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Abstrakt  
Att argumentera till sjöss med andra sjöfarare tillhör det normala och de flesta har fått 

höra att de inte agerat på ett sådant sätt som är förenligt med gott sjömanskap. Vad det 

innebär att förfara med gott sjömanskap är svårt att sätta ord på och kan ha sin 

förklaring i att begreppet saknar legal definition. Trots det, kan den som inte handlat 

med gott sjömanskap få fängelsestraff upp till två år om gärningen är grov. Gott 

sjömanskap har studerats ur det straffrättsliga perspektivet för att klargöra vad domstol 

anser är att agera med gott sjömanskap. Syftet var att belysa och precisera begreppet 

och studien genomfördes med en kvalitativ rättsdogmatisk metod där rättsfall, lagtext 

och propositioner analyserades. Resultatet visar att gott sjömanskap är ett sådant 

betanden som domstol inte bedömer som ett vårdslöst. Vad som är ett vårdslöst 

beteende har fastställts på ett antal punkter. 
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Abstract 
To argue at sea with other seafarers is normal and most people have been told that they 

did not act accordingly to good seamanship. What it means to proceed with good 

seamanship is difficult to put into words and it could be explained by the lack of a legal 

definition. Despite this, the one who proceeds without god seamanship risk a prison 

sentence for up to two years if the act is gross. Good seamanship has therefore been 

studied from criminal law perspective to clarify what court consider as good 

seamanship. The purpose was to illustrate and specify the term and the study was 

conducted using a qualitative legal-judicial method where legal cases, legal texts and 

propositions were analysed. The result illustrates that good seamanship is what court 

does not judge as an behaviour of carelessness. The carless behaviour has been 

determined in some areas.  
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 Inledning 1

Inom sjöfarten finns begreppet gott sjömanskap, det är ett samlingsbegrepp som allmänt 

beskriver hur en sjöfarare ska agera till sjöss och de flesta sjöfarare försöker efterleva 

detta. Vad gott sjömanskap egentligen innebär och omfattar kan dock vara svårt att sätta 

ord på. Det som oftast hänförs till gott sjömanskap är den vedertagna termen, den 

beskriver allmänt hur sjöfarare ska förfara ur kunskaps- och trivselhänsyn. Detta kan ses 

i följande exempel på den vedertagna termen som illustrerar vad scoutkåren beskriver 

som gott sjömanskap. ”Ett gott sjömanskap kräver alltså kunskap och ansvar för att alla 

ska ha det bra på sjön och sist men inte minst lägger vi till i listan: Var vänlig och 

vinka!” (Allas ansvar på sjön u.å).  

 

I exemplet ovan av den vedertagna termen tas inte hänsyn till de rådande lagar, regler 

och förordningar som finns kring begreppet gott sjömanskap. Lagarna kring begreppet 

gott sjömanskap infördes i svensk lagstiftning för närmre ett halvt sekel sedan. De lagar 

som finns kan ses ur två olika perspektiv, straffrättsligt och civilrättsligt. Skillnaden 

mellan dessa är att civilrätten behandlar förhållanden mellan enskilda personer, medan 

straffrätten behandlar frågor mellan den enskilda personen och staten.  

 

Begreppet har trots sin oklara innebörd stor straffrättslig betydelse och termen regleras i 

Sjölagen 6:2 1994:1009 (SjöL), vilket förbinder sjömannen att handla på ett sådant sätt 

som är förenligt med gott sjömanskap. I paragrafen är det dock inte klargjort vad som 

åsyftas till att handla med gott sjömanskap. Den som bryter mot denna paragraf kan 

enligt SjöL få fängelsestraff upp till två år om brottet är grovt.  

 

Detta arbete kommer behandla gott sjömanskap ur det straffrättsliga perspektivet.  

Svensk domstol behandlar gott sjömanskap men då det inte finns någon klargöring 

angående vad gott sjömanskap innebär och omfattar är det upp till domstol att vid varje 

enskilt mål bedöma vad som inte är gott sjömanskap. Det är alltså inte utrett i 

straffrätten hur den gode sjömannen handlar, när domstol endast behandlar vad som inte 

är gott sjömanskap. Vad är då gott sjömanskap enligt straffrätten? 
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 Syfte och frågeställningar 1.1

Syftet med detta arbetet är att belysa och precisera termen gott sjömanskap ur den 

juridiska straffrättsliga synvinkeln.  

 

Syftet har brutits upp i nedanstående frågeställningar: 

 

• Vad betyder gott sjömanskap ur det straffrättsliga perspektivet? 

• Vad är oaktsamhet vad gäller gott sjömanskap? 

• Vilka personer och var geografiskt omfattas dessa personer av gott sjömanskap? 
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 Metod 2

Som metod för studien valdes en kombination av kvalitativ och rättsdogmatisk metod. 

Den rättsdogmatiska metoden faller in under kategorin kvalitativa metoder, men 

arbetsprocessen är så särpräglad att den måste betraktas som en särskild metod. Till 

grund för den rättsliga analysen har lagts ett kvalitativt urval av rättsfall och andra 

rättskällor som bearbetats i enlighet med den rättsdogmatiska metoden. Svensk domstol 

behandlar frågan om vad som inte är gott sjömanskap, att då anta att allt som domstol 

inte bedömer som inte gott sjömanskap är gott sjömanskap. Att beskriva ett förhållande 

på detta sätt där de olika delarna förutsätter varandra kallas för internala relationer.  

 

Valet att använda en rättsdogmatisk metod framför en litteraturstudie, grundar sig i att 

det inte finns några publicerade vetenskapliga arbeten på detta område. Att det inte finns 

någon tidigare forskning på detta område gör det ogenomförbart att utföra en 

litteraturstudie. Det går därför inte att ställa vetenskapliga studier mot varandra, vilket är 

grunden i en litteraturstudie (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 2016). 
 

Empirin i detta arbete har hämtats från rådande lagtexter, regler, förordningar och 

rättsfall. Urval av empiri har skett genom strategiskt bedömningsurval, det innebär att 

undersökaren själv väljer de källor som är relevanta för besvarande av frågeställningen 

(Jacobsen 2002). Valet av lagtexter, regler och förordningar har skett genom att 

samtliga ska behandla eller härleda till gott sjömanskap, andra lagtexter, regler och 

förordningar har bedömts som irrelevant för detta arbete. Rättsfallen som bearbetas har 

haft som krav att de ska pröva frågan om gott sjömanskap. Domslut med frikännande 

anses relevanta, då gränsen för oaktsamhet och ringa oaktsamhet till viss del ska 

utredas. 

 Kvalitativ metod      2.1

Valet av forskningsmetod beror på vilken typ av svar som söks med forskningen. Som 

tidigare nämnts är detta arbete baserat på en kvalitativ metod. Denna metod har valts 

med utgångspunkt från syftet, vilket är att belysa och precisera. För att besvara syftet 

krävs det att helheten beskrivs och att forskaren har ett öppet perspektiv för vad 

resultatet kan bli. Resultatet kommer inte att kunna presenteras genom statistiks data, 

men för att få god kvalitet på arbetet har det lagts stor vikt på att en röd tråd följs där 
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läsaren kan följa hur resultatet har nåtts. Den röda tråden innebär att data presenteras 

med perspektivmedvetenhet, intern logik, god kvalitet på data och legitimitet 

(Gunnarsson 2007).  

 Rättsdogmatisk metod     2.2

Den rättsdogmatiska metoden har valts för att komplettera den kvalitativa. Metoden är 

en juridisk metod som bygger på att undersöka rättskällor som erkänts inom juridiken 

och den har som syfte att utröna vad som är gällande rätt i vissa mål (Peczenik 2005). 

Denna metod har i detta arbete använts för att analysera lagtexter, regler och 

förordningar med hjälp av rättsfall. Analysen av har skett objektivt och inga subjektiva 

värderingar har lagts till lagtexter, regler eller förordningar. Dessa ger på vissa ställen 

ingen ytterligare förklaring av dess innebörd, därför har ett urval av rättsfall använts för 

att klargöra deras innebörd. Urvalet av rättsfall har skett från totalt 53 mål var av 16 mål 

ansetts relevanta för arbetet.  

 Avgränsningar 2.3

Gott sjömanskap är en internationell term. Att analysera termen ut efter vardera lands 

lagstiftning ställer stora krav på språk förståelse och vardera lands juridisk uppbyggnad. 

Denna studien har därför begränsats till svensk lagstiftning, svenska rättsfall och 

svenska fartyg med svensk flagg.  

 

Studien kommer som tidigare behandlat att begränsas till gott sjömanskap ur det 

juridiska straffrättsliga synsättet. Som tidigare nämnt finns det tre sätt att se på termen, 

straffrättsligt, civilrättsligt och vedertaget. Den civilrättsliga termen kommer inte att 

bearbetas då det finns begränsat med underlag för att bearbeta termen ur denna 

synvinkel. Den vedertagna termen kommer inte heller att bearbetas då den är av egen 

personlig uppfattning och därför odefinierbar och oanvändbar i juridiken.  

 

Det finns ett lagrum som behandlar sjövärdighet vilket är Fartygssäkerhetslagen 

2003:364 (FSL). Enligt Tiberg och Widlund är denna lag irrelevant för analysen av gott 

sjömanskap, då den endast behandlar sjövärdighet i inskränkt betydelse samt 

utrustningskrav (Tiberg & Widlund 2016). Samma slutsats om FSL har gjorts i detta 

arbete och FSL kommer därför inte att behandlas.  
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Det finns ett begrepp i sjörättslig lagstiftning som benämns som god sjöman, paragrafen 

som innehåller god sjöman finns att läsa i SjöL 6:6. Med god sjöman syftas det på 

befälhavarens skyldigheter vid sjönöd. God sjöman som term är i lydelsen nära 

besläktad med termen gott sjömanskap, men som utrett av Tiberg och Widlund handlar 

god sjöman snarast om god sjömansed (Tiberg & Widlund 2016). Detta innebär att 

begreppet inte kommer behandlas i detta arbete. 

 Etik 2.4

Innehållet i detta arbete består av offentlig data och täcks därför inte av de regelverk 

som finns för att skydda den enskilda personen vad gäller forsknings etiska regler. 

Empirin till detta arbete innehåller domslut som behandlar personuppgifter, det har 

därför valts att inte presentera några uppgifter som gör det möjligt att spåra den enskilda 

personen. Att inte presentera personuppgifter påverkar inte resultatet av analysen av gott 

sjömanskap.  

 Reliabilitet 2.5

Med en undersöknings reliabilitet avses dess precision, detta avser sannolikheten att få 

samma resultat om undersökningen görs på nytt eller om den utförs av någon annan. För 

kvalitativa studier är det främsta syftet att skaffa en bättre förståelse för vissa faktorer 

eller omständigheter (Gunnarsson 2002). Att detta arbete är grundat på rättskällor, 

innebär att reliabiliteten successivt kommer att minska med lagändringar, nya domslut 

och förändrad rättspraxis. Det har därför lagts stor vikt på att läsaren ska förstå de 

faktorer och omständigheter som påverkar termen och på så sätt uppnå en hög 

reliabilitet.     

 Validitet    2.6

Med validitet menas hur relevant resultatet av en undersökning är med hänsyn till dess 

syfte. Genom att använda en kvalitativ metod ökar möjligheten att få de svar som 

efterfrågas, problematiken är dock författarens förhållningssätt (Gunnarsson 2002). Den 

valda analysmodellen anses vara neutral och i linje med vedertagna rättsdogmatiska 

principer. Den teoretiska bakgrunden bedöms vara fullt tillräcklig och relevant för att 

behandla problemformuleringen.   
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 Teoretisk referensram 3

 Uttalanden om gott sjömanskap inom straffrätten  3.1

Det som finns att studera kring termen gott sjömanskap ur det straffrättsliga perspektivet 

är uttalanden i artiklar från tidskrifter, propositioner (Prop) och domslut. Den mest 

omfattande artikeln på detta område är publicerad av Hugo Tiberg och Mattias Widlund 

hos Svensk Juristtidning. I artikeln gjorde de en ansats att utröna vad gott sjömanskap 

innebär i domstolspraxis. De kom fram till att ”Gott sjömanskap tycks vara att ett 

beteende som enligt allmän domstols bedömning inte är vårdslöst. Någon närmare 

innebörd av begreppet har inte utmejslats i domstolspraxis” (Tiberg & Widlund 2016 

s.686). 

 

Detta uttalande togs fram genom att de bland annat studerade propositioner. Till SjöL 

finns ett antal propositioner, en proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen 

om till exempel en ny lag eller förändring av existerande lag (Regeringskansliet u.å). I 

Prop 1966:145 s.66 som är ett förslag till ändring av SjöL, har gott sjömanskap 

benämnts som: ”Korrekt uppträdande till sjöss eller riktigt bedömande av sakläget och 

rätt handlande i olika situationer till sjöss och eller i hamn”. 

 

I Prop 2005/06:160 s.200 som också är ett förslag till ändring av SjöL har ett annat 

uttalande om benämningen på gott sjömanskap gjorts. I denna proposition har gott 

sjömanskap benämnts som: ”Gott sjömanskap gäller nykterhet, respekt för 

hastighetsbegränsningar, skyddade områden och att sjötrafikregler liksom 

utrustningskrav på båtar följs”. 

 

Propositioner kan användas och används i domstol som en vägledning i bedömningen 

om gott sjömanskap förelegat. Några uttalanden som gjorts i domstol som har använts 

för vägledningen i bedömningen av gott sjömanskap är det från Hovrätten övre 

Norrland (HovR ÖN), uttalandet löd som sådant: 

 
När det gäller frågan om vad som avses med gott sjömanskap i 20 kap. 2 § sjölagen framgår av 

förarbetena till lagen att härmed avses närmast ett korrekt uppträdande till sjöss eller riktigt 

bedömande av sakläget och rätt handlande i olika situationer till sjöss eller i hamn. Under denna 
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bestämmelse faller in sådana fall som att befälhavaren går till sjöss med fartyg under sådant väder 

eller sådana förhållande att säkerheten för fartyg och ombordvarande äventyras. 

(HovR ÖN:ns mål RH 1998:51) 
 

I uttalandet ovan användes lydelsen förarbeten. Ett förarbete är ett samlingsbegrepp för 

propositioner, utredningar och betänkanden. I texten ovan syftar förarbetena till 

propositioner. Ett annat uttalande som har gjorts av Högsta domstolen (HD) löd som 

sådant: 

 
Av de åsyftade uttalandena framgår att därmed närmast avses ett korrekt uppträdande till sjöss 

eller riktigt bedömande av sakläget och rätt handlande i olika situationer till sjöss eller i hamn. 

Vidare sägs att varje fel som begås till sjöss och kan leda till en sjöolycka inte innefattar en 

försummelse av vad gott sjömanskap kräver och att ett visst utrymme för ursäktlig felbedömning 

föreligger. 

(HD:s mål NJA 2000 s.234) 

 Regler, lagar och förordningar som behandlar gott sjömanskap 3.2

Kärnan i vår sjörättsliga lagstiftning är SjöL. Den består av 23 kapitel och upptar bland 

annat frågor om fartygs nationalitet och registrering, befälhavar ansvar, redar ansvar, 

ansvar vid kollision och sjörättsligt straffansvar. Den mest centrala regleringen 

angående gott sjömanskap finns i 6:2 av denna lag och paragrafen säger att:  

 
Befälhavaren skall se till att fartyget framförs och handhas på ett sätt som är förenligt med gott 

sjömanskap. Han skall känna till de påbud och föreskrifter som gäller för de farvatten som fartyget 

skall trafikera och på de orter det skall anlöpa. 

 

Enligt denna paragraf ska befälhavaren se till att fartyget handhas och framförs på ett 

sätt som är förenligt med gott sjömanskap. Paragrafen förbinder inte endast 

befälhavaren till att bruka gott sjömanskap utan den förbinder alla som handhar och 

framförfartyget. Befälhavare är benämningen på den högst ansvariga ombord på ett 

fartyg eller annan farkost (Tiberg, Schelin & Widlund 2016). Enligt Internationella 

Sjövägsreglerna TSFS 2009:44 (IntSjöR) avses med fartyg ”…varje farkost, inklusive ej 

deplacerande farkost, WIG-farkost och sjöflygplan, som används eller kan användas till 

transport på vattnet”. För den som brister i gott sjömanskap finns straffsanktionerna i 

SjöL 20:2, som säger att:  
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Den som brister i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka döms, om inte oaktsamheten är 

ringa, för vårdslöshet i sjötrafik till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, skall 

dömas till fängelse i högst två år. 

 

Detta innebär att om någon ska döma till att ha brustit i gott sjömanskap, ska denna 

brista i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka och att oaktsamheten inte kan 

bedömas som ringa. Att en handling är ringa innebär att inte varje fel som begås till 

sjöss och som kan leda till en sjöolycka innefattar en straffbar försummelse. Tiberg och 

Widlund utrönande att begreppet sjöolycka inte enbart ska avse olyckor som 

uppkommit eller inte uppkommit. Begreppet skall tolkas vidsträckt och inte endast avse 

olyckor av större art (Tiberg & Widlund 2016).  

 

De IntSjöR reglerar fartygs skyldigheter vad gäller undvikande av kollision. De nu 

gällande bestämmelserna är från 2008 och de har översatts till svenska, men det är den 

engelsk- och franskspråkiga versionerna som officiellt gäller (Tiberg, Schelin & 

Widlund 2016). Reglerna har i Sverige satts i kraft genom Sjötrafikförordningen 

1986:300 (SjöTF), som i 1:2 föreskriver att de IntSjöR gäller för all sjötrafik inom 

Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. SjöTF gäller enligt 1:4 av samma lag ihop 

med de IntSjöR för svenska fartyg även utanför den nämnda områdena, i den mån att de 

inte strider mot tillämpliga lokala regler. I de IntSjöR finns regel 2:a, vilket är en av det 

mest grundläggande bestämmelserna om gott sjömanskap, regelen säger att: 

 
Ingenting i dessa regler fritar ett fartyg, eller fartygets ägare, redare, befälhavare eller besättning, 

från ansvar för följderna av att ha underlåtit att följa dessa regler. Reglerna fritar inte heller ett 

fartyg, eller fartygets ägare, redare, befälhavare eller besättning, från ansvar för följderna av att ha 

underlåtit att vidta de försiktighetsåtgärder som anses ingå i gott sjömanskap eller som kan komma 

att krävas vid rådande omständigheter. 

 

Med innebörd av lydelsen i regel 2:a skall gott sjömanskap brukas före de IntSjöR i de 

situationer som så kräver. Denna regel omfattar inte enbart fartygets navigering och 

manövrering, utan även exempelvis maskin- radiotjänsten. Bestämmelserna är 

tillämpbar på handel- och nöjessjöfart för fartyg som ligger förtöjda eller för ankars 

(Tiberg, Schelin & Widlund 2016). SjöTF innehåller i 1:5 ett stadgande vad som avses 

med gott sjömanskap: ”En sjötrafikant skall visa gott sjömanskap och iaktta den omsorg 

och varsamhet som till förekommande av sjöolycka betingas av omständigheterna”. 

Enligt Tiberg och Widlund är denna bestämmelse begränsad till nautiska förhållanden, 
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samtidigt omfattas varje sjötrafikanter (Tiberg & Widlund 2016). En trafikant på land är 

en person som vistas på väg och hit räknas inte enbart de som färdas i ett fordon som 

trafikant, utan alla som befinner sig på vägen (Nationalencyklopedin u.å). Med 

antagande att lydelsen för sjötrafikant är densamma som på land skulle det innebära att 

gott sjömanskap omfattar all som vistas på sjön. 

 Sjövärdighet och redarens ansvar vad gäller sjövärdigheten 3.3

Det grundläggande stadgandet om sjövärdighet i svensk lagstiftning finns i  

SjöL 1:9, paragrafen säger att:  
 

Ett fartyg skall, när det hålls i drift, vara sjövärdigt, vari också innefattas att det är försett med 

nödvändiga anordningar till förebyggande av ohälsa och olycksfall, bemannat på betryggande sätt, 

tillräckligt provianterat och utrustat samt så lastat eller barlastat att säkerheten för fartyg, liv eller 

gods inte äventyras. 

 

Enligt Tiberg och Widlund har traditionellt sjövärdighet avsett ett fartygsskrov och dess 

fast monterad utrustning, detta har betecknats som sjövärdighet i inskränkt betydelse 

Medans annan utrustning, proviant, bemanning och last hänförs till resvärdigheten av ett 

fartyg. Tillsammans utgör dessa två egenskaper vad som benämns som sjövärdighet i 

vidsträckt betydelse. Kravet på gott sjömanskap ansluter främst till ett fartygs 

bemanning, vilket hänförs till resevärdigheten (Tiberg & Widlund 2016). 

 

Kapitel 7 i SjöL rör redande i fartyg och någon entydig definition av begreppet redare 

finns inte i denna lag. Traditionellt avses med redare den som utrustar ett fartyg och 

håller det i drift. Utgångspunkten har varit att den som äger fartyget eller anställer 

befälhavaren och besättningen är redare, men vid så kallade bareboatavtal har inhyraren 

den rollen, och motsvarande kan gälla befraktaren vid tidsbefraktning (Tiberg, Schelin 

& Widlund 2016). Enkelt uttryckt, är redaren den som ombesörjer ett fartygs drift. 

 

En redare skulle teoretiskt sett kunna bli dömd till att ha brustit i gott sjömanskap. 

Antigen med hänvisning till SjöL 20:15 som i sin tur hänvisar till Brottsbalkens 

1962:700 (BrB) medverkansregel. Denna regel utökar straffansvaret så att det teoretiskt 

sett skulle kunna omfatta en redare som på något vis medverkar till någon annans 

vårdslöshet i sjötrafik, men straff delas inte ut enligt denna paragraf om gärningen är 

belagd med strängare straff i BrB. Det skulle även vara teoretiskt möjligt genom 
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hänvisning till SjöL 6:1 att döma en redare för att ha brustit i gott sjömanskap, 

paragrafen säger att: 

 
Befälhavaren skall innan en resa påbörjas se till att fartyget är sjövärdigt enligt 1 kap. 9 §. Under 

resan skall befälhavaren vaka över att fartyget hålls i sjövärdigt skick efter vad som nu sagts. Om 

fel eller brist i sjövärdigheten inte kan avhjälpas genast, skall befälhavaren omedelbart underrätta 

redaren eller den som i redarens ställe har befattning med fartyget. 

 

Denna paragraf säger att befälhavaren ska se till att ett fartyg är sjövärdigt innan en resa 

påbörjas och under resans gång. Som tidigare nämnt i detta kapitel är ett fartygs 

sjövärdighet förknippad med resvärdigheten och resevärdigheten ansluter till gott 

sjömanskap. Fel eller brister i sjövärdigheten som inte kan avhjälpas genast ska 

befälhavaren underrätta redaren. Genom att redaren fått denna vetskap kan denne dömas 

ut efter samma paragraf som befälhavaren, om redaren försummar att avhjälpa fel eller 

brister i sjövärdigheten som denne är medveten om.  

 Rättsfall  3.4

Detta kapitel innehåller rättsfall som är relevanta för analysen och preciseringen av gott 

sjömanskaps i straffrätten. Rättsfallen har formaterats till ett lättläst format, vilket 

betyder att rättsfallen har kortats ner och endast de väsentliga delarna presenteras. 

Rättsfallen har också kategoriserats i kategorier där innehållet har en ledande fråga som 

överensstämmer med frågeställningen.   

3.4.1 Ouppmärksamhet och alkoholpåverkan 

HD:s domslut mål NJA 1974 s.675 I. Norrtälje tingsrätt (TR) dömde befälhavaren för 

att ha brustit i gott sjömanskap, då denne varit så påverkad av alkoholhaltiga drycker att 

han på ett ej betryggande sätt kunde fullgöra vad som ålåg honom. Hovrätten (HovR) 

ogillade TR:s dom och frikände befälhavaren. HovR ansåg att befälhavarens förmåga att 

bemästra uppgifter inte varit väsentligt nedsatt, detta med hänsyn till vad som blivit 

utrett rörande förhållandena på platsen och det kan inte anses bero på någon 

felbedömning från befälhavaren. HD fastställde HovR:ns dom.  

I HD:s domslut från mål NJA 1974 s.675 II, ansåg TR att befälhavaren var så påverkad 

av alkohol att han inte på ett betryggande sätt kunnat utför vad som ålegat honom, då 

han somnat kommit ur kurs och gått upp på land. TR dömde befälhavaren för att ha 
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brustit i gott sjömanskap, då de ansåg att minimikrav är att befälhavaren är i sådan 

fysisk och psykisk kondition att han fortlöpande kan övervaka båtens framförande. 

HovR och HD fastställde TR:ns dom. 

I HD:s mål NJA 2004 s.764 har två fritidsbåtar haft en kontrakurs vilket lett till en 

kollision. TR dömde båda båtförarna för att ha brustit i gott sjömanskap, då de brustit i 

gott sjömanskap genom att vara ouppmärksam på båtarnas kurs och position samt ha 

hållit en allt för hög fart för omständigheterna och med följd att de inte i tid observerat 

varandra. HovR och HD fastställde TR:ns domslut.  

 

I Svea HovR:s mål RH 1993:62 yrkade åklagaren på att befälhavaren brustit i gott 

sjömanskap då han framfört en motorbåt trots att han varit så påverkad av 

alkoholhaltiga drycker att han inte på ett betryggande sätt kunnat utföra vad som ålegat 

honom. Befälhavaren har under färden brustit i gott sjömanskap genom att vara 

ouppmärksam på båtens manövrering vilket fått till följd att han kört upp på land. 

Befälhavaren yrkade på att han kört upp på land på grund av fel på autopiloten. TR 

dömde befälhavaren för att ha brustit i gott sjömanskap även då ett fel på autopiloten 

kunde ha medverkat till olyckan. HovR fastställde TR:ns domslut.  
 

I Svea HovR:s mål RH 1986:8 yrkade åklagaren ansvar för befälhavaren som lagt till i 

närheten av en brygga. Befälhavaren gick och la sig under däck för att sova utan att  

förvissa sig om att båten var ordentligt förankrad eller förtöjd. Till följd har risk 

förelegat att båten ska driva ut i närliggande farled. TR styrkte åklagarens åtal och 

befälhavaren dömdes för att ha brustit i gott sjömanskap. HovR fastställde TR:ns dom. 

 

I Göteborgs TR mål ND 2009 s.54 hade befälhavaren somnat under tjänstgöring, vilket 

fått till följd att fartyget gått på grund. TR fastställde att olyckan inte skett på grund av  

brott mot vilotidsbestämmelserna, men då befälhavaren inte varit tillräckligt utvilad har 

denne brustit i gott sjömanskap. 

3.4.2 Underlåtenhet att fullfölja de uppgifter som åligger ens arbetsroll  

I HD:s mål NJA 1974 s.535 kolliderade ett fartyget med en fiskebåt. Kollisionen skedde 

på grund av att styrman inte varit införstådd med att han skulle ta över vakten när 

befälhavaren tillfälligt avlägsnat sig från bryggan. TR fastställde att kollisionen kunnat 

undvikas om styrman vidtagit erforderliga åtgärder, vilket ålegat honom som styrman. 
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TR dömde styrman för att ha brustit i gott sjömanskap. HovR ändrades domslutet, men 

HD fastställde sedan TR:ns dom mot styrman.  

 

I HovR:ns mål RH 1998:51 yrkade åklagare ansvar mot bolagsägaren som fört en kanot 

med passagerare ned för en fors och kantrat. TR klargjorde att bolagsägaren fört befäl 

över kanoten och denna kom att dömas för att ha brustit i gott sjömanskap. Genom att 

försöka forcera forsen utan att ha gjort en noggrann iakttagelse av forsens vattenföring 

och genom att inte tillse att passagerare burit våtdräkt har bolagsägaren brustit i gott 

sjömanskap. HovR fastställde TR:ns dom. 

3.4.3 Internationella sjövägsreglerna  

Stockholm TR:s mål nr B 16787-15, kollision mellan två motorbåtar. Befälhavaren av 

den ena båten frikändes, medans befälhavaren av den andra båten dömdes för att ha 

brustit i gott sjömanskap. Befälhavaren dömdes för att inte ha anpassat sin fart och utkik 

till rådande siktförhållanden, samt iakttagit föreskriven väjningsplikt. Denna har utgjort 

ett brott mot reglerna 5, 6 och 15 i de IntSjöR.  

Liknande mål där befälhavaren dömts för att ha brustit i gott sjömanskap på grund av 

brott mot de IntSjöR. Göteborgs TR mål nr B 4021-16, Stockholms TR mål nr B 12997-

15, Stockholms TR mål nr B 13058-15 och Svea HovR:s mål NJA 2004 s.764.  

 

3.4.4 Oaktsamhet och ringa oaktsamhet 
 
I HD:s mål NJA 2000 s.234 dömde TR den alkoholpåverkade befälhavaren som kört på 

ett stenfundament till grovt sjöfylleri enligt SjöL 20:5. Fallet ogillades av HovR och 

befälhavaren befriades från sitt ansvar i SjöL 20:5 och dömdes i stället för att ha brustit i 

gott sjömanskap. Befälhavarens oaktsamhet kunde inte bedömas som ringa, då han hade 

passagerare med sig ombord. HD fastställde HovR:ns dom.  

I Göteborg TR:s mål nr B 6243-14 fastställdes det att befälhavaren inte medvetet slarvat 

med framförandet av fartyget, då han inte känt till felet på autopiloten. TR ansåg att 

befälhavaren endast i ringa mån varit oaktsam och denne frikändes. 
      

I Kalmar TR:s mål nr B 1988-13 är det klargjort att befälhavaren som kört på grund ska 

dömas för att ha brustit i gott sjömanskap, då han varit oaktsam genom att inte vara 
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uppmärksam på fartygets kurs. Befälhavaren hade seglat längs farleden många gånger 

och var väll medveten om grundet och därför kunde inte TR anse målet som ringa.  
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 Resultat 4

 Inledning 4.1

Den som brustit i gott sjömanskap kommer enligt SjöL 20:2 att dömas för vårdslöshet i 

sjötrafik, om oaktsamheten inte är ringa. De flesta mål som tas upp i domstol har 

föregåtts av en sjöolycka och det är därför upp till domstol att bedöma om olyckan har 

förekommit på grund av sådan oaktsamhet att den inte kan bedömas som ringa. Ringa 

oaktsamhet är inte straffbart, att det inte är straffbart innebär att den som förfarit på ett 

sätt som enligt domstol bedömts som ringa har tillämpat gott sjömanskap. Genom att 

titta närmre på omständigheterna kring gränsen mellan ringa och inte ringa kan det 

bedömas vad som är förenligt med gott sjömanskap. Rubrikerna som följer fram till 

4.1.5 speglar de omständigheter som från de analyserade rättsfallen ansetts som den 

avgörande faktorn för att dömas till att ha brustit i gott sjömanskap. Rubrikerna efter 

4.1.5 i detta kapitel följer en annan modell där lagtext har sammanställts för att nå  

resultatet, lagtexten har kompletterats med rättsfall på de berörda områdena. 

 

4.1.1 Bristande uppmärksamhet 
 
Minimikravet vad gäller uppmärksamhet och gott sjömanskap sägs i HD:s mål NJA 

1974 s.675 II vara att, befälhavaren skall vara i sådan fysisk och psykiskt kondition att 

han fortlöpande kan övervaka fartygets framförande. Vilket i detta mål befälhavaren 

brast i då han somnade och kom ur kurs och gick upp på land. Genom att somna har 

befälhavaren inte uppfyllt minimikraven vad gäller uppmärksamhet. Befälhavaren 

dömdes därför till att ha brustit i gott sjömanskap. Ett annat mål där befälhavarens 

bristande uppmärksamhet ledde till en olycka är HD:s mål NJA 2000 s.234. Domstolen 

bedömde att befälhavarens oaktsamhet inte kunde bedömas som ringa, detta med 

hänsyn till att han hade passagerare ombord. Detta mål tyder på att ett högre krav ställs 

på uppmärksamhet då risk för andras liv är förhöjd. 
 

4.1.2 Alkoholpåverkan och framförande av farkost på sjön 
 
I Svea HovR mål nr RH 1993:62 yrkade befälhavaren på att grundstötningen skett på 

grund av fel på autopiloten. TR fastställde dock att oaktsamheten inte kunde bedömas 

som ringa på grund av befälhavarens alkoholpåverkan även då det inte kunde uteslutas 

att ett fel på autopiloten bidragit till grundstötningen. Detta mål kan jämföras mot 
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Göteborgs TR:s mål nr B 6243-14, målet har ett liknande händelseförlopp som det 

tidigare nämnda, där ett fel på autopiloten var möjlig bidragande faktor till 

grundstötningen. I det senare målet hade befälhavaren inte någon uppmätbar 

alkoholkoncentration i blodet. Därav ogillades TR åtalet för befälhavaren, då han inte 

medvetet slarvat med framförandet och därför bedömes handlingen som ringa. Dessa 

två fall av liknande art påvisar en gräns där alkoholkoncentrationen var den avgörande 

faktorn vid bedömningen om de framfört sina fartyg i strid mot vad som gäller gott 

sjömanskap. Det tycks således innebära att en olycka som frambringas av  

alkoholpåverkan inte är gott sjömanskap. 
 

4.1.3 Underlåtenhet att fullfölja de uppgifter som åligger ens befattning 
 
I HD:s mål NJA 1974 s.675 färdades befälhavaren med sitt fartyg under dåligt väder i 

ett välbekant område där denne kände till de grund som fanns i området. Grundet som 

föranlett olyckan var utmärkt med en prick och befälhavaren vidtog åtgärder för 

grundet, men på grund av de rådande sikt- och väderförhållandena grundstötte fartyget. 

På grund av de rådande förhållandena kunde det ej anses att grundstötningen berott på 

någon felbedömning hos befälhavaren och denne frikändes. Ett liknande mål är det i 

Kalmar TR mål nr B 1988-13 där befälhavaren var välbekant med området som denne 

framförde sitt fartyg i, men ändå grundstötte. I detta mål kunde oaktsamheten inte 

bedömas som ringa och befälhavaren dömdes. Befälhavaren var väl medveten om 

grundet men var inte uppmärksam på fartygets kurs och fart och vidtog därför inga 

åtgärder för att undvika grundet. Med detta tycks gott sjömanskap innebära att en 

vidtagen åtgärd, som ändå leder till en olycka, är gott sjömanskap. Detta kan påvisas 

ytterligare i HD:s mål NJA 1974 s.535 där styrman som uppehöll sig på bryggan inte 

uppfattade att denne blivit given ansvaret av fartygets framförande. Genom att ej 

vidtagit någon åtgärd för att undvika kollision med fiskefartyget på skärande kurs, vilket 

ålåg den som styrman. Dömdes styrman till att ha brustit i gott sjömanskap. 
 

4.1.4 Att inte tillämpa föreskrifter och påbud 
 
Det åligger befälhavaren enligt SjöL 6:2 att känna till de påbud och föreskrifter som 

gäller för de farvatten fartyget skall trafikera och på de orter de ska anlöpa. Denna 

koppling kan bland annat ses i Stockholm TR:s mål nr B 16787-15 där befälhavaren 

genom sin underlåtenhet att anpassa sin fart och utkik till rådande siktförhållande samt 

iaktta föreskriven väjningsplikt utgjort ett brott mot reglerna 5, 6 och 15 i de IntSjöR. 
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Flera mål som har domslut baserat på de IntSjöR och som analyserats där utgången för 

målen varit att befälhavaren har brustit i gott sjömanskap är: HD:s mål NJA 2004 s.764, 

Göteborg TR:s mål nr B 4021-16, Stockholms TR:s  mål nr B 12997-15, Stockholms 

TR:s mål nr B 13058-15 och Svea HovR:s mål NJA 2004 s.764. Utmärkande för dessa 

mål är att de flesta har dömts på grund av att de har brustit i utkik. 

 

4.1.5 Bristande sjövärdighet 
 
Sjövärdigheten i fartyg kan delas upp i två delar, dock är det bara en del som faller in 

under gott sjömanskap. Den delen som faller in under gott sjömanskap betecknas som 

resevärdigheten i fartyg och ansluter till fartygs bemanning. Enligt SjöL 6:1 ska en 

befälhavare se till att ett fartyg är sjövärdigt i enlighet med 1:9 av samma lag. De delar 

av SjöL 1:9 som faller in under gott sjömanskap är att fartyget är, ”…bemannat på 

betryggande sätt, tillräckligt provianterat och utrustat samt så lastat eller barlastat att 

säkerheten för fartyg, liv eller gods inte äventyras”. Att fartyg ska vara bemannat på 

betryggande sätt kan påvisas i Göteborgs TR:s mål ND 2009 s.54. Befälhavaren 

somnade under tjänstgöring men hade inte brutit mot några vilotidsbestämmelser. TR 

dömde befälhavaren till att ha brustit i gott sjömanskap för att denne inte var tillräckligt 

utvilad. 

 Var är gott sjömanskap tillämpbart 4.2

Regel 2:a i de IntSjöR innehåller en av de mest grundläggande bestämmelsen om gott 

sjömanskap, men det klargörs dock inte i detta regelverk vart gott sjömanskap ska 

brukas. SjöTF föreskriver i 1:2 att de IntSjöR gäller för all sjötrafik inom Sveriges 

sjöterritorium och ekonomiska zon. SjöTF gäller enligt 1:4 av samma lag ihop med de 

IntSjöR för svenska fartyg även utanför den nämnda områdena, i den mån att de inte 

strider mot tillämpliga lokala regler. Gott sjömanskap ska alltså tillämpas inom Sveriges 

sjöterritorium och ekonomiska zon, samt utanför dessa områden i den mån de inte 

strider mot lokala regler.  

 

Bestämmelserna i regel 2:a om gott sjömanskap är även tillämpliga då ett fartyget är 

förtöjt eller ligger för ankars. Detta kan ses i Svea HovR:s mål RH 1986:8 där TR 

bedömde att befälhavaren var så påverkad av alkohol att han inte på ett betryggande sätt 

förvissat sig om att båten förtöjs eller ankrats korrekt innan denne gått och lagt sig. Där 

av kom befälhavaren att dömas till att ha brustit i gott sjömanskap. Samma mål påvisar 
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också att gott sjömanskap är tillämpbart då ingen sjöolycka har skett, som tidigare 

behandlats.  

 Vilka personer omfattas av gott sjömanskap 4.3

Enligt SjöTF 1:5 omfattas alla sjötrafikanter av gott sjömanskap. Som behandlat antas 

det att lydelsen sjötrafikant har samma betydelse som en trafikant på land. Vilket 

betyder att sjötrafikant ska omfatta alla personer som vistats på sjön och inte enbart de 

som framför en farkost. Lydelsen av regel 2:a i de IntSjöR styrker till viss del det som 

antagits om lydelsen av sjötrafikant. Regeln säger att inga regler i detta regelverk fritar 

något fartyg, dess redare, befälhavare eller besättning från att tillämpa gott sjömanskap. 

Det ska även tillägas att med fartyg avses i de IntSjöR alla farkoster som kan eller 

används för transport på vatten. 

 

Samma regel, regel 2:a säger att gott sjömanskap ska tillämpas för maskin- och 

radiotjänsten. Regeln ska även tillämpas på såväl handels- som nöjessjöfart, vilket kan 

ses i Stockholm TR:s mål nr B 12997-15 som påvisar att nöjessjöfart även inkluderas. 

Som tillägg kan det konstateras att regeln är tillämpbar inom det militära, vilket kan ses 

i Svea HovR:s mål NJA 2004 s.764 där båtchefen brast i gott sjömanskap. 

 

Ansvaret för vilka som omfattas av begreppet gott sjömanskap kan teoretiskt utvidgas 

ytterligare med innebörden i SjöL 6:1 som behandlar sjövärdighet och i SjöL 20:15 som 

behandlar annans medverkan till vårdslöshet i sjötrafik. En redare som vet om brister i 

sjövärdigheten och inte avhjälper dessa, skulle teoretiskt kunnat dömas till att ha brustit 

i gott sjömanskap. Detta innebär således att en person i land teoretiskt också kan dömas 

för att ha brustit i gott sjömanskap, men det ska tilläggas att dennes ansvars ska 

begränsas till resevärdigheten i fartyg. Resevärdigheten är den del av sjövärdigheten 

som faller in under gott sjömanskap och denna del behandlar betrygande bemanning. 

Det finns inga rättsfall att tillgå som styrker det ansvar om sjövärdighet som kan ges till 

redaren, men en antydan skulle kunna vara HovR:s mål RH 1998:51. Där det inte var 

klargjort innan incidenten vem ombord som var befälhavare. HovR bedömde att redaren 

var befälhavare på grund av dennes bolags ägarskap och att denne var ombord. Redaren 

kom således att dömas till att ha brustit i gott sjömanskap på grunderna i SjöL 6:2, som 

befälhavare. Hade inte HovR fastställt att redaren var befälhavare är det möjligt att 

denne istället hade blivit dömd som redaren på grunderna i SjöL 6:1.  
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 Diskussion 5

Syftet med detta arbetet var att belysa och precisera termen gott sjömanskap ur den 

juridiska straffrättsliga synvinkeln. Belysningen av termen har skett genom presentation 

av de lagrum som behandlar gott sjömanskap, lagrummen har kompletterats med 

relevanta rättsfall för att skapa en helhetsbild av termen. Denna helhetsbild anses 

fullgod för belysningen av termen ur den valda synvinkeln. Däremot anses 

preciseringen av termen inte tillräcklig, då gott sjömanskap endast preciserats på ett 

fåtal punkter.   

 

För att besvara syftet bröts syftet upp i nedanstående frågeställningar: 

 

• Vad betyder gott sjömanskap ur det straffrättsliga perspektivet? 

• Vad är oaktsamhet enligt domstol vad gäller gott sjömanskap? 

• Vilka personer och var geografiskt omfattas dessa personer av gott sjömanskap? 

 

Resultatet visar att gott sjömanskap ska omfattat alla som färdas eller vistas på sjön. Det 

ska även omfatta alla typer av farkoster som kan eller används för transport på vatten. 

Omfattningen av personer som ska tillämpa gott sjömanskap har också teoretiskt 

utvidgats, genom redarens ansvar vad gäller sjövärdighet. Tolkningen är teoretisk men 

det innebär att en person i land också omfattas av gott sjömanskap. Det ska nämnas att 

ansvaret ska begränsas till den säkra bemanningen av fartyg. Det finns dock lagrum för 

redaren som behandlar den säkra bemanningen av fartyg, redaren kommer att dömas 

enligt dessa lagrum före denne döms för att ha brustit i gott sjömanskap. Trots detta ska 

redaren bruka gott sjömanskap då det finns lagrum om gott sjömanskap som täcker 

denne. Något som inte behandlades i den teoretiska referensramen var det att gott 

sjömanskap ska brukas inom det militära, vilket påvisades i resultatet. 

 

De personer som omfattas av gott sjömanskap ska enligt resultatet bruka gott 

sjömanskap inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon, på fartyg som ligger till 

ankars eller fartyg som är förtöjda. Området för att bruka gott sjömanskap gäller även 

för svenska fartyg utanför de nämnda områdena så länge de inte strider emot de lokala 

regler som kan finnas för ett område. Det ska tillägas att SjöL har tillkommit genom 

internationella överenskommelser (Tiberg, Schelin & Widlund 2016), vilket betyder att 

gott sjömanskap mest troligen gäller för alla nationer som bedriver sjöfart. Att de 
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engelsk- och franskspråkiga versionerna av IntSjöR officiellt gäller borde innebär att 

gott sjömanskap är tillämpbart inom dessa länders sjöterritorium och ekonomiska zon. 

Det ska vidare upplysas att detta arbete har avgränsats till svensk lagstiftning, svenska 

rättsfall och svenska fartyg med svenskflagg. Det har därför inte lagts något större 

arbete på att utarbeta var gott sjömanskap gäller utanför Sveriges sjöterritorium. 

 

Vad som enligt domstol tycks vara en oaktsam handling, är enligt resultatet en handling 

som antingen är medveten eller en handling som av erfarenhet befälhavare borde ha 

känt till. De punkter som har preciserats som en sådan handling är att, framföra ett 

fartyg på ett ouppmärksamt sätt, framföra ett fartyg med alkoholpåverkan, föreskrifter 

och påbud som finns för det område och den farkost som denne färdas i inte 

upprätthålls, inte vidta de åtgärder som kan förväntas av dig i den ställning du har 

ombord och fartyget inte är sjövärdigt vad avser bemanning.   

 

I resultatet har det konstaterats att alkoholpåverkan inte är förenligt med gott 

sjömanskap. I Prop 2005/06:160 s.200 sägs det att gott sjömanskap gäller bland annat 

nykterhet till sjöss, vilket överensstämmer med den slutsats som har gjorts till detta 

arbete. Något som då tycks anmärkningsvärt är de rättsfall där befälhavaren blivit 

frikänd även då han varit berusad. En förklaring kan vara att dessa mål är äldre och 

synen på alkoholkonsumtion och gott sjömanskap har förändrats med tiden. År 2010 

tillkom 20:4 i SjöL, vilket innebar att en promillegräns av 0,2 infördes för all sjötrafik 

inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Denna nya paragraf styrker det om 

att rättspraxis och synen på alkoholkonsumtion till sjöss har förändrats med tiden. 

Paragrafen innebär också att om man framför ett fartyg under alkoholpåverkan kommer 

man nu mera inte dömas till att ha brustit i gott sjömanskap, utan istället dömas för 

sjöfylleri. Att framföra ett fartyg nyktert bör fortfarande anses som gott sjömanskap, då 

gott sjömanskap innefattar att man framför sitt fartyg på ett betryggande sätt vad avser 

bland annat uppmärksamhet. Påverkan av alkohol sänker graden av medvetenhet och så 

även ens förmåga att vara uppmärksam.  

 

Något som också tycks anmärkningsvärt som resultatet visar, är de mål där befälhavaren 

ha blivit frikänd på grund av förmildrande omständigheter. I dessa mål har 

befälhavarens förmåga att förutse det fortsatta händelseförloppet varit begränsad, eller 

så har förhållandena varit sådana att vidtagna åtgärder inte gett den efterfrågade effekt 
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som krävts för att undvika olycka. Detta tyder på att domstol anser att gott sjömanskap 

ska ges visst utrymme för felbedömning. Ett uttalande gjordes i HD:s mål NJA 2000 

s.234, vilket säger att varje fel som begås till sjöss inte innefattar en försummelse av 

gott sjömanskap och ett visst utrymme för felbedömning finns. Uttalande 

överensstämmer med det resultat som tidigare framgått om att gott sjömanskap ska ges 

visst utrymme för felbedömning. Det finns dock ett uttalande i Prop 1966:145 s.66 som 

inte överensstämmer med resultatet. I uttalandet sägs det att gott sjömanskap är ett 

riktigt bedömande av sakläget och rätt handlande i olika situationer. Uttalandet ger inget 

utrymme för viss felbedömning och säger således emot det som tidigare klargjorts vad 

gäller att gott sjömanskap ska lämnas utrymme för felbedömning. Av de analyserade 

rättsfallen i resultatet tycks domstol ta hänsyn till detta utrymme och uttalandet bör 

anses felaktigt. 

 

Ett mönster som framgått i resultatet är det att många är oaktsamma vad gäller utkik. Att 

hålla noggrann utkik bör vara något av det mest väsentliga i framförandet av ett fartyg, 

detta tycks tyda på okunskap kring lagstiftningen om utkik eller ett medvetet 

risktagande av sjömannen vad gäller utkik. 

 

Vad gott sjömanskap betyder inom straffrätten tycks enligt resultatet vara ett sådant 

beteende som domstol inte bedömer som oaktsamt, någon vidare utredning av begreppet 

har inte kunnat göras. Tiberg och Widlund har i deras artikel om gott sjömanskap 

benämnt gott sjömanskap som, ”…ett beteende som enligt allmän domstols bedömning 

inte är vårdslöst…” (Tiberg & Widlund 2016 s.686). Denna benämning av gott 

sjömanskap är nära besläktad med den benämning som har gjorts ifrån detta arbete. I 

detta arbete benämns beteendet som oaktsam och inte vårdslöst, oaktsamt är den mest 

frekvent återkommande benämningen på handlingen som är eller inte är förenlig med 

gott sjömanskap som brukats i de analyserade målen. Vårdslöshet och oaktsamhet är 

egentligen benämning på samma sak, att handla med culpa (Nationalencyklopedin u.å). 
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 Metoddiskussion 5.1

Till en början skulle detta arbete utförts som en kvalitativ litteraturstudie, men efter 

utfärd efterforskning på området ansågs det att kunskapen kring begreppet var så pass 

begränsad att en sådan studien inte var genomförbar. För att utöka kunskapen kring 

begreppet föl metodvalet istället på en kvalitativ rättsdogmatisk metod, där man har 

hållit sig i linje med vedertagna rättsprinciper för att på så sätt skapa ett arbete med hög 

validitet.  

 

Syftet med detta arbete var att belysa och precisera termen gott sjömanskap. Den del av 

detta arbete som har utgått från att belysa termen har den kvalitativa metoden lämpats 

bra, då utgångspunkten i den valda kvalitativa metoden är att beskriva de faktorer och 

omständigheter som finns kring begreppet gott sjömanskap för att på så sätt skapa en 

helhetsbedömning. Den valda kvalitativa metoden har i dessa avseenden också påverkat 

resultatet negativt då preciseringen av termen endast kunnat göras på ett fåtal punkter. 

De punkter som har kunnat fastställas har fastställts tack varare den rättsdogmatiska 

metoden, då man jobbat systematiskt kring lagtext och rättsfall. Att använda en 

rättsdogmatisk metod för att utröna vad gott sjömanskap innefattar, innebär att man 

utreder vad som inte är gott sjömanskap för att sedan anta att allt annat är gott 

sjömanskap. Att exakt bedöma vad som är gott sjömanskap enligt denna metod kräver 

att alla områden som inte är gott sjömanskap har blivit behandlade i domstol. Detta har 

således inte kunnat göras då svensk domstol inte har berört så många mål inom detta 

område. Vilket innebär att vi inte kunnat bedöma vad gott sjömanskap är, utan istället 

bedömt vad som inte är gott sjömanskap på några få punkter.  

 

För att uppnå en hög reliabilitet och validitet har utgångspunkten varit att lagtext ska 

tolkas objektivt. Där lagtexten har lämnat luckor för tolkning, har subjektiva tolkningar 

använts för att fylla dessa luckor, men det ska nämnas att dessa subjektiva tolkningar 

kommer ifrån andra lagtexter, rättsfall eller propositioner. Genom detta anses det att hög 

reliabilitet och validitet har uppnåtts. Arbetet hade kunnat uppnå en högre reliabilitet 

genom att endast tolka lagtexten objektivt, men detta hade påverkat validiteten så pass 

att syftet inte hade blivit besvarat. Hade arbetet istället utgått från en kvantitativ metod 

hade gott sjömanskap antagligen preciserats på flera punkter, men det hade också 

inneburit att belysningen blivit undermålig. En kvantitativ studie hade inte varit 

genomförbar innan denna studie gjort, då kunskap på området är så pass  begränsad att 
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det först krävs en kvalitativ studie på området för skapa en grund som man sedan kan 

bygga vidare ifrån. 
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 Vidare studier 6

Något som tycks intressant efter färdigställandet av denna studie med en kvalitativ 

metod är att utföra en kvantitativ studie på samma område, där syftet är att vidare 

precisera termen gott sjömanskap ur den straffrättsliga synvinkeln. 

 

Sjöfarten står inför en stor omställning i och med att utvecklingen av autonoma fartyg. 

Vilket innebär att fartygen kommer att kontrolleras och manövreras från land med ingen 

personal eller väldigt lite personal ombord (Orring 2016). Det skulle därför vara 

intressant att undersöka hur termen gott sjömanskap kommer påverkas när fartygen blir 

autonoma och seglas helt eller delvis utan besättning.
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Bilagor 

Bilaga A - Analyserade men inte använda rättsfall.  

Göteborgs TR mål nr: 
B 898-15    
B 1518-15    
B 3102-14    
B 3821-15    
B 4237-16  
B 4617-14    
B 13350-13 
 
HD mål nr:  
NJA 1978 s.418 
NJA 1962 s.799 
NJA 2000 C 49 
 
Kalmar TR mål nr:   
B 566-14    
B 664-13    
B 1568-11  
B 2622-13    
B 2922-11   
B 3642-11    
B 3731-15  
 
Luleå TR mål nr:  
B 318-13  
 
Malmö TR mål nr:  
B 91-15   
B 324-13    
B 1537-15  
B 5643-14  
B 5725-14    
B 8437-12   
T 4700-14  
 
Stockholm TR mål nr:  
B 757-16   
B 608-16  
B 3592-16  
B 12070-15 
B 13421-15 
B 13451-15 
 
Svea HovR mål nr:  
RH 1986:141  

Värmland TR mål nr: 
B 793-15 
B 2888-11 
B 2935-12 
B 4187-14 
B 4364-12 
 


