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Facit 
 
Fallet handlar om brott mot tjänsteplikt och medhjälp till brottet, därmed tillämpas strafflagen. (0,5 p) 
 
Brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet (7 p) 
 
För att brottsbeskrivningen för SL 40:10 ska uppfyllas, måste 1) en bestämmelse som skall iakttas i tjänsteut-
övning brytas, 2) gärningen inte, med hänsyn till sin menlighet och skadlighet vara ringa bedömd som en 
helhet, och 3) brottet vara gjort av oaktsamhet. (0,5 p) 
 
Det har föreskrivits att datorn alltid ska hållas låst ifall den inte används samt att hundar inte får hållas på 
arbetsplatsen. Josefin har inte låst sin dator och tagit med sin hund till jobbet. Således har hon brutit mot 
föreskrifterna. (1 p) 
 
Undantagsvis ska inte gärningspersonen dömas för brott mot tjänsteplikt ifall gärningen med hänsyn till sin 
menlighet och skadlighet är ringa bedömd som en helhet. Josefin har brutit mot två olika föreskrifter, vilket 
har lett till stor skada för arbetsgivaren då registret för informatörer raderades. Således kan undantaget inte 
tillämpas. (1,5 p) 
 
Enligt SL 3:5.2 kan oaktsamhet endast bestraffas ifall det framgår explicit av den aktuella straffbestämmel-
sen. Enligt SL 40:10 kan brott mot tjänsteplikt också ske av oaktsamhet. Således kan Josefin dömas för brot-
tet även om hon endast agerat oaktsamt. (0,5 p) 
 
Oaktsamheten kan rikta sig mot följden, eller andra delar av brottsbeskrivningen. Enligt SL 40:10 riktar sig 
oaktsamheten mot följandet av föreskrifter som ska iakttas vid tjänsteutövning. (0,5 p) 
 
Oaktsamhet föreligger om gärningspersonen haft tillfälle och förmåga att komma till tillräcklig insikt om 
brottsbeskrivningen, vilket skulle ha hindrat hen från att utföra handlingen. Det måste presenteras ett 
kontrafaktiskt beteende om hur gärningspersonen skulle ha blivit medveten om föreskrifterna. Josefin har 
brutit mot föreskrifterna som bör iakttas vid tjänsteutövning. Som tjänsteman bör hon känna till de före-
skrifter som berör henne. Således borde Josefin ha tagit reda på ifall hunden får tas till jobbet och hur data-
säkerheten bör tryggas från tjänsteföreskrifterna som var tillgängliga för henne. Därmed har Josefin agerat 
oaktsamt och brutit mot sin tjänsteplikt. (3 p) 
 
Medhjälp till brott mot tjänsteplikt (3 p) 
 
Här kan fås poäng genom två olika argumenteringssätt. Båda har gett 3 poäng. I vissa svar har argumentat-
ionen nedan i det andra alternativa argumenteringssättet inte givits poäng, men trots bokens oklara ordalag 
är argumenteringssättet korrekt och skall alltså även det ge 3 poäng.  
 
1. 
 
Att hjälpa någon är att öka sannolikheten för uppkomsten av ett brott. Tommi har gett Theo till Josefin även 
om det är förbjudet att ha hundar på arbetsplatsen. Ifall Tommi inte skulle ha gett Josefin hunden, skulle 
inget brott ha skett. 
 
Medhjälparen måste handla uppsåtligen, dvs hen måste hålla det för övervägande sannolikt att gärningsper-
sonen kommer att begå brottet samt att hens gärning ökar sannolikheten för att brottet kommer att lyckas. 
Tommi kände inte till att hundar inte fick hållas på arbetsplatsen. Således saknar Tommi uppsåt och kan inte 
dömas för medhjälp. 
 
2. 
 
I SL 5:6 anges rekvisitet för medhjälp. I princip hindrar ingenting att medhjälpen riktas mot en oaktsam 
handling. I praktiken hindras dock detta  av SL 5:6, enligt vilken medhjälp endast kan ges till uppsåtliga 
handlingar. Således genom att tillämpas SL 5:6, kan Tommi inte göra sig skyldig till medhjälp eftersom Jose-
fin inte handlat uppsåtligen.  
 
 
 


