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Sammanfattning 
I den svenska straffrätten finns det ingen allmän skyldighet att ingripa när en 

medmänniska befinner sig i fara. Att inte ingripa kan visserligen anses moraliskt 

klandervärt, men det medför i regel inget straffrättsligt ansvar. Undantaget är om den 

underlåtande har haft en särskild anledning att ingripa, vilket innebär att han eller hon har 

varit i garantställning. Det föreligger emellertid stora oklarheter kring vilka 

förutsättningar som utgör sådana särskilda handlingsskäl, och därmed vilka personer som 

kan inta en ställning som garant. 

I uppsatsen utreds vilken personkrets som kan inta en skyddsgarantställning på grund av 

rekvisiten nära levnadsgemenskap och frivilligt åtagande. De oklarheter som finns 

avseende innebörden och omfattningen av respektive rekvisit medför förutsebarhets- och 

rättssäkerhetsproblem för den enskilde. Av utredningen framgår det att det på grund av 

nära levnadsgemenskap enbart är vårdnadshavare som ostridigt innehar en garantställning 

gentemot sina barn. Avseende övriga relationer är rättsläget oklart. Vad gäller frivilligt 

åtagande kan det konstateras att detta rekvisit tillämpas i något större utsträckning än nära 

levnadsgemenskap. Som exempel på relationer som kan medföra en garantställning på 

grund av frivilligt åtagande kan nämnas vårdgivare – vårdtagare respektive lärare – elev. 

Rättsläget avseende frivilligt åtagande präglas emellertid av en delvis inkonsekvent 

praxis. 

På grund av det oklara rättsläget finns det ett behov av att precisera den berörda 

personkretsen. Detta torde förslagsvis kunna göras genom att införa en allmän 

bestämmelse i BrB beträffande en påbjuden handlingsplikt för den som är i nära 

levnadsgemenskap med en skyddsbehövande, eller som frivilligt åtagit sig att skydda 

denne. För att ytterligare precisera den personkrets som omfattas av garantläran bör 

rekvisiten nära levnadsgemenkap och frivilligt åtagande definieras med hjälp av redan 

vedertagna begrepp inom straffrätten, samt i viss omfattning vidgas.  
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1. Inledning 

1.1 Att begå brott genom underlåtenhet 
I svensk rätt finns ingen lagbestämmelse om att gemene man har en skyldighet att ingripa 

för att undsätta en nödställd person. Den som bevittnar en främling som håller på att 

drunkna men väljer att inte ingripa kan visserligen anses moraliskt klandervärd, men ådrar 

sig i regel inget straffrättsligt ansvar. Det innebär emellertid inte att en individ aldrig är 

skyldig att ingripa för att bistå en nödställd person.  

För den som är i en så kallad garantställning kan underlåtenhet att handla vara straffbart.1 

Endast den som har en särskild anledning att ingripa i ett visst orsakssammanband kan 

hamna i garantställning och därmed ådra sig straffrättsligt ansvar för underlåtenhet.2 Det 

råder dock oklarheter kring vilka förutsättningar som krävs för att en sådan särskild 

anledning ska föreligga. Därmed förefaller det också fördunklat vilken personkrets som 

kan straffas för sin handlingsunderlåtelse. 

BrB har under lång tid fått utstå kritik för att den i allt för hög grad överlämnar till 

domstolarna att genom praxis klara ut vad som är gällande rätt. Kritiken har bland annat 

riktats mot att det råder oklarheter i huruvida det i vissa situationer över huvud taget rör 

sig om ett begånget brott.3 Att, som i fallet med garantläran, inte ha en uttrycklig 

bestämmelse som kriminaliserar ett visst scenario är givetvis försvarbart av rent 

pragmatiska skäl, eftersom det inte rimligen kan finnas uttryckligt lagstöd att tillgå i alla 

tänkbara situationer. Eftersom ansvaret för att klargöra gällande rätt lämnas över på 

domstolarna, utan en tillräcklig bas för tolkning och tillämpning genom förarbeten och 

lagtext, riskerar förfarandet emellertid att medföra godtyckliga domar och därtill en stor 

rättsosäkerhet för den som misstänks för brott genom underlåtenhet. 

Trots att det inte finns något lagrum som uttryckligen gör garantläran tillämplig är det en 

teoribildning som sedan länge varit accepterad inom straffrätten.4 I doktrin och praxis är 

det väl utrett vad garantläran som begrepp innebär i teorin5, men det tycks finnas flertalet 

frågetecken kring dess praktiska tillämpning.6 Huvudsakligen grundar sig 

tillämpningssvårigheterna i två problem. Det första problemet kommer av att 

kriminalisering av underlåtenhet att hindra en viss effekt medför att begreppet kausalitet 

får en särskild aspekt som kan vara svår att förhålla sig till. Det blir fråga om ett 

hypotetiskt orsaksresonemang, vilket innebär att adekvat kausalitet föreligger endast om 

                                                           
1 Asp m.fl. (2013), s. 109. 
2 Se HD:s resonemang angående garantställning i NJA 2005 s. 372 & NJA 2013 s. 588. 
3 Jareborg (1984), s. 59. 
4 Se exempelvis NJA 1918 s. 194, NJA 1920 s. 87, 1926 s. 18 & NJA 1930 s. 122. 
5 Se exempelvis Asp m.fl. (2013), s. 109 ff.; Asp m.fl. (2015), s. 226, Holmqvist m.fl., s. 23:54; Jareborg 

(1995), s. 121 ff.; Jareborg (2001), s. 184 ff.; Strahl, s. 319 ff. 
6 Se NJA 2013 s. 588 där en oenig domstol friade en man för misshandel genom underlåtenhet gentemot 

sin styvson då mannen inte ansågs tillhöra den personkrets som kan omfattas av garantläran. Jfr också 

HovR:s bedömning i samma mål. 



5 
 

följden hade kunnat förebyggas om den underlåtande istället hade utfört en presumtiv 

handling.7 Det andra problemet handlar om att begränsa den straffbara underlåtenhetens 

omfattning.8 Fokus för denna uppsats kommer att läggas på det senare av de två 

problemen. 

Vad avser problemet med att begränsa den omfattning som den straffbara underlåtenheten 

ges, saknas det en mer ingående utredning kring den personkrets som kan omfattas av 

garantläran.9 De oklarheter som finns rörande garantställningens personkrets beror med 

stor sannolikhet på att lagstiftaren, som beskrivits ovan, valt att överlämna klargörandet 

av gällande rätt till domstolarna, samt att utlåtanden avseende lärans omfattning är ytterst 

sparsamma, inte bara i praxis utan även i doktrinen.  

Underlåtenhet torde kunna beskrivas som en social konstruktion utan fysisk 

motsvarighet.10 Problematiken ligger i att det vid brott begångna genom underlåtenhet 

inte finns någon konkret handling som en domstol senare kan se tillbaka på och förklara 

förkastlig. Det rör sig istället om något som måste uppfattas som en objektiv och typiserad 

bedömning av vad en person borde ha gjort i en viss situation. Genom garantläran 

konstrueras alltså en skyldighet att handla under vissa förutsättningar. På grund av de 

fåtaliga uttalanden som finns att tillgå i de olika rättskällorna är det emellertid oklart vilka 

dessa förutsättningar är. 

På senare år har två uppmärksammade rättsfall tagits upp i svenska domstolar där 

garantläran, med fokus på undergruppen skyddsgaranter, har prövats.11 I de båda fallen 

konstaterade HovR:n att en vårdnadshavare intar en ställning som skyddsgarant gentemot 

sina underåriga barn, vilket får anses bekräftat genom HD:s domskäl i NJA 2013 s. 588, 

även om vårdnadshavarens garantställning inte var föremål för prövning i överinstansen. 

Hur rättsläget ser ut när det är fråga om garantställning på grund av nära 

levnadsgemenskap i de fall där situationen inte innefattar en vårdnadshavare, samt 

garantställning på grund av frivilligt åtagande är emellertid förhöjt i dunkel och behöver 

klargöras.   

För den enskilda individen är det givetvis av stor vikt att, i rimlig omfattning, kunna 

förutse huruvida ett visst agerande kan medföra straffansvar. Det framgår bland annat av 

syftet med legalitetsprincipen.12 Att klargöra garantlärans omfattning har inte bara 

praktisk betydelse för den enskilda individen, utan torde därtill ha en påverkan på 

samhället i stort i form av en allmänpreventiv verkan.13 Genom ett tydligare 

ställningstagande till i vilka situationer som underlåtenhet är straffvärd ges en allmän 

                                                           
7 Leijonhufvud m.fl., s. 60. 
8 Agge & Thornstedt, s. 94. 
9 Notera att en uppskattning av vilka sociala relationer som kan medföra en skyddsgarantställning har 

gjorts av ett fåtal författare, se Asp m.fl. (2013) s. 113. Den personkrets som anges i doktrinen är 

emellertid inte helt kongruent med den personkrets som de facto dömts för underlåtenhetsbrott i praxis.  
10 Jfr Leijonhufvud m.fl., s. 60. 
11 NJA 2013 s. 588 och Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål nr. B 454-15. 
12 Zila, s. 297. 
13 Jfr Asp, s. 56. 
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moralstärkande effekt, vilken får en indirekt effekt på medborgarna som till följd därav 

avhåller sig från att agera rättsstridigt.14  

Avseende garantlärans omfattning finns det vidare en intressant aspekt i hur den moderna 

familjesituationen eventuellt inverkar på juridiken. Med det avses att familjesituationen i 

de svenska hemmen har kommit att förändras markant genom åren. Sambos, särbos och 

bonusbarn är bara några exempel som idag anses fullt normalt i en familj, men som ändå 

bringar frågor kring om dessa relationer hade varit tillräckliga i juridisk mening för att 

inta en garantställning på grund av nära levnadsgemenskap.15 

Att få en tydligare bild av den personkrets som kan inta ställningen som skyddsgarant är 

således av stor vikt ur både teoretisk och praktisk synpunkt. Ett klargörande av den 

aktuella frågan har inte bara möjlighet att bringa kunskap i ett relativt outrett rättsområde. 

Rent praktiskt har det också en möjlighet att öka rättssäkerheten och förutsebarheten i 

straffrätten. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med föreliggande uppsats är att klargöra och diskutera 

omfattningen av den personkrets som kan inta en ställning som skyddsgarant vid 

underlåtenhetsbrott. Fokus kommer primärt att ligga på en problematisering av gällande 

rätt. Sekundärt kommer även eventuella förändringar av rättsläget att diskuteras. De 

centrala frågeställningarna är därmed följande. 

 Under vilka förutsättningar kan en person enligt gällande rätt inta en ställning som 

skyddsgarant på grund av nära levnadsgemenskap eller frivilligt åtagande? 

 Hur väl stämmer garantläran, så som den ges uttryck idag, överens med övriga 

rättsprinciper och andra viktiga straffrättsliga intressen? 

 Under vilka förutsättningar bör en person de lege ferenda kunna inta en 

skyddsgarantställning på grund av nära levnadsgemenskap eller frivilligt åtagande? 

 

1.3 Definitioner och terminologi 
Med underlåtenhetsbrott avses i uppsatsen oäkta underlåtenhetsbrott, det vill säga fysiskt 

orsakande av en följd genom överträdelser av ett kommissivdelikt. Begreppet avser 

således enbart de situationer där lagtextens ordalydelse öppnar för att ett brott rent fysiskt 

kan begås både genom handling och genom underlåtenhet.16 

Vidare benämns orden handling och underlåtenhet i föreliggande uppsats som sociala 

begrepp, snarare än naturvetenskapliga.17 För att exemplifiera begreppsanvändningen kan 

nämnas att en person begår misshandel genom att utdela en örfil. Handlingen i exemplet 

                                                           
14 Jfr SOU 2012:17, s. 525; Borgeke, s. 302 f. 
15 Avseende detta stycke, se Raneke & Wennesjö. 
16 Asp m.fl. (2013), s. 106. 
17 Jfr Jareborg (2001), s. 157. 
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består i att med handen utdela ett slag. Att enbart lyfta armen är således inte tillräckligt 

för att klassas som handling i social bemärkelse. Detsamma gäller för underlåtenhet, 

vilket kan illustreras genom att en person står på en brygga och ser hur någon längre ut i 

vattnet håller på att drunkna. Om personen tar en livboj men inte kastar ut den till den 

nödställde utan enbart lägger den i vattnet intill bryggan har han visserligen utfört en 

fysisk handling ur naturvetenskapligt synsätt, men som socialt begrepp är situationen 

ändock att bedöma som underlåtenhet. 

 

1.4 Avgränsningar 

För att uppsatsen på det begränsade utrymme som givits ska bibehålla en saklig linje med 

rum för relevanta argument ämnas det inte läggas vikt vid garantlärans undergrupp 

rörande övervakningsgaranter. Ställningen som övervakningsgarant är i större 

utsträckning än vad som gäller för ställningen som skyddsgarant utredd i doktrinen och 

innehåller därmed inte lika många frågetecken som den senare.18 Därtill synes det som att 

de situationer som aktualiserar en övervakningsgarantställning ofta är mer självklara och 

allmänt accepterade i det samhälleliga livet än vad som är fallet med skyddsgaranter. Det 

torde exempelvis vara allmänt känt att en person med en aggressiv hund ansvarar för 

eventuell skada som hunden åsamkar tredje man, eller att en förälder ansvarar för sitt 

barns rättsstridiga handlingar. De situationer som kan aktualisera en ställning som 

övervakningsgarant tycks också i större utsträckning ha uttryckligt stöd i lag, då 

paralleller kan dras till skadeståndsrättens områden.19 Undergruppen skyddsgarant 

innefattar således fler outredda rättsfrågor, varpå detta område blir mer intressant ur 

utredningssynpunkt.  

Uppsatsen kommer därtill att avgränsas till att enbart behandla vilken personkrets som 

kan eller bör kunna hamna i skyddsgarantställning. Detta på grund av att oklarheter i 

omfattningen av en skyddsgarantställning på senare år åter har uppdagats, främst genom 

det uppmärksammade fallet NJA 2013 s. 588. Mot bakgrund av att uppsatsen kommer att 

behandla den personkrets som kan inbegripas i benämningen skyddsgarant förefaller det 

naturligt att störst fokus hamnar på kretsen som kan vara i skyddsgarantställning på grund 

av rekvisitet nära levnadsgemenskap. Även rekvisitet frivilligt åtagande kommer att bli 

föremål för diskussion. Rekvisiten kommer huvudsakligen att diskuteras utifrån familje- 

och vänskapsrelationer. 

Rekvisitet som möjliggör garantställning på grund av föregående handlande kommer 

emellertid inte att behandlas i uppsatsen. För att ett föregående handlande ska medföra 

garantställning för en person krävs det att detta handlande har varit brottsligt.20 Det blir i 

regel således inte en fråga om vem som kan anses vara i garantställning, utan främst en 

                                                           
18 För att läsa om övervakningsgarantställningen kan bland annat hänvisas till Asp m.fl. (2013), s. 115 ff.; 

Jareborg (1995), s.125 ff.; Jareborg (2001), s. 188 ff.; Strahl, s. 326 ff.; Sund, s. 78 ff. 
19 Se exempelvis 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, samt 3:5 skadeståndslagen 

(1972:207). 
20 Asp m.fl. (2013), s. 122 f. 
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diskussion kring huruvida det föregående handlandet varit brottsligt och om det funnits 

ett kausalt samband till den inträffade följden. Diskussioner kring garantställning på 

grund av föregående handlande skulle således inte medverka till att uppfylla syftet med 

uppsatsen. Detsamma gäller när en garantställning aktualiseras på grund av en persons 

yrkesroll. En sådan diskussion är visserligen intressant, men torde huvudsakligen 

behandla vilka påbjudna handlingar som kan anses omfattas av en viss anställning, samt 

övriga frågor kring anställningens omfattning.21 

Därtill avgränsas uppsatsen till att enbart behandla skyddsgarantens ställning i 

förhållande till brotten mot liv och hälsa som återfinns i 3 kap. BrB. Denna avgränsning 

sker företrädesvis på grund av att garantläran ursprungligen utformats med utgångspunkt 

i dessa brott, att brotten mot liv och hälsa i regel innehåller relativt öppet skrivna 

bestämmelser vilket medför att garantläran i stor utsträckning kan tillämpas på dessa 

brott, samt att det är dessa brott som rent kvantitativt dominerar vad gäller oäkta 

underlåtenhetsbrott som prövats i domstol.22 De objektiva rekvisit som ställs upp för 

respektive brott kommer inte att diskuteras ingående. Eftersom det huvudsakliga syftet 

med uppsatsen är att utreda vilken personkrets som kan inkluderas i en 

skyddsgarantställning är en avgränsning till att enbart behandla brotten enligt 3 kap. BrB 

tillräcklig. Till detta bör nämnas att inte heller distinktionen mellan så kallade äkta 

respektive oäkta underlåtenhetsbrott kommer att beröras.23 

En mer allmän frågeställning, så som huruvida en person över huvud taget bör lagföras 

för underlåtenhet är ett intressant problemkomplex som är värt att diskutera. Däremot är 

det en allt för omfattande fråga med lika stor moralpolitisk som juridisk relevans för att 

inrymmas i föreliggande uppsats. Frågan kommer därför att lämnas därhän med framtida 

utredningsmöjligheter.24 

 

1.5 Metod, material och etiska överväganden 
I syfte att besvara ovan nämnda frågeställningar tar uppsatsen avstamp i den 

rättspositivistiska metoden, vilken fokuserar på tolkningen av rättskällor och går hand i 

hand med allmän logisk argumentation. Rättspositivismen utgår ifrån att juridiska läror 

är mer pålitliga än moralfilosofiska sådana och avvisar föreställningen om att rättskällors 

giltighet och bindande kraft är en följd av deras samband med etiska eller andra 

utomrättsliga normer.25 

I den rättspositivistiska metoden utgår den juridiska argumentationen ifrån gällande rätt. 

Varje rättslig tolkning av gällande rätt ska utgå ifrån en rättskälla, vilken när den 

etablerats i samhället getts antingen bindande kraft eller stor auktoritet. Trots att metoden 

                                                           
21 Se exempelvis NJA 2005 s. 372. 
22 Asp m.fl. (2013), s. 109. 
23 Begreppen äkta och oäkta underlåtenhetsbrott redovisas och exemplifieras väl i SOU 1988:7, s. 134 f. 
24 För att läsa om argument för och emot att straffbelägga underlåtenhet kan bland annat hänvisas till 

SOU 2011:16, s. 89 ff. 
25 Avseende detta stycke, se Peczenik, s. 269 f. 
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ställer den juridiska läran över den moraliska så finns det en strävan efter att nå slutsatser 

som är både rättssäkra och rättvisa. När gällande rätt blir svår att tolka utifrån enbart de 

juridiska källorna måste moraliska avvägningar ske. Målet med den valda metoden är 

således att komma fram till slutsatser som inte bara är juridiskt förutsebara, utan som i 

enlighet med allmänhetens uppfattning också kan anses etiskt godtagbara.26 I uppsatsen 

kommer etiska överväganden huvudsakligen att påverka metoden i de avsnitt som 

diskuterar huruvida personkretsen för skyddsgaranter bör utvidgas eller inte.  

Avseende det material som ska användas kommer information huvudsakligen att 

eftersökas i bibliotekskataloger och i de stora juridiska databaserna. Företrädesvis 

kommer juridiskt material att användas, men emedan uppsatsens frågeställning inte 

enbart kan besvaras med hänvisning till analys och tolkning av de traditionella 

rättskällorna så kommer även material från andra samhällsvetenskapliga inriktningar att 

i nödvändig utsträckning tas i beaktande. I uppsatsen utgörs sådant material främst av 

undersökningar avseende familjekonstellationer i syfte att redogöra för de förändringar 

som skett beträffande den traditionella bilden av en familj. Att icke-juridiska källor 

används kommer inte att påverka den valda metoden. Vad som framkommer genom en 

studie av dessa källor kommer enbart att fungera som ett kompletterande material för att 

få ett ytterligare djup i argumentationen och konstruktionen av gällande rätt.  

För att uppfylla syftet med uppsatsen kommer de sedvanliga rättskällorna, det vill säga 

lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin att beaktas. Emedan rättskällorna i sig får anses 

allmänt accepterade inom juridiken så saknas det en i doktrinen enhetlig och kongruent 

uppfattning om hur dessa källor inbördes förhåller sig till varandra. En förklaring till detta 

kan vara att vi lever i ett föränderligt samhälle, varpå det är naturligt att även rättskällornas 

värde i förhållande till varandra förändras över tid.27 I denna uppsats anses rättskällorna 

ha följande värde och hierarkiska ställning. 

Att all offentlig makt i Sverige utövas under lagarna framgår redan av tredje stycket i 

regeringsformens portalstadgande.28 Som en följd av denna grundlagsstadgade lydelse får 

det anses naturligt att placera grundlagen och lagen högst upp i rättskällehierarkin. Frågan 

om garantställning berörs emellertid endast i begränsad utsträckning i författningstexten. 

Vissa lagrum kan visserligen läsas på ett sådant sätt att garantlärans principer blir 

tillämpliga, men det saknas bestämmelser som uttryckligen gör garantläran direkt 

tillämplig. 

Lagtexten kommer således att huvudsakligen ges betydelse när garantläran diskuteras i 

förhållande till legalitetsprincipens förbud mot analogiska tolkningar. För att uppnå syftet 

med uppsatsen kommer samtliga fyra primära tolkningsmetoder, det vill säga subsumtion, 

systematisk, subjektiv teleologisk samt objektiv teleologisk tolkning att användas. Detta 

för att söka identifiera olika rekvisit och därefter genom generalisering utröna vad 

                                                           
26 Avseende detta stycke, se Peczenik, s. 270 f. 
27 Sandgren, s. 40. 
28 Se 1:1 RF. 
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respektive rekvisit lämnar för besked om lagrummets tillämpningsområde.29 Metoderna 

kommer att användas parallellt med varandra i syfte att förstå lagens ordalydelse, 

systematik, syfte och funktion i samhället. Med utgångspunkt i hur lagen framställs 

genom dessa tolkningsmetoder kommer diskussioner således att föras kring hur 

garantläran förhåller sig till legalitetsprincipen, men även hur läran förhåller sig till andra 

straffrättsliga intressen. 

Prejudicerande rättsfall ges en logisk placering som näst i hierarkin, eftersom de generellt 

anses ge direktiv för rättstillämpningen.30 När en domstol genom rättstillämpning har tagit 

ställning och avgjort en rättsfråga bör man kunna utgå ifrån att lägre instanser, såvitt 

prejudikatet innehåller övertygande argumentation, i kommande mål kommer att bedöma 

en liknande rättsfråga på samma sätt. Det är således först i domstolarnas rättstillämpning 

som den verkliga samhälleliga tillämpningen av rätten erfaras.31 Detta bekräftas genom 

en undersökning av det material som HD använder sig av för att komma till domslut i mål 

rörande underlåtenhet och garantställning. Det kan exempelvis konstateras att HD vid 

prövning av det senast aktuella målet rörande garantställning i stor utsträckning eftersökte 

svar i tidigare avgjorda prejudikat.32 Den praxis som presenteras i uppsatsen kommer att 

tolkas i syfte att generalisera respektive domstols bedömning av ett enskilt fall och söka 

omvandla denna generalisering till en rättsregel som kan tillämpas på ett visst typfall.  

Mot bakgrund av att skyddsgarantställningens omfattning prövats i begränsad 

utsträckning i domstolarna kommer enbart de avgöranden som har ett prejudicerande 

värde inte att vara tillräckligt för att utreda ämnet på nödvändigt sätt. Därmed kommer 

även praxis från underrätterna att beaktas. Trots att underrättspraxis saknar 

prejudikatvärde medför de verkställbara rättsföljder och i vart fall hovrättsavgöranden 

kan ändå anses styrande.33 Praxis från underrätterna kommer i den mån det finns 

tillgängligt att medverka till att belysa ämnets problemkomplex och bidra till att de 

aktuella frågeställningarna besvaras. I uppsatsen kommer praxis som rättskälla att ges 

störst betydelse i diskussionen kring hur personkretsen för garantställning på grund av 

nära levnadsgemenskap och frivilligt åtagande ser ut de lege lata. 

Trots att doktrinen huvudsakligen fungerar som ett pedagogiskt hjälpmedel för att 

sammanställa och förklara den information som kan utfås av andra rättskällor 

förekommer det ofta att en författare ingående analyserar och diskuterar diverse 

svårbegripliga juridiska frågeställningar för att nå fram till ett tydligt svar. En sådan 

författare har inte bara producerat en genväg till kunskap, utan har också bidragit till att 

skapa rätt.34 Doktrinen är av stor vikt i föreliggande uppsats eftersom det råder stor 

osäkerhet kring det aktuella rättsläget avseende den personkrets som kan omfattas av en 

garantställning. Det medför att det föreligger ett betydande behov av att skapa en 

                                                           
29 Jfr Lehrberg, s. 77. 
30 Kulin-Olsson, s. 61; Bernitz m.fl. (2012), s. 133. 
31 Lehrberg, s. 97. 
32 Se NJA 2013 s. 588. 
33 Bernitz m.fl. (2014), s. 140. 
34 Jfr Lehrberg, s. 113. 
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uppfattning om vad som är gällande rätt. Således får den juridiska doktrinen anses given 

som rättskälla och tilldelas därmed nästkommande plats i den rättskällehierarki som här 

tillämpas.  

I uppsatsen är doktrinen av störst vikt i det introducerande kapitlet om garantlärans 

utveckling i svensk rätt. De två författare som haft störst inverkan på utvecklingen av hur 

garantläran framställs i svensk rätt är Strahl, främst med boken Allmän straffrätt i vad 

angår brotten, och Jareborg, främst med böckerna Allmän kriminalrätt och Straffrättens 

gärningslära.35 Nämnda författares verk kommer därmed att tillmätas stor betydelse i 

framställningen.  

I föreliggande uppsats placeras förarbetena längst ner i hierarkin. Detta trots att den 

lagstiftningsteknik som ofta används i Sverige med lagrum som är relativt kortfattade och 

ibland vagt formulerade, men som kompletteras av motivuttalanden, visserligen ger 

förarbetena en logisk placering som högt upp i hierarkin.36 Förarbetena är vanligtvis av 

stor vikt eftersom det kan liknas vid ett tolkningsmaterial för lagtexten samt att de kan 

bidra med bakgrundskunskaper som är oumbärliga för att förstå ett visst lagrum både i 

relation till rättssystemet i övrigt och i relation till den verklighet som lagrummet 

reglerar.37   

Med det sagt kan det konstateras att ämnet för uppsatsen behandlas ytterst sparsamt, inte 

bara i lagtext utan också i förarbetena. Därtill resulterar användandet av förarbeten att 

fokus läggs bakåt i tiden genom att man ser till lagstiftarens vilja vid tiden för lagens 

införande. När ett ämne som garantläran diskuteras är det emellertid av stor vikt att 

undersöka hur rättstillämpningen ser ut i relation till samhällets nu rådande 

förhållanden.38 Det är exempelvis av stor vikt att nya familjeförhållanden tas i beaktande 

när en persons nära levnadsgemenskap diskuteras. Mot bakgrund härav, samt på grund 

av den knapphändiga information om garantlärans tillämpning som finns att tillgå i 

förarbetena har rättspraxis och doktrin kommit att få en större inverkan på hur 

omfattningen av en skyddsgarantställning uppfattas i gällande rätt.39 Därav ges dessa 

rättskällor även större inflytande i föreliggande framställning. 

I uppsatsen kommer även internationella rättskällor att konsulteras i viss mån. Detta beror 

främst på att garantläran, så som den är utformad idag, har sin grund i det tyska 

rättssystemet.40 Trots att andra länders nationella rättssystem inte har någon direkt 

inverkan på den svenska rätten är det av vikt att, åtminstone kortfattat, presentera 

innebörden av det rättssystem som influerat hur det aktuella ämnet redovisas i svensk rätt. 

Tysk doktrin har därför använts i syfte att i korthet förklara garantlärans ursprung. Även 

norska lagar och förarbeten kommer att beröras i syfte att göra en summarisk komparativ 

                                                           
35 Se avsnitt 2.2. 
36 Jfr Bernitz m.fl. (2012), s. 33; Lehrberg, s. 86. 
37 Lehrberg, s. 92. 
38 Jfr Bratt & Tiberg, s. 412 ff. 
39 Se NJA 2005 s. 372 & NJA 2013 s. 588 där HD tillgår både praxis och juridisk doktrin, dock inte 

förarbeten, i utredningen avseende straffansvar på grund av underlåtenhet. 
40 Wallén, s. 313 
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utblick avseende garantlärans förhållande till intresset av en effektiv och rättssäker 

straffprocess. Anledningen till att utblicken görs mot Norge är främst på grund av att 

Sverige och Norge i många avseenden är lika rent juridiskt, med skillnaden att Norge har 

en så kallad civilkuragelag innebärande att envar har en skyldighet att ingripa i en 

nödsituation.41 Norge har även valts mot bakgrund av att det är ett pragmatiskt val rent 

språkligt. 

Vidare bör det nämnas att en rättskällas ålder i vissa fall kan anses påverka dess värde.42 

Eftersom garantläran är en mycket gammal princip i den svenska straffrätten är det 

emellertid nödvändigt att vissa äldre rättskällor behandlas i arbetet. Syftet med att beröra 

de äldre rättskällorna är huvudsakligen att få en så bred grund som möjligt för att belysa 

problematiken med garantläran. Detta är av vikt då ämnet, som nämnts, berörs ytterst 

flyktigt i samtliga rättskällor. Att belysa vad som framförts i äldre rättskällor, främst 

doktrin, är därtill av vikt i syfte att skildra garantlärans utveckling i svensk rätt.  

Den konstruerade rättskällehierarki som presenterats ovan har ansetts bäst lämpad för att 

behandla den problematik som aktualiseras i föreliggande uppsats. Det beror på att ämnet 

tidigare enbart diskuterats i begränsad utsträckning, varpå rättskällor som vanligtvis ges 

en relativt låg ställning inom rättskällehierarkin nu har fått en mer framträdande roll. Det 

ligger således inga värderingar i att denna konstruerade hierarki alltid bör följas för att 

finna rätt. Därtill ska nämnas att de rättskällor som används, så långt det är möjligt, 

kommer att studeras parallellt med varandra i syfte att bibehålla ett objektivt synsätt 

genom uppsatsen. 

Genomgående i uppsatsen kommer diverse etiska överväganden att göras. Trots att ett 

vetenskapligt teoretiskt arbete som bedrivs inom ramen för en högskoleutbildning på 

avancerad nivå faller utanför etikprövningslagen43 bör de etiska frågeställningarna som 

uppkommer i samband med arbetet ändå reflekteras över.44 Utöver vad som tidigare sagts 

om den etiska aspektens påverkan på metoden aktualiseras problematiken huvudsakligen 

i de avsnitt som behandlar rättsfall från olika instanser. I dessa avsnitt kommer en 

avvägning att göras mellan de omnämnda personernas integritet och behovet av att 

framföra viss information för att uppfylla syftet med uppsatsen. 

I syfte att främja de i rättsfallen omnämnda personernas integritet kommer jag aktivt att 

avpersonifiera samtliga inblandade. Som ett led i detta kommer jag, istället för att hänvisa 

till namn eller initialer, genomgående i arbetet att referera till den misstänkta 

gärningsmannen som GM och till målsäganden som MÄ. Avseende praxis från 

Europadomstolen utgör emellertid parternas namn eller initialer en del av rättsfallens 

benämning, varpå parternas integritet i dessa fall får stå tillbaka för syftet att läsaren på 

ett enkelt sätt kan finna den praxis som refereras till. 

                                                           
41 Se 387 § Lov 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov. 
42 Se Bernitz m.fl. (2012), s. 112 & 134 f. 
43 Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
44 Jfr prop. 2002/03:50, s. 100 f. 
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1.6 Disposition 
I föreliggande uppsats kommer härnäst ett introducerande kapitel, En introduktion till 

garantläran, att presenteras. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en kort inblick i 

garantlärans ställning i den svenska straffprocessen, dess ursprung i det tyska 

straffrättssystemet, samt hur läran utvecklats i doktrinen. Därtill redogörs för hur en viss 

följd kan orsakas genom underlåtenhet och under vilka förutsättningar som en persons 

underlåtenhet att handla kan vara straffbar. 

I det tredje kapitlet, Nära levnadsgemenskap, behandlas frågan om vilka situationer, och 

framförallt vilka relationer, som kan leda till en garantställning på grund av nära 

levnadsgemenskap. Störst fokus läggs på familjerelationer, men även vänskapsrelationer 

berörs i korthet. Relationerna som huvudsakligen diskuteras är makar emellan, förälder – 

barn, barn – förälder och styvförälder – barn. En summarisk diskussion kommer även att 

föras avseende relationerna sambos emellan, särbos emellan, syskon emellan och 

sammanboende vänner emellan. 

Kapitel fyra, Frivilligt åtagande, syftar till att redogöra för de situationer som kan 

medföra att en person intar ställningen som skyddsgarant på grund av rekvisitet frivilligt 

åtagande. I syfte att utreda vilka relationer och situationer som i gällande rätt kan 

innefattas av rekvisitet förs diskussioner utifrån förhållandena vårdgivare – vårdtagare, 

lärare – elev och förhållandet mellan en vuxen person och en bekants barn. Diskussioner 

förs även kring relationen mellan anhöriga som inte ingår i den nära levnadsgemenskapen. 

I uppsatsens femte kapitel, Garantläran i förhållande till andra straffrättsliga intressen, 

diskuteras huruvida garantläran står i kongruens med andra viktiga principer och intressen 

inom straffrätten. Eftersom en lära som strider emot grundläggande principer och 

intressen torde användas mer restriktivt än om de olika ordningarna är i kongruens 

kommer den diskussion som förs i detta kapitel sedermera att läggas till grund för den de 

lege ferenda-diskussion som presenteras i efterföljande kapitel. De områden som berörs 

är legalitetsprincipen, intresset av en effektiv och rättssäker straffprocess, intresset av en 

allmänpreventiv verkan och intresset av att främja barnets bästa. 

I ovan nämnda kapitel inkorporeras analytiska inslag i de annars huvudsakligen 

deskriptiva avsnitten. Analysen sammanfattas och utvecklas slutligen tillsammans med 

en argumentation de lege ferenda samt några avslutande kommentarer, vilket presenteras 

i uppsatsens sjätte kapitlet, Analys, framtida perspektiv och avslutande kommentarer.  
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2. En introduktion till garantläran 

2.1 Orsakande av en följd genom underlåtenhet 
Av skuldprincipen framgår att endast den som i något avseende har ådragit sig skuld, det 

vill säga genom uppsåt eller oaktsamhet orsakat en viss följd, kan åläggas straffrättsligt 

ansvar.45 En gärningsman som agerar med uppsåt kan, något förenklat, sägas ha förstått 

innebörden av sitt agerande. På motsvarande sätt kan det beskrivas som att den 

gärningsman som agerat oaktsamt har saknat en faktisk förståelse för agerandets 

konsekvenser, men ändock borde ha förstått vilka följder agerandet skulle komma att få.46  

Vad som nu sagts om uppsåt och oaktsamhet gäller inte bara för aktiva handlingar, utan 

även för brott begångna genom underlåtenhet. För att ett underlåtenhetsbrott ska ligga för 

handen är dock ytterligare ett krav att det aktuella straffstadgandet även innefattar 

underlåtenhet. I brottsbeskrivningarna ligger emellertid i regel fokus på den uppkomna 

effekten. Hur denna effekt uppnås ges inte lika stort utrymme.47 Trots att 

brottsbeskrivningar oftast formuleras på ett sådant sätt att de i första hand tycks syfta till 

effekter skapade genom aktiva handlingar kan majoriteten av straffbuden genom viss 

tolkning även inrymma underlåtenhet.48 

Vad som sagts ovan kan skildras genom följande exempel. Anta att en grupp personer, 

tillsammans med en erfaren instruktör, ska utforska ett berg. Person X fäster själv ett rep 

i den sele han bär, varpå han lindar överloppsrepet diagonalt längs med överkroppen. 

Därefter kopplas rep och sele samman med en karbinhake och en särskild inknytning. 

Instruktören, som inte har kontrollerat repets fästning, firar ner X i en av bergssprickorna. 

När X har firats ned en bit i bergssprickan upptäcker instruktören att repet inte fästs på 

ett korrekt sätt. På grund av den felaktiga inbindningen fastnar X i en lös repslinga, 

samtidigt som överloppsrepet lossnar och stramar åt om överkroppen. X avlider därför 

till följd av strypning.  

I exemplet torde det vara ostridigt att instruktörens agerande, att fira ner en person i en 

bergsspricka utan att kontrollera säkerhetsanordningen, i vart fall har varit oaktsamt. Det 

torde också vara ostridigt att agerandet orsakat X död. Därmed kan det utkrävas 

straffrättsligt ansvar från instruktören på grund av det inträffade. Frågan är emellertid om 

instruktören har orsakat X död genom aktiv handling, det vill säga strypa X med repet, 

eller genom underlåtenhet genom att inte kontrollera säkerhetsanordningen. 

Syftet med ovanstående exempel är att visa att ett orsakande av en följd kan ske både 

genom aktiv handling och genom underlåtenhet att handla,49 samt att distinktionen mellan 

                                                           
45 Asp m.fl. (2013), s. 48 f.; Jareborg & Zila, s. 66 f.; Leijonhufvud & Wennberg, s. 55; Calleman m.fl., s. 

518. 
46 Asp m.fl. (2013), s. 64. 
47 Jfr. Leijonhufvud m.fl., s. 46. 
48 Jfr SOU 1996:185, s. 311; Berggren m.fl., kommentaren till 1:1 BrB. 
49 Se Jareborg (1995), s. 98. 
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vad som är ett handlings- respektive ett underlåtenhetsrott inte alltid är självklar. Förutsatt 

att en person ingår i den krets som kan hamna i garantställning saknas dock straffrättslig 

betydelse för huruvida det rör sig om ett brott begånget genom handling eller 

underlåtenhet. Detta på grund av att en garants underlåtenhet att avvärja en viss följd ter 

sig lika straffvärd som om personen hade orsakat samma följd genom aktiv handling.50  

Vid fråga om underlåtenhetsbrott tillämpas emellertid ett hypotetiskt orsaksresonemang, 

vilket innebär att en följd anses orsakad av en person endast om följden hade kunnat 

förebyggas om personen utfört en viss handling.51 Därmed måste det, efter en bedömning 

av omständigheterna i det enskilda fallet, ha varit objektivt möjligt att avbryta 

händelseförloppet. En eventuell subjektiv omöjlighet att avbryta händelseförloppet är 

således utan betydelse.52 Kraven på att en objektiv möjlighet att förhindra en viss följd 

ska anses föreligga är att det måste vara i hög grad sannolikt att den aktuella följden hade 

förhindrats om skyddsgaranten ingripit.53 Oberoende av om följden orsakats genom 

handling eller underlåtenhet är emellertid orsaksmekanismen densamma.54 

 

2.2 Från rättspliktsteori till ”herrschende Meinung”? 
Trots att garantläran som princip länge har varit accepterad och implementerad i svensk 

rätt förefaller det som att Strahl var den som först introducerade garantläran som begrepp 

i den svenska doktrinen.55 Så som garantläran ursprungligen presenterades i svensk 

doktrin, synes den ha sitt ursprung i den så kallade rättspliktsteorin. Rättspliktsteorin 

utvecklades i syfte att rättfärdiga ansvarsutkrävande för underlåtenhet i vissa 

situationer.56 Innebörden av teorin är i korthet att den som har haft en rättslig plikt att 

ingripa för att undvika en viss följd, men underlåter att göra detta, straffas för sin 

underlåtenhet.57  

Rättspliktsteorins sätt att legitimera krav på ansvar för underlåtenhetsbrott fick även fäste 

hos straffrättskommittén, vilken år 1953 hade för uppgift att presentera ett förslag till ny 

brottsbalk. I förarbetena till brottsbalken kan utläsas att underlåtenhet kan straffas, under 

förutsättning att den underlåtna handlingen ur straffvärdhetssynpunkt är ekvivalent med 

en positiv handling. Straffrättskommittén anför vidare att en handlingsskyldighet, i 

enlighet med rättspliktsteorin, kan föreligga på grund av lagstadgande eller annan 

förordning. Som exempel nämns bland annat vårdnadsplikten enligt FB.58 

                                                           
50 Strahl, s. 320. 
51 Leijonhufvud m.fl., s. 60; Jfr också NJA 2011 s. 725. 
52 Sjögren, s. 172. 
53 Se HovR:s domskäl i Svea Hovrätt, Mål nr. B 10810-11. 
54 Jareborg (1995), s. 95. 
55 Se Strahl, s. 313 f. 
56 Sjögren, s. 177. 
57 Wallén, s. 313. 
58 Avseende detta stycke, se SOU 1953:14, s. 139. 



16 
 

I tysk doktrin beskrivs det vi kallar för garantlära på ett klart mer generöst sätt än vad som 

kommer i fråga när garantläran tar sin grund i rättspliktsteorin. Enligt den tyska 

motsvarigheten till garantläran, vilken utvecklades av Kaufmann, ska ansvar inte enbart 

utkrävas av den som haft en rättsplikt att handla. Ansvarsutkrävande anses därtill 

rättfärdigat i situationer som anses socialtypiskt farliga, oavsett huruvida en faktisk 

handlingsplikt förelåg. Den prövning som i första hand görs är således huruvida 

underlåtenhet ingår i brottsbeskrivningen eller inte. Först efter att en prövning av 

brottsbeskrivningsenligheten gjorts kan ställning tas till huruvida en viss person haft 

anledning att ingripa. I sådana situationer blir det snarare en fråga om att avgränsa 

straffansvaret till att inte inkludera de situationer där de inblandade individerna endast 

haft en slumpmässig eller tillfällig kontakt med varandra, varför ansvar i sådana 

situationer anses inte rimligen kunna ådömas.59  

I takt med Jareborgs tilltagande genomslag i diskussionen kring garantläran har den 

svenska doktrinen i viss mån tagit avsteg från rättspliktsteorins förutsättande av ett stadgat 

handlingsåläggande, till förmån för en mer liberal innebörd av begreppet som liknar den 

lära som framhålls i Tyskland. Den vidgade garantlära som förespråkas av Jareborg tycks 

på senare år ha fått visst fäste även i domstolarna genom HD:s domskäl i NJA 2013 s. 

588. I domen öppnar HD för att en förpliktelse att handla, åtminstone i teorin, inte bara 

kan uppstå på grund av rättsliga normer, utan även mot bakgrund av sociala normer.60  

Garantläran, så som den ges uttryck i svensk doktrin och i det ovan nämnda rättsfallet, 

tycks således i teorin röra sig från den tidigare ansedda rättspliktsteorin till att nu börja 

efterlikna den garantlära som Kaufmann grundade i tysk rätt. Kaufmanns lära, vilken 

varken ser en rättsplikt att handla som nödvändig eller tillräcklig, har nu utvecklats till att 

uppfattas som ”herrschende Meinung”, det vill säga rådande uppfattning, i tysk 

straffrätt.61 Det kan emellertid konstateras att rättspliktsteorin i praktiken alltjämt lever 

kvar och fortsatt tycks ha en central roll i domstolarna.62 Det är därmed oklart huruvida 

Kaufmanns syn på garantläran rent praktiskt har fått fäste i den svenska straffrätten.  

 

2.3 Kort om garantläran 
Garantläran har för avsikt att begränsa den personkrets som kan ses som brottslig till följd 

av att ha orsakat en viss effekt genom underlåtenhet.63 Det föreligger huvudsakligen tre 

skäl för att begränsa denna personkrets.  

Av pragmatiska skäl är en avgränsning motiverad utifrån att kretsen potentiella 

gärningsmän inte ska bli allt för oöverskådlig. Detta kan exempelvis illustreras genom 

svårigheten i att bedöma vem som är gärningsman för en effekt som genom underlåtenhet 

inträffar mitt i en folksamling, samt orimligheten i att ställa samtliga närvarande till svars 

                                                           
59 Avseende detta stycke, se Beulke & Wessels, s. 289 f. 
60 Se HD:s argumentation i NJA 2013 s. 588. 
61 Se Wallén, s. 313. 
62 Se exempelvis Södertörns tingsrätt, Mål nr. B 3683-13. Se också kapitel 3 nedan. 
63 Asp m.fl. (2013), s. 110. 
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för det inträffade.64 För att illustrera problematiken kan det antas att en person håller på 

att drunkna vid en badplats. Det finns gott om folk runtomkring som bevittnar händelsen, 

men trots det är det ingen som ingriper. Till följd därav drunknar personen. När en 

straffrättslig utredning sedermera ska göras måste det anses vara en direkt orimlighet att 

utreda alla närvarande personers eventuella ansvar i situationen. Ett sådant förfarande 

torde klart stå i strid mot intresset av ett effektivt straffrättsligt förfarande. 

I relation till vad som sagts ovan är garantläran också motiverad utifrån ett moraliskt 

rimlighetsperspektiv. Detta eftersom det för den enskilde kan bli synnerligen betungande 

att ha en lagstadgad skyldighet att alltjämt ingripa för att söka förhindra allehanda risker.65 

Det torde därtill vara besvärligt för den enskilde att veta att en skyldighet att ingripa finns, 

men att konstant nödgas göra en avvägning mellan skyldigheten att ingripa och huruvida 

ett ingripande dels kan avvärja den förevarande faran och dels kan ske utan risk för skada 

å personen själv. 

Även straffvärdesskäl motiverar garantläran. Detta på grund av att om en allmän 

skyldighet att ingripa fanns, skulle gemene man kunna dömas för allvarliga brott, trots att 

gärningen i fråga inte är straffvärdesmässigt jämställbar med övriga gärningstyper som 

faller in under den aktuella brottsbeskrivningen. Generellt sett anses en persons 

underlåtenhet att förhindra en viss följd inte vara lika moraliskt klandervärd som att 

orsaka samma följd genom en aktiv handling. Garantläran och dess förutsättande av en 

särskild anledning för att skyldighet att ingripa ska aktualiseras är därmed tillbörlig 

eftersom den medför att underlåtenhet enbart är straffbar i de fall då underlåtenheten, på 

grund av omständigheterna och de inblandades relation till varandra, anses lika straffvärd 

som ett orsakande genom handling.66 

I förarbetena till BrB diskuterades införandet av ett straffbud innefattande en allmän 

skyldighet att bistå nödställda personer, främst avseende personer i livsfara. Utifrån den 

förda diskussionen kunde det emellertid inte förmärkas något praktiskt behov av en sådan 

bestämmelse. Tillräckligt ansågs vara de konstateranden som gjorts avseende att 

underlåtenhet i vissa fall skulle jämställas med en aktiv handling, det vill säga garantläran, 

samt de situationer som enligt specialstraffrätten medför ett lagstadgat handlingskrav.67 

Även under senare år har diskussionen avseende införande av en allmän handlingsplikt 

varit aktuell i Sverige. Resultatet av den senare utredningen har emellertid blivit 

detsamma som tidigare och garantlärans begränsning av den personkrets som kan straffas 

för sin underlåtenhet har ansetts tillräcklig.68 

 

                                                           
64 Asp m.fl. (2013), s. 106 f. 
65 Asp m.fl. (2013), s. 107. 
66 Avseende detta stycke, se Asp m.fl. (2013), s. 107 & 110. Jfr också Jareborg (1995), s. 133. 
67 Avseende detta stycke, se prop. 1962:10, s. B 94 ff. 
68 Se SOU 2011:16 s. 110 f. 
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2.4 Ställningen som skyddsgarant 
Att inta en ställning som skyddsgarant innebär att personen i fråga har en straffrättslig 

skyldighet att ingripa för att avvärja risker som föreligger gentemot den eller det som 

garanten är ansvarig för och därmed har för uppgift att skydda. Att uppsåtligen underlåta 

att avvärja en sådan risk kan således rent straffrättsligt ses som ett uppsåtligt orsakande 

av den inträffade följden.69  

För att en skyddsgarantställning ska uppkomma krävs det att den som är i garantställning 

antingen har ett avhängighetsförhållande eller en annan särskild relation till 

skyddsobjektet. En sådan särskild relation kan exempelvis uttrycka sig genom att 

skyddsobjektet i förlitan på att skyddsgaranten ingriper vid behov, utsätter sig själv för 

en fara eller risk. Relationen kan också visa sig genom att skyddsobjektet, på grund av 

tillit till skyddsgaranten, har avstått från att vidta ytterligare skyddsåtgärder.70   

En person kan således hamna i garantställning under förutsättning att det i en specifik 

situation är särskilt motiverat att av denne, mer än av andra, utkräva handling. Kravet för 

att garantläran ska kunna tillämpas är således högre än att en handlingsunderlåtenhet rent 

generellt anses moraliskt klandervärd.71 

Ett exempel från senare år på när en persons underlåtenhet av allmänheten har uppfattats 

som klandervärd, men där domstol fastslagit att den aktuella underlåtenheten inte varit 

straffvärd, är det uppmärksammade fallet med den så kallade tunnelbanerånaren. Målet 

rörde en man, MÄ, som i berusat tillstånd somnat på en bänk vid en tunnelbanestation. 

En annan man, GM, satte sig bredvid MÄ på bänken och började känna igenom MÄ:s 

fickor efter värdesaker. MÄ vaknade då till, varpå GM reste sig upp och gick bort från 

bänken. Efter en stund återvände GM till platsen, samtidigt som MÄ reste sig från bänken 

och gick mot spåret. På grund av sitt berusade tillstånd föll MÄ ner på spåret. I samband 

med fallet förlorade MÄ medvetandet och var således inte själv förmögen att ta sig upp. 

GM hoppade då ner på spåret, men istället för att hjälpa MÄ upp bestal han MÄ på dennes 

värdesaker. Därefter lämnade GM platsen. MÄ, som blev liggandes på spåret, blev kort 

efter att GM lämnat platsen överkörd av ett tunnelbanetåg. Som en följd därav ådrog sig 

MÄ allvarliga skador.72 

Fallet med tunnelbanerånaren har uppmärksammats i media där det debatterats kring 

GM:s agerande. Även GM:s offentliga försvarare uttalade att det förväntas att 

medmänniskor hjälper varandra i utsatta situationer, samt att det är upprörande att GM 

inte hjälpte MÄ upp från spåret.73 Som ett ytterligare bevis på den mediala och allmänna 

synen på GM:s klandervärdhet kan det konstateras att GM gått under benämningen 

tunnelbanerånaren. Detta trots att han endast var åtalad för den mildare rubriceringen grov 

stöld. 

                                                           
69 Avseende detta stycke, se SOU 2011:16, s. 18. 
70 Avseende detta stycke, se Jareborg (1995), 131. 
71 Avseende detta stycke, se SOU 2011:16, s. 19. 
72 Avseende detta stycke, se Svea hovrätt, Mål nr. B 9713-12. 
73 Se Bungerfeldt. 
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Trots den allmänna synen på GM:s klandervärdhet fastslog TR:n att det saknades 

anledning att hålla GM ansvarig för de skador som MÄ ådragit sig. Detta på grund av att 

GM inte stod i garantställning i förhållande till MÄ. Det i sin tur berodde på att det inte 

fanns någon relation mellan de båda parterna, samt att GM inte på något sätt hade orsakat 

att MÄ föll ned på spåret. I domskälen konstaterade TR:n att det inte föreligger någon 

allmän skyldighet att undsätta nödställda, och att GM till följd därav inte i den delen hade 

agerat rättsstridigt.74 

Sådana särskilda handlingsmotiv som krävs för att ge upphov till en garantställning kan 

bland annat uppkomma genom nära levnadsgemenskap och vad som brukar kallas ett 

frivilligt åtagande. I båda fallen är det oklart vilken personkrets som kan innefattas av 

garantläran. Svårigheterna i att bedöma omfattningen av den aktuella personkretsen ligger 

bland annat i att det för rekvisitet nära levnadsgemenskap varken torde vara tillräckligt 

eller nödvändigt med en juridiskt fastslagen relation, samt att det vid frivilligt åtagande 

är att bedöma huruvida det på grund av ett tillitsförhållande även funnits ett 

avhängighetsförhållande parterna emellan.75 

Med stöd i både rättsfall och förarbeten kan det konstateras att en vårdnadshavare har ett 

sådant särskilt motiv att ingripa, och därmed intar ställningen som skyddsgarant gentemot 

sina barn.76 Detta särskilda motiv kan också, i enlighet med rättspliktsteorin, anses ta sig 

uttryck i den tillsynsplikt som framgår av 6:2-3 FB. Vid diskussioner om garantläran är 

stadgandet om tillsynsplikt emellertid inget annat än en indikation, om än en stark sådan, 

på att underlåtenhetsansvar kan komma i fråga.77  

Avseende frivilligt åtagande finns det i praxis och doktrin stöd för att bland annat utövare 

av alternativmedicin står i ett sådant avhängighetsförhållande till sina patienter att en 

skyddsgarantställning därmed ligger för handen.78 Ett giltigt avtal parterna emellan är inte 

nödvändigt för att aktualisera en garantställning på grund av frivilligt åtagande, men det 

kan vara av betydelse för att kunna konstatera vilka risker som skyddsgaranten har för 

uppgift att avvärja.79 

I fall där den underlåtande kan ingå i den nödställdes levnadsgemenskap, men där 

formella bestämmelser om tillsynsansvar saknas, är det stridigt huruvida straffrättsligt 

ansvar för underlåtenhet kan uppkomma. Detta på grund av att garantläran i dessa fall, 

samt avseende frivilligt åtagande där formellt avtal saknas, kan anses stå i strid med 

legalitetsprincipen.80  

                                                           
74 Avseende detta stycke, se Svea hovrätt, Mål nr. B 9713-12. Notera att skuldfrågan endast berördes av 

TR:n och att målet i denna del inte överklagades till HovR:n. 
75 Avseende detta stycke, se Jareborg (1995), s. 132. 
76 Se exempelvis NJA 1930 s. 122; NJA 2013 s. 588; NJA II 1962 s. 108. 
77 SOU 2011:16, s. 21. 
78 Se Asp m.fl. (2013), s. 113; NJA 1938 s. 69. 
79 Asp m.fl. (2013), s. 113. 
80 SOU 2011:16, s. 22. För vidare diskussion, se avsnitt 5.1. 
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3. Nära levnadsgemenskap 
Som tidigare nämnts kan en skyddsgarantställning uppkomma bland annat på grund av 

nära levnadsgemenskap. I begreppet omfattas även nära släktskap. På grund av att en 

juridisk relation varken tycks vara tillräcklig eller nödvändig för att resultera i en 

skyddsgarantställning är omfattningen av denna typ av garantställning till följd av en nära 

levnadsgemenskap oklar.81 

I ett försök att klargöra rättsläget med hjälp av den knapphändiga praxis och doktrin som 

finns på området följer nedan en redogörelse för i vilka familje- och vänskapsrelationer 

som en skyddsgarantställning torde kunna aktualiseras. 

 

3.1 Förälder – barn 
I doktrinen tycks den rådande uppfattningen otvetydigt vara att föräldrar är att anse som 

skyddsgaranter gentemot sina barn.82 Som grund för denna uppfattning anges ofta att 

vårdnadshavare, allt som oftast föräldrar, har lagstadgad tillsynsplikt över sina barn, 

vilket framgår av 6:2 FB. Trots att bristande tillsyn inte omedelbart aktualiserar en 

ansvarsprövning utifrån BrB kan denna tillsynsplikt fungera som en indikation på att 

föräldern borde ha ingripit.83 

Även i praxis finns stöd för att en förälder är att anse som skyddsgarant i förhållande till 

sitt barn. I NJA 1918 s. 194 prövades en kvinnas straffrättsliga ansvar för att genom 

underlåtenhet ha orsakat sitt nyfödda barns död. Kvinnan i målet, GM, hade ensam 

befunnit sig i det kök där hennes sovplats var belägen och underlåtit att tillkalla hjälp från 

övriga personer i huset när hon känt av förlossningsvärkarna. Inte heller efter det att 

barnet fötts tillkallade GM hjälp, trots att barnet var i behov av vård. Barnet avled därför 

och GM dömdes för vållande till annans död, begånget genom underlåtenhet. 

Även i NJA 1926 s. 18 dömdes en person, GM, för vållande till annans död genom 

underlåtenhet efter att ha framfött ett barn för att därefter låta barnet ligga utan att ens 

vidröra det. Den nyblivna mamman gjorde varken några försök att tillkalla hjälp eller att 

själv ta hand om barnet. Istället blev barnet liggandes till dagen därpå och avled till följd 

av bristande omvårdnad. 

I ett liknande fall, NJA 1930 s. 122, dömdes ytterligare en person, GM, för vållande till 

annans död genom underlåtenhet. Detta efter att GM direkt efter att hon fött sitt barn 

lindat in barnet i ett nattlinne och därefter lagt barnet under en soffa. Dagen efter placerade 

GM sitt nyfödda barn i en resväska och reste från Luleå till Haparanda. Barnet avled till 

följd av bristande omvårdnad. 

                                                           
81 Avseende detta stycke, se Asp m.fl. (2013), s. 113. 
82 Se exempelvis Jareborg (1995), s. 132, Asp m.fl. (2013), s. 113, Strahl, s. 321 f.; Sund, s. 78 f. 
83 Strahl, s. 322. 



21 
 

I ett fall från HovR:n som aktualiserar frågan om föräldrars garantställning gentemot sina 

barn, RH 107:81, hade ett fyra år gammalt barn fått i sig en överdos av lugnande tabletter. 

När barnets förälder, GM, upptäckte att barnet fått i sig en överdos kontaktades 

giftinformationscentralen, varpå GM uppmanades att omgående ta sitt barn till sjukhus. 

Trots denna uppmaning väntade GM i flera timmar innan barnet togs till sjukhus. GM 

dömdes därför för framkallande av fara för annan, begånget genom underlåtenhet att tillse 

att barnet fick nödvändig vård. 

Även senare rättsfall har prövat frågan om föräldrars garantställning gentemot sina barn. 

Genom dessa fall har det bekräftats att föräldrar har särskilda skäl för att ingripa i 

situationer som utsätter deras barn för fara.84 Det har också fastslagits att föräldrars 

garantansvar för att skydda sina barn är långtgående och, åtminstone avseende spädbarn, 

inte hindras av att föräldern befunnit sig i en pressad eller hotfull situation.85 Att föräldrar 

innehar ett långtgående ansvar för att skydda sina barn torde kunna vara ett resultat av 

implementeringen av principen om barnets bästa, enligt vilken barn ses som särskilt 

skyddsvärda.86  

I praxis har det vidare konstaterats att inte bara föräldrar utan även tillförordnade eller 

faktiska vårdnadshavare intar ställningen som skyddsgarant.87 Att även vårdnadshavare 

omfattas av ställningen som skyddsgarant gentemot de barn för vilka de har vårdnaden 

bekräftas också i förarbetena till BrB.88 Sammantaget kan det konstateras att föräldrar och 

vårdnadshavare ostridigt måste anses inneha en garantställning gentemot sina barn. 

 

3.2 Barn – förälder  
Eftersom föräldrar i enlighet med vad som framförts ovan intar en garantställning 

gentemot sina barn på grund av nära levnadsgemenskap är det av intresse att undersöka 

om även det motsatta förhållandet ger upphov till en sådan särskild handlingsplikt. På 

grund av den rådande straffmyndighetsåldern begränsas föreliggande avsnitt till att enbart 

avse de barn som är 15 år gamla eller äldre. I avsnittet har begreppet barn dessutom en 

vidare betydelse än vad som vanligen avses i juridiken. Det innebär att även vuxna barn, 

det vill säga personer över 18 år, nedan innefattas i begreppet. 

Enligt Jareborg kan ett barn i undantagsfall inta en skyddsgarantställning i förhållande till 

sin förälder på grund av nära levnadsgemenskap.89 Några exempel på sådana 

undantagsfall ges emellertid inte och tycks inte heller behandlas i andra författares verk.90 

                                                           
84 NJA 2003 s. 174; NJA 2013 s. 588 & Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål nr. B 639-13. Jfr också 

Svea Hovrätt, Mål nr. B 6013-03. 
85 Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål nr. B 639-13. 
86 Se avsnitt 5.4. 
87 Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål nr. B 454-15. 
88 SOU 1953:14, s. 108; 139. 
89 Jareborg (1995), s. 132; Jareborg (2001), s. 193. 
90 Se dock Asp m.fl. (2013), s. 113, i vilken även Asp och Ulväng medverkar. 
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Det finns inte heller stöd i praxis för att ett sådant förhållande skulle kunna aktualisera en 

garantställning. 

Frågan om en persons ansvarsförhållande gentemot sin förälder har emellertid vid ett 

tillfälle varit uppe för prövning i domstol. Målet rörde en vuxen person, GM, som bodde 

hemma hos sin mamma, MÄ. På grund av MÄ:s ålder, det faktum att hon diagnostiserats 

med Alzheimers sjukdom samt att MÄ upprepade gånger uttalat att hon ville bo kvar i 

sitt eget hem åtog sig GM att tillse att MÄ fick den vård hon behövde. GM bistod bland 

annat MÄ med att sköta sin personliga hygien. Vid ett tillfälle när MÄ var på väg till 

badrummet hann emellertid inte GM dit för att stötta henne. MÄ föll därför och blev 

liggandes på golvet. MÄ ville varken självmant flytta på sig eller tillåta GM att lyfta 

henne till den närliggande soffan. MÄ uppgav att hon inte hade ont efter fallet, detta trots 

att det senare visade sig att fallet orsakat en lårbensfraktur vilket kan föranleda äldre 

människors död. Efter att MÄ legat på golvet i omkring fem dygn avled hon. GM åtalades 

för vållande till annans död.91 

TR:n anförde att GM med beaktande av legalitetsprincipen saknade garantställning 

gentemot MÄ. Detta på grund av att det varken fanns ett avtal eller andra bestämmelser 

som fastslog att GM, i egenskap av MÄ:s son, hade en särskild handlingsplikt i det 

aktuella fallet. TR:n fastslog därmed att GM:s underlåtenhet att tillkalla vård inte var 

straffbar, varpå åtalet ogillades.92  

Trots Jareborgs uttalande om att en garantställning i relationen barn – förälder i vissa fall 

kan förekomma saknas det stöd för denna uppfattning i andra rättskällor. Som framförts 

ovan har det konstaterats i praxis, om än i underrättspraxis, att en vuxen person som 

sammanbor med en förälder, trots förälderns betydande vårdbehov, inte innehar en 

garantställning på grund av nära levnadsgemenskap.  

Vad gäller underåriga barns skyddsansvar gentemot sina föräldrar kan det konstateras att 

underåriga barn anses ha ett särskilt skydds- och stödbehov och att dessa behov ska 

tillgodoses av den närmsta familjen.93 Att barn och ungdomar tillskrivs ett särskilt 

stödbehov torde kunna anses utgöra ett hinder av rent moralpolitiska skäl för att tillskriva 

dem en sådan särskild handlingsplikt som avses i garantläran. Detta särskilt mot bakgrund 

av vad som framförts ovan beträffande att en vuxen person enligt praxis inte har någon 

handlingsplikt gentemot sina föräldrar, trots att den vuxne i regel saknar ett sådant 

stödbehov som föreligger hos underåriga. Oavsett ålder torde således en person inte enligt 

gällande rätt inneha en straffrättslig skyldighet att ingripa för att skydda sin förälder på 

grund av nära levnadsgemenskap. 

                                                           
91 Avseende detta stycke, se Södertörns tingsrätt, Mål nr. B 3683-13. 
92 Avseende detta stycke, se Södertörns tingsrätt, Mål nr. B 3683-13. 
93 SOU 1997:116, Del 2, s. 60. 
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3.3 Styvförälder – barn  
Statistik visar att antalet barn som bor tillsammans med en styvförälder har ökat mellan 

år 2001-2011.94 På grund av att den traditionella kärnfamiljen inte längre är den enda 

bilden som på ett korrekt sätt speglar rådande familjeförhållanden är det av vikt för att 

utreda garantlärans personkrets att även diskutera förhållandet mellan en styvförälder och 

ett barn som styvföräldern sammanbor med. 

Förhållandet har under senare år varit uppe för diskussion i samband med det 

uppmärksammade målet NJA 2013 s. 588. Målet rörde ett barn på drygt två år, MÄ som 

sedan tre månader tillbaka stadigvarande bodde tillsammans med sin mamma och dennes 

sambo, GM. Redan innan MÄ stadigvarande bosatte sig tillsammans med sin mamma 

och GM hade MÄ bott växelvis mellan sina biologiska föräldrar under en period om 

ytterligare ca tre månader. Vid ett tillfälle utsattes MÄ för en grov misshandel, antingen 

av mamman eller av GM, genom att hans hand skållades i hett vatten. MÄ fick svåra 

brännskador men togs inte till sjukhus förrän nästkommande dag. Eftersom det inte gick 

att utröna vem som hade skållat MÄ övergick prövningen till att omfatta ett garantansvar 

för MÄ. Både mamman, i egenskap av förälder och vårdnadshavare, och GM, på grund 

av sin nära levnadsgemenskap till MÄ, dömdes i HovR:n för sin underlåtenhet att tillse 

MÄ:s vårdbehov. 

GM överklagade domen till HD, vilken konstaterade att enbart det faktum att en vuxen 

person sammanbor med ett barn inte innebär att det föreligger grund för en 

straffsanktionerad handlingsplikt gentemot barnet. För att den vuxne ska inta ställningen 

som skyddsgarant på grund av nära levnadsgemenskap krävs det enligt HD att denne har 

ett faktiskt inflytande över barnets fostran och omvårdnad. I målet konstaterades att MÄ 

bott tillsammans med GM i omkring ett halvår innan händelsen och att de två ofta lekt 

tillsammans. GM hade upprepade gånger hämtat MÄ på förskolan och visat intresse för 

MÄ:s språkliga utveckling gentemot förskolepersonalen. Även GM:s syster var av 

uppfattningen att GM aktivt deltog i uppfostrandet av MÄ. Trots det engagemang GM 

visat i MÄ fastslog HD att deras relation inte var så nära att det gav upphov till en 

garantställning.95 

HD:s dom får tolkas på så sätt att en styvförälder, åtminstone i teorin, kan åläggas en 

sådan särskild handlingsplikt som avses i garantläran. Vilken social relation som krävs 

mellan styvföräldern och barnet för att en sådan ställning ska ligga för handen är 

emellertid oklart. Det torde dock vara utan betydelse för bedömningen om styvföräldern 

är gift eller om denne enbart är sambo med barnets förälder eller vårdnadshavare.  

                                                           
94 Raneke & Wennesjö. 
95 Avseende detta stycke, se NJA 2013 s. 588. Notera att Justitieråden Herre och Johansson var skiljaktiga. 

De menade att GM hade bott tillsammans med MÄ under en inte obetydlig tid och att han under den tiden 

i praktiken hade agerat som en faktisk vårdnadshavare för MÄ. Detta, tillsammans med MÄ:s låga ålder 

och betydande skyddsbehov samt samhällets förändrade syn på familjelivet, medförde enligt Herre och 

Johansson att GM hade intagit en skyddsgarantställning på grund av nära levnadsgemenskap gentemot MÄ. 
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Utifrån HD:s domskäl i målet tycks relationens varaktighet och intensitet vara avgörande 

för om en garantställning på grund av nära levnadsgemenskap kan uppkomma, eftersom 

det påverkar huruvida styvföräldern kan ses som en faktisk vårdnadshavare för barnet. 

Sannolikt eftersöks relationen som faktisk vårdnadshavare i syfte att genom paralleller 

till bestämmelserna i 6:2 FB söka upprätthålla legalitetsprincipen. Denna teori torde också 

innebära att garantläran i gällande rätt tillämpas restriktivt avseende styvföräldrar och att 

det ska mycket till för att en garantställning på grund av nära levnadsgemenskap ska 

uppkomma, vilket får anses bekräftat genom HD:s domskäl i ovanstående mål.  

Trots att HD öppnar för att styvföräldrar ska kunna inta rollen som skyddsgarant gentemot 

sina styvbarn, görs bedömningen av en eventuell garantställning tämligen restriktivt. Det 

kan därmed ifrågasättas om denna öppning verkligen är ett klargörande av gällande rätt, 

eller om det främst handlar om en moralpolitisk viljeförklaring. Utifrån vad som 

framkommit i målet beträffande GM:s roll i familjen och hans relation till MÄ, måste det 

anses rimligt att GM kan innefattas i den nära levnadsgemenskap som kan läggas till 

grund för en garantställning. Att så inte blev utgången i målet tyder på att rättspliktsteorin 

fortsatt har en central roll i frågan om ansvar på grund av underlåtenhetsbrott. 

 

3.4 Makar emellan 
I doktrinen anför Asp, Ulväng och Jareborg att makar kan inta en skyddsgarantställning 

gentemot varandra på grund av nära levnadsgemenskap.96 Någon prövning av ett 

äktenskapsförhållande som grund för en garantställning har emellertid inte gjorts i praxis. 

Däremot är det i 1:2 ÄktB stadgat att makar bland annat ska visa varandra hänsyn, samt 

att de i samråd ska verka för familjens bästa. Huruvida bestämmelsen följs saknar 

emellertid praktisk betydelse rent juridiskt då den enbart har det moralstärkande syftet att 

påminna makarna om deras skyldigheter gentemot varandra och familjen i övrigt.97 

Trots att det saknas stöd i rättskällorna för nedanstående teori bör bestämmelsen 

emellertid kunna tolkas på så sätt att en handlingsplikt åläggs den ena maken i det fall 

den andre befinner sig i nöd. Att bistå sin make eller maka i en sådan situation måste 

anses förenligt med att visa denne hänsyn. I normalfallet får det också anses vara till 

familjens bästa att ingripa för att hjälpa sin respektive om denne befinner sig i fara. Trots 

att bestämmelsen saknar praktisk betydelse rent straffrättsligt torde den ändå, mot 

bakgrund av att den är stadgad i lag, kunna läggas till grund för en garantställning. 

Det är oklart huruvida ÄktB:s stadgande om hänsyn och tillvaratagande av familjens bästa 

går att jämföra med den tillsynsplikt som återfinns i 6:2 FB och som i praxis har ansetts 

motivera en garantställning.98 I motsats till den tolkning av bestämmelsen som 

presenterats ovan tycks förarbetena till ÄktB huvudsakligen ta sikte på att makarna ska 

visa varandra lojalitet, vilket inte torde kunna läggas till grund för en garantställning.99 

                                                           
96 Asp m.fl. (2013), s. 113. 
97 Teleman & Tottie, kommentaren till 1:2 ÄktB. 
98 Se avsnitt 3.1. 
99 Se prop. 1986/87:1 s. 112 f. Notera att ordet lojalitet har ansetts ha en otydlig innebörd. 
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Det bör också noteras att enbart den legala statusen som makar i utredningen kring ett 

eventuellt införande av en allmän handlingsplikt, inte ansetts tillräckligt för att aktualisera 

en skyddsgarantställning makarna emellan.100 

Det kan således konstateras att uppfattningen huruvida makar, på grund av deras legala 

status, intar en garantställning gentemot varandra går isär i doktrin och förarbeten. Därtill 

saknas direktiv i lagtext och praxis, vilket gör rättsläget tämligen svårutrett. Av vad som 

framförts ovan torde dock äktenskapsförhållandet i sig inte ensamt utgöra en grund för 

garantställning i gällande rätt. Däremot bör det kunna ses som en faktor som, tillsammans 

med exempelvis ett vårdbehov, möjligen kan konstruera en sådan ställning. 

 

3.5 Övriga partnerskap och andra relationer 
Utöver vad som tidigare framförts i detta kapitel finns det i doktrinen visst stöd för att 

även andra familjemedlemmar kan inta rollen som skyddsgarant.101 Det finns emellertid 

ingen juridisk definition på vad eller vilka relationer som utgör en familj. Rent socialt kan 

en familj exempelvis utgöras av den traditionella kärnfamiljen, en styvfamilj eller en 

regnbågsfamilj. Det är inte heller säkert att samtliga familjemedlemmar bor inom samma 

hushåll.102 Nedan kommer därför en diskussion att föras kring huruvida garantställning 

enligt gällande rätt kan uppkomma i ett sambo- eller särboförhållande samt i 

syskonrelationer. 

Det saknas ett uttryckligt ställningstagande i samtliga rättskällor avseende huruvida 

garantställning på grund av nära levnadsgemenskap kan uppkomma i de relationer som 

nämnts i föregående stycke. Den praxis som finns på området utgörs av hovrättsfallet 

SvJT 1968 rf s. 81. Målet rörde en man, GM, och en kvinna, MÄ, som efter ett 

midsommarfirande valde att spendera natten i GM:s hem. GM och MÄ hade enbart känt 

varandra i några dagar och det är oklart huruvida de var ett par eller inte. I GM:s hem tog 

MÄ en stor mängd sömntabletter vilket resulterade i att hon var medvetslös i omkring två 

dygn. GM försökte väcka MÄ men gjorde inga försök att tillkalla hjälp. MÄ avled på 

grund av lunginflammation till följd av den långa medvetslösheten, varpå GM åtalades 

för vållande till annans död. 

På grund av att GM inte orsakat MÄ:s intag av tabletterna samt att GM och MÄ, oaktat 

huruvida de var ett par, inte sammanbodde med varandra fastslog domstolen att GM inte 

var i garantställning gentemot MÄ. Han kunde därför inte heller dömas för sin 

underlåtenhet att bistå MÄ med den vård hon behövde.103 

Av utgången i målet torde paralleller kunna dras till ett särboförhållande. Oavsett hur lång 

tid särboförhållandet varat torde det faktum att personerna inte är stadigvarande boende 

inom samma hushåll medföra att en garantställning parterna emellan inte kan uppkomma. 

                                                           
100 SOU 2011:16, s. 22. 
101 Se Asp m.fl. s.113. 
102 Avseende detta stycke, se Qwist. 
103 SvJT 1968 rf s. 81. 
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Samma sak torde gälla även om parterna vid tiden för den uppkomna farosituationen 

tillfälligt sammanbor med varandra. 

Av vad som framkommit i avsnitt 3.3 kan det konstateras att HD i viss mån öppnat upp 

för att garantläran kan tillämpas även i fall där det inte föreligger någon lagstadgad 

handlingsplikt.104 På grund av den restriktiva hållningen i domskälen i övrigt förefaller 

denna öppning dock i första hand vara ett uttryck för en moralpolitisk vilja och således 

inte ett klargörande av gällande rätt. Mot bakgrund av vad som framkommit i avsnitt 3.4 

får det dessutom anses sannolikt att det enligt rådande rättsläge måste finnas ett stadgande 

i lag som gör det särskilt motiverat för en specifik person att ingripa. Även detta faktum 

talar emot att ett särboförhållande skulle kunna resultera i en garantställning. Av samma 

anledning torde inte heller en syskonrelation kunna grunda en sådan särskild 

handlingsplikt. 

Detsamma torde gälla för de vänskapsrelationer där vännerna sammanbor med varandra. 

Sådana levnadssituationer är exempelvis vanligt i samband med universitetsstudier. På 

grund av att det saknas en rättslig plikt att ha tillsyn över den vän man sammanbor med 

kan en garantställning på grund av nära levnadsgemenskap inte uppkomma. Hur länge 

vännerna sammanbott och hur deras relation ser ut i övrigt torde inte ha någon inverkan 

på bedömningen avseende garantläran. 

En relation som däremot, under vissa förutsättningar, torde kunna läggas till grund för en 

garantställning är samborelationen. Av 1:1 SamboL framgår det att sambos är ett par som 

lever tillsammans i samma hushåll, samt att parets relation utgörs av ett 

äktenskapsliknande förhållande. Därmed kan det argumenteras för att samma hänsyn och 

värnande om familjens bästa ska tas i ett samboförhållande som i ett äktenskap.105 Utifrån 

en sådan argumentation torde ett samboförhållande, likt ett äktenskapsförhållande, kunna 

ses som en bidragande faktor till att en garantställning uppkommer. Mot bakgrund av den 

restriktivitet som uppvisas i praxis avseende garantställning på grund av nära 

levnadsgemenskap är det emellertid inte troligt att ett samboförhållande enligt gällande 

rätt skulle ge upphov till en sådan ställning. 

  

                                                           
104 Se NJA 2013 s. 588. 
105 Jfr avsnitt 3.4. 
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4. Frivilligt åtagande 
Det andra rekvisitet för att inta skyddsgarantställning som berörs i uppsatsen är frivilligt 

åtagande. Ett frivilligt åtagande som stadgats i ett avtal bör anses vara förenligt med 

rättspliktsteorin, vilket torde presumera ett garantansvar. Avgörande för huruvida en 

garantställning på grund av frivilligt åtagande föreligger eller inte är dock om det funnits 

en faktisk skyddsställning i det aktuella fallet, samt att denna skyddsställning har 

inneburit att den skyddsbehövande av tillit har avstått från andra skyddsmöjligheter. Ett 

giltigt avtal parterna emellan är givetvis av vikt för att utreda skyddsställningens 

omfattning, men är i sig inte avgörande för att ge upphov till en handlingsplikt.106 

Främst utifrån befintlig praxis och doktrin på området följer nedan en diskussion kring 

vilka situationer som i gällande rätt torde medföra en skyddsgarantställning på grund av 

frivilligt åtagande. 

 

4.1 Vårdgivare – vårdtagare 
I doktrinen finns stöd för att en läkare eller annan vårdgivande person i vissa fall kan 

anses inta en ställning som skyddsgarant gentemot en vårdtagare på grund av frivilligt 

åtagande.107 Förhållandet har även prövats i praxis, bland annat i NJA 1946 s. 712. Målet 

rörde läkaren GM som, utanför sin ordinarie verksamhet på en klinik, åtagit sig att vårda 

anställda på en verkstad. GM åtalades för att genom underlåtenhet ha orsakat personskada 

å den verkstadsanställde MÄ. Detta genom att MÄ, efter att ha fått en trästicka i fingret, 

uppsökt vård hos GM på verkstadens mottagning. GM ordinerade spritomslag utan att 

vidare undersöka fingret. Då MÄ efter fyra dagar hade fortsatta smärtor i fingret uppsökte 

han verkstadens mottagning på nytt. Inte heller denna gång gjorde GM någon vidare 

undersökning. Efter ytterligare tre dagar fördes MÄ akut till sjukhus för blodförgiftning 

och tvingades senare att amputera fingret. GM dömdes i målet för sin underlåtenhet att 

vid MÄ:s besök vidta nödvändiga åtgärder för att tillse att MÄ kom under nödvändig 

vård. 

I ett annat mål prövades huruvida en homeopat genom underlåtenhet orsakat en 

vårdtagares kroppsskada. Homeopaten, GM, hade under nio års tid åtagit sig att behandla 

MÄ för bland annat tuberkulos och hjärtfel. På grund av den homeopatiska behandlingen 

och det tillitsförhållande som behandlingen medförde uppsökte MÄ ingen annan vård för 

sina sjukdomar. MÄ:s hälsotillstånd försämrades därmed drastiskt, vilket hade kunnat 

förhindras om hon uppsökt adekvat sjukvård i ett tidigt skede. Domstolen fastslog således 

att GM orsakat MÄ:s försämrade hälsotillstånd eftersom MÄ, på grund av det 

tillitsförhållande som fanns mellan parterna, underlåtit att vidta de skyddsåtgärder som 

hon annars skulle ha vidtagit.108 

                                                           
106 Avseende detta stycke, se Sjögren, s. 176. 
107 Se Strahl, s. 324; Jareborg (2001), s. 193. 
108 Avseende detta stycke, se NJA 1938 s. 69. 
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Vidare har två läkare, vilka var anställda vid ett sjukhus, i ett civilrättsligt mål ansetts 

ersättningsskyldiga gentemot en patient för orsakande av sveda och värk. Detta efter att 

de båda läkarna underlåtit att undersöka patienten tillräckligt noga, varpå de förbisåg en 

genom röntgen synlig strålbensluxation.109 

På grund av det avhängighetsförhållande som finns mellan vårdgivare och vårdtagare får 

det, mot bakgrund av vad som framförts ovan, anses klart att vårdgivare kan inta en 

ställning som skyddsgarant på grund av frivilligt åtagande. Detta eftersom deras 

kompetens, eller åtminstone deras av vårdtagaren förväntade kompetens, i många fall 

torde innebära att vårdtagaren känner tillit och därmed avstår från andra skyddsalternativ. 

 

4.2 Lärare – elev  
Att lärare inom särskilt riskfyllda områden, exempelvis simning, kan inta en ställning som 

skyddsgarant gentemot sina elever följer i viss mån av doktrinen.110 Att lärare i allmänhet, 

oavsett ämnesområde, kan inta en skyddsgarantställning gentemot sina elever finner 

därtill stöd i förarbeten.111 

Även i praxis har skyddsförhållandet lärare – elev varit uppe för diskussion. I en 

hovrättsdom var visserligen inte lärarens underlåtenhet i fokus för domstolens prövning, 

men det konstaterades ändå att lärare, inklusive lärarassistenter, har en relativt 

långtgående tillsynsplikt gentemot eleverna.112 I senare praxis har det sedermera också 

konstaterats att denna tillsynsplikt innebär att lärare innehar en skyddsgarantställning 

gentemot sina elever, samt att den skyddsplikt som följer därav är omfattande.113 

Därtill tycks stöd för ett sådant skyddsförhållande finnas även i lagtext. Detta genom att 

elever enligt 1:3 AML jämställs med arbetstagare. Vad som i AML sägs om arbetsgivare 

torde, i vart fall genom delegation från rektorn, kunna appliceras på lärare. Detta eftersom 

lärarna fungerar som ledare för den dagliga verksamheten i skolan.114 Därav följer att 

lärarna i enlighet med 3:2 AML har en skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att 

förhindra olycksfall eller ohälsa bland eleverna. Sammantaget kan det konstateras att stöd 

finns i samtliga vedertagna rättskällor för att en lärare enligt gällande rätt kan inneha 

rollen som skyddsgarant gentemot sina elever. 

Det bör emellertid noteras att de rättsfall som omnämns i detta avsnitt enbart avser en 

lärares skyddsplikt gentemot elever i grundskolan. Huruvida samma skyddsplikt gäller 

gentemot elever i gymnasiet framgår inte av domskälen. Att en lärare även enligt andra 

rättskällor kan inta en garantställning bör dock tyda på att även gymnasielärare omfattas 

                                                           
109 Avseende detta stycke, se NJA 1974 s. 99. 
110 Se Asp m.fl. (2013) s. 113; Agge & Thornstedt, s. 97. 
111 Se prop. 2000/01:85, s. 20; SOU 2011:16, s. 81 f. 
112 Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål nr. B 292-99. 
113 NJA 2009 s. 776. 
114 Jfr åklagarens resonemang inför HovR:n i Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål nr. B 292-99. 
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av garantläran. Med hänsyn till elevernas ålder och utveckling får det dock anses rimligt 

att en gymnasielärares handlingsplikt inte är lika omfattande som en grundskolelärares. 

 

4.3 Vuxen – bekants barn 
Vad som nedan avses med förhållandet vuxen – bekants barn är de fall där en vuxen 

person utanför ett anställningsförhållande fungerar som barnvakt åt ett barn som den 

vuxne inte är förälder till. Värt att nämna är emellertid att ett yrkesmässigt förhållande, 

utifrån vad som framförts ovan, bör kunna resultera i en skyddsgarantställning på grund 

av frivilligt åtagande. Detta eftersom det skulle föreligga en avtalad tillsynsplikt gentemot 

barnet som rimligtvis måste innebära att den anställde barnvakten har ett sådant 

avhängighetsförhållande gentemot barnet och därmed sådana särskilda handlingsskäl som 

garantläran avser. Visst stöd för detta resonemang finns även i doktrinen.115 

Vad gäller det förhållande som avses i föreliggande avsnitt kan som exempel nämnas att 

en person sitter barnvakt åt en väns barn eller att den vuxnes egna barn tar med sig en 

kompis hem till bostaden där den vuxne befinner sig. Huruvida ersättningsskyldighet 

föreligger för skada uppkommen genom underlåtenhet enligt det senare exemplet har 

varit uppe för prövning i det skadeståndsrättsliga målet NJA 1970 s. 463.  

Målet rörde en man, GM, vars tonåriga söner lekte med en hemmagjord kanon 

tillsammans med några jämnåriga vänner på GM:s fastighet. När GM uppmärksammade 

pojkarnas lek sa han åt dem att vara aktsamma så att de inte skulle skrämma eller skada 

de djur som fanns i en närliggande hage. GM lämnade därefter platsen, men befann sig 

alltjämt på fastigheten. Efter att GM lämnat platsen sa en av sönernas vänner, tillika 

kanonens ägare, till en annan vän, MÄ, att hålla för kanonens fänghål under tiden kanonen 

laddades. GM:s söner var passiva vid tillfället. Under laddningen exploderade kanonen 

varpå en betydande del av MÄ:s hand sprängdes bort. Skadeståndsanspråk riktades mot 

GM.116 

GM förlorade målet i underrätterna på grund av att han genom underlåtenhet att se till att 

samtliga pojkar upphörde med skjutningarna ansågs skyldig till att ha orsakat MÄ:s 

skador. I HD prövades emellertid enbart GM:s vårdnadshavaransvar gentemot sina söner, 

det vill säga hans potentiella ställning som övervakningsgarant. GM friades från 

skadeståndsskyldighet eftersom han, bland annat på grund av sönernas ålder, inte ansetts 

brista i sin tillsynsplikt gentemot sönerna. Någon diskussion kring en eventuell 

skyddsgarantställning gentemot sönernas vänner fördes inte.117 

Utifrån rättsfallet är det svårt att uttala sig om hur långtgående en skyddsgarantställning 

kan vara i det aktuella fallet, samt huruvida en sådan ställning över huvud taget föreligger. 

Detta på grund av att underrätterna dels utgår ifrån GM:s tillsynsplikt i form av 

vårdnadshavare för tre av pojkarna, men även utifrån hans egenskap av ägare till den 

                                                           
115 Se Sund, s. 272 f. 
116 Avseende detta stycke, se NJA 1970 s. 463. 
117 Avseende detta stycke, se NJA 1970 s. 463. 
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fastighet på vilken olyckan inträffar. Diskussionen kring GM:s roll som markinnehavare 

torde kunna förstås på så sätt att han anses ha en tillsynsplikt gentemot de underåriga barn 

som med tillåtelse befinner sig på fastigheten. Av underrätternas domskäl förefaller det 

således som om en person i GM:s situation kan inta en ställning som skyddsgarant. 

Av HD förs emellertid inga resonemang kring att GM skulle inneha någon tillsynsplikt 

på grund av att pojkarna befann sig på hans fastighet. Någon skyddsgarantställning 

gentemot MÄ omnämns alltså inte. Trots att HD enbart prövar GM:s ställning som 

övervakningsgarant konstaterar domstolen att GM inte heller på annan grund kan anses 

skyldig att ersätta MÄ för sina skador. Detta konstaterande får tolkas på så sätt att en 

skyddsgarantställning enligt HD inte kan aktualiseras i föreliggande situation. 

I samtliga instanser tycks relativt stor vikt läggas vid barnens ålder. Att barns ålder är en 

betydande faktor för huruvida skyddsgarantställning föreligger finner dessutom stöd i 

doktrinen, där det vidare konstateras att också omständigheterna kring händelsen och 

tillsynsbehovet i övrigt bör läggas till grund för bedömningen.118 Därtill bör nämnas att 

HD på senare år har anfört att en person som uttalat eller underförstått åtar sig att under 

en viss period, lång som kort, ha tillsyn över ett barn också intar en ställning som 

skyddsgarant gentemot barnet i fråga.119 

Utifrån en bedömning av den knapphändiga diskussion som finns att tillgå i doktrin och 

praxis bör en person enligt gällande rätt i vissa fall kunna inta en skyddsgarantställning 

gentemot barn som den vuxne, vare sig på grund av vårdnadsförhållande eller tjänsteavtal, 

inte har ett skyddsansvar för. Denna möjlighet tycks emellertid vara kraftigt begränsad, 

vilket kan vara ett resultat av rättspliktsteorins fortsatt starka ställning i garantläran. För 

det fall en garantställning kan bli aktuell tycks den huvudsakligen föranledas av att barnet 

har låg ålder och stort tillsynsbehov. 

 

4.4 Familjemedlemmar utanför den nära levnadsgemenskapen 
I uppsatsens föregående kapitel har resonemang förts kring vilken personkrets som på 

grund av nära levnadsgemenskap kan inta ställningen som skyddsgarant. Av vad som 

framkommit i kapitlet kan det ifrågasättas om vissa av de förhållanden som diskuterats, 

där resultatet blivit att garantställning på grund av nära levnadsgemenskap uteblivit, ändå 

kan medföra en garantställning på grund av frivilligt åtagande. Nedan diskuteras huruvida 

ett frivilligt åtagande gentemot en familjemedlem med ett vård- eller omsorgsbehov kan 

ge upphov till en garantställning. 

Som tidigare nämnts i avsnitt 3.2 finns ett underrättsfall som behandlar frågan om en 

vuxen sons garantställning gentemot sin vårdbehövande förälder. I målet stod en person, 

GM, åtalad för vållande till annans död efter att ha underlåtit att tillkalla vård i samband 

med att hans svårt sjuka och 87 år gamla mamma, MÄ, skadat sig och sedermera avlidit 

på grund av en fallolycka. I målet konstaterade TR:n inledningsvis att vårdandet av MÄ 

                                                           
118 Sund, s. 30 f. 
119 Se NJA 2013 s. 588. 
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varit frivilligt från GM:s sida. Vidare anförde TR:n att garantställning inte förelegat, 

eftersom en sådan ställning i det aktuella fallet saknade uttryckligt stöd i praxis och 

förarbeten. En fällande dom ansågs därmed oförenligt med legalitetsprincipen.120  

Trots att parterna inte hade ett anställningsförhållande torde det kunna argumenteras för 

att deras faktiska förhållande bör kunna jämställas vid en anställning. GM fick visserligen 

ingen lön för den vård han beredde MÄ, men det bör noteras att GM avgiftsfritt bodde i 

MÄ:s bostad samt att det var MÄ:s pensionspengar som försörjde de båda. TR:n gick 

emellertid inte in på sådana resonemang utan stannade vid att konstatera att ett formellt 

avtal eller tjänsteförhållande inte förelåg. 

Vidare har i avsnitt 3.3 en persons eventuella ställning som skyddsgarant gentemot sitt 

styvbarn diskuterats. Som tidigare sagts rörde målet en misshandel genom underlåtenhet 

att tillkalla vård åt en två år gammal pojke, MÄ. Innan misshandeln hade MÄ bott 

tillsammans med sin mamma och dennes sambo, GM, i omkring sex månader, först 

växelvis och sedan stadigvarande. Trots att parterna bott tillsammans under en relativt 

stor del av MÄ:s liv, samt att GM visat intresse för MÄ:s personliga utveckling anförde 

HD att deras förhållande inte föll in under rekvisitet nära levnadsgemenskap. HD 

diskuterade emellertid även rekvisitet frivilligt åtagande, men nådde slutsatsen att inte 

heller detta rekvisit kunde grunda en garantställning i det aktuella fallet. Detta på grund 

av att MÄ:s ena vårdnadshavare befunnit sig i bostaden vid tillfället. Trots att 

vårdnadshavaren inte ingripit för att lindra MÄ:s smärtor fastslog HD att hennes närvaro 

medförde att GM inte kunde anses ansvarig för MÄ.121 

Utifrån HD:s uttalande i NJA 2013 s. 588 förefaller det som om en styvförälder som bor 

tillsammans med ett barn intar en ställning som skyddsgarant gentemot barnet när dess 

vårdnadshavare inte är närvarande. Detta på grund av ett frivilligt åtagande som är 

oberoende av om det föreligger en nära levnadsgemenskap i juridisk mening mellan 

barnet och styvföräldern. I målet anförde HD att GM, på grund av vårdnadshavarens 

närvaro, inte var innehavare av en garantställning. Det tycks således förefalla som att en 

garantställning på grund av frivilligt åtagande konsumeras av en tredje persons 

garantställning gentemot samma skyddsobjekt, i de fall där denna persons skyddsplikt 

anses mer långtgående. 

Av en samlad bedömning av de två rättsfall som diskuterats ovan kan det konstateras att 

kontexten av situationen är det som i högsta grad är avgörande för huruvida en 

garantställning på grund av frivilligt åtagande uppkommer. Fokus läggs på huruvida det 

funnits ett avhängighetsförhållande mellan parterna, varför deras sociala relation till 

varandra tycks vara av mindre betydelse. Vidare kan det konstateras att rättspliktsteorin 

även i detta avseende är framträdande. Det visas främst genom att det, åtminstone i 

underrättsfallet, måste anses ha funnits både ett skyddsbehov, ett avhängighetsförhållande 

och ett frivilligt åtagande parterna emellan, men att straffrättsligt ansvar ändå uteblev på 

grund av avsaknaden av en stadgad handlingsplikt.  

                                                           
120 Avseende detta stycke, se Södertörns tingsrätt, Mål nr. B 3683-13. 
121 Avseende detta stycke, se NJA 2013 s. 588. 
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5. Garantläran i förhållande till andra 

straffrättsliga intressen 
 

För att kunna föra en adekvat diskussion om den personkrets som bör kunna inta en 

ställning som skyddsgarant är det av vikt att resonera kring hur väl garantläran står i 

kongruens med andra viktiga straffrättsliga principer och intressen. Ett resultat som tyder 

på att garantläran står i strid med andra vedertagna rättsprinciper eller straffrättsligt 

viktiga intressen torde ses som en indikation på att garantläran bör tillämpas restriktivt. 

Ett resultat som däremot tyder på god kongruens principerna emellan får anses medföra 

att hinder för att utvidga garantställningens omfattning, åtminstone av den anledningen, 

inte föreligger. 

Nedan kommer diskussioner att föras kring hur väl garantläran stämmer överens med 

legalitetsprincipen, intresset av en effektiv straffrättsprocess, allmänprevention och 

barnets bästa. Dessa principer har valts mot bakgrund av att de ansetts mest relevanta i 

förhållande till det aktuella ämnet. 

 

5.1 Garantläran och legalitetsprincipen  
I de fall en person kan hamna i garantställning är det rent straffrättsligt en fråga om 

huruvida personen i fråga genom överträdelse av ett kommissivdelikt har begått en 

brottslig gärning.122 Problematiken kring detta är att ett kommissivdelikt är ett brott som 

vanligtvis begås genom handling, men som i vissa fall även kan begås genom 

underlåtenhet, förutsatt att underlåtenheten omfattas av straffbudets ordalydelse.123 Det 

innebär att en tolkning av respektive straffbuds ordalydelse är nödvändig för att utröna 

huruvida underlåtenhet är straffbar i enskilda situationer. Att det vid en genomgång av 

brottskatalogen inte klart framgår vilka brott som kan begås genom underlåtenhet riskerar 

att leda till en konflikt mellan garantläran och legalitetsprincipen. 

Legalitetsprincipen är en av de mest grundläggande124 rättsprinciperna i svensk straffrätt 

och har uttryckligt lagstöd i 1:1 BrB, 2:10 RF, 5 § BrP och artikel 7 EKMR. Innebörden 

av legalitetsprincipen är att den som begått en gärning, vilken vid tiden för gärningen inte 

var kriminaliserad genom uttryckligt lagstöd, inte ska dömas till straffrättsligt ansvar.125 

Principens fyra huvudsakliga aspekter är föreskriftskrav, förbud mot analogisk tolkning, 

obestämdhetsförbud och retroaktivitetsförbud.126 Vid diskussioner kring garantläran är 

det de tre förstnämnda aspekterna som är av relevans och det är således de som kommer 

att diskuteras nedan. 

                                                           
122 Asp m.fl. (2013), s. 106. 
123 Asp m.fl. (2013), s. 105 f. 
124 Se prop. 1962:10, s. B 56. 
125 Asp m.fl. (2013), s. 45. 
126 Hultqvist, s. 15. 
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5.1.1 Föreskriftskravet 

Föreskriftskravet anger, vilket antyds av namnet, att det måste finnas en nedtecknad 

föreskrift som kriminaliserar ett visst förfarande för att detta förfarande ska kunna utgöra 

ett brott och därmed medföra straffansvar. Det måste således finnas en bestämmelse som 

knyter vissa straffrättsliga konsekvenser till ett specifikt agerande. Rent generellt är 

föreskriftskravet relativt oproblematiskt vad gäller dess inverkan på rättstillämpningen. 

Detta på grund av att det ofta är tolkningen av en föreskrift som är omtvistad, inte 

huruvida en specifik föreskrift faktiskt finns.127 Vad gäller garantläran finns emellertid 

viss problematik kring huruvida en nedtecknad kriminalisering av underlåtenhet finns. 

Av den praxis som diskuterats i kapitel 3-4 kan det konstateras att domstolarna är 

restriktiva med att utdöma ansvar i de situationer där ett tydligt lagstöd saknas, vilket 

måste förstås som en effekt av legalitetsprincipen.  

I doktrinen råder det delade meningar om huruvida garantläran uppfyller 

legalitetsprincipens föreskriftskrav. Å ena sidan ses garantlärans avsaknad av en positiv 

rättsregel som ett problem, varpå en mer utvecklad reglering av frågan är önskvärd.128 

Den oklara gränsen mellan straffbar och straffri underlåtenhet ses då som en uppenbar 

brist i lagstiftningen.129 Trots denna synpunkt framhålls det dock att en i lag stadgad 

inskränkning av den straffbara underlåtenhetens personkrets skulle medföra stora 

problem för lagstiftaren, varpå ett överlämnande av rättsfrågan till doktrin och praxis av 

pragmatiska skäl får accepteras.130 

Å andra sidan anförs det att, för att straffansvar för underlåtenhet ska föreligga, det alltid 

krävs att underlåtenheten omfattas av en straffbestämmelse. I brottskatalogen anges vilka 

effekter som föranleder straffrättsligt ansvar, men hur dessa effekter uppkommit lämnas 

i regel relativt öppet, se avsnitt 5.1.2 nedan. Enligt detta synsätt, vilket får anses rimligt, 

finns det således en föreskrift även avseende underlåtenhetsbrotten. Därmed är 

legalitetsprincipen i detta avseende uppfylld. Vad som saknas i straffbestämmelserna är 

enbart begränsningen av vilka personer som kan dömas för sin underlåtenhet. Denna 

avsaknad av begränsning av personkretsen förtar emellertid inte garantlärans kongruens 

med legalitetsprincipens föreskriftskrav. Detta på grund av att garantläran har en 

inskränkande inverkan på straffansvaret snarare än en utvidgande, se avsnitt 2.3.131 

Samma argumentation återfinns även i BrB:s lagkommentarer.132 Garantläran får därmed 

anses förenlig med legalitetsprincipens krav på föreskrift. 

                                                           
127 Avseende detta stycke, se Asp m.fl. (2013), s. 46 f. 
128 Se Sjögren, s. 182. 
129 Se Strahl, s. 310 f. 
130 Se Strahl, s. 311 ff. 
131 Avseende detta stycke, se Asp m.fl. (2013), s. 110 f. 
132 Se Berggren m.fl., kommentaren till 1:1 BrB. 
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5.1.2 Analogiförbudet 

Legalitetsprincipens paradigm avseende analogiförbudet kan ses som en följd av det ovan 

nämnda föreskriftskravet och behandlar möjligheterna till tolkning av de tillämpliga 

föreskrifterna.133 Analogiförbudet förefaller dock, åtminstone i förhållande till 

garantläran, som mer problematiskt än föreskriftskravet. Problematiken ligger i att de 

brottsbeskrivningar som återfinns i BrB:s brottskatalog är relativt abstrakta och öppna för 

tolkningar. Detta på grund av att straffrättskommittén vid BrB:s införande inte ansåg det 

möjligt att ange en uttömmande bild av alla tänkbara varianter av ett straffvärt 

beteende.134 

I SOU 1940:20 anför straffrättskommittén att den sökt använda sig av enkla och 

lättbegripliga lagbestämmelser i syfte att belysa bestämmelsernas avsedda huvudfall. Vad 

avser de situationer som utgör ett gränsfall för vad som ska anses innefattas i respektive 

bestämmelse hänvisar straffrättskommittén till vad som finns uttryckt om lagens anda och 

mening. Vidare konstaterar straffrättskommittén att frågor, vilka när lagtexten och dess 

motiv uppkom var oförutsedda, måste lösas genom tolkning av straffbuden.135 

Av vad som framförts ovan kan det konstateras att tolkning av ett straffbud är en väsentlig 

del av rättstillämpningen och att det inte strider mot vare sig föreskriftskravet eller 

analogiförbudet i legalitetsprincipen. Denna uppfattning bekräftas av HD som poängterar 

vikten av att ett straffbuds rätta mening utröns genom tillämpning av vedertagna 

tolkningsmetoder. HD framhäver dock att sådana tolkningar ska göras med försiktighet, 

samt att en tolkning av ett straffbud som vunnit hävd i praxis inte utan tungt vägande skäl 

bör frångås.136  

Det är emellertid viktigt att skilja mellan en lagtolkning och en analogisk tillämpning av 

ett straffbud. En tolkning som inte strider mot analogiförbudet kan göras om en viss 

gärning på så sätt kan inordnas under vad som kommer till uttryck i lagtexten. Det är 

däremot fråga om en analogisk tolkning i de fall då den aktuella gärningen inte kan 

inpassas under lagtexten, men när gärningen trots det anses brottslig.137 Vidare har HD 

uttryckt att en analogisk tillämpning föreligger i det fall en rättsregel inte utan uppenbart 

våldförande på normalt språkbruk ens kan pressas in under ett vagt avgränsat ytterområde 

av ett specifikt begrepps betydelse, men där rättsregeln trots det tillämpas.138 Frågan 

avseende garantläran är således om underlåtenhet kan inordnas under brottskatalogens 

rekvisit genom subsumtion, systematisk, subjektiv teleologisk eller objektiv teleologisk 

tolkning, eller om det görs genom ett rättsstridigt analogislut. 

                                                           
133 Hultqvist, s. 15. 
134 Avseende detta stycke, se SOU 1988:7, s 45. 
135 Avseende detta stycke, se SOU 1940:20, s. 66 f. 
136 Avseende detta stycke, se NJA 1994 s. 480. 
137 Avseende detta stycke, se SOU 1988:7, s. 46. 
138 NJA 1994 s. 480. 
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Som nämnts i avsnitt 2.1 kan rekvisitet ”orsaka” uppfyllas både genom aktiv handling 

och genom underlåtenhet. Detta rekvisit återfinns bland annat i bestämmelserna kring 

vållande till annans död och vållande till kroppsskada.139 Om man däremot ser till brotten 

mord och misshandel är motsvarande rekvisit istället ”beröva” respektive ”tillfoga”.140 I 

rättspraxis har det konstaterats att verbet tillfoga visserligen antyder att det rör sig om ett 

aktivt handlande, men att begreppet trots det har samma innebörd som verbet orsaka.141 

Genom en tolkning av begreppets ordalydelse och syfte kan det således konstateras att 

även misshandel kan begås genom underlåtenhet. Detta utan att en analogisk tolkning 

krävs. 

Även avseende mord kan det konstateras att verbet i den aktuella paragrafen, beröva, i 

första hand syftar till ett aktivt handlande. Trots att verbet beröva kan anses ha en mer 

aktiv klang än verbet tillfoga torde det, genom en tolkning av paragrafens ordalydelse 

samt av dess bakomliggande syfte, stå klart att sikte tas på orsakandet av en viss följd. En 

närmare beskrivning av hur denna följd uppkommit är emellertid inte av lika stort 

intresse. Därmed torde legalitetsprincipens analogiförbud inte heller förhindra 

straffansvar för mord begånget genom underlåtenhet.142 

Mot bakgrund av att det kan råda delade meningar om huruvida begrepp som tillfoga eller 

beröva även kan innefatta underlåtenhet bör det i sammanhanget nämnas att 

legalitetsprincipens analogiförbuds vara eller icke vara i viss mån kan anses tvistigt. 

Oklarheterna ligger i om analogiförbudet är absolut eller om straffrätten i viss mån tillåter 

att analogislut används.143  

Som ett exempel på detta kan nämnas att det i propositionen till BrB uttalas att varje 

straffbar situation inte behöver ha direkt stöd i lagtexten, utan att det i vissa fall måste 

anses godtagbart att inom mycket snäva gränser tillämpa analogislut.144 Utifrån en samlad 

bedömning av den praxis som diskuterats i kapitel 3-4 kan det emellertid konstateras att 

rättspliktsteorin, åtminstone fram till NJA 2013 s. 588, fortsatt haft ett starkt inflytande 

över hur svensk rätt ser på garantläran. Det medför att analogislut i praxis används ytterst 

sparsamt, om ens alls. Nämnda förarbetsuttalande tycks således inte utgöra ett uttryck för 

gällande rätt, utan snarare en vilja från lagstiftarens sida att kriminalisera sådana moraliskt 

klandervärda underlåtenheter där tydligt lagstöd saknas.  

 

5.1.3 Obestämdhetsförbudet 

Det obestämdhetsförbud som innefattas av legalitetsprincipen innebär att den föreskrift 

som kriminaliserar ett visst agerande i rimlig omfattning måste vara bestämd i sin 

                                                           
139 Se 3:7-8 BrB. 
140 Se 3:1;5 BrB. 
141 Se HD:s domskäl i NJA 2013 s. 588 och TR:s domskäl i Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål nr. 

B 454-15. 
142 Avseende detta stycke, se HovR:s domskäl i Hovrätten över Skåne och Bleking, Mål nr. B 454-15. Jfr 

även Leijonhufvud & Wennberg, s. 42. 
143 Sundell, s. 95 f. 
144 Prop. 1962:10, s. B 56. 
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utformning. Det föreligger således ett krav på att bestämmelsen ska vara tillräckligt 

begriplig och precis.145 Beträffande den stadgade innebörden av legalitetsprincipen i 

artikel 7 EKMR har Europadomstolen närmare preciserat vad som krävs för att en viss 

bestämmelse ska nå upp till kravet på begriplighet.  

I målet G v. Frankrike konstaterade domstolen att en regels innebörd inte bara skulle 

förstås genom vad som finns uttryckt i lagtexten, utan även vad som anförts om 

bestämmelsen i publicerad praxis. Denna ståndpunkt återfinns också i Kononov v. 

Lettland, vari domstolen därtill anförde att en bestämmelse uppfyller kravet på tydlighet 

om en person med hjälp av juridisk rådgivning förstår bestämmelsens innebörd. Att en 

lagreglering är formulerad på ett sådant sätt att det finns risk för en skönsmässig 

bedömning har i målet Margareta och Roger Andersson v. Sverige inte ansetts innebära 

att bestämmelsen på den grunden är för obestämd. 

Obestämdhetsförbudet tycks dessutom gå hand i hand med det tidigare diskuterade 

analogiförbudet. Med det avses att om en bestämmelse innefattar de situationer som 

bestämmelsen avser kriminalisera, utan att rättstillämparen behöver tillgå en analog 

tolkningsmetod, torde bestämmelsen dessutom uppnå en sådan nivå av begriplighet och 

precision att den inte heller står i strid med obestämdhetsförbudet. 

Sammantaget kan det konstateras att legalitetsprincipens krav på en kriminaliserande 

föreskrift, ett förbud att genom analogisk tillämpning tolka denna föreskrift på ett sådant 

sätt att tolkningen går utöver vad som tillåts enligt ordalydelsen, samt kravet på att 

föreskriften måste vara tillräckligt begriplig i det aktuella sammanhanget och dess 

överensstämmande med garantläran är mer eller mindre omtvistat. Utifrån en samlad 

bedömning av vad som framförts ovan får emellertid kraven anses uppfyllda. 

Legalitetsprincipen torde således inte utgöra ett hinder för det fall garantläran anses vara 

i behov av att vidgas. 

 

5.2 Garantläran och intresset av en effektiv och rättssäker 

straffprocess 
I samband med att de brott som begås med tiden har blivit allt mer komplexa och 

omfattande till sin karaktär har kraven på en produktiv brottmålsprocess ökat.146 

Produktiviteten avser att på ett kostnadseffektivt sätt använda tid, personal och andra 

medel så att de resurser som läggs ner på ett ärende används på ett sådant sätt att det 

skapas rörelse i domstolar och myndigheter. 147 

För att processen ska klassas som effektiv måste den uppnå sitt syfte, vilket därmed 

rimligen innebär krav på att den är tillräckligt kvalitativ. På så sätt torde effektivitet och 

rättssäkerhet vara sammankopplade. Det som avses med vad som nu anförts är att ett 

flertal snabbt avkunnade domar enbart kan ses som effektivt under förutsättning att de 

                                                           
145 Asp m.fl. (2013), s. 46. 
146 SOU 2013:17, s. 181. 
147 SOU 2013:17, s. 191. 
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uppnår en viss kvalitet, det vill säga att de uppfyller kravet på tillräcklig rättssäkerhet. På 

motsvarande sätt torde en doms kvalitet ges mindre betydelse om processen i övrigt är 

ineffektiv.148 

Vad avser garantläran kan det visserligen anses stå i strid med intresset av effektivitet och 

rättssäkerhet att bestämmelserna på området är så pass diffusa som de i nuläget är. 

Oklarheter i hur garantläran ska tillämpas torde medföra att domstolen vid varje fall 

tvingas göra en noggrann genomgång av omständigheterna i fallet, samt en omfattande 

utredning avseende rättsläget. Att domstolarna inte omedelbart kan konstatera huruvida 

en garantställning föreligger i ett visst fall torde dock inte påverka effektiviteten på ett 

nämnvärt sätt. Detta på grund av att juridiken i stort är komplicerad vilket innebär att 

någon form av utredning är nödvändig för att uppnå den nivå av kvalitet och rättssäkerhet 

som krävs för en godtagbar dom. 

Vad som också är av vikt ur effektivitetssynpunkt är att garantläran har till syfte att 

begränsa den personkrets som genom sin underlåtenhet kan anses straffbar vid en specifik 

situation.149 Garantläran tar sikte på de enstaka fall där underlåtenhet anses lika 

straffrättsligt klandervärd som en aktiv handling. Därtill avgränsas personkretsen med 

följden att en ansvarsutredning inte nödgas göras, förutsatt att den underlåtande personen 

inte tillhör den begränsade grupp som kan omfattas av en garantställning. Genom sådana 

urskiljningar inskränks, av uppenbara skäl, antalet utredningar och väckta åtal, jämfört 

med vad som skulle ha varit fallet om en allmän skyldighet att bistå nödställda legat för 

handen. 

För att vidare bedöma garantlärans överensstämmande med intresset av en rättssäker och 

effektiv straffprocess, jämfört med hur utslaget skulle bli om det istället förelåg en allmän 

handlingsplikt, kommer en kortfattad komparativ utblick att göras. Utblicken görs mot 

Norge, främst på grund av att landet i många avseenden rent juridiskt är likt Sverige, med 

skillnaden att den norska lagstiftningen innefattar en allmän skyldighet att bistå 

nödställda.150 

Av den norska strafflagen följer att den som utan större uppoffring eller fara för sig själv 

eller för annan, som haft möjligheten att hjälpa någon som befunnit sig i livsfara, 

alternativt haft möjlighet att avvärja annan fara för människoliv så som eldsvåda, 

översvämning eller sprängdåd, men som trots denna möjlighet inte agerat för att avvärja 

faran riskerar att dömas för sin underlåtenhet.151 

Den norska handlingsplikten avser således de fall då människoliv är i fara. Fokus ligger 

på den aktuella nödsituationen, men hur situationen uppkommit är av mindre betydelse. 

                                                           
148 Avseende detta stycke, jfr Rättsfonden, s. 52. 
149 Se avsnitt 2.3. 
150 Se SOU 2011:16, s. 45 där det norska systemet har legat till grund för bedömningen av huruvida 

Sverige bör införa en så kallad civilkuragelag. 
151 387 § Lov 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov. 
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Handlingsskyldigheten är således gällande även när en person försöker begå självmord.152  

Det kan alltså konstateras att den norska handlingsplikten är relativt omfattande.  

Däremot ska den handlingspliktiges subjektiva uppfattning om huruvida dennes 

ingripande skulle ha haft någon faktisk inverkan för den nödställde läggas till grund för 

huruvida hans eller hennes underlåtenhet ska vara straffbar. I det fall en person har 

anledning att tro att ett ingripande kommer att vara verkningslöst ska straffansvar för 

underlåtenhet inte ådömas.153 

Mot bakgrund av att underlåtenhetsbrott ansetts innefattas i den svenska brottskatalogen 

i vart fall i närmare 100 år bör det kunna sägas att den straffbara underlåtenheten i någon 

form har en bestående ställning i straffrättssystemet.154 Frågan är emellertid om det 

svenska eller norska systemet är bäst lämpat för att behandla underlåtenhetsbrott utifrån 

effektivitets- och rättssäkerhetssynpunkt. Eftersom effektiviteten tar sikte på att minimera 

antalet felaktigt friande domar, samtidigt som rättssäkerheten tar sikte på att minimera 

antalet felaktigt fällande domar, är det naturligt att svaret på frågan varierar beroende på 

vilket av de två intressena som värderas högst.155 

Förutsatt att syftet med straffprocessen är att lagföra de som har begått brott är det svårt 

att säga vilket av de båda systemen som är bäst lämpat. Detta på grund av att det inte är 

samma personkrets som är föremål för lagföring i de båda länderna. Däremot torde det 

svenska systemet vara mer tidsekonomiskt med tanke på att garantläran begränsar antalet 

personer som kan bli föremål för en ansvarsutredning, till skillnad mot vad som är fallet 

med den norska allmänna handlingsplikten. Detta på grund av att det norska systemet 

rimligtvis kräver mer långtgående utredningar avseende exempelvis vilka personer som 

närvarat, vad respektive person gjort eller underlåtit att göra, huruvida en eventuell 

handling varit tillräcklig för att handlingsplikten ska anses uppfylld eller huruvida 

underlåtenhet varit ursäktad på grund av den handlingspliktiges subjektiva uppfattning 

om situationen.  

Mot bakgrund av vad som framförts i avsnittet samt att kravet på effektivitet får anses 

vara förenat med ett krav på rättssäkerhet medför den, jämfört med i det norska systemet, 

begränsade omfattningen av brottsutredningar som krävs avseende underlåtenhetsbrott i 

Sverige att garantläran får anses förenlig med det sammanvägda intresset av en effektiv 

och rättssäker straffprocess.  

 

5.3 Garantläran och den allmänpreventiva verkan 
Ur en allmänpreventiv synvinkel är det primära syftet med straffbestämmelser att avhålla 

medborgarna från att utföra vissa straffbelagda handlingar. Straffbestämmelserna är 

utformade så att de genom sin moralbildande och moralstärkande verkan kan ha en 

                                                           
152 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), s. 202. 
153 Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), s. 437. 
154 Se NJA 1918 s. 194. 
155 Se Andersson m.fl., s. 20. 
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indirekt effekt på hur medborgarna beter sig.156 Avseende garantläran och dess påbjudna 

handlingar torde det ur allmänpreventiv synpunkt på motsvarande sätt göras gällande att 

medborgarna ska ingripa i situationer där en aktiv handling är önskvärd. 

I sammanhanget är det emellertid av vikt att nämna att straffrättssystemet inte enbart 

motiveras utifrån allmänpreventiva effekter, utan att en avvägning görs mellan 

allmänprevention, individualprevention, vedergällning och humanitet.157 Av dessa 

principer är det emellertid bara intresset av en allmänpreventiv verkan som bedöms 

relevant för att tillföra ett djup i diskussionen avseende garantläran. Övriga principer 

kommer därför att lämnas därhän. 

Den allmänpreventiva verkan kan anses bestå av tre delfunktioner, nämligen avhållande 

på grund av kriminalisering, upplevd upptäcktsrisk och avskräckande effekt. 

Kriminaliseringen tar fasta på det faktum att en individs handlande kan påverkas av 

huruvida ett visst agerande är straffbart eller inte. Detta sker genom att kriminaliseringen 

i sig ger en vägledning avseende vad som också ska uppfattas som omoraliskt. Den andra 

delfunktionen innebär att en person avhåller sig från att utföra något otillåtet på grund av 

risken för att bli upptäckt och därmed risken för att bli föremål för en straffrättslig 

prövning. Slutligen avser den tredje delfunktionen den avskräckande effekt som en 

persons utdömda eller verkställda straff kan få på allmänheten.158 

Utifrån denna synvinkel är det således inte ändamålsenligt att straffa en person, om inte 

allmänheten är mottaglig för de avskräckande eller moralbildande effekter som 

straffsystemet avser.159 I enlighet med den allmänpreventiva läran är det dock inte av 

absolut nödvändighet att den individ som straffas har faktiskt vetskap om varför denne 

straffas. Fokus läggs på hur allmänheten uppfattar bestraffningen och därmed på de 

brottspreventiva effekter som bestraffningen medför.160 

Allmänpreventionen ges huvudsakligen effekt genom ett konkret straffhot som vid ett 

icke önskat beteende följs upp via en upprätthållen och konsekvent praxis. Det är först 

genom denna konsekvens och förutsebarhet som domstolarnas praxis medför den 

eftersökta moralstärkande effekten hos allmänheten och visar att bestämmelsen inte var 

ett tomt hot om straff. Enskilda domar i sig torde emellertid av samma anledning endast 

ha en begränsad allmänpreventiv effekt.161 

Det är troligt att den allmänpreventiva verkan skulle stärkas av att den personkrets som 

kan dömas för underlåtenhet vidgas. Med det sagt är det svårt att tänka sig att garantläran 

som den ges uttryck idag skulle stå i strid med intresset av en allmänpreventiv verkan 

                                                           
156 Borgeke, s. 302 f. 
157 För att läsa mer om straffrättens syften och förhållandet dessa intressen emellan hänvisas till Asp m.fl. 

(2013), s. 30 ff. 
158 Avseende detta stycke, se Becker, s. 169 ff.; Andersson & Grevholm, s. 465. 
159 Borgeke, s. 303. 
160 Jfr Asp m.fl. (2013), s. 30; Becker, s. 187 ff. 
161 Avseende detta stycke, se prop. 1987/88:120, s. 32 f. 
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inom straffrätten. Detta på grund av att preventionssyftet vanligtvis diskuteras utifrån 

olika påföljdsval eller brottstyper, inte i förhållande till straffrättsliga läror.162  

Avseende de brott som finns i BrB:s tredje kapitel torde det stå klart för allmänheten att 

de handlingar som faller in under brottsbeskrivningarna är kriminaliserade. 

Gärningspersonen torde också uppleva att det finns en risk för att upptäckas, samt vara 

medveten om vilken påföljd som kan följa av brottet. Däremot är det oklart huruvida 

allmänheten är medveten om vad som gäller vid brott begångna genom underlåtenhet. 

Med det avses huruvida allmänheten är medveten om att underlåtenhet i vissa situationer 

är kriminaliserat, att det finns en risk för att bli föremål för en straffrättslig prövning på 

grund av sin underlåtenhet, samt att det finns fall där underlåtenhet bestraffats med bland 

annat fängelsestraff.  

Med tanke på de stora juridiska oklarheter som finns avseende garantläran är det sannolikt 

att även allmänhetens kunskap och medvetenhet om ämnet brister. För att garantläran ska 

kunna anses överensstämma med syftet av de allmänpreventiva effekterna måste 

rättsläget således klargöras, antingen genom omformulerade lagrum eller genom 

utvecklade resonemang i praxis, så att fler personer kan dömas för sin underlåtenhet. Först 

efter att allmänheten tagit del av tydliga avskräckande eller moralbildande exempel torde 

de kunna anpassa sitt beteende därefter.163 

 

5.4 Garantläran och barnets bästa 
Av artikel 3 i barnkonventionen164 följer att samtliga åtgärder som rör barn ska präglas 

av barnets bästa. Med hänsyn till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer barnets 

föräldrar, vårdnadshavare eller någon annan person som juridiskt sett ansvarar för barnet 

ska barnet tillförsäkras skydd och omvårdnad. För detta ändamål ska konventionsstaterna 

i enlighet med artikeln vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder. 

Principen om barnets bästa har visserligen inte lika stort inflytande i straffrätten som 

tidigare diskuterade principer, men bedöms ändå vara relevant i sammanhanget. Detta på 

grund av att en stor del av de rättsfall som diskuteras i uppsatsen innefattar barn i rollen 

som målsägande. På grund av den allmänna uppfattningen om att barn har ett särskilt 

skyddsbehov är det också rimligt att anta att garantläran i praktiken tillämpas i något 

större utsträckning i förhållande till barn jämfört med vuxna. 

Principen grundar sig dels i tanken om att barn har lika människovärde som vuxna och 

dels i tanken om att barn är sårbara och att de därmed är i behov av ett särskilt stöd och 

skydd av sin omgivning.165 I enlighet med principen om barnets bästa ses familjen som 

                                                           
162 Se exempelvis RH 91:80 där en 18-åring dömdes till två års fängelse för grovt narkotikabrott med 

anledning av allmänprevention. 
163 Avseende detta stycke, jfr Andersson och Grevholm, s. 465. 
164 FN:s konvention om barnets rättigheter. 
165 SOU 1997:116, Del 2, s. 60. 
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den naturliga kretsen inom vilken barnet särskilt ska beredas möjlighet att utvecklas och 

finna trygghet.166 

Huvudsakligen ska principen om barnets bästa användas på två sätt. Primärt har barnets 

bästa funktionen av en allmän princip med syftet att genomsyra all lagstiftning, men även 

beslut och andra vidtagna åtgärder. Därtill ska principen om barnets bästa ses som ett 

övergripande tolkningsunderlag i syfte att ge innehåll till andra artiklar i 

barnkonventionen. Artiklarna används då som en bas, vilka ges en ytterligare dimension 

genom att koppling görs till barnets bästa.167 Viktigt att nämna är emellertid att FN:s 

Barnrättskommitté i sina rapporter anmärker på brister avseende implementeringen av 

principen om barnets bästa i det svenska rättssystemet.168 

Garantläran i sig torde inte kunna sägas stå i strid med principen om barnets bästa. 

Avseende garantläran är frågan istället huruvida barnets bästa ges en tillräckligt 

framträdande roll. Klart är att en vårdnadshavare har den nära levnadsgemenskap som 

krävs för att komma i garantställning i förhållande till sitt barn.169 Därutöver är emellertid 

rättsläget tämligen oklart. 

Trots att det finns oklarheter i vilka situationer som ger upphov till en ställning som 

skyddsgarant gentemot ett barn kan det konstateras att garantläran, för att sätta barnets 

bästa i främsta rummet, bör utvidgas. Om utgångspunkt enbart tas i barnets bästa torde 

alla och envar omfattas av skyldigheten att skydda ett barn från faror. När garantläran 

diskuteras är syftet emellertid inte att så långt det är möjligt införliva principen om barnets 

bästa. Vad som är av vikt är att principen, vilken är en viktig faktor av flera, återspeglas 

i garantläran på en acceptabel nivå. 

I det vårdnadsförhållande som ostridigt innebär en skyddsgarantställning gentemot barnet 

förefaller det som om garantläran väl återspeglar principen om barnets bästa. Detta 

eftersom en vårdnadshavare, genom att åläggas skyldighet att ingripa för att bevara 

barnets välmående, tillser att barnet får ett sådant särskilt stöd och skydd som framgår av 

principen.170 Därtill är det, i enlighet med vad som framförts ovan, den egna familjen som 

ska bereda barnet trygghet och möjlighet att utvecklas. Att vårdnadshavare och personer 

som i övrigt ansvarar för ett barn tillerkänns en skyddsgarantställning får därmed anses 

tillräckligt för att garantläran ska anses på ett skäligt sätt inkorporera principen om barnets 

bästa.  

                                                           
166 SOU 1997:116, Del 3, s. 63. 
167 Avseende detta stycke, se SOU 1997:116, Del 2, s. 64 f. 
168 Se CRC/C/SWE/CO/4, s. 6, artikel 25-26. 
169 Se avsnitt 3.1. 
170 Jfr SOU 1997:116, Del 2, s. 60. 
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6. Analys, framtida perspektiv och 

avslutande kommentarer 

6.1 Den straffbara personkretsen de lege lata 
Syftet med garantläran är att begränsa den krets av personer som kan anses straffrättsligt 

klandervärda för sin underlåtenhet att handla. Avgränsningen motiveras huvudsakligen 

av pragmatism, vad som bedöms som rimligt utifrån ett moraliskt perspektiv samt av 

straffvärdesskäl. Samtliga tre skäl får anses vara både rimliga och relevanta, men av vad 

som framkommit i kapitel 3 och 4 tycks det vara straffvärdesskälen och dess förutsättande 

av en särskild anledning att ingripa som ges störst betydelse när det kommer till den 

praktiska tillämpningen av garantläran. 

Rent teoretiskt tycks de straffrättsliga bestämmelserna avseende den personkrets som kan 

dömas för sin underlåtenhet att röra sig från rättspliktsteorin till en mer liberal tolkning 

av garantläran. Utifrån den praxis som lyfts fram i uppsatsen kan det emellertid 

konstateras att domstolarna alltjämt eftersöker en sådan särskild anledning att handla, 

antingen i lagtext eller i formella avtal. Rättspliktsteorin har därmed en fortsatt central 

roll i domstolarnas rättstillämpning. 

Rättspliktsteorins starka fäste tycks höra samman med upprätthållandet av 

legalitetsprincipen och dess föreskriftskrav, analogiförbud och obestämdhetsförbud. Av 

den praxis som presenterats är det tydligt att domstolarna genomgående väger en 

eventuell garantställning mot både rättspliktsteorin och mot legalitetsprincipen. Ett 

exempel på detta är den potentiella handlingsplikten makar emellan, vilket diskuterats i 

avsnitt 3.4. Avseende makar kan det, genom bestämmelserna i 1:2 ÄktB, anses finnas 

lagstadgat stöd för en sådan handlingsplikt. Mot bakgrund av de uttalanden som finns i 

förarbetena kan det dock inte anses sannolikt att denna bestämmelse, utifrån dess avsikt, 

skulle komma att föranleda en garantställning makarna emellan enbart på grund av deras 

legala status. 

I uppsatsens femte kapitel har garantläran diskuterats i förhållande till några utvalda 

straffrättsliga principer och intressen. Att enbart pröva garantläran gentemot en av dessa 

principer åt gången har resulterat i bedömningen att garantläran, åtminstone i vad som får 

anses vara tillräcklig utsträckning, stämmer överens med syftet av de övriga principerna. 

Om garantläran istället prövas mot samtliga principer samtidigt torde det emellertid 

uppstå en viss spänning principerna emellan. Mot bakgrund av att en långtgående 

tillämpning av respektive princip kan leda till delvis olika resultat är det av vikt att 

uppställa en inbördes hierarki principerna emellan.  

I doktrinen råder det delade meningar om huruvida garantläran är förenlig med 

legalitetsprincipen. Å ena sidan finns det författare som framhåller att 3 kap. BrB avser 

brott begångna genom aktiv handling och menar att avsaknaden av en positiv rättsregel 

för underlåtenhetsansvar är problematisk. Å andra sidan finns författare som menar att de 
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brottsbeskrivningar som återfinns i BrB är allmänt skrivna och omfattas av både handling 

och underlåtenhet. Genom tolkning av bestämmelserna i 3 kap. BrB får det anses klart att 

bestämmelserna är avsedda att reglera uppkomsten av en viss följd, oberoende av om 

denna följd har uppkommit genom aktiv handling eller genom underlåtenhet. Utifrån en 

genomgång av praxis tycks denna uppfattning även delas av domstolarna. Legaliteten är 

således inte ett problem i garantläran. Oaktat den diskussion som finns avseende 

legalitetsprincipen kan det konstateras att vikten av principen är ostridig. Det medför att 

den ges en hög ställning i den uppsatta hierarkin. 

Även vikten av en rättssäker och effektiv straffprocess samt en allmänpreventiv verkan 

torde vara ostridig. Även dessa intressen borde således ges ett starkt inflytande. Avseende 

den allmänpreventiva verkan är straffsystemet emellertid inte motiverat enbart utifrån 

denna faktor. Mot bakgrund av att en avvägning görs mellan allmänprevention, 

individualprevention, vedergällning och humanitet får det anses orimligt att principen om 

allmänprevention ges lika stor betydelse som legalitetsprincipen och intresset av en 

rättssäker och effektiv process, varför dessa principer bör prioriteras högre vid en 

eventuell spänning principerna emellan.  

Även intresset av att främja barnets bästa är viktigt, men det tycks finnas oklarheter kring 

vilka rättsliga konsekvenser som principen medför. Det förefaller i viss mån oklart 

huruvida barnets bästa faktiskt är en juridiskt verkställbar princip, eller om det främst 

avser en politisk ambition utan någon större rättslig verkan. Att främja barnets bästa torde 

därför kunna ses som en faktor av flera i diskussionen kring den personkrets som bör 

omfattas av en skyddsgarantställning, men på grund av att principen rent auktoritärt har 

en oklar ställning i straffrätten kan den inte rimligen ensam ges så stort inflytande att den 

påverkar garantlärans omfattning. I förhållande till de andra principer och straffrättsliga 

intressen som diskuterats i uppsatsen bör därmed barnets bästa stå tillbaka vid en 

eventuell intressekonflikt. 

Utifrån resultatet av den utredning som gjorts i kapitel 3-4 kan det konstateras att det 

rådande rättsläget är oklart kring vilka personer som kan dömas till straffrättsligt ansvar 

för sin underlåtenhet, vilket medför förutsebarhetsproblem för den enskilde. Det tycks 

exempelvis varken vara tillräckligt eller nödvändigt med en rättslig relation parterna 

emellan för att en skyddsgarantställning på grund av nära levnadsgemenskap ska 

uppkomma. Avseende rekvisitet nära levnadsgemenskap tycks det enligt gällande rätt 

enbart vara vårdnadshavare som ostridigt kan inta en skyddsgarantställning gentemot sina 

barn.  

Garantställning på grund av nära levnadsgemenskap tycks idag användas i mycket 

begränsad utsträckning. Enbart i det fall där det funnits lagstöd, relativt omfattande praxis 

och enighet i doktrinen har garantställning ansetts föreligga. Av senare praxis, NJA 2013 

s. 588, torde visserligen även styvföräldrar teoretiskt sett kunna inta en sådan ställning 

gentemot sina styvbarn, men mot bakgrund av HD:s domskäl i målet torde denna 

möjlighet vara ytterst begränsad i praktiken. 
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Vad gäller garantställning på grund av frivilligt åtagande förefaller det som om denna typ 

av garantställning tillämpas i något större utsträckning än vad som är fallet med nära 

levnadsgemenskap. En vårdgivare kan inta en skyddsgarantställning gentemot en 

vårdtagare på grund av att vårdtagaren i förlitan underlåter att söka hjälp från annat håll. 

En lärare kan inta en garantställning i förhållande till sina elever på grund av deras 

ansvarsförhållande. Även en barnvakt utanför ett anställningsförhållande torde kunna inta 

en skyddsgarantställning gentemot det tillsedda barnet. Vad som är avgörande för en 

garantställning av denna typ är omständigheterna i situationen och huruvida det funnits 

ett avhängighetsförhållande mellan parterna. 

Vad som dock är anmärkningsvärt avseende garantställning på grund av frivilligt 

åtagande är att det tycks krävas mer för att en person ska bli garant i förhållande till en 

vuxen person jämfört med ett barn. Detta trots att skyddsbehovet för den vuxne och barnet 

i vissa fall torde kunna likställas. Här kan hänvisas till fallet med styvföräldern och den 

brännskadade pojken där styvföräldern ansågs vara i garantställning vid de tillfällen då 

han var ensam med barnet, samt fallet med den vuxna sonen som ensam vårdade sin 

gamla och sjuka mamma, men där garantställning inte ansågs föreligga på grund av att 

ett avtalsförhållande parterna emellan saknades. 

Ytterligare en intressant aspekt är att en skyddsgarantställning tycks kunna konsumeras 

av tredje mans skyldighet gentemot samma skyddsobjekt, förutsatt att dennes 

skyddsansvar anses vara mer långtgående. Som nämnts i stycket ovan ansågs 

styvföräldern i NJA 2013 s. 588 vara i skyddsgarantställning gentemot barnet när de två 

var ensamma. Däremot försvann styvförälderns garantställning så fort pojkens 

vårdnadshavare var närvarande. Utifrån HD:s resonemang förefaller det vara oklart vilka 

förutsättningar som krävs för att styvförälderns garantställning ska kvarstå. Det kan 

diskuteras huruvida garantställningen konsumeras så fort vårdnadshavaren är i samma 

rum, i rummet bredvid, på garageuppfarten till huset eller ännu tidigare. Att en 

garantställning potentiellt kan konsumeras torde innebära att rättsläget blir än mer oklart 

och svårförståeligt för den enskilde. 

 

6.2 Den straffbara personkretsen de lege ferenda 
Att garantläran är så pass oklar och medför svårigheter för den enskilde att i förväg inse 

vilka straffrättsliga skyldigheter som finns är besvärande ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Att införa en allmän handlingsplikt hade visserligen underlättat ur förutsebarhetssynpunkt 

eftersom all underlåtenhet i samband med livsfara för annan då skulle komma att 

omfattas. Det får emellertid anses orimligt att påföra en enskild person en handlingsplikt 

i det fall en vuxen och psykiskt frisk person utsätter sig själv för fara. En sådan skyldighet 

skulle innebära ett avvägningsproblem mellan var och ens självbestämmanderätt samt det 

allmänna intresset av att avvärja fara för liv. Därtill anses underlåtenhet i regel inte vara 

lika moraliskt klandervärd som om samma följd hade orsakats genom handling. En 

avgränsning av den personkrets som kan straffas för sin underlåtenhet på grund av att de 

haft särskilda handlingsskäl är därmed rimligt. 
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Trots att en allmän handlingsplikt inte anses lämpligt kvarstår det ett behov av att den 

personkrets som kan straffas för sin underlåtenhet mer noggrant preciseras. En potentiell 

lösning kan vara införandet av en allmän bestämmelse i BrB, enligt vilken följer att den 

som är i nära levnadsgemenskap, eller frivilligt har åtagit sig att ansvara för en person, är 

skyldig att aktivt söka skydda personen förutsatt att det kan ske utan allvarlig fara för den 

som ingriper. Eftersom det fortfarande finns oklarheter i vilka som omfattas av nära 

levnadsgemenskap respektive frivilligt åtagande är det emellertid oklart vad en sådan 

bestämmelse skulle få för verkan i praktiken. Vad det möjligen skulle medföra är en 

bredare grund för åklagaren att stå på, vilket torde innebära ett incitament för att driva 

frågan i domstol. På så sätt skulle fler mål avseende garantställningens omfattning prövas, 

vilket i sin tur skulle leda till ett klargörande av rättsläget genom praxis. 

Mot bakgrund av att samhällets syn på familjelivet inte är densamma som vid tiden för 

garantlärans införande finns det också ett behov av att se över vem eller vilka som bör 

kunna straffas för skada å närstående som uppkommit genom underlåtenhet. Av vad som 

framförts i uppsatsen framkommer det att antalet barn som lever tillsammans med en 

styvförälder har ökat. Det kan skäligen antas att en stor del av dessa styvföräldrar har en 

roll i hemmet som innebär att de bör kunna likställas vid en biologisk förälder eller annan 

vårdnadshavare. Detta torde exempelvis kunna ta sig uttryck genom att styvföräldern 

bistår med matlagning, läxläsning, hämtning och lämning på dagis, skola eller 

fritidsaktiviteter. Ett agerande som kan likställas med en vårdnadshavares bör, i större 

utsträckning än vad som är fallet idag, även innebära ett likställt skyddsansvar gentemot 

barnet. Att vidga garantlärans personkrets, både avseende nära levnadsgemenskap och 

frivilligt åtagande, är vidare motiverat utifrån ett allmänpreventivt perspektiv. 

Avseende vidgandet av den personkrets som bör kunna inta en skyddsgarantställning på 

grund av nära levnadsgemenskap kan det vara lämpligt att dra paralleller till det 

närståendebegrepp som används i fridskränkningsbrotten i 4:4a BrB. Att utgå ifrån det 

närståendebegrepp som redan är vedertaget i BrB skulle troligtvis underlätta avsevärt för 

både rättsväsendet och för de enskilda i och med att det ökar förutsebarheten och därmed 

även rättssäkerheten. Att utvidga garantlärans krav på nära levnadsgemenskap på detta 

sätt skulle innebära ett starkare skydd för den som är utsatt för allvarlig fara, samtidigt 

som enbart de som juridisk sett kan ses som närstående till den skyddsbehövande åläggs 

en särskild handlingsplikt.  

En handlingsplikt för denna vidgade personkrets skulle då komma att omfatta makar, 

sambos, föräldrar, styvföräldrar och i vissa fall vuxna barn. Mot bakgrund av att rekvisitet 

för garantställning i detta avseende är nära levnadsgemenskap är det emellertid rimligt att 

den personkrets som omfattas av 4:4a BrB enbart kan inta en skyddsgarantställning 

gentemot sin närstående under förutsättningen att parterna stadigvarande lever inom 

samma hushåll. Denna begränsning kan inte anses förta nyttan av att vidga personkretsen 

och får därtill anses vara i linje med garantlärans förutsättande av en särskild anledning 

att ingripa för att handlingsplikt ska föreligga. 

Vad gäller frivilligt åtagande behöver rättsläget främst klargöras och bli mer enhetligt. 

Vad som avses är de skillnader som finns i praxis angående huruvida det föreligger ett 
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krav på avtalat skyddsansvar, beroende på om den skyddsbehövande är barn eller vuxen. 

Trots att barn i regel har ett större skydds- och omsorgsbehov än vuxna bör inte en sådan 

generalisering läggas till grund för huruvida en garantställning ska föreligga i ett enskilt 

fall. Det är exempelvis troligt att en vuxen person, antingen på grund av hög ålder eller 

allvarlig sjukdom, kan vara av minst lika stort skydds- och omsorgsbehov som ett barn. 

Fokus bör således istället läggas vid de omständigheter som är av betydelse för det 

skyddsbehov som personen har, samt det avhängighetsförhållande som finns parterna 

emellan.  

För att klargöra vilka situationer som kan omfattas av en skyddsgarantställning på grund 

av frivilligt åtagande bör rekvisitet de lege ferenda jämföras med ett anställnings- eller 

avtalsförhållande, även om det inte helt kan likställas vid ett sådant förhållande. Som 

exempel kan nämnas fallet med den vuxna sonen som bodde tillsammans med sin sjuka 

mamma. Sonen bodde tillsammans med sin mamma i syfte att vårda henne och bistå i 

vardagliga sysslor. På grund av att mammans omvårdnadsbehov utgjorde en 

heltidssysselsättning arbetade inte sonen, utan bodde avgiftsfritt i mammans lägenhet och 

försörjde sig genom hennes pensionspengar. På grund av mammans allvarliga tillstånd 

måste det stå utom tvivel att hon hade nödgats ta hjälp av hemtjänst eller äldreboende om 

sonen inte åtagit sig att vårda henne. Hon avstod således från att vidta ytterligare 

skyddsåtgärder på grund av sonens frivilliga åtagande. 

Ett annat exempel är två vänner som turas om att vakta varandras barn när en av vännerna 

är upptagen. Att regelbundet turas om att vara barnvakt utan ett formellt avtal torde göra 

att de båda föräldrarna känner sig trygga när de lämnar sitt barn hos den andre. Denna 

trygghetskänsla medför att de avstår från att vidta ytterligare skyddsåtgärder, så som att 

formellt sett anställa en barnvakt. På så sätt borde således även den av vännerna som har 

tillsyn över barnen vara i garantställning på grund av frivilligt åtagande. 

 

6.3 Avslutande kommentarer 
Sammanfattningsvis finns det alltså ett behov av att klargöra rättsläget avseende den 

personkrets som kan omfattas av en garantställning på grund av nära levnadsgemenskap 

eller frivilligt åtagande. Detta på grund av att den oklarhet som idag råder på området 

medför stora brister ur rättssäkerhetssynpunkt. I syfte att klargöra rättsläget kan en allmän 

bestämmelse införas i BrB:s första avdelning beträffande en handlingsplikt för den som 

är i nära levnadsgemenskap med en skyddsbehövande eller som frivilligt åtagit sig att 

skydda denne. För att ytterligare precisera den personkrets som omfattas av garantläran 

bör nära levnadsgemenkap de lege ferenda ges samma innebörd som det 

närståendebegrepp som används avseende fridskränkningsbrotten i 4 kap. BrB. Därtill 

bör bedömningen av huruvida ett frivilligt åtagande föreligger de lege ferenda jämföras 

med ett substitut för ett anställnings- eller avtalsförhållande.  

De föreslagna förändringarna i garantlärans omfattning innebär en vidgad personkrets 

som kan straffas för sin underlåtenhet. Att vidga personkretsen motiveras utifrån de 

förändrade familjekonstellationerna, intresset av en allmänpreventiv verkan samt utifrån 
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att förutsebarheten och därmed rättssäkerheten ökar genom att hänföra garantläran till 

redan vedertagna begrepp. Därtill skulle förutsebarheten och rättssäkerheten stärkas av 

att fler fall avseende garantställning tas upp för prövning i domstol. En mer utbredd praxis 

skulle således stärka garantlärans förhållande till legalitetsprincipen. Av vad som 

framförts i uppsatsen föreligger det dessutom inget hinder för att vidga den straffbara 

personkretsen utifrån andra straffrättsliga intressen.  
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