden i trafiken och gärningar 

som anses som förkastliga redan omfattas av straffbud i brottsbalken och i specialstraffrätten.293  

Det finns onekligen ett behov av ökad kunskap beträffande självkörande fordon. Detta skulle kunna 

lösas genom ett krav på att självkörande fordon utrustas med en datainspelningsenhet, motsvarande 

svartlådor i flygplan. Syftet med en sådan utrusning skulle vara att de kan användas i fall av en olycka 

för att identifiera orsaker bakom den och få ökad kunskap om tekniken som sådan, interaktionen 

mellan den fysiske föraren och det automatiska körsystemet samt om vilka risker som regelmässigt 

uppstår (eller kan uppstå) med självkörande fordon i allmän trafik. Företrädelsevis bör ett sådant krav 

avse fordon i test- eller försöksverksamheter. Ett allmänt krav på datainspelningsenhet i syfte att skapa 

ett säkert och tryggt system för att kontinuerligt kontrollera och övervaka självkörande fordon kan stå i 

strid med övergripande rättsprinciper. Nämnda krav bör dessutom ställas genom harmoniserade regler 

om ”produktkrav” och avse systemutvecklingsfasen. På så sätt kan rättens innehåll, avseende ansvar 

för självkörande fordon, utvecklas i takt med tekniken utan att stå i strid med grundläggande rättsliga 

värden. Såvitt jag förstår är det fullt möjligt att utveckla algoritmer i enlighet med nämnda fyra lagar 

för självkörande fordon. En sådan lagstiftning skulle också ligga i linje med principerna som före-

kommer i miljörätten: försiktighetsprincipen och preventionsprincipen. Som framgått menar jag att de 

med fördel kan överföras till självkörande fordon, det gäller särskilt vid utvecklingen av dessa.  Vidare 

skulle ett krav på ett sådant system (som utgår från de fyra lagarna) innebära en rättslig reglering som 

präglas av omsorgsrationalitet framför rättviserationalitet,294 där den förra utgår från en logik om 

relationer och omsorg om sin nästa (medtrafikanter), den senare från en formell rättviselogik (här ska 

förstås straffrättens begrepp och principer).  

                                                      

292 För en närmare genomgång av den grundläggande kritiken som riktas mot utilitarismen se t.ex. Wacks, 2015, 

sid. 250-251. För att avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt är ett konsekventialistisk förhållningssätt i 

förhållande till trafikregler förenat med en rad oklarheter, åtminstone i teorin. För det första för vem (föraren 

eller andra trafikanter) ska bedömningen av en handlings konsekvens (eller utfall) utgå från? För det andra hur 

ska dessa (konsekvenser eller utfall) värderas och viktas? För det tredje vad är det som ska maximeras? För det 

fjärde är det ens möjligt att förutse konsekvenser (eller utfall) av en handling i t.ex. en nödsituation? Det 

sistnämnda (eller det konsekventialistiska förhållningssätter) förutsätter nämligen att någon (högst oklart vem 

men troligtvis föraren) förväntas kunna förutse en handlings konsekvenser (för att avgöra huruvida en handling 

är rätt eller orätt) och att denne utifrån denna föreställning om de förmodade konsekvenserna ”väljer” att 

företa/inte företa en viss handling. Emellertid kommer den faktiska bedömningen av huruvida handlingen (att 

bryta mot en trafikregel) är rätt eller orätt vara avhängigt på dess konsekvenser, som inte nödvändigtvis behöver 

överensstämma med föreställningen av de ”förmodade konsekvenserna”. Om det konsekventialistiska 

förhållningssättet till trafikregler innebär att en handling (att bryta mot en trafikregel) är rätt eller orätt beroende 

på dess konsekvenser ställer jag mig frågande till om även underlåtenhet (här i betydelsen att inte göra något 

som man borde ha gjort) inkluderas? Kan man även tala om den underlåtna handlingens konsekvenser – 

huruvida denna underlåtenhet (att i en viss situation inte bryta mot en trafikregel) kan bedömas som rätt eller 

orätt?  

293 Förutsatt att inga ”nya” (oönskade) beteenden som anses äventyra trafiksäkerheten utvecklas med 

självkörande fordon.  

294 Beträffande omsorgsrationalitet och rättviserationalitet, se avsnitt 1.2.2. Specifika (straffrätts)teoretiska 

perspektiv och utgångspunkter.  
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4.2.7. Begreppet trafikolycka i TBL 

Det är oklart vad som inryms i begreppet trafikolycka eftersom det saknas en rättslig definition. Om 

ett självkörande fordon ska parkera sig själv och i den situationen på grund av ett tekniskt fel skulle 

köra på ett annat fordon är det att betrakta som en trafikolycka och vem ska i sådana situationer 

straffas eller skuldbeläggas? Eftersom kriminalisering innebär att det är en viss gärning som beläggs 

med straff är den oundvikliga frågan som följer: vilken gärning har föranlett olyckan? Består 

gärningen i att föraren aktiverat det automatiska körsystemet och därmed den ifrågavarande funktion 

eller att denne inte sett till att fordonet är i det skick som kan förväntas etc.295 En annan sak är att det 

eventuellt saknas uppsåt till följden (kollisionen), förutsatt att ovanstående gärningar skulle anses vara 

så förkastliga så att de har kriminaliserats. Vad jag vill poängtera är att vi i fråga om autonoma system 

förefaller ställa högre krav än för bemannade system, d.v.s. när det finns en människa som är in-

blandad. Detta bekräftas i en rapport från 2009 som publicerats av The Royal Academy of 

Engineering.296 Natasha McCarthy som utformat rapporten baserat på rundabordssamtal/seminarier 

med företrädare inom ett flertal olika discipliner och forskningsfält menar att autonoma system 

tenderar att jämföras med ”the paradigm of perfection” och inte med det som den avser att ersätta. Jag 

tolkar McCarty som att hon menar att vi utgår från perfektion som ideal när det gäller autonoma 

system och att vi tenderar att reagera annorlunda vid tanken på tekniska fel eller misslyckanden i 

sådana system jämfört med fel i bemannade system. Bemannade system skulle i det här fallet vara en 

förare i ett fordon. McCarthy exemplifierar med en robotkirurg som lär sig från tidigare erfarenheter, 

där ansvar för fel inte kan åläggas någon person. Något som varit ett hinder för att introducera 

robotkirurger inom sjukvården eftersom ansvar för att något går fel under en operation normalt läggs 

på kirurgen/läkaren. Ett problem enligt McCarthy är, förutom att det saknas ett rättsligt ramverk som 

omfattar autonoma system, att det saknas en förståelse för driften av autonoma system och en formell 

certifieringsprocess. Det förhållandet menar hon medför att det kan vara svårt att t.ex. teckna en 

försäkring för autonoma system. Eftersom det är oundvikligt att fel kommer att uppkomma i autonoma 

system betonar hon att det är viktigt att uppmärksamma ovanstående frågeställningar. Samtidigt 

påpekar hon att om de fel som eventuellt kan uppkomma i autonoma system är mindre frekventa än de 

i bemannade system vore det kontraproduktivt att låta de förra vara ett hinder för utvecklingen av 

autonoma system och användningen av dessa. För att återkoppla till begreppet trafikolycka bör kanske 

inte alla incidenter med automatiserade fordon räknas som en trafikolycka. I parkeringsexemplet ovan 

kan det tänkas att t.ex. någon backsensor är ur funktion och att det på så sätt påverkar fordonets 

möjligheter att parkera ”felfritt”. Som bekant parkerar inte alltid en fysisk fordonsförare felfritt och 

påkörningar i parkeringssituationer benämns sällan som en trafikolycka i allmänt språkbruk. I en 

straffrättslig kontext är det emellertid av stor vikt att det finns en klarhet i vad som omfattas av 

begreppet trafikolycka eftersom inte varje gärning bör kriminaliseras. Som visat kan viss vägledning 

hämtas från 1934 års trafikbrottslag där talas det om en sammanstötning, påkörning eller annan 

därmed jämförlig händelse.297  

I en situation där det automatiska körsystemet är aktiverat och det inträffar en olycka inryms inte 

artificiell intelligens i begreppet trafikant. Det kan konstateras att trafiklagstiftningen utgår från att det 

finns ett aktivt subjekt, en människa som gör något (eller underlåter att göra något). Ett exempel på 

detta är begreppet trafikant som enligt 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner definieras 

                                                      

295 Dessa frågeställningar förekommer även i betänkandet Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet 

men notera att utredningens förslag förhåller sig till (straffrättsligt) ansvar i försöksverksamhet, se SOU 2016:28, 

sid. 112 ff.  

296 The Royal Academy of Engineering i England motsvarar såvitt jag förstår det statligt svenska universitetet 

Kungliga Tekniska högskolan (KTH). 

297 Se not 234. 
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som den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng 

samt den som färdas i terräng.  

4.2.8. Avslutande reflektioner 

Det finns oändligt många intressanta rättsliga infallsvinklar och perspektiv på den ”nya” teknologin. 

Av tids- och utrymmesskäl har det inte varit möjligt att ägna sig åt alla dessa som dykt upp under 

forskningsprocessen. Med andra ord, det finns så många fler frågeställningar att fördjupa sig i.  

Utifrån rättens normerande funktion är det särskilt betydelsefullt att det som regleras rättsligt överens-

stämmer med samhälleliga normer, d.v.s. vanliga människors värderingar kring trafikbeteenden för 

ökad regelefterlevnad. Som Asp, Ulväng och Jareborg uttryckt saken är detta ”något annat än att det 

skall ge uttryck för ’rådande värderingar’ i vulgärdemokratisk mening (att befolkningsmajoriteten 

bestämmer i varje fråga) [parentes i original]”.298 Jag tolkar författarna som att de menar att krimi-

naliseringar förutsätts bygga på etisk argumentation, straffvärdebedömningar, men eftersom krimi-

naliseringar är politiska beslut styrs de endast i viss mån av etiska överväganden. Enligt författarna 

utgör de inte sällan ett resultat av makt som kan härledas till olika gruppintressen. De konstaterar att 

det på så sätt är oundvikligt att straffrättssystemet ”[…] bär vissa drag av social orättvisa”.299 Förutom 

att straffrättssystemet måste ha en viss förankring i vanliga människors värderingar bör trafiklag-

stiftningen särskilt syfta till att styra förståelsen för vad det innebär att vara en ansvarstagande trafikant 

i ett visst sammanhang. Utöver rättsliga normers överstämmelse med samhälleliga sådana är det 

viktigt att det faktiska framförandet av självkörande/uppkopplade fordon (här åsyftas det automatiska 

körsystemet) stämmer överens med andra än rättsliga normer för trafikbeteenden i ett givet samman-

hang. Självkörande/uppkopplade fordon behöver kunna registrera olika normer (trafikbeteenden) som 

förekommer i konkreta trafikmiljöer med syftet att utveckla en förståelse för vad det innebär att vara 

en ansvarstagande trafikant i ett visst sammanhang. Dessa är andra än kodifierade300 rättsliga normer. 

Redan idag finns det forskning inom AI som handlar om att reglera agenternas beteende med hjälp av 

normer, vilket innefattar såväl oskrivna regler som formella regelsystem.301  Med ovanstående åsyftas 

således inte en programmering i traditionell betydelse. Med traditionell avses att skriva datorprogram 

som försöker efterlikna människors sätt att tänka (eller människors intelligens). Att styra förståelsen 

för något (rättens normerande verkan) kopplat till AI innebär i det här sammanhanget att systemet, i 

likhet med ett rättsligt normsystem, har en inbyggd normerande funktion. Det ”normerande” skulle i 

det här sammanhanget innebära att systemet (algoritmer) styr mot att ständigt försöka utveckla en 

förståelse för vad det innebär att vara en ansvarstagande trafikant i ett visst sammanhang. Ett sådant 

system sträcker sig längre än att det primärt följer gällande lagstiftning och/eller att självkörande/ 

uppkopplade fordon förses med en mängd olika sensorer i syfte att skydda oskyddade trafikanter, t.ex. 

barn. Sensorerna behöver således ha dubbla funktioner, d.v.s. inte endast för att varna, utan de behöver 

även kunna registrera och behandla data om trafikbeteenden.302 Om ett självkörande/uppkopplat 

                                                      

298 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 61.  

299 Asp, Ulväng, et. al., 2010, sid. 61.  

300 Med kodifierad menas en nedskriven lag som kan ge uttryck för t.ex. moraliska, etiska, religiösa, 

naturvetenskapliga, ekonomiska principer m.fl. 

301 Se exempelvis Hjelmblom, 2015.  

(http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A861272&dswid=3468) (Report Series/ Department of 

Computer & Systems Sciences; Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm 

University).; Engineering, The Royal Academy of (2009), Autonomous Systems: Social, Legal and Ethical 

Issues (London: The Royal Academy of Engineering).; Johansson, 2013. 

302 Johansson hänvisar i sin avhandling till ett flertal forskningsstudier inom AI-forskningsfält som visar att 

robotar både kan uttrycka och läsa av ansiktsuttryck, se Johansson, 2013, not 2. Något som kan vara en viktig 

funktion för självkörande fordons anpassning av trafikbeteende. I Nyhetsmorgon i TV4 från 2015-06-23 

uppmärksammades roboten Pepper som kan anpassa sitt beteende till personen den umgås med, läsa av 
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fordon ska kunna passera över landsgränser, för att kunna anpassa sig till nya trafikmiljöer och 

förhållanden,303 behöver systemet ständigt försöka utveckla en förståelse för vad det innebär att vara 

en ansvarstagande trafikant. Det framstår som okontroversiellt att hävda att det inte finns en universell 

och/eller evig norm för ett gott trafikbeteende (eller en ansvarstagande trafikant). Med universell 

menas att normen är allmängiltig, d.v.s. den gäller på samma sätt över hela världen (eller gäller för alla 

människor oavsett land, kultur eller andra omständigheter), och evig att den gäller över tid. Enkelt 

uttryckt, normen för hur man som trafikant uppträder i trafik skiljer sig från land till land och från tid 

till annan. En helt annan fråga är hur man lagstiftar om detta. Enligt min uppfattning fodras en 

unionsrättslig reglering om typgodkännande av fordon som ställer krav på ett visst system eller en viss 

funktion för att uppnå detta.304 I sammanhanget bör det även påpekas att det finns behov av gemen-

samma certifieringsregler om dessa fordon ska kunna förväntas ha vissa funktioner. En unionsrättslig 

reglering innebär även att man undviker att ställa olika villkor på fordonstillverkare beroende på vilket 

land de opererar i/härstammar från.  

Som framgått baserar sig den nationella fordonslagen (2002:574) på EU-lagstiftning. Olika nationella 

fordonslagstiftningar, till skillnad från unionsrättslig lagstiftning, riskerar att snedvrida konkurrensen 

på den inre marknaden och ge medlemsländer med generellt färre och/eller lägre krav på typ-

godkännande av självkörande/uppkopplade fordon vissa konkurrensfördelar och omvänt medföra 

nackdelar för det inhemska näringslivet i länder som ställer höga krav på ifrågavarande fordon. Som 

berörts i studiens inledande avsnitt går vi, enligt Wahlgren, mot en utveckling där rättens innehåll 

bestäms under systemutvecklingsfasen.305 Enligt min uppfattning bör rätten inte endast uttrycka 

grundläggande värden utan den bör även användas som styrmedel under systemutvecklingen. En 

fordonsreglering som ställer krav på vissa funktioner, t.ex. ovan nämnda funktion, kan verka 

stimulerande för marknaden, d.v.s. som en positiv drivkraft för systemutvecklare att utveckla 

innovationer för en ”smart och hållbar tillväxt för alla”. En målsättning som slagits fast i EU-

kommissionens meddelande om Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla 

(Europa 2020-strategin).306 I Europa 2020-strategin slås det fast att kärnan i framtidens Europa utgörs 

av följande tre prioriteringar: (1) ”smart” tillväxt avser en utveckling av ekonomin baserad på kunskap 

och innovation, (2) ”hållbar” tillväxt avser främjande av en resurseffektivare, grönare och konkurrens-

kraftigare ekonomi och slutligen (3) tillväxt ”för alla” syftar till att stimulera en ekonomi med hög 

sysselsättning och ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Nämnda prioriteringar framhålls 

vara ömsesidigt förstärkande och ge en vision för hur Europas sociala marknadsekonomi skulle kunna 

utvecklas under 2000-talet.  

En viktig slutsats i studien är att nuvarande konstruktioner för straffrättsligt ansvar inte är avpassade 

för annan än mänsklig medvetenhet och därmed inte heller för ifrågavarande teknologi. Enligt min 

uppfattning är det svårt att rättfärdiga en kriminalisering eftersom det i nuläget råder betydande oklar-

heter rörande vad eller vilken handling, eller underlåtenhet som kan anses så förkastliga att de behöver 

                                                      

ansiktsuttryck och kroppsspråk samt kommunicera med hjälp av röst och beröring, se 

https://www.youtube.com/watch?v=J1s8M0dwx1k. 

303 ”Andra förhållanden” kan exempelvis utgöra vägunderlag, temperatur m.m. Det självkörande/uppkopplade 

fordonet behöver även i de fallen kunna registrera ”uppgifter/data” för anpassning av nya förhållanden.  

304 Att den nationella fordonslagen (2002:574) baseras på EU-lagstiftning berördes under avsnitt 2.1.3.4. Särskilt 

om garantläran. 

305 Se studiens inledande avsnitt. 

306 Unionsmålen i strategin förutsätts av medlemsstaterna omvandlas till nationella mål och strategier. I strategin 

aviseras att kommissionen kommer att föreslå ett flertal åtgärder på EU-nivå, utöver medlemsstaternas insatser, 

där kombinationen av insatser på EU-nivå och nationell nivå antas vara ömsesidigt förstärkande. Se Europeiska 

kommissionen (2010), Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN 

KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, sid. 10. 
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kriminaliseras och som inte redan idag är kriminaliserade. En kriminalisering enbart på den grunden 

att det rör sig om ett självkörande fordon är svår att förena med övergripande rättsprinciper och de 

värden som rätten uttrycker. Något som uppmärksammats återkommande är att det sannolikt kan 

uppstå bevissvårigheter gällande vem eller vad som har den faktiska kontrollen för framförandet av 

fordonen i händelse av en trafikolycka. Det ligger dock utanför syftet att behandla frågor på domstols-

nivå. Att en kriminalisering kan medföra betydande bevissvårigheter är däremot en tydlig indikation 

på att ansvarsfrågor behöver beaktas på lagstiftningsnivå och inte på tillämpningsnivå. Rätten utövar 

makt och i det hänseendet bör den användas för att styra utvecklingen av automatiserade fordon på sätt 

som främjar de fördelar som dessa förutspås kunna medföra för den enskilde och för samhället i stort.  

 

 

  



VTI rapport 915  79 

Referenser 

Offentligt tryck 

Direktiv 

Dir. 2015:114, Självkörande fordon på väg. 

EU-rättsakter 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införand av   
intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag. 

Europeiska kommissionen (2010), Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig meddelande från 
kommissionen Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. 

Proposition 

Prop. Kungl. Maj:ts proposition nr 137 år 1972 med förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för 
vissa trafikbrott, m.m.; given Stockholms slott den 3 november 1972. 

Prop. 1989/90:2, Regeringens proposition om trafiknykterhetsbrotten. 
Prop. 1993/94:44, Grovt rattfylleri m.m. 
Prop. 1993/94:130, Ändringar i brottsbalken m.m. (ansvarsfrihetsgrunder m.m.). 
Prop. 1994/95:23, Ett effektivare brottmålsförfarande. 
Prop. 1996/97:137, Nollvisionen och det trafiksäkra samhället.  
Prop. 1997/98:56, Transportpolitik för en hållbar utveckling. 
Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
Prop. 2009/10:95, Luftfartens lagar. 
Prop. 2010/11:26, Alkolås efter rattfylleri. 
Prop. 2012/13:138, Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet. 
Prop. 2014/15:26, Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott. 

Statens offentliga utredningar (SOU) 

SOU 2016:28, Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet (Delbetänkande av Utredningen om 
självkörande fordon på väg). 

SOU 2016:28, Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet (Delbetänkande av Utredningen om 
självkörande fordon på väg) (Statens offentliga utredningar,; Stockholm: Wolters Kluwer). 

SOU 2013:38 (del 1och 2), Vad bör straffas? 
SOU 2011:16, Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? 

Rättsfall 

NJA 1996 s. 590  
NJA 2007 s. 3  
NJA 2012 s. 105 

Litteratur 

Agell, Anders, et al. (2010a), Civilrätt (21., [rev.] uppl. / edn.; Malmö: Liber). 
Ahlén, Fredrik Fordonslag (2002:574), lagkommentar, Karnov internet.  
Andersson, Ulrika (2004), Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella 

övergrepp (Lund: Bokbox). 
Declaration of Amsterdam Cooperation in the field of connected and automated driving 14-15 April 2016 

(http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/04/14/declaration-of-
amsterdam). 

http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/04/14/declaration-of-amsterdam
http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/04/14/declaration-of-amsterdam


  VTI rapport 915 

Asp, Petter (2011), Internationell straffrätt (svensk straffrätt;; Uppsala: Iustus). 
Asp, Petter and Ulväng, Magnus (2014), Straffrätt: en kortfattad översikt (1. Uppl. Edn.; Uppsala: 

Iustus). 
Asp, Petter, Ulväng, Magnus, and Jareborg, Nils (2010), Kriminalrättens grunder (Svensk straffrätt; 

Uppsala: Iustus). 
Bladini, Filip (2003), Transporter och miljöreglering- vad kan rättsvetenskapen bidra med?, I: Nya 

och gamla perspektiv på transporträtten, ed. (red.) Svante O. Johansson (Skrifter / Svenska 
sjörättsföreningen, 78; Stockholm: Jure: Jure bokh.). 

Bladini, Moa (2013), I objektivitetens sken – en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk 
och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål (Malmö: Makadam förlag) 

Borgeke, Martin Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik (SvJT 2015 s. 383). 
Boucht, Johan Om straffrättslig oaktsamhetsbedömning vid frivillig verksamhet förknippad med förhöjd risk 

(SvJT 2013 s. 985). 
Ceder, Maria, Magnusson, Bengt, Olsson, Erik, Römbo, Eva, Ståhl, Åsa (2014), Trafikkommentarer 

(7., [uppdaterade] uppl. edn.; Stockholm: Norstedts juridik). 
Engineering, The Royal Academy of (2009), Autonomous Systems: Social, Legal and Ethical Issues 

(London: The Royal Academy of Engineering). 
Totalförsvarets forskningsinstitut, (2014), Rapport FOI-R-3919-SE, Artificiell Intelligens 

(Totalförsvarets forskningsinstitut, avd. Informations- och aerosystem). 
Friberg, Sandra Brottsbalk (1962:700), lagkommentar, Karnov internet.  
Fridström Montoya, Therése (2015), Leva som andra genom ställföreträdare: en rättslig och faktisk paradox 

(Uppsala: Iustus). 
Gerdes, J. Christian, Thornton, Sarah M. (2015), Autonomes Fahren Technische, rechtliche und 

gesellschaftliche Aspekte   (Open Access at SpringerLink.com: Springer-Verlag GmbH). 
Grauers, Folke Jordabalk (1970:994), lagkommentar, Karnov internet.  
Gunnarsson, Åsa och Svensson, Eva-Maria (2009), Genusrättsvetenskap (1. uppl. edn.; Lund: 

Studentlitteratur). 
Gustafsson, Håkan (2011), Dissens – Om det rättsliga vetandet (1. uppl. edn., Juridiska institutionens 

skriftserie/Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, nr: 9: Göteborgs universitet). 
Heidenborg, Mari Vad bör straffas? (SvJT 2013 s. 302). 
Hirschfeldt, Johan, Regeringsform (1974:152) 1 kap. 2 §, Lexino 2015-07-01. 
Hjelmblom, Magnus (2015), Norm-Regulation of Agent Systems: instrumentalizing an algebraic approach to 

agent system norms (Report Series/Department of Computer & Systems Sciences, Stockholm: 
Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University), se http://hig.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A861272&dswid=3468.  

Hydén, Håkan (2002a), Rättssociologi som rättsvetenskap (Lund: Studentlitteratur). 
Hydén, Håkan (2002b), Normvetenskap (Lund studies in sociology of law, Sociologiska institutionen, 

Lunds Universitet). 
Jareborg, Nils (2006), Inkast i straffområdet (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala, Uppsala: 

Iustus). 
Johansson, Linda (2013), Autonomous systems in society and war: philosophical inquiries (Stockholm: KTH 

Royal Institute of Technology). 
Johansson, Linda (2015), Äkta robotar (Johanneshov: MTM). 
Johansson, Svante O. (2001), Stoppningsrätt under godstransport (Stockholm: Norstedts juridik). 
Johansson, Svante O. (2008), An outline of transport law: international rules in Swedish context (Stockholm: 

Jure). 
Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (2013), Juridisk metodlära, ed. Fredric Korling, Zamboni, Mauro 

(1:3 edn.; Lund: Studentlitteratur ). 
Kruse, Joakim Miljöbalk (1998:808), lagkommentar, Karnov internet. 
Lernestedt, Claes (2003), Kriminalisering - Problem och principer (Karnov Group). 
Lernestedt, Claes (2015), Likhet inför lagen: rättsfilosofiska perspektiv (1. uppl. edn.; Stockholm: 



VTI rapport 915  81 

Norstedts juridik). 
Magnusson Sjöberg, Cecilia, Svantesson, Dan Jerker B, Andersson, Helena, Nordén, Anna, 

Klamberg, Mark, Öman, Sören, Johnssén, Gustaf, Malmgren, Staffan, Nordbeck, Peter 
(2015), Rättsinformatik: juridiken i det digitala informationssamhället, ed. Cecilia Magnusson 
Sjöberg (1. uppl. edn.; Lund: Studentlitteratur). 

Maurer, Markus, Gerdes, J. Christian, Lenz, Barbara, Winner, Hermann (Hrsg.) (2015), Autonomes 
Fahren Technische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte (Open Access at SpringerLink.com: 
Springer-Verlag GmbH). 

Michanek, Gabriel and Zetterberg, Charlotta (2004), Den svenska miljörätten (Uppsala: Iustus). 
Olsen Lundh, Christina (2010), Att ransonera utsläppsutrymme: en miljörättslig studie om utsläppshandel 

enligt Kyotoprotokollet och EU ETS (Uppsala: Iustus). 
Ramberg, Christina, et al. (2012), Malmströms Civilrätt (22., [rev.] uppl. edn.; Malmö: Liber). 
Saldeen, Åke (1997), Barn och föräldrar (3., [utök.] uppl. edn.; Uppsala: Iustus). 
Sandahl, Karin Brottsbalk (1962:700), lagkommentar, Karnov internet. 
Sjögren, Anders Högsta domstolen prövar garantläran (SvJT 2014 s. 170). 
Steneby, Jan (1981), Reseavtalet: en studie av det kontraktsrättsliga förhållandet mellan resenär och researrangör 

vid sällskapsresor och liknande arrangemang = Der Reisevertrag: eine Untersuchung über das 
vertragsrechtliche Verhältnis zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter bei Gesellschaftsreisen 
und ähnlichen Reisen (Skrifter/Sjörättsföreningen i Göteborg, 60; Göteborg: Esselte studium 
(Akad.-förl.) 294 s. 

Svedberg, Gunilla Trafikförordning (1998:1276), förordningskommentar (Karnov Internet). 
Svedberg, Gunilla Lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, lagkommentar (Karnov Internet). 
Svedberg, Wanna (2003), Våldtäkt: tvång eller bristande samtycke som grund för ansvar? En 

diskussion om 1998 års Sexualbrottskommittés utredning och resonemang, I: Brottsoffer i 
fokus (2004; Umeå: Brottsoffermyndigheten). 

Svedberg, Wanna (2013), Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt: en 
genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden (1. uppl. 
edn.; Malmö: Bokbox). 

Svennerlind, Christer (2007) Philosophical Motives For the Swedish Criminal Code of 1965 
(Konferensbidrag publicerad I: 30th International Congress on Law and Mental Health, 
Padua, juni 2007). Finns tillgänglig via länk, 
http://utbildning.gu.se/digitalAssets/1290/1290223_Svennerlind_-
_Philosophical_Motives_for_the_Swedish_Criminal_Code_of_1965_14.11.2009_-1.pdf 
(hämtad 161122). 

Svensson, Eva-Maria (1997), Genus och rätt: en problematisering av föreställningen om rätten (Uppsala: 
Iustus). 

Svensson, Eva-Maria (2003), 'Visionen om en jämställd transporträtt, I: Nya och gamla perspektiv på 
transporträtten', in (red.) Svante O. Johansson (ed.), Skrifter/Svenska sjörättsföreningen, 78, 
Swedish Maritime Law Association (Stockholm: Jure ). 

Svensson, Eva-Maria (2016), Asking the jurisprudence question I: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. s. 
385-397 ed. N J et al. (Eds.) Clausen (Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.). 

Svensson, Måns (2008), Sociala normer och regelefterlevnad: trafiksäkerhetsfrågor ur ett rättssociologiskt 
perspektiv (Lund studies in sociology of law, Lund: Lunds universitet). 

Trafikanalys (2015a), Rapport 2015:6, Självkörande bilar - utveckling och möjliga effekter.  
Trafikanalys (2015b), Rapport 2014:8, Godstransporter i städer – scenarier för framtiden (Stockholm: 

Trafikanalys). 
Trafikverket (M Andersson, T Biding, C Huusko, A Svärdby-Bergman, F Westman, P Åsman) 

(2014), (TRV 2013/65381) Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS. 
Transportstyrelsen (2014), Rapport Dnr TSG 2014-1316, Autonom körning Förstudie 

(Transportstyrelsen, Väg- och järnvägsavdelningen, enhet trafik- och infrastruktur). 
Turing, Alan M. (1950), Computing machinery and intelligence; Mind, 59, 433-460 (Oxford University 



  VTI rapport 915 

Press ). 
Ulväng, Magnus (1998), Culpa i trafiken: reflektioner kring sex straffrättsliga fall (Uppsala: Iustus). 
Wacks, Raymond (2015), Understanding jurisprudence: an introduction to legal theory (4. edn.; Oxford: 

Oxford Univ. Press). 
Wahlgren, Peter (2013), Automatiserade juridiska beslut, I: Juridisk metodlära, s. 395-420, ed. Fredric 

Korling, Zamboni, Mauro (Lund: Studentlitteratur). 
Wahlgren, Peter, Artificiell intelligens, juridisk metod och nya rättsfrågor (JT nr 4 1989/90 s. 500-501). 
Wenneberg, Søren Barlebo (2001), Socialkonstruktivism-positioner, problem och perspektiv (upplaga 2:1; 

Malmö 2010: Liber AB). 
Wennström, Bo (2005), Rättens individualisering: mot en ny juridisk antropologi (Uppsala: Juridiska 

fakulteten, Uppsala universitet). 
Wilhelmsson, Thomas (2001), Senmodern ansvarsrätt: privaträtt som redskap för mikropolitik (Uppsala: 

Iustus). 
Winther Jørgensen, Marianne, Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod (upplaga 

1:12; Lund: Studentlitteratur). 
Åberg, Kazimir, Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagkommentar, Karnov internet.  
Ågren, Per-Olof (2015), 9 moralfilosofiska frågor i informationsåldern (Stockholm: Books on Demand). 

Internetkällor 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/misshandlad-liftarrobot-vacker-starka-kanslor/  

(hämtad 2015-09-25). 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/1ad9f823-492c-44e4-9f75-68bf060e9f60@omni  

(hämtad 2015-09-25). 

http://www.dn.se/ekonomi/svenska-dronare-till-kina-for-800-miljoner/  

(hämtad 2015-09-25).  

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/article21239704.ab  

(hämtad 2015-09-25). 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/article21249550.ab  

(hämtad 2015-09-25). 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/598175ed-f9fa-4874-a500-343772903f14@omni  

(hämtad 2015-09-25). 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/article21456721.ab  

(hämtad 2015-09-25). 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/422aafcb-f169-4211-8717-8053ee4c5e37@omni  

(hämtad 2015-09-25). 

http://www.dn.se/ekonomi/sjalvkorande-lastbilar-kan-borja-rulla-i-tyskland-redan-i-ar/  

(hämtad 2015-10-14). 

http://robotnyheter.se/2013/01/07/autonoma-bilar-fran-audi-toyota-pa-ces-2013/  

(hämtad 2015-10-14). 

http://robotnyheter.se/2014/10/21/forarlos-audi-rs-7-korde-ett-varv-pa-hockenheim/  

(hämtad 2015-10-14). 



VTI rapport 915  83 

http://robotnyheter.se/2014/12/09/toyota-slapper-sjalvkorande-lexus-2017/  

(hämtad 2015-10-14). 

http://robotnyheter.se/2015/05/07/har-ar-daimlers-sjalvkorande-lastbil/  

(hämtad 2015-10-14). 

http://robotnyheter.se/2015/07/08/googles-sjalvkorande-bilar-nu-i-texas/  

(hämtad 2015-10-14). 

http://robotnyheter.se/2015/09/12/autobroms-ger-sakrare-bilar/  

(hämtad 2015-10-14). 

http://www.svd.se/googles-bilar-ska-registrera-luftfororeningar  

(hämtad 2015-10-14). 

http://www.svd.se/expert-sjalvkorande-bilar-oerhort-lattlurade  

(hämtad 2015-10-14). 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/a4849835-741e-44d8-a3a8-cda6eddee358@omni  

(hämtad 2015-10-14). 

http://macworld.idg.se/2.1038/1.611960/om-fem-ar-kommer-apples-sjalvkorande-bil-eller 

(hämtad 2015-10-14).  

http://macworld.idg.se/2.1038/1.637527/the-guardian--apple-i-traff-om-reglerna-for-sjalvkorande-bilar  

(hämtad 2015-10-14). 

http://www.expressen.se/motor/volvo-utvecklar-robot-som-hamtar-sopor/ 

(hämtad 2015-10-14). 

http://fof.se/tidning/2012/1/en-sjalvstyrande-bil-pa-berlins-gator  

(hämtad 2015-10-14). 

http://www.su.se/forskning/ledandeforskning/juridik/r%C3%A4ttsinformatik/r%C3%A4ttsinformatik-

1.24790  

(hämtad 2015-10-16).  

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-01/uon-pw012716.php  

(hämtad 2016-01-29). 

 http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press+Releases/dot-initiatives-accelerating-vehicle-safety-

innovations-01142016  

(hämtad 2016-01-29). 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/article22011730.ab  

(hämtad 2016-02-01). 

http://www.bussmagasinet.se/2014/10/forarlosa-bussar-pa-gang-i-europa/  

(hämtad 2016-02-02).  

http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/01/28/first-driverless-buses-travel-public-roads-in-the-

netherlands/  
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(hämtad 2016-02-02).  

http://www.techinsider.io/driverless-wepod-shuttle-is-coming-to-netherlands-2015-9 

(hämtad 2016-02-02). 

http://www.theguardian.com/world/2015/oct/05/driverless-robot-taxis-to-be-tested-in-japanese-town  

(hämtad 2016-02-02). 

http://www.svtplay.se/video/6308925/rapport/rapport-05-02-08-30  

(hämtad 2016-02-05).  

http://www.svtplay.se/video/6278121/rapport/rapport-08-02-19-30?start=auto  

(hämtad 2016-02-09).  

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article22224572.ab  

(hämtad 2016-02-13).  

http://isearch.nhtsa.gov/files/Google%20--

%20compiled%20response%20to%2012%20Nov%20%2015%20interp%20request%20--

%204%20Feb%2016%20final.htm  

(hämtad 2016-02-14).  

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/99999504-600d-4678-9078-

6307e22a4d84@omni  

(hämtad 2016-02-14). 

http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/02/10/google-computer-becomes-first-non-human-to-

qualify-as-car-driver/  

(hämtad 2016-02-14). 

http://www.telegraph.co.uk/technology/news/12106757/Motor-insurers-form-alliance-to-tackle-

driverless-cars.html  

(hämtad 2016-02-14). 

http://www.perthnow.com.au/news/western-australia/driverless-electric-shuttle-bus-to-be-tested-on-

perth-roads/news-story/ea54c6ddd20319ac1c8fe62ee7d0376c  

(hämtad 2016-02-16).  

http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0W22DG  

(hämtad 2016-02-29).  

https://www.youtube.com/watch?v=J1s8M0dwx1k  

(hämtad 2016-05-10). 

http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=3086&area=2,6,10,16&typ=artikel&lang=sv 

(hämtad 2016-05-20).  

http://home.bt.com/news/uk-news/driverless-cars-drones-and-spaceport-on-transport-agenda-

11364061725788  

(hämtad 2016-05-24). 

http://www.mentornewsroom.se/nyheter/sjalvkorande-fordon-snart-pa-allman-vag/  

(hämtad 2016-05-25). 
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http://www.volvocars.com/intl/about/our-innovation-brands/intellisafe/intellisafe-autopilot/drive-me  

(hämtad 2016-05-25). 

http://www.lindholmen.se/nyheter/volvo-car-group-initierar-varldsunikt-pilotprojekt-med-

sjalvkorande-bilar  

(hämtad 2016-05-25). 

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/superdator-klarade-turingtestet-for-forsta-gangen/  

(hämtad 2016-05-31). 

http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/95dee7de-88ef-4e0d-bbe1-c025e63d6005@omni  

(hämtad 2016-05-31). 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3276604/Artificial-intelligence-breakthrough-intuition-

algorithm-beats-humans-data-test.html  

(hämtad 2016-05-31). 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/abortdronare-flogs-in-over-nordirland/ 

(hämtad 2016-07-04).  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-30/nhtsa-opens-investigation-into-fatal-crash-in-

tesla-on-autopilot  

(hämtad 2016-07-04).  

https://www.teslamotors.com/en_CA/blog/tragic-loss?redirect=no 

(hämtad 2016-07-04).  

http://www.vibilagare.se/nyheter/myndigheter-utreder-dodsolycka-i-tesla 

(hämtad 2016-07-06). 

http://nyhetsbrev.viktoria.se/kommentarer-om-tesla-olyckan/ 

(hämtad 2016-07-06). 

http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Inte-

straffbart-att-smita-fran-trafikolycka-/  

(hämtad 2016-11-22). 
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