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1 Dags att skrida till verket 
 

 

So, we do not start the remainder of our 

enterprise with a blank sheet, but there are 

many vital gaps to be filled in, perhaps by 

asking new questions rather than by merely 

reconsidering the old ones. 

NICOLA LACEY 

 

 

 

1.1 Premisser 

Med utgångspunkt i tre principiella frågeställningar utgör denna uppsats ett försöka till att säga 

något om straffvärdebedömningar och medverkan till brott. Mitt övergripande syfte med 

framställningen är att dels förklara hur det enligt gällande rätt bör gå till när straffvärdet fastställs 

vid medverkan till brott, dels vilken betydelse strafflindringsregeln i brottsbalken (BrB 23:5) har för 

denna bedömning. Däri ligger även en strävan att söka utveckla vilka omständigheter som kan sägas 

påverka straffvärdet när detta bestäms för en medverkansgärning. Jag har valt att ta mig an just 

dessa frågor med anledning av att förhållandet mellan straffvärdebedömningar och medverkan till 

brott nästan inte alls behandlats i den rättsvetenskapliga litteraturen, varför det är svårt att skapa 

sig en uppfattning om rättsläget.1 Det finns visserligen en del skrivet om straffvärdet när det gäller 

självständiga brott, och vad som bör ligga till grund för värderingen, men dessa arbeten handlar 

främst om hur straffvärdebegreppet som sådant ska förstås, och vad som avses med begreppen 

skada och skuld.2 I dessa framställningar beskrivs vad som kännetecknar straffvärdet och hur det 

är tänkt att fastställas mer allmänt, men hur begreppet förhåller sig till medverkansbrotten nämns inte 

i någon större utsträckning. Det har även skrivits en del om medverkan till brott. Dessa verk 

                                                           
1 I SOU 1944:69 som låg till grund för medverkansbestämmelserna diskuteras emellertid, i anslutning till 
strafflindringsregeln, vilka kriterier som påverkar förutsättningarna för straffsänkning, vilket indirekt berör 
medverkansbrottets straffvärde. Se SOU 1944:69 s. 102 f. se även SOU 1996:185 s. 200 ff. där straffskalor och 
strafflindring behandlas. I doktrinen ger Jareborg & Zila, närmast i förbifarten, två förslag på hur straffvärdet bör 
kunna fastställas för medverkan, se Jareborg & Zila 2010 s. 112.   
2 Straffvärdet behandlas bland annat i framställningar såsom: Jareborg & Zila 2010 s. 103-120, Borgeke 2012 s. 119-
193, Asp & von Hirsch SvJT 1999, Sitte SvJT 1999, Prop. 1987/88:120, SOU 1986:14, SOU 2008:85,Ulväng 2005 s. 
85-102 samt Jareborg SvJT 1992, Ulväng SvJT 2006. Intressant i sammanhanget är även von Hirsch 2001. 
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beskriver i första hand medverkansbestämmelsernas uppbyggnad, dess syfte och hur reglerna ska 

förstås, men en koppling till straffvärdet saknas.3 Hur det går till när straffvärdet fastställs vid 

medverkan är sålunda ett ganska outforskat område. 

 

 

 

1.2 Frågorna 

Ett straff ska enligt BrB 29:1 st. 1 i första hand bestämmas efter brottets straffvärde.4 Straffvärdet 

bestäms enligt st. 2 i samma paragraf i huvudsak av gärningens skadlighet och gärningsmannens 

skuld i förhållande till denna skada.5 Detta värde uttrycker sedan hur förkastlig gärningen är, vilket 

innebär att vi får ett mått på brottets svårhet.6 Men hur värderas egentligen skada och skuld orsakad 

av en gärning som isolerat sett inte har resulterat i en skada, utan endast genom ett främjande indirekt 

bidragit till den omedelbara skada en huvudgärning inneburit? Frågan är som sagts till stor del 

obehandlad i gällande rätt, men det finns onekligen trådar att dra i – såsom möjligheten till 

strafflindring för den som medverkat i mindre mån eller förmåtts att medverka genom stark 

påverkan i enlighet med BrB 23:5. Förutsättningarna för en sådan straffsänkning och hur 

prövningen av om en sådan sänkning anses vara befogad utvecklas längre fram i uppsatsen. Redan 

nu kan dock sägas att regelns huvudsakliga syfte är att möjliggöra strafflindring när någon 

medverkat i relativt sett mindre mån. BrB 23:5 knyter därför an till straffmätningen och är således 

av vikt för straffvärdebedömningen enligt BrB 29:1, bestämmelsen får därför en framträdande roll 

i uppsatsen.7 Nåväl, de nu angivna premisserna, och det syfte jag inledningsvis presenterat, kan 

med fördel formuleras i tre sammanhängande frågeställningar:  

1. Hur bör det gå till i gällande rätt när straffvärdet fastställs vid medverkan? 

2. Vilka omständigheter är styrande när detta straffvärde fastställs? 

3. Vilken betydelse har BrB 23:5 för denna straffvärdebedömning? 

 

                                                           
3 Medverkan behandlas i sin tur i verk såsom: Herlitz 1992, SOU 1996:185, Jareborg 2001 kap. 6.3, Strahl 1976 kap. 
13, Asp, Ulväng & Jareborg 2010 kap. 6.4 och Hoflund 1972, se även Lernestedt 2009. 
4 När jag i den fortsatta framställningen talar om ”straff” som påföljd för brott avses de formella straffen fängelse och 
böter, se BrB 1:3–5. 
5 Se närmare Prop. 1987/88:120 s. 36 f. 77 f. SOU 1986:14 s. 441 f. se även Jareborg 1992 s. 152 ff. 
6 Se FSK i SOU 1986:13 s. 76, Prop. 1987/88:120 s. 77 f. jfr Jareborg SvJT 1992, Asp & von Hirsch SvJT 1999 och 
Jareborg & Zila 2010 s. 103 f. 
7 I förarbetena till medverkansbestämmelserna sägs en del om denna bestämmelse och hur straffmätning och 
strafflindring i anslutning till BrB 23:5 är tänkt att förstås. Se närmare SOU 1944:69 s. 88, 102 ff. Prop. 1948 nr: 80, 
NJA II 1962 s. 332 ff. jfr SOU 1923:9 s. 216 f. Prop. 1993/94:130. 
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1.3 Disposition 

I kapitel 2 undersöks om det i BrB 23:4 och 23:5, samt förarbeten och doktrin, framgår något som 

kan kopplas till straffvärdebedömningarna av medverkan. Vad som utreds är om det någonstans i 

rättskällorna finns uttalanden, antydningar eller skäl som ger vägledning ifråga om faktorer som 

påverkar straffvärdet för medverkansbrotten. Efter vad som framkommit av genomgången i kapitel 

2 inriktas sedan undersökningen i kapitel 3 på en djupare analys av ”straffmätningsregeln” i BrB 

23:5 där bestämmelsens samband med straffvärdebedömningen, dels i gällande rätt, och dels i en 

mer historisk kontext lyfts fram. Som synes ges BrB 23:5 en framträdande roll i uppsatsen vilket 

innebär att den tredje frågeställningen, avseende bestämmelsens betydelse för 

straffvärdebedömningen, kan sägas ligga som ett raster över hela framställningen. Efter att jag 

redogjort för BrB 23:5 återges i kapitel 4 de bärande principerna i påföljdssystemet och vilken 

bestraffningsideologi som präglar påföljdsval och straffmätning i gällande rätt. I kapitel 5 övergår 

jag till att föra mer självständiga resonemang om hur straffvärdet, med ledning i gällande rätt, för 

medverkan bör kunna fastställas; i anslutning till kapitlet behandlas med andra ord uppsatsens 

första frågeställning. Därefter tar i kapitel 6 en rättsfallsgenomgång vid, där jag huvudsakligen 

försöker kartlägga och urskilja omständigheter och skäl som påverkat straffvärdebedömningen i 

det enskilda fallet – här fokuseras sålunda på framställningens andra frågeställning. 

Observationerna leder förhoppningsvis fram till att omständigheter som har påverkat det fastställda 

straffvärdet kan identifieras. Avslutningsvis sker i kapitel 7, med betoning på strafflindringsregeln 

i BrB 23:5, en sammanfattande diskussion kring vad jag kommit fram till utifrån uppsatsens syfte 

och inledande frågeställningar.  

 

 

 

1.4 Några förtydliganden  

I de rättsfall som analyseras i det kommande kapitel 6 är domstolens skäl kring vad som styrt 

värderingen av medverkansgärningens skada och skuld många gånger svårtolkade och oklara. Det 

har därför ofta känts som att leta efter något icke-existerande, då det som sägs i domskälen ofta är 

tämligen intetsägande i själva straffmätningsdelen. Att domskälen som analyserats många gånger, 

vid en första anblick, är kortfattade och otydliga innebär emellertid inte att det saknas ledtrådar. 

Nej, om man så att säga läser ”mellan raderna” och tolkar de omständigheter som nämns framgår 

allt som oftast vilka omständigheter som straffvärdebedömningen har baserats på. Det går således 

att, genom en grundlig tolkning av domskälen, identifiera vissa återkommande formuleringar och 
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uttalanden som har med medverkansbrottets straffvärde att göra. Inte minst bidrar prövningen 

enligt BrB 23:5 av om någon medverkat i mindre mån (i de rättsfall där sådan medverkan förelegat), 

till slutsatser om hur straffvärdet har fastställts.8 Så snart domstolen uttalat sig om ett straff, eller 

resonerat kring varför ett visst straff bör utdömas har nämligen en straffvärdebedömning ägt rum; 

et straff ska uttryckligen, enligt BrB 29:1 st. 1, i första hand bestämmas efter brottets straffvärde. 9 

Följden är att även om det inte alltid framgår vad värderingen av skada och skuld grundas på, så 

går det alltid att identifiera omständigheter i domskälen som mer eller mindre har med fastställandet 

av straffvärdet att göra.  

Redan inledningsvis bör även några förtydliganden avseende de i framställningen flitigt 

använda begreppen ”straffvärde”, ”straffmätning” och ”påföljdsval” göras. Något förenklat kan 

sägas att påföljdsbestämningen är uppdelad i två huvudkomponenter: straffmätning och påföljdsval. 

Först sker en straffmätning, där ett straffvärde fastställs i enlighet med BrB 29:1–3, följt av att 

billighetsskäl och återfallsskärpning i BrB 29:4–7 beaktas.10 Därefter övergår påföljdsbestämningen 

till valet av påföljd, i kapitel 30 och framförallt BrB 30:4, där det fastställda straffvärdet (eventuellt 

korrigerat av återfall eller billighetsskäl) sedan ligger till grund för påföljdsvalet.11 När jag i det 

följande refererar till straffmätningen avses, om inget annat sägs, den del som tar sikte på 

straffvärdebedömningen, och när jag talar om påföljdsbestämning avses både straffmätning och 

påföljdsval. Andra ofta förekommande begrepp är ”huvudbrottet”, ”huvudgärningen”, 

”medverkansgärningen” och ”främjandet”. Med huvudbrottet eller huvudgärningen avses det brott 

eller den gärning som utförts i gärningsmannaskap – vilket är det självständiga brott som går att 

medverka till. Och när jag pratar om ett ”främjande” eller en ”medverkansgärning” avses den 

straffbara handling som på något sätt bidragit till detta huvudbrott.   

 

 

 

1.5 Avgränsningar  

Det övergripande syftet med uppsatsen är, som framgått, att diskutera straffvärdebedömningar för 

medverkansbrott. Ämnet gör att jag i skrivandet befinner mig i påföljdsdelen, i ett skede där 

ansvarsfrågan redan avgjorts. Frågor som gäller uppsåt och ansvar, om någon är att anse som 

                                                           
8 Efter en prövning av medverkansgärningen i förhållande till de kriterier för strafflindring som upptas i BrB 23:5 kan 
nämligen straffet sänkas, vilket bygger på att medverkansgärningens straffvärde i dessa fall ansetts vara lägre än 
exempelvis det brott som främjats. 
9 Att straffmätningen alltid präglats av proportionalitet innebär att straffvärdebedömningar i någon form alltid sker, 
även om det inte explicit uttrycks i domskälen. Jfr Prop. 1987/88:120 s. 40 f. och Jareborg & Zila 2010 s. 99 f.  
10 BrB 29:4–7 hör till straffmätningen, men påverkar inte brottets konkreta straffvärde. 
11 Se Prop. 1987/88:120 s. 76 ff. Jareborg SvJT 1992, Jareborg & Zila 2010 s. 121 ff. och även Ulväng 2005 s. 85. 
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gärningsman eller medgärningsman eller redogörelser för fall där ”den ena skyller på den andra” 

och så vidare omfattas inte av undersökningen. Av naturliga skäl har emellertid dessa frågor 

koppling till straffvärdet, då omständigheter som har med uppsåt, gärningsmannaskap och 

medverkansroller att göra har betydelse för bedömningen av skada och skuld. Straffrättens 

allmänna del är viktig för uppsatsen, men inte i den betydelsen att jag utreder eller beskriver hur 

bedömningen görs – i texten fokuseras på påföljdsbestämningen. Vidare har jag inte ifrågasatt om 

kriminaliseringen av det straffbara området för medverkan är för vidsträckt.  

I rättsfallsgenomgången begränsar jag mig till 11 rättsfall gällandes medverkan till brott. 

Anledningen till att jag valt just dessa fall är att de lämpar sig väl för att bemöta frågeställningen 

gällandes omständigheter kring straffvärdet. Rättsfallen uppvisar nämligen förhållandevis tydliga 

straffskillnader mellan de olika deltagarna i den brottsliga tilldragelsen som bildar en bra 

utgångspunkt för att observera omständigheter som påverkat straffvärdet. Kanske hade fler fall 

kunnat tas med, men jag anser att det antal jag stannat vid räcker som underlag för min 

undersökning. Dessutom tror jag att det många gånger kan vara bättre för överskådligheten att 

analysera färre rättsfall, och göra det mer ingående, än att ta med för många rättsfall och riskera att 

genomgången blir förflackad.12  

 

 

 

1.6 Metodansats 

I uppsatsen har jag tagit avstamp i lagtext, förarbeten, praxis samt doktrin då jag försökt fastställa 

rättsläget för medverkan till brott. Jag har även utgått ifrån dessa rättskällor när jag diskuterat och 

argumenterat kring uppsatsens frågeställningar. I uppsatsen tillämpas därmed genomgående en 

rättsdogmatisk metod, men vad menas egentligen med att arbeta rättsdogmatiskt? Enligt Jareborg 

innebär det inte att man tillämpar en allmän vetenskaplig metod: ”Man läser tryckt text på samma 

sätt som man läser en tidning eller en roman”.13 Beskrivningen stämmer ganska väl in på det jag 

sysselsatt mig med under uppsatsskrivandet, nämligen att läsa en ansenlig mängd text vilket i sig 

alltså inte bör tas för en vetenskaplig metod.14 Icke desto mindre har jag, enligt Jareborgs synsätt, 

haft en vetenskaplig inställning då jag ständigt ställt mig frågan: ”Varför?”, i betydelsen varför jag 

                                                           
12 Det ena utesluter naturligtvis inte det andra, men av egen erfarenhet kan det lätt rörigt om alltför många rättsfall tas 
med; det finns helt enkelt en risk för att man blandar ihop dem. 
13 Jareborg SvJT 2004.  
14 Apropå vetenskapliga framställningar kan nämnas Ekelöfs definition av dessa: ”Med att en framställning är 
vetenskaplig avser jag att densamma åsyftar att utreda verklighetens beskaffenhet”, Ekelöf 1951 s. 6. 



12 
 

tror att det förhåller sig på ett visst sätt, och vilka skäl som talar för att det förhåller sig så.15 Dessa 

”varför” har jag ställt mig då jag försökt säga något om straffvärdebedömningar och medverkan 

till brott. All vetenskaplig verksamhet innehåller enligt Jareborg forskning – men om forskning 

resulterar i ny kunskap leder den vetenskapliga verksamheten till förståelse och insikt.16  

En annan beskrivning av den rättsdogmatiska metoden är att det i skrivandet kan handla om 

att rekonstruera ett rättssystem eller tolka och systematisera gällande rätt, i mitt fall 

medverkansreglerna och straffmätningsreglerna.17 Ett konkret exempel på hur jag ”rekonstruerat” 

systemet är att jag i uppsatsens kapitel 5.2.4 belyser sambandet mellan regeln om medverkan i 

mindre mån i BrB 23:5 och den för straffvärdet centrala BrB 29:1.18 Detta kan även sägas vara ett 

exempel på upprättandet av en osynlig länk mellan olika rättsregler, vilket enligt Pezcenik hör 

hemma i rättsdogmatiken. Författaren betonar nämligen att rättsdogmatiken inte bara rör sig i ett 

yttre nätverk av regler i form av kapitel, paragrafer och stycken utan även verkar i ”en djupare och 

ofta dold inre systematik som rättsvetenskapen borde upptäcka”.19 

 

   

                                                           
15 Jareborg SvJT 2004 ”Det finns alltså ingen allmän vetenskaplig metod. Men det finns en allmän vetenskaplig 
inställning: att inte sluta att fråga ”Varför?” förrän man för tillfället är nöjd eller inte har tid att hålla på längre. 
16 Jareborg SvJT 2004, se även Ekelöf 1951 s. 5 ff.  
17 Se Jareborg SvJT 2004, se även Peczenik i SvJT 2005. 
18 Ett annat rättsdogmatiskt ”grepp” är att jag identifierat en huvudregel i BrB 23:4 beståendes av att straffet ska 
bestämmas efter huvudbrottets straffskala, och ett undantag från denna huvudregel som gör att straffet kan sättas under 
tillämplig straffskala vid medverkan i mindre mån enligt BrB 23:5. Se Peczenik SvJT 2005. 
19 Ett mål med att jobba rättsdogmatiskt är att återge gällande rätt som ett sammanhängande system, beståendes av 
huvudregler och undantag. Se närmare Peczenik SvJT 2005.  
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2 Medverkan till brott  

 

 

Det är önskvärt, att människor avhåller sig från 
att försöka bistå andra i brottsliga 
förehavanden, och det finns därför goda skäl 
för att straffa oavsett om biståndet varit till 
nytta. 

IVAR STRAHL 

 

 

 

2.1 Vad kännetecknar medverkan till brott? 

2.1.1 Kriminalpolitisk grund  

Läser man de enskilda straffbestämmelserna i brottsbalken framgår att straffbuden är konstruerade 

med en gärningsman i åtanke. Det står ofta: den som tillfogar, den som olovligen tager och så 

vidare. Men i verkligheten är det ofta fler än en gärningsman som på olika sätt deltagit eller bidragit 

till utförandet av ett brott, och i dessa fall är huvudregeln att samtliga deltagare ska kunna straffas. 

20 Medverkansbestämmelserna i BrB 23:4 och 23:5, som är tillämpliga så snart fler än en person 

deltagit i en brottslig tilldragelse, möjliggör nämligen att flera personer kan hållas ansvariga när ett 

brott har begåtts. I samband med en brottslig tilldragelse där flera deltagit, finns i första hand alltid 

minst en gärningsman i strikt mening, som gjort det som beskrivs i en särskild straffbestämmelse. 

Men även den som inte på egen hand, utan tillsammans och i samförstånd med någon annan, sett 

till att rekvisiten i en särskild straffbestämmelse uppfyllts kan dömas som gärningsman i strikt 

mening.21 Denna form av medgärningsmannaskap förutsätter inte att alla har uppfyllt rekvisiten i ett 

straffbud; det är tillräckligt att deltagarna tillsammans och i samförstånd åstadkommit den gärning 

som kriminaliserats i straffbudet.22 

                                                           
20 Bakgrunden till dagens medverkansbestämmelser i BrB 23:4 och 23:5 återfinns i följande förarbeten: SOU 1944:69, 
Prop. 1948 nr: 80, SOU 1953:14, Prop. 1962:10 del B. NJA II 1962 s. 332 ff. SOU 1996:185 s. 175 f. För en god 
överblick i doktrin kan hänvisas till bl.a. Jareborg, 2001 s. 397-429, Strahl, 1976 s. 241-289, Hoflund, 1972. KBrB s. 
23:4, Asp, Ulväng & Jareborg, 2010 s. 455 ff. 
21 Denna ordning följer inte av en direkt tolkning av straffbestämmelsen, utan är en utvidgad tolkning av varje enskilt 
straffbud, se SOU 1996:185 s. 175, KBrB s. 23:4. 
22 Deltagarnas bidrag kan vara högst olika, men så länge alla har uppsåt till att det de tillsammans gör är straffbart kan 
alla vara gärningsmän i strikt mening. Se Jareborg 2001 s. 402, Strahl 1976 s. 274 f. KBrB s. 23:4, SOU 1996:185 s. 175 
samt Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 462 f.  
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Förutom den eller de gärningsmän som uppfyllt rekvisiten i en straffbestämmelse har ofta 

ytterligare personer medverkat till brottet. Medverkan i detta hänseende karakteriseras av att en eller 

flera personer, som deltagit i den brottsliga tilldragelsen, inte uppfyllt rekvisiten i det aktuella 

straffbudet.23 Ett straffrättssystem där det bara skulle gå att straffa den eller de som uppfyllt rekvisiten 

i en straffbestämmelse har emellertid ansetts konstlat. En sådan ordning skulle nämligen kunna 

leda till att den som inte uppfyllt rekvisiten men likväl varit den egentlige upphovsmannen, och 

hade orsakat huvudbrottet inte gick att straffa.24  

För att förhindra att den som i tillräcklig grad möjliggjort eller orsakat ett brott går straffri 

har således straffansvaret i de särskilda straffbestämmelserna utsträckts till att omfatta även den 

som uppsåtligen eller av oaktsamhet främjat en otillåten gärning.25 Resultatet av att det straffbara 

området utvidgats är att den som anstiftat eller genom medhjälp främjat en otillåten gärning kan 

straffas för medverkan till brott. Medverkan skiljer sig därmed från självständiga fullbordade brott 

som förutsätter att en konkret handling eller underlåtenhet uppfyllt brottsbeskrivningen i en 

särskild straffbestämmelse, att gärningsculpa föreligger samt att uppsåt eller oaktsamhet täcker de 

objektiva rekvisiten i straffbudet.26 Kännetecknande för medverkan är sammanfattningsvis, vilket 

framgår vid en analys av lagtexten i BrB 23:4, att det straffvärda är att främja någon annans utförande 

av en viss rättsstridig gärning.27 I BrB 23:4 står följande att läsa: 

 

Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den 
som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. 
Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för 
vilken fängelse är föreskrivet. 

Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till 
utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det. 

Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger 
honom till last. Ansvar som är föreskrivet för gärning av syssloman, gäldenär eller 
annan i särskild ställning skall ådömas även den som tillsammans med honom 
medverkat till gärningen. 

Vad som sägs i denna paragraf skall inte gälla, om något annat följer av vad för 
särskilda fall är föreskrivet. 

 

                                                           
23 Se bl.a. SOU 1996:185 s. 175 ff. KBrB s. 23:5. Om att betrakta någon som gärningsman fast denne inte objektivt har 
utfört gärningen diskuteras av Lernestedt som påvisar en tendens i gällande rätt där alltfler ”klumpas” ihop och oftare 
döms i egenskap av gärningsman, samtidigt som fokuseringen på vad personen har gjort avtagit. Se Lernestedts text i 
Asp, Lernestedt & Ulväng 2009 s. 50 ff. (se närmare 60 ff. och 97 f.). 
24 SOU 1996:185 s. 175. 
25 Se bl.a. SOU 1944:69, SOU 1996:185 s. 175 f. Jareborg 2001 s. 397 ff. Strahl 1976 s. 241 ff. Hoflund 1972 s. 43 ff. 
KBrB s. 23:4, Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 455. 
26 Om ”brottsbegreppet” se Jareborg 2001 s. 33-39. 
27 Att ansvaret så påtagligt byggs upp kring ett annat brott tror jag kan vara en bidragande orsak till att det inte finns 
någon klar uppfattning i gällande rätt om hur straffvärdet bör fastställas för medverkan till brott.  Två förslag på hur 
straffvärdebedömningen av medverkansbrott rent konkret kan gå beskrivs av Jareborg & Zila 2010 s. 112, jfr även 
Borgeke 2012 s. 129 f. 
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2.1.2 Vem är gärningsman och vem är främjare? 

Inledningsvis sägs alltså i BrB 23:4st.1 att straffansvaret omfattar: ”inte bara den som utfört 

gärningen utan även annan (min kurs.) som främjat denna med råd eller dåd”. Här görs alltså skillnad 

på att utföra gärningen och att främja densamma. För att hålla isär dessa två deltagare brukar det 

talas om gärningsman eller medverkande i strikt mening: den som inte är gärningsman i strikt mening 

är istället medverkande i samma strikta betydelse, och har inte deltagit i utförandet av gärningen.28 

Det är därför något förvirrande att termen ”medverkande” används i vid mening, den som i strikt 

mening är gärningsman benämns i BrB 23:4 och 23:5 också som ”medverkande”.29 I det följande 

används dock begreppen ”medverkande” och ”gärningsman” i dess strikta betydelse. Vad gäller 

strikt gärningsmannaskap är det, som nämndes ovan, fullt möjligt att flera personer, som 

tillsammans och i samverkan uppfyllt en brottsbeskrivning, kan vara medgärningsmän. Läser man 

vidare i BrB 23:4 st. 1 framgår att en förutsättning för medverkan (i strikt mening) är att en otillåten 

gärning främjats med råd eller dåd. Med dåd avses ett objektivt fysiskt främjande, och med råd ett 

psykiskt subjektivt främjande.30 Ett objektivt främjande består i att den medverkande fysiskt har 

gjort något, exempelvis att köra bilen vid ett rån, skaffat fram vapnet till ett mord eller lånat ut ett 

par nycklar som underlättat en stöld.31 Främjandet bidrar till huvudbrottet genom fysiska handlingar 

som – utan att påverka gärningsmannen – påverkar huvudgärningen. Det subjektiva främjandet kan i 

sin tur liknas vid handlingar som bidragit till eller orsakat brottet genom att gärningsmannen har 

stärkts psykiskt. Ett sådant psykiskt orsakande kan vara att bevittna en misshandel och med 

uppmuntrande ord eller råd styrka gärningsmannens uppsåt eller att genom anstiftan förmå någon 

att utföra en viss gärning. 32 En gemensam nämnare för alla sorters främjanden är att det inte krävs 

att gärningens utföranderent faktiskt har underlättats, ett uppsåt att främja är tillräckligt för ett 

straffbart främjande.33  

Fortsätter vi till BrB 23:4 st. 2 sägs att: ”Den som inte är att anse som gärningsman döms 

[…], för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det.”34 Genom att någon kan vara att anse 

som gärningsman skapas en möjlighet att döma den som inte är gärningsman i strikt mening som 

                                                           
28 Se bl.a. SOU 1996:185 s. 175 ff. SOU 1944:69 s. 92 f. KBrB s. 23:4. 
29 Se SOU 1944:69 s. 91 ff. NJA II 1962 s. 332 ff. Jareborg 2001 s. 402, Strahl 1976 s. 274 f. 
30 KBrB s. 23:4, SOU 1996:185 s. 175 ff.  
31 Se KBrB s. 23:4, SOU 1996:185 s. 192 f. och Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 468 ff. 
32 Jfr NJA 1963 s. 574, NJA 1964 s. 255, NJA 1984 s. 922. 
33 Se avsnitt 2.1.4 nedan för en utförligare redogörelse av främjandebegreppet. 
34 Här kan nämnas NJA 1992 s. 474 där det var något oklart vilken typ av gärningsmannaskap som förelåg. Fallet har 
kritiserats för att HD dömde den som endast deltagit i den dödande misshandeln genom att tillfoga offret skador med 
en stol (och bevisligen inte hade utdelat det dödande knivhugget) som gärningsman, och inte som främjare.  I ett nyare 
rättsfall (NJA 2006 s. 535) har emellertid HD stramat upp kraven för vad som förutsätts för den som inte deltagit i 
utförande av brottet ska kunna anses som gärningsman. Se även Wennberg JT 2002/03 och Ds 1993:15.   
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gärningsman genom ett så kallat utvidgat gärningsmannaskap.35 I förarbetena uttalas att 

gärningsmannaskap vanligtvis förutsätter att den medverkande deltagit i utförandet av den otillåtna 

gärningen. Där det ”ter sig naturligt” kan emellertid även den som inte deltagit i utförandet av 

gärningen, på grund av sin ställning till brottet, ändå anses vara den som har att svara för brottet.36 

För att dömas som gärningsman enligt BrB 23:4 st. 2 förutsätts en särskilt aktiv roll vid tillkomsten 

av brottet och en sådan grad av medverkan att det ”ter sig naturligt” att den medverkande anses som 

gärningsman.37 Har främjandet ägt rum innan brottets utförande krävs i regel att den som utfört 

huvudbrottet haft en underordnad ställning, följt order eller i princip ”styrts” som ett viljelöst 

verktyg.38 Ett utvidgat gärningsmannaskap kan leda till ett konverterat gärningsmannaskap där den 

som utfört gärningen, och kanske förmåtts genom sådant tvång som framgår av BrB 23:5, inte är 

att anse som gärningsman utan istället betraktas som medhjälpare.39  

 

 

2.1.3 Medverkansrollerna  

Ett främjande där någon inte är att anse som gärningsman kan enligt 23:4 2 st. bestå i anstiftan eller 

medhjälp.40 För anstiftan förutsätts att någon förmåtts att utföra en viss gärning. Strahls definition av 

denna medverkansform är att en anstiftare: 

 

Uppsåtligen framkallat ett beslut av den andre att företaga handlingen eller åtminstone 
uppsåtligen vidmakthållit eller förstärkt ett beslut hos honom att företaga denna i fall 
där han annars inte skulle ha företagit den.41  

 
Anstiftaren har med andra ord genom psykisk påverkan förmått någon att utföra en gärning; det 

brukar sägas att anstiftaren orsakat gärningen genom att ha försett gärningsmannen med tillräckliga 

                                                           
35 Se SOU 1944:69 s. 92 f. SOU 1996:185 s. 193 f. Jareborg 2001 s. 411 samt KBrB s. 23:4. 
36 SOU 1944:69 s. 92 f. se också SOU 1996:185 s. 193 f. I nyare praxis uttalar HD i NJA 2006 s. 535 att den som inte 
deltagit i utförandet och inte heller haft en sådan ställning i förhållande till de övriga att hen har påverkat eller styrt 
någon, enligt vad som krävs för utvidgat gärningsmannaskap, inte är att anse som gärningsman. 
37 Se SOU 1944:69 s. 92 f. SOU 1996:185 s. 193 f. Jareborg 2001 s. 411 samt KBrB s. 23:4. Ett sådant deltagande 
uppvisar NJA 1982 s. 525, där den som inte fysiskt deltagit i brottet ändå dömdes som gärningsman för försök till 
narkotikasmuggling då den medverkande haft en aktiv och helt avgörande roll för smugglingsbrottet.  
38 Jfr NJA 1964 s. 255 där föreståndaren för en livsmedelsaffär beordrade en 15 årig springpojke med 
begåvningshandikapp att utför ett tjugotal stölder. Föreståndaren dömdes i TR:n och HovR:n som gärningsman, men 
omrubricerades till anstiftare i HD. 
39 Se Jareborg 2001 s. 413 f. samt Strahl 1976 s. 276 f. 
40 Systematiken vid bedömningen av medverkan är att det först konstateras att det finns ett medverkansobjekt att 
medverka till, sedan utreds vem som är gärningsman, därefter bedöms om anstiftan föreligger; är inte anstiftan aktuell 
prövas ansvar för medhjälp. 
41 Se Strahl 1976 s. 280. 
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skäl.42 Föreligger inte anstiftan prövas istället om medhjälp är aktuellt. Medhjälp definieras i sin tur 

som ett främjande underordnat anstiftan, och beskrivs som ett främjande som inte når upp till 

kraven för anstiftan.43 Medhjälp till brott kan dels ske genom ett psykiskt främjande såsom 

uppmuntrande ord eller råd till gärningsmannen, dels genom ett fysiskt främjande som övat 

inflytande på gärningen i brottsfrämjande riktning – det kan till exempel röra sig om att 

tillhandahålla verktyg eller att skjutsa gärningsmannen till brottsplatsen.44  

Rollfördelningens betydelse för straffvärdebedömningen framhålls av Lernestedt, som 

antyder att ”klyftan” mellan det formella (rollfördelningen) och det materiella (vad som åstadkommits 

i den yttre världen), kan påverka straffvärdet. Författaren antyder i detta avseende att den som inte 

deltagit i utförandet av gärningen, allt oftare tenderar att dömas som (med)gärningsman eller 

omrubriceras från främjare till gärningsman; vilket flyttar ”upp” främjaren i nivå med den som 

faktiskt utfört gärningen. Detta kan enligt Lernestedt bidra till att domstolen så småningom, ur ett 

ontologiskt perspektiv, betraktar den som inte har gjort det som beskrivs i en straffbestämmelse 

som någon som faktiskt har ”utfört” gärningen. Förskjutningen är mindre lyckad, då den enligt 

författaren kan föra med sig allt högre straffvärden baserade på rollfördelning, och inte vad den 

medverkande faktiskt har gjort.45 Det förda resonemanget tydliggör att straffrättens allmänna del, 

och då särskilt på vilket sätt den medverkande tilldelas en roll, har ett nära samband med 

straffvärdebedömningen.   

 

 

2.1.4 I brottsfrämjande riktning  

I BrB 23:4 st. 1 sägs inget uttryckligen om vad ett främjande egentligen är. Rent intuitivt är det dock 

lätt att förföras av tanken på att ett främjande är något som underlättat utförandet av en viss 

gärning. Har något främjats eller underlättats pekar det rent språkligt mot att en verksamhet har 

förenklats, men så har emellertid inte begreppet tolkats i juridisk mening.46 I förarbetena framgår 

nämligen att:  

 

                                                           
42 Någon form av övertalning eller övervinnande av motstånd fordras emellertid inte; det räcker att anstiftaren 
vidmakthållit eller förstärkt ett redan taget beslut om att utföra en gärning. Se t.ex. Prop. 1993/94:130 s.24 f. SOU 
1986:185 s. 192, Strahl 1976 s. 280, Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 472 f. och KBrB s. 23:4. 
43 Se KBrB s. 23:4, SOU 1996:185 s. 175 ff. 
44 Se bl.a. Strahl 1976 s. 281, Jareborg 2001 s. 409, KBrB s. 23:4, SOU 1996:185 s. 192 f. samt Asp, Ulväng & Jareborg 
2010 s. 468-473. 
45 Skillnader i straffvärde skulle enligt Lernestedt kunna förklaras med att olikheterna i straffvärde mellan två 
gärningsmän kan komma att betraktas som mindre än om en främjare värderades i förhållande till en gärningsman i strikt 
mening. Se Lernestedts text i Asp, Lernestedt & Ulväng 2009 s. 60 f. och 96 f.  
46 Se Jareborg 2001 s. 406, Strahl 1976 s. 252 f. SOU 1996:185 s. 187 och Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 468 f. 
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Det räcker, att medverkan övat inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande 
riktning, vore det så än blott genom att styrka de andra i deras brottsliga beslut.47  

 

Även främjanden som inte haft någon betydelse för gärningens utförande kan alltså vara 

straffbara. Det är till och med så att en handling som försvårat utförandet av en gärning kan vara ett 

främjande, så länge uppsåt att främja finns.48 I Strahls definition av främjandebegreppet framgår att 

även försvårande handlingar omfattas: ”Det är gärningen som skall främjas och denna, den 

konkreta tilldragelsen, främjas vad än den gjort som verksamt bidragit till att tilldragelsen blev sådan 

den blev.” 49 Främjandet behöver således enligt Strahl inte vara en betingelse för brottet, det kan 

rentav vara onödigt för brottets tillkomst – betingelseläran är med andra ord satt ur spel.50 Hoflund 

är emellertid av en helt annan uppfattning och menar att en handling, för att vara ett straffbart 

främjande på något sätt måste ha bidragit till att utförandet av brottet faktiskt förenklats.51 Den 

rådande uppfattningen om hur ett främjande definieras ligger emellertid mer i linje med Strahls 

synsätt, vilket framgår av att ett främjande inte behöver vara en nödvändig förutsättning för 

brottet.52 Att endast passivt bevittna ett brott är följaktligen inte straffbart, men mot bakgrund av 

var HD dragit den nedre gränsen för det straffbara området är kraven för vad som bedöms vara 

ett straffbart främjande inte särskilt höga.53 

 

 

2.1.5 Det personliga ansvaret 

Enligt BrB 23:4 st. 3 bedöms varje medverkande efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger 

honom till last. Medverkansansvaret är med andra ord självständigt. Den som medverkat till ett 

brott kan därför straffas även om det skulle vara så att den som utfört gärningen frias på grund av 

                                                           
47 SOU 1944:69 s. 91. 
48 Att delta i en stöld och bete sig så klumpigt att utförandet försvåras kan vara ett främjande. Likaså kan det vara ett 
främjande att ge råd om hur brottet ska utföras trots att det visar sig att rådgivningen motverkat detta. Se bl.a. SOU 
1996:185 s. 187 ff. Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 469 samt Hoflund 1972 s. 52 f. 
49 Strahl 1976 s. 252. 
50 Strahl 1976 s. 244, 252. Ett deltagande i en tilldragelse är tillräckligt; Strahl definierar ett objektivt främjande som en 
handling som ingår i den berättelse som kan göras av den tilldragelse som blev brottet. Strahl, Orsaksrekvisitet i 
straffrätten, festskrift till Ivar Agge 1970 s. 290 ff.  
51 Hoflund 1972 s. 46, 52 ff. jfr SOU 1996:185 s. 188. 
52 I SOU 1944:69 s. 91 sägs att: ”Likaså är det klart, att den som vid en av flera planerad stöld enligt honom tilldelad 
uppgift står på vakt måste anses ha medverkat till stölden, och detta oavsett om vakthållningen visar sig behövlig eller 
icke och oavsett om den eller de andra måste antagas ha fäst sådan vikt vid att någon stod på vakt att de icke därförutan 
skulle ha vågat utföra stölden”. Se även Hoflund 1972 s. 52 f. 
53 Om obetydliga främjanden, se NJA 1963 s. 574 och NJA 1984 s. 922. Det straffbara området begränsas emellertid 
från att bli alltför för vidsträckt av ”livets regel”, som bland annat innebär att det är straffritt att gillande bevittna en 
misshandel, så länge man inte gör något i syfte att uppmuntra eller på annat sätt främja gärningsmannen. Se Strahl 1976 
s. 281, 408. Det får inte komma ifråga att bestraffa någon endast för att den tillhör en grupp av människor eller ett 
kollektiv; sådan strafflagstiftning är främmande för en rättsstat. För att kunna straffa en person måste denna ha gjort 
något visst den kan klandras för; straffansvaret är i det avseendet individuellt, se SOU 1996:185 s. 176. 
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exempelvis uppsåtsbrist. I anslutning till att medverkansansvarets självständighet diskuteras är det 

på sin plats att uppmärksamma att det i medverkansläran talas om omständigheter av objektiv och 

subjektiv betydelse. Helt kort kan sägas att objektiva omständigheter bildar det medverkansobjekt eller 

den tilldragelse som går att medverka till, och detta objekt består av samtliga gärningar, i avtagande 

svårhetsgrad utifrån huvudgärningen, som gärningsmannen teoretiskt sett har begått.54 När de 

objektiva omständigheterna fixerats i ett medverkansobjekt tas detta objekt som utgångspunkt för 

den följande uppsåtsprövningen som styrs av omständigheter av subjektiv betydelse. I denna 

prövning undersöks den medverkandes skuld dels i förhållande till dels främjandegärningen, det vill 

säga den gärning som inneburit ett straffbart främjande, dels vilken gärning i medverkansobjektet 

som uppsåtet eller oaktsamheten omfattar.55 Frågan kan sägas gälla hur långt uppsåtet sträcker sig 

i förhållande till de gärningar som ingår i medverkansobjektet. Uppsåtet begränsar således den 

medverkandes ansvar till den specifika gärning i medverkansobjektet som har främjats.56  

Förutom att begränsa ansvaret till en viss gärning har uppsåtet även betydelse för straffvärdet, 

närmare bestämt när det gäller vilken straffskala domstolen ska hålla sig till när straffvärdet för 

medverkansbrottet bestäms enligt BrB 29:1. Till skillnad från de självständiga brotten finns 

nämligen ingen given straffskala i BrB 23:4, utan huvudregeln är att samma straffskala ska tillämpas 

för gärningsmannen och främjaren.57 Det faktum att ansvaret begränsas till den gärning uppsåtet 

täcker, gör emellertid att ”den tillämpliga straffskalan” ofta blir lägre för den medverkande än för 

gärningsmannen i strikt mening.58 

 

 

 

2.2 Kopplingar till straffvärdet 

I genomgången av BrB 23:4 och dess förarbeten framgår inget som direkt ger vägledning ifråga om 

vilka omständigheter som påverkar straffvärdet eller hur straffvärdebedömningen är tänkt att gå 

                                                           
54 Även mindre allvarliga gärningar, som gärningsmannen inte kan hållas ansvarig för, och som vanligtvis sorteras bort 
i konkurrensläran ingår i medverkansobjektet. Se KBrB s. 23:4, Strahl 1976 s. 245, 260 ff. och Jareborg 2001 s. 403 f. 
Brott behöver med andra ord inte ha begåtts och konkurrensläran sätts därför ur spel. Om brottslighetskonkurrens 
hänvisas till Asp, Ulväng & Jareborg 2010 kap. 7. För en utförlig framställning om påföljdskonkurrens, se Ulväng 2005. 
55 Se Jareborg 2001 s. 414 f. Strahl 1976 s. 267 ff. SOU 1996:185 s. 196 samt Hoflund 1972 s. 66. 
56 Enligt HD:s dom i NJA 2007 s. 929 behöver inte den medverkandes bild av hur den brottsliga händelsen kan komma 
att se ut överensstämma med hur gärningen tagit sig uttryck, det räcker att uppsåtet täcker de objektiva rekvisit som 
ingår i huvudgärningen. 
57 Avsaknaden av straffskala innebär att en anstiftare eller medhjälpare, enligt vad som kan sägas vara huvudregeln i 
BrB 23:4, bedöms efter samma straffskala som gärningsmannen i strikt mening. Ordningen kan förklaras med att 
medverkansreglerna utsträcker ansvaret för det särskilda straffbudet. Se SOU 1996:185 s. 196 f. Asp, Ulväng & Jareborg 
2010 s. 475 f. Möjlighet att frångå huvudregeln finns i BrB 23:5, se SOU 1996:185 s. 200, 220, Hoflund 1972 s. 44 f.  
58 SOU 1996:185 s. 196 f. Asp, Ulväng & Jareborg, 2010 s. 475 f. Skalan kan däremot inte bli strängare än det brott 
gärningsmannen begått; den gärning som faktiskt utförts ”stänger” straffskalan uppåt. 
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till. För att få veta något om straffmätningen måste vi förflytta oss till strafflindringsregeln i BrB 

23:5. Bestämmelsens syfte är, som framgått ovan, att möjliggöra straffsänkningar vilket vittnar om 

att regeln har betydelse för fastställandet av straffvärdet.59 Mellan BrB 23:4 och BrB 23:5 finns 

därmed en tydlig länk som gäller just straffmätningen. Straffvärdet ska enligt BrB 23:4, som 

huvudregel, bestämmas inom samma straffskala för den medverkande som för den gärningsman 

som i strikt mening utfört huvudbrottet.60 Huvudregeln kompletteras emellertid av BrB 23:5, som 

utgör en utomordentligt viktig undantagsregel. BrB 23:5 möjliggör nämligen att straffet sätts under 

den annars tillämpliga straffskalan då någon medverkat i relativt sett mindre mån eller förmåtts 

medverka genom tvång, svek eller missbruk av ungdom, oförstånd eller beroende ställning.61  

Sammanfattningsvis kan sägas att BrB 23:5 förtydligar BrB 23:4, då förhållandet mellan 

paragraferna tydliggör att huvudregeln är att främjaren bedöms enligt samma straffskala som 

gärningsmannen, men att denna huvudregel i vissa fall kan frångås. När domstolen prövat en viss 

medverkansgärning och kommit fram till att främjandet relativt sett varit mindre och BrB 23:5 är 

tillämplig kan nämligen straffet sänkas, vilket även påverkar straffvärdet.62 Enligt BrB 29:1 st. 1 

bestäms straffet efter brottets straffvärde, och om det redan har ansetts att straffet bör sänkas borde 

det rimligtvis innebära att en preliminär straffvärdebedömning som motiverar denna sänkning har 

ägt rum. Här verkar onekligen även finnas trådar att dra i som pekar mot att BrB 23:5 är viktig för 

förståelsen av straffvärdebedömningen vid medverkan till brott. Låt oss därför analysera BrB 23:5.  

  

                                                           
59 SOU 1944:69 s. 88, 102 f. 
60 Se KBrB s. 23:4, Strahl 1976 s. 280 f. Jfr Jareborg 2001 s. 426 f. och SOU 1996:185 s. 200. 
61 BrB 23:5 infördes i sin nuvarande form efter strafflagsrevisionen 1948, som föregicks av straffrättskommitténs 
betänkande i SOU 1944:69 och Prop. 1948 nr: 80. Den senaste viktiga ändringen av BrB 23:4-5 ägde rum genom Prop. 
1993/94:130, då även specialstraffrättsliga brott blev möjliga att medverka till.    
62 Här bör uppmärksammas att det intuitivt är lätt att tro att endast medverkan som inte haft avgörande betydelse för 
huvudbrottet kan leda till straffsänkning, så är emellertid inte fallet. Straffsänkning kan bli aktuell för alla former av 
medverkan, oavsett yttre omständigheter, betydelse för huvudbrottet eller medverkansroll; även anstiftare och 
gärningsmän kan vara förtjänta av strafflindring. Just denna utvidgning var en av de viktigaste nyheterna vid revisionen 
1948, se SOU 1944:69 s. 88, 102 f.  
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3 Straffnedsättning med stöd av BrB 23:5  

 

 

Det måste nämligen anses i vissa fall vara vida 
mindre straffvärt att utföra ett brott under 
påverkan och medverkan av andra än att ensam 
bringa det till stånd. 

SOU 1944:69 

 

 

 

3.1 Medverkan och straffmätning – en återblick 

3.1.1 Med början i gällande rätt 

I samband med 1948 års revision av strafflagen (SL) ändrades de gällande medverkansreglerna, 

vilket bland annat resulterade i att möjligheten till straffsänkning vid medverkan i mindre mån 

utökades. De nya reglerna i SL 3:1–5 överfördes i princip oförändrade till nuvarande BrB 23:4 och 

BrB 23:5.63 Även innan 1948 fanns således, i och med SL 3:4, möjlighet till straffnedsättning vid 

medverkan till brott. Regeln var emellertid betydligt mer beskuren än idag, eftersom 

straffnedsättning bara var aktuell om främjandet inte varit en avgörande orsak till brottet eller ägt 

rum innan det utfördes. Straffrättskommittén (SRK) ansåg emellertid i sitt betänkande att regeln 

var för snäv, och att den fokuserade för mycket på yttre omständigheter, som vilken roll 

(gärningsman – anstiftan – medhjälp) den medverkande tilldelats.64 I då gällande SL 3:2 straffades 

nämligen medverkansgärningar med avgörande betydelse för huvudbrottet lika strängt som brott i 

gärningsmannaskap. SRK menade emellertid att bestämmelsen borde tillämpas oftare, då 

omständigheterna när flera åstadkommit ett brott ofta påkallade en mildare bedömning.65 

Möjligheten till strafflindring utökades därför genom den följande lagändringen till att gälla även 

gärningsmän och andra främjare som haft avgörande betydelse för huvudbrottet. Dessutom 

slopades det tidigare gällande accessoritetskravet. Ända fram till 1948 års lagändring förutsattes 

                                                           
63 SOU 1944:69 s. 85 f. Prop. 1948 nr: 80, NJA II 1948 s. 204, SOU 1953:14, NJA II 1962 s. 332 ff. Se även KBrB s. 
23:4 och SOU 1996:185 s. 210. 
64 Se SOU 1944:69 s. 88, 102f. Prop. 1948 nr:80,  
65 I SOU 1944:69 uttalades att det när någon, tillsammans med och under påverkan av andra, utfört ett brott i vissa fall 
var: ”vida mindre straffvärt” än att genomföra brottet på egen hand. Jfr även KBrB s. 23:5. 
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nämligen ansvar för delaktighet i annans brott, men i gällande rätt är det alltså tillräckligt att en 

rättsstridig gärning har främjats.66  

Frågan är då hur möjligheterna till strafflindring såg ut före 1948 års revision? Vad var det i 

den tidigare regleringen, i SL, som fick SRK och sedan lagstiftaren att utöka möjligheten till 

strafflindring på det sätt som BrB 23:5 ger uttryck för? Och hur värderades medverkansbrottens 

svårhet eller allvar tidigare? För att utreda dessa frågor förflyttar vi oss ännu längre tillbaka i tiden. 

 

 

3.1.2. Före missgärningsbalken i 1734 års lag 

Huvudprincipen i svensk straffrätt tiden innan år 1734 kännetecknades av att det endast i 

undantagsfall, och i samband med svårare brott som exempelvis dråp, var möjligt att hålla fler än 

en gärningsman ansvarig.67 Den äldre Västgötalagen var den landskapslag som utsträckte 

straffansvaret längst. Vid dråp kunde målsäganden, bland de som närvarat då brottet ägt rum, välja 

ut en gärningsman, kallad ”sannbaneman” som bar huvudansvaret för brottet, en ”hållbaneman” 

vars gärning bestått i att hålla i den som dräpts och slutligen välja ut ”närvaromän” som genom sin 

närvaro, utan att ha deltagit i utförandet, visat vrede eller fiendskap mot offret. Därtill fanns enligt 

Västgötalagen en möjlighet att hålla en ”rådbaneman”, vars gärning bestått i att bidra med 

gärningar, råd eller ord utan att ha närvarat vid utförandet av brottet ansvarig. Ansvarsformen 

liknade med andra ord anstiftan i nu gällande rätt. Vad gäller straffmätningen stadgades, för alla former 

av medverkan, ett lägre straff än för den huvudansvarige ”sannbanemannen”.68 I ett antal 

landskapslagar förekom dock bestämmelser där en anstiftare kunde drabbas av samma straff som 

gärningsmannen.69 Redan långt innan 1734 fanns alltså en möjlighet att – som i gällande rätt och 

vid det utvidgade gärningsmannaskapet – bedöma en anstiftare som den som hade att svara för 

brottet.70 Att erbjuda pengar för att beröva någon livet var ”urbotamål” och ansågs vara ett så 

allvarligt brott att anstiftaren tillskrevs ansvar för dråpet.71  

                                                           
66 Accessoriteten i 1864 års strafflag innebar i korthet att en deltagare inte kunde straffas för medverkan om 
gärningsmannen friades på grund av personliga omständigheter. Se närmare SOU 1996:185 s. 209, SOU 1944:69 s. 87, 
Hoflund 1972 s. 29 ff. samt KBrB s. 23:4. 
67 Se Hoflund 1972 s. 11 ff. men även SOU 1996:185 s. 207 ff. 
68 Straffskillnader mellan gärningsmän och övriga deltagare förekom däremot inte i Stadslagen; alla som medverkat till 
ett dråp straffades lika strängt som gärningsmannen. För en utförlig beskrivning av medverkansansvaret i tiden innan 
1734 års lag hänvisas till Hoflund 1972 s. 11 ff. men även i SOU 1996:185 s. 207 ff. Anners 1972 Del 1 s. 5 ff. samt 
Häthén 2004 s. 44 ff. ges en god översiktlig historisk återblick.   
69 Av 12 § i den yngre Västgötalagen framgår: ”Tager någon lega för att dräpa en man, eller sårar honom med fulla sår, 
det är urbotamål. Och den som gav legan, svare för alla svårigheter, så som om han själv hade gjort det (min kurs.)”.Yngre 
Västgötalagen redovisas utförligt i Hoflund 1972 s. 12 f. 
70 Om detta gärningsmannaskap, se not 32 och 33 ovan. 
71 Urbotamål beskrivs som ett särskilt allvarligt brott placerat i en egen avdelning. För dessa brott, som exempelvis dråp 
eller att bli sjörövare, gick inte att böta sig fri från ansvar. Se närmare Häthén 2004 s. 45.   
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En viktig händelse, som förändrade medverkansreglerna, var de två kungliga brev som 

skickades till hovrätterna år 1689 i syfte att förändra straffmätningen när flera deltagit i brott. I det 

första brevet föreslogs att den som medverkat till brott där medverkansgärningen haft avgörande 

betydelse skulle straffas lika strängt som gärningsmannen, men hade främjandet inte haft denna 

betydelse borde straffet sättas lägre.72 Här finns en antydan till en relativ straffvärdebedömning – straffet 

föreslås nämligen bli lägre då medverkansgärningen inte haft avgörande betydelse för 

huvudbrottet.73 I det andra brevet kritiserades ordningen där ansvaret fördelades utifrån stöldens 

värde när flera deltagit vid en stöld, en sådan uppdelning förekom nämligen inte vid andra brott, 

såsom rån eller dråp där ansvaret var detsamma oavsett antalet deltagare. Därefter följde ett 

intressant stycke i brevet som hade med straffvärdet att göra. I brevet nedtecknades följande passage:  

 

”Men i then händelsen att flere komma til at stiäla, (…) then ther tubbas eller twingas 

(min kurs.), af Föräldrar, Husbönder eller andre, i slike mål bör sielfwe anföraren och 

uphofzmannen straffas högre, (…) och annat slikt efter sielwfa tiufnadens 

grofhet…”.74  

 

Det föreslås följaktligen att gärningsmän och anstiftare, ”anföraren” eller ”uphofzmannen” 

ska straffas strängare än den som medverkat i mindre grad eller ”twingats eller tubbats” av föräldrar 

eller husbönder. En grund för strafflindring föreslogs som synes redan 1689 då någon förletts, 

lockats, övertalats eller mutats att medverka till brott. Här finns enligt min mening vissa likheter 

med dagens BrB 23:5, där en grund för strafflindring är just att någon genom tvång, svek eller 

missbruk av ungdom, oförstånd eller beroende ställning förmåtts medverka till brott.75 Breven gav 

önskat resultat och infördes, i stort sett oförändrade, i missgärningsbalkens (MB) kapitel 61.76  Vi 

är därmed framme vid MB i 1734 års lag och reglerna om delaktighet i missgärningar. 

 

3.1.3 Missgärningsbalken och 1734 års lag 

MB:s regler om fleras deltagande i brott bestod av fyra paragrafer, som delades in i deltagande före, 

i samband med och efter huvudgärningen.77 I MB 61:1 stadgades inledningsvis samma straff för den 

                                                           
72 Breven återges i sin helhet av Hoflund 1972 s. 12 ff. och nämns även i SOU 1996:185 s. 207 f.  
73 Att brevet kan tolkas så framgår av formuleringen: ”… finnes någon annorledes (min kurs.) warit til gierningen 
wållande, then straffas med fängelse, arbete och hudstrykande efter saksens omständighet (min kurs.)”, se de kungliga 
breven från 29 juli 1689 till hovrätterna i Hoflund 1972 s. 12 ff. se även SOU 1996:185 s. 207 f.  
74 Detta kungliga brev återges i sin helhet i Hoflund 1972 s. 14. 
75 Se bl.a. SOU 1944:69 s. 88, 102 f. SOU 1996:185 s. 200 ff. och Strahl 1976 s. 281 f.  
76 Reglerna upptogs i missgärningsbalkens kap. 61 vilket beskrivs i Hoflund 1972 s. 14 f. Missgärningsbalkens 61 kap. 
finns återgivet i bl.a. Ny lagsamling tredje häftet 1889 s. 181, se även SOU 1996:185 s. 208 f. För en översiktlig 
genomgång av MB, se Anners 1972 del 1 s. 34 ff.  
77 61:1-4 Ny lagsamling tredje häftet 1889 s. 181. 
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medverkande som för gärningsmannen i de fall medverkansgärningen varit avgörande för brottet.78 

I dessa fall hade den medverkande bjudit, lejt, hjälpt eller rått annan att utföra en gärning och 

därmed orsakat brottet. Den medverkande skulle då enligt MB 61:1 straffas lika med 

gärningsmannen.79 Om medverkansgärningen inte haft avgörande betydelse, utan varit mindre 

vållande, kunde straffet däremot enligt MB 61:2 sättas lägre, beroende på hur främjandet sett ut.80 

I MB 61:3 framgick att straffet i allmänhet var lindrigare för den medverkande som dels vetat om 

att brott hade planerats men inte avslöjat det, dels efter att brottet begåtts hjälpt till att dölja brottet, 

så kallad negativ och efterföljande delaktighet.81 Utmärkande för delaktighetsreglerna i MB var att 

det fortfarande saknades en särskild reglering för delaktighet i brott, den medverkande straffades 

fortfarande enligt samma straffbud som gärningsmannen.  

Ifråga om straffmätningen verkade det ske en form av relativ värdering av främjandets 

svårhet. Av lagtexten framgår nämligen att medverkansgärningen kunde gå ifrån att vara lika 

straffvärd som det brott gärningsmannen utfört, nämligen då den medverkande hade orsakat 

huvudbrottet, till att bedömas som mindre straffvärd då någon i förhållande till huvudbrottet 

deltagit i mindre grad eller ”tubbats eller twingats”.82  MB 61:2 och möjligheten till lindrigare straff 

gällde emellertid inte gärningsmän och anstiftare utan endast vid ”mindre vållande”.83 Inte heller 

fanns (ännu) något uppsåtskrav för straffansvar, vilket ledde till att många handlingar bedömdes 

som medhjälp, trots att det inte varit avsikten.84 Medverkansansvaret skulle dock komma att bli 

mer självständigt. 

                                                           
78 För en utförlig redogörelse för medverkanslärans kännetecknande drag och utveckling ur ett historiskt perspektiv; 
från en kollektiv syn på ansvar i riktning mot ett mer individbaserat tankegods. Se Lernestedts text i Asp, Lernestedt 
& Ulväng 2009 s. 50 ff. och särskilt s. 56 f. 
79 Det stadgades att den medverkande straffades: ”lika med then, som gierningen giorde”, 61:1 Ny lagsamling tredje 
häftet 1889 s. 181. Bestämmelsen beskrivs av Hoflund 1972 s. 15. För en översiktlig redogörelse av MB, se Anners 
1972 del 1 s. 34 ff. 
80 Straffet sattes då: ”efter som brottet är til”, se 61:2 Ny lagsamling tredje häftet 1889 s. 181. Dessutom styrdes 
medverkansansvaret fortfarande av kravet på accessoritet, medverkan krävde att ett brott hade begåtts, se SOU 1996:185 
s. 207 f. Hoflund 1972 s. 15 ff. 
81 61:3 Ny lagsamling tredje häftet 1889 s. 181, se även SOU 1996:185 s. 208 f. Hoflund 1972 s. 15 f. samt för en 
översiktlig redogörelse Anners 1972 del 1 s. 34 ff.  
82 61:1-4 Ny lagsamling tredje häftet 1889 s. 181. För en allmän sammanfattning av dåtidens straffrätt, se Häthén 2004 
s. 161 ff. samt Anners 1972 del 1 s. 34 ff. 
83 Idag kan, som sagts ovan, även gärningsmän och andra som haft en mer avgörande betydelse för brottets tillkomst 
vara förtjänta av strafflindring enligt BrB 23:5, se närmare SOU 1944:69 s. 102 f. 
84 Ett sådant fall uppmärksammas av Hoflund. En person med namnet Qvist yttrade till en person, Spelare, vars kamrat 
Rosling var mitt uppe i ett slagsmål med Borell: ”skall du intet hjelpa din kamrat”. Qvist menade att Spelare skulle 
upplösa slagsmålet, men Spelare hade istället stuckit Borell i halsen med sin kniv. HD ansåg att Qvists yttrande föranlett 
att Spelare utfört gärningen, Qvists handling ledde till medverkansansvar. Se Hoflund 1972 s. 22. Inget sägs alltså om 
uppsåt eller oaktsamhet i de då gällande medverkansreglerna i MB, se 61:1-4 Ny lagsamling tredje häftet 1889 s. 181. 
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3.1.4 1864 års strafflag 

Efter nära 40 år av förberedelser antogs så till slut SL år 1864. Bestämmelserna om delaktighet i 

brott placerades i kapitel 3.85 En nyhet var att endast gärningsmän kunde straffas enligt det särskilda 

straffbudet.86 För att andra medverkande skulle kunna hållas ansvariga ansågs det krävas en 

uttrycklig kriminalisering av delaktighet i brott, vilket infördes i och med nämnda kapitel tre där 

ansvar för anstiftan och medhjälp upptogs. För delaktighetsansvar krävdes därtill uppsåt i 

förhållande till delaktighet i annans brott vilket innebar att straffansvar fortfarande förutsatte att en 

gärningsman kunde straffas för brottet.87  

På vilket sätt hade då straffmätningen förändrats i förhållande till MB? Inledningsvis stadgades 

i SL 3:1 att anstiftaren, precis som tidigare reglering i MB ”straffes, som vore han sjelf 

gerningsman”, och av 3:2 framgår att vissa omständigheter i denna bedömning var försvårande. Vad 

gäller övriga medverkande uttalades i SL 3:3 att även den som i samband med brottets utförande 

uppsåtligen med råd eller dåd hjälpt till och därmed orsakat gärningen, straffades som om han själv 

vore gärningsman. Vi ska dröja oss kvar något vid anstiftan och SL 3:2. De försvårande 

omständigheterna som räknas upp i bestämmelsen kan nämligen sägas ha påverkat 

anstiftansgärningens straffvärde. Som försvårande omständigheter upptogs att förmå någon under 

15 år, som befann sig i beroende ställning, som stod under lydnad eller förmynderskap, som var 

anställd som husbondefolk eller tjänstehjon. Därtill ansågs det försvårande att föräldrar eller 

fosterföräldrar förmådde sina barn.88  En liknande grund som i gällande rätt anses försvårande för 

straffvärdet återfinns i BrB 29:2 p. 5, där framgår att en försvårande omständighet är att genom 

tvång, svek eller missbruk av oförstånd, ungdom eller beroende ställning förmå någon att medverka 

till brott.  

Det är tydligt att SL gav uttryck för en mer uttrycklig ”värdering” av medverkansbrottets 

svårhet än MB i och med att försvårande omständigheter uttryckligen upptogs i SL 3:2. Förutom 

detta fanns även en regel som pekade i mildrande riktning, närmare bestämt SL 3:4. Utan att säga 

något om hur själva bedömningen av brottets allvar gick till kan icke desto mindre en föregångare 

till det som blev dagens BrB 23:5 anas. Enligt SL 3:4 kunde nämligen den som innan eller i samband 

med utförandet av brottet medverkat i mindre mån än vad som sades i SL 3:3 straffas ”efter ty som 

                                                           
85 Bakom 1864 års strafflag låg dels lagkommitténs förslag till Allmän Criminallag, som presenterades 1832, dels Gamla 
lagberedningens förslag till Straff-Balk från 1844. Arbetet med de båda förslagen anfördes av Johan Gabriel Richert, 
som för övrigt betraktas som den mest betydande lagstiftaren under 1800 talet. Om lagkommittén och 1832 års förslag 
till Allmän Criminallag, se bl.a. Wallén 1973 s. 5 ff. Häthén 2004 s. 201 ff. Hoflund 1972 s. 25 f. och SOU 1944:69 s. 
85 ff. 
86 Strafflagen bygger till stor del på de två förslag Richert deltagit vid utformandet av, se Wallén 1973 del 2 s. 8 f. och 
SOU 1996:185 s. 207 ff. 
87 Se SOU 1944:69 s. 85, SOU 1996:185 s. 208 f. och jfr Wallén 1973 del 2 s. 5 ff. 
88 Se SL 3:2, lagen finns att läsa i bl.a. Hoflund 1972 s. 25 ff. och SOU 1944:69 s. 85 f. 
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han pröfwas hafva till brottet bidragit; dock mindre än om han sjelf gerningsman varit”.89 Stöd för 

att en värdering av brottets svårhet ägde rum framgår enligt min mening av att det i SL 3:4 skulle 

prövas hur mycket den medverkande bidragit till huvudbrottet. Det förordades med andra ord en 

bedömning av hur straffvärd den medverkandes gärning varit i förhållande till huvudbrottet.90 

Dessutom framgår att straffet inte fick överstiga gärningsmannens straff. Sammanfattningsvis var 

några tydliga straffmätningsdrag i SL att hänsyn dels togs till försvårande omständigheter, och dels 

till förmildrande då det fanns möjlighet till strafflindring när någon medverkat i mindre mån än 

gärningsmannen. Att straffet mättes ut efter den medverkandes bidrag påminner starkt om 

bedömningen av om någon medverkat i relativt sett mindre mån i dagens BrB 23:5, vilket i sin tur 

påverkar straffvärdebedömningen i BrB 29:1.  

 

 

3.1.5 Sammanfattning  

Vid genomgången av medverkansreglerna i äldre rätt framträder några återkommande 

omständigheter som kan sägas ha påverkat straffmätningen. Först och främst var ett kännetecknande 

drag att gärningsmannen genomgående straffades strängare än den som medverkat till brottet.91 

När det sen gäller deltagare som inte utfört gärningen stadgades i både MB 61:1 och SL 3:1 och 3:2 

att anstiftare och andra medverkande som orsakat brottet, och därigenom haft avgörande betydelse 

för huvudgärningen, straffades lika strängt som gärningsmannen.92 Någon form av värdering av 

medverkansbrottets svårhet ägde alltså rum där domstolarna tog ställning till om den medverkandes 

gärning hade orsakat brottet. Även ifråga om förmildrande omständigheter fanns i MB 61:2 

möjlighet att ta hänsyn till hur mycket den medverkande bidragit till huvudbrottet. Domstolen kunde 

nämligen bestämma straffet efter de faktiska omständigheterna då någon bedömdes vara ”mindre 

vållande”, vilket kan tolkas som att en mindre grad av medverkan resulterade i ett lägre straff, den 

medverkande var med andra ord mindre straffvärd. Möjligheten att ta hänsyn till omständigheterna 

i det enskilda fallet kom sedan att utökas genom SL 3:4. Den som i mindre mån än gärningsmannen 

bidragit till huvudbrottet straffades enligt SL 3:4 efter gärningens bidrag till huvudbrottet, dock inte 

strängare än gärningsmannen.93 Som synes har domstolen alltid tagit hänsyn till – och kommer nog 

                                                           
89 För en utförlig redogörelse av strafflagens delaktighetsregler se Hoflund 1972 s. 24 ff. samt SOU 1996:185 s. 207 f. 
90 SL 3:4 in fine lyder: Har någon, före brottets utförande, eller vid utförandet; dock i mindre mån, än i 3 § sägs, med 
råd eller dåd gerningen främjat; straffes efter ty som han pröfwas hafwa till brottet bidragit; dock mindre än om han 
sjelf gerningsman varit. 
91 Visserligen kunde målsäganden innan 1734 års lag efter eget tycke utpeka en gärningsman och övriga medverkare, 
vem som var den egentlige gärningsmannen spelade inte någon roll. Likväl straffades gärningsmannen i Västgötalagen 
strängare än de som medverkat. Se Hoflund 1972 s. 11 ff.  
92 Se Hoflund 1972 s. 14 f. Missgärningsbalkens kapitel 61 återges bl.a. i Ny lagsamling tredje häftet 1889 s. 181. Se 
även SOU 1996:185 s. 208 f. samt SOU 1944:69 s. 85 f. 
93 Se Hoflund 1972 s. 25 ff. och SOU 1944:69 s. 85 f. 
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alltid att så göra – omständigheter hänförliga till medverkansgraden i förhållande till huvudbrottet 

samt främjandets betydelse för detsamma.  

 

 

 

3.2 Åter till gällande rätt 

3.2.1 Vad framgår av BrB 23:5? 

Av det som ovan sagts i den historiska genomgången framgår att medverkansgraden, och vilken 

betydelse främjandet haft för huvudbrottet, ända sedan de kungliga breven präglat 

straffvärdebedömningen. Med andra ord är BrB 23:5 en produkt av denna straffrättshistoriska 

utveckling, då det tydligt framgår att straffet kan sänkas om samma förutsättningar som nämns i 

äldre strafflagstiftning föreligger – nämligen när någon medverkat i mindre mån eller förmåtts 

genom stark påverkan. BrB 23:5 kan därför bäst förstås som en ”straffsänkningsregel” som gör det 

möjligt att ta hänsyn till– och anpassa straffet efter de särskilda omständigheter som ofta föreligger 

när flera tillsammans begått ett brott.94 Vid en analys av lagtexten i BrB 23:5 framgår vidare att just 

graden av medverkan och på vilket sätt någon har medverkat till ett brott ligger till grund för en 

eventuell strafflindring. BrB 23:5 i sin helhet ser ut som följer: 

 

Har någon förmåtts att medverka till brott genom tvång, svek eller missbruk av hans 
ungdom, oförstånd eller beroende ställning eller ock medverkat allenast i mindre mån, må 
straffet för honom sättas under vad för brottet eljest är stadgat; i ringa fall skall ej dömas 
till ansvar. Detsamma skall gälla, då fråga är att ansvar som är stadgat för någon i särskild 
ställning skall ådömas annan medverkande 

 

I BrB 23:5 beskrivs två faktorer som kan leda till att straffet sänks, vilket således ger uttryck för att 

den medverkande ansetts vara mindre straffvärd. Bestämmelsen har följaktligen en hel del med 

straffvärdet att göra; frågan är då varför lagstiftaren ansett att det behövs en sådan 

straffsänkningsregel i BrB 23:5, utöver de regler som redan finns i BrB kapitel 29?  

 

 

                                                           
94 SOU 1944:69 s. 102 f, Strahl 1976 s. 281 ff. och Jareborg 2001 s. 426 f. Straffsänkningsregeln i BrB 23:5 är endast 
tillämplig samtidigt som BrB 23:4, det vill säga då fler än en person deltagit i en brottslig tilldragelse; åberopas BrB 23:5 
ska även BrB 23:4 åberopas. Se närmare SOU 1996:185 s. 200 ff. 
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3.2.2 Varför strafflindring? 

Huvudregeln i BrB 23:4 är att den som medverkat bedöms efter samma straffskala som 

gärningsmannen i strikt mening. Lagstiftaren har med andra ord tänkt sig att det ska gå att utdöma 

ett lika strängt straff för brott i medverkan som för den gärningsman som begått huvudbrottet.95 

Att huvudbrottets straffskala ska användas får till följd att medverkansbrottets straffvärde som 

”huvudregel” inte får sättas under minimistraffet i huvudbrottets straffskala, men det faktum att 

den medverkande straffas enligt en straffbestämmelse den inte uppfyllt rekvisiten i är enligt Strahl 

en omständighet som gör att medverkan förtjänar en förhållandevis lindrig bedömning.96 I detta 

syfte finns BrB 23:5. Till beskrivningen av BrB 23:5 som en straffmätningsregel och en 

straffsänkningsregel kan alltså tilläggas ytterligare en: nämligen att bestämmelsen kan sägas fungera 

som en ”undantagsregel”, som åsidosätter huvudregeln i BrB 23:4 där minimistraffet i tillämplig 

straffskala inte får underskridas.  

Finns förutsättningar för att tillämpa BrB 23:5 blir straffminimum bötesminimum och i ringa 

fall inträder ansvarsfrihet.97 Behovet av en straffsänkningsregel som kompletterar BrB 23:4 märks 

tydligt i de fall där medverkansgärningen endast har haft liten betydelse för huvudbrottet. Som ett 

exempel kan nämnas att vid ett obetydligt främjande av en grov stöld, där gärningsmannens 

straffvärde var 6 månader, skulle medhjälparens straff inte skilja sig nämnvärt från 

gärningsmannens straff om inte BrB 23:5 fanns. När straffvärdet fastställs för en medhjälpare, som 

medverkat i mindre mån, ska samma straffskala som för gärningsmannen användas – 

minimistraffet 6 månader får alltså inte underskridas. Resultatet kan då bli att den som obetydligt 

främjat stölden framstår som lika klandervärd som gärningsmannen. Genom att BrB 23:5 finns till 

hands, och möjliggör att den tillämpliga straffskalan kan underskridas, kan straffmätningsrelaterade 

dilemman som dessa dock undvikas Strafflindringsregeln löser därmed en del av de problem som 

annars kan uppstå, i och med att straffvärdet kan sänkas ända ner till dagsböter – och i vissa fall 

ansvarsfrihet. 98 BrB 23:5 förhindrar således att den som endast obetydligt medverkat i förhållande 

till huvudbrottet, klandras lika mycket som gärningsmannen i strikt mening.99 Straffet ska enligt 

den centrala straffmätningsregeln BrB 29:1 st. 1 bestämmas efter brottets straffvärde, vilket innebär 

                                                           
95 Systematiken kan förklaras med att medverkansreglerna utsträcker ansvaret för det särskilda straffbudet, se SOU 
1996:185 s. 175, 200, 220, Hoflund 1972 s. 44 f. Men det brott gärningsmannen begått ”stänger” straffskalan uppåt, se 
SOU 1996:185 s. 196 f. och Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 475 f. 
96 Se Strahl 1976 s. 282. 
97 Se Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 489 ff. Strahl 1976 s 281 ff. samt Jareborg 2001 s. 426 ff. 
98 Här kan jämföras med NJA 2006 s. 577 där ett motvilligt vakthållande ansågs ha varit obetydligt för huvudbrottet; 
medhjälp till grov stöld i mindre mån enligt BrB 23:5 konstaterades vilket resulterade i att straffet sänktes från 
minimistraffet i straffskalan på 6 månader till dagsböter. 
99 SOU 1986:14 s. 69 ff. 418 f. 440 ff. Departementschefen uttalar i Prop. 1987/88:120 s. 36 att ordet straffvärde är 
lämpligt för att beteckna resultatet av en bedömning av brottets allvar. Se även von Hirsch 2001 s. 36 f. och 56 ff. 
Ulväng 2005 s. 92. 
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att proportionalitet och ekvivalens ska råda. En handling som obetydligt främjat en grov stöld bör 

därför inte vara ekvivalent med huvudbrottet. 100 

 

3.2.3 När är strafflindring aktuell? 

Med stöd av BrB 23:5 kan straffet sättas ned eller utgå till följd av två omständigheter: dels då 

någon medverkat i relativt sett mindre mån än övriga deltagare, dels då någon förmåtts medverka 

genom stark påverkan. Utmärkande för påverkansfallen är att en medverkande förmåtts medverka 

genom stark påverkan av någon av de andra deltagarna i tilldragelsen.101 Har påverkansgraden varit 

mindre kan omständigheten beaktas vid straffvärdebedömningen i BrB 29:1 och 29:3 p. 5 102 Att 

förmå någon att delta genom stark påverkan kan vara en försvårande omständighet i BrB 29:2 p. 

5, det kan därför inte bli aktuellt med en sådan straffsänkning enligt BrB 23:5 för samtliga 

deltagare.103  

Den andra straffsänkningsgrunden är att någon deltagit i mindre mån än övriga deltagare, vilket 

kan leda till strafflindring som underskrider straffskalans minimum, och i ringa fall inträder 

ansvarsfrihet. Bedömningen är enligt förarbetena relativ, vilket innebär att den deltagare som ansetts 

medverka i mindre mån har gjort det i förhållande till övriga deltagare, till exempel en medhjälpare 

i förhållande till en gärningsman. Bedömningen av om någon medverkat i mindre mån ska enligt 

förarbetena i det enskilda fallet avgöras utifrån ”gängse uppfattningssätt”.104 Det som framförallt 

är avgörande i prövningen är enligt Strahl vilken energi den medverkande lagt ned på att 

åstadkomma brottet, inte främjandets betydelse för gärningens tillkomst.105 Det är emellertid inte 

bara den faktiska graden av medverkan som bedöms, utan även graden av skuld i form av uppsåt 

och oaktsamhet ska beaktas.106 Har en medverkande, i förhållande till huvudbrottet, endast haft ett 

likgiltighetsuppsåt eller främjat brottet med ett bakomliggande motiv som i förhållande till övriga 

deltagare bedöms som mindre svårt talar det för att medverkansgärningen är mindre straffvärd och 

att medverkan i mindre mån föreligger.107  

                                                           
100 I Propositionen till påföljdsreformen betonas att proportionalitet och ekvivalens ska vara styrande; det sägs: ”att 
lika svåra brott skall ges lika stränga straff och att svårare brott skall straffas strängare än lindrigare brott.” Se närmare 
Prop. 1987/88:120 s. 77 f. SOU 1986:13 s. 76, Jareborg SvJT 1992 och Asp & von Hirsch SvJT 1999. 
101 Bestämmelsen räknar emellertid inte upp vare sig trångmål eller lättsinne, varför en rädsla för repressalier från 
exempelvis kamrater om vederbörande inte deltar i brott inte är en relevant strafflindringsgrund. Det ska inte bli fråga 
om att kunna välja att utföra ett brott för att undvika negativa konsekvenser från övriga deltagare och samtidigt påräkna 
strafflindring. Se SOU 1996:185 s. 200 ff. och Jareborg 2001 s. 426 f.  
102 KBrB s. 23:5, Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 489 ff. SOU 1944:69 s. 102 f. och SOU 1996:185 s. 200 ff.  
103 Ett typexempel på när tvång lett till straffsänkning uppvisar NJA 1985 s. 726. Se närmare om detta fall i kapitel 5. 
104 SOU 1944:69 s. 102 f. SOU 1996:185 s. 200 ff. 
105 Se Strahl 1976 s. 282 f. jfr även SOU 1944:69 s. 102 f. 
106 SOU 1996:185 s. 201 f. KBrB s. 23:5, Strahl 1976 s. 281 ff. Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 489 ff.  
107 Straffsänkning sker emellertid inte så snart någon relativt sett medverkat i mindre grad eller varit utsatt för stark 
påverkan. I BrB 23:5 sägs nämligen att: straffet för den som medverkat i mindre mån eller förmåtts medverka genom 
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3.2.4 Förtydliganden angående prövningen i BrB 23:5  

Följden av att straffet påverkas när BrB 23:5 tillämpas innebär att prövningen som sker i enlighet 

med BrB 23:5 i det närmaste är en straffvärdebedömning. När domstolen undersöker om 

medverkan i mindre mån föreligger, bedöms nämligen hur straffvärd medverkansgärningen kan 

sägas vara i förhållande till de övriga gärningarna i tilldragelsen – vanligtvis huvudbrottet utfört i 

gärningsmannakap.108 När domstolen i denna prövning kommer fram till att straffet bör sänkas 

föregås det av att omständigheterna kring den gärning som prövats, i jämförelse med exempelvis 

huvudbrottet, bedömts vara sådana att det finns goda skäl för att tilldela främjandet ett relativt sett 

lägre straffvärde än huvudbrottet. Det sker med andra ord en liknande relativ bedömning av 

medverkansgärningens skada och skuld som beskrivs i BrB 29:1 inom ramen för prövningen i BrB 

23:5. Vad som mer konkret påverkar straffvärdet är framförallt, till följd av att det straffvärda är 

att främja en annans otillåtna gärning, medverkansgraden och dess betydelse för huvudbrottet. Den 

logiska följden av att skadan i BrB 23:4 kan definieras som ett främjande där tillkomsten av en 

annan otillåten gärning har underlättats – eller varit ägnat att underlättas – är att straffvärdet ytterst 

borde påverkas av vilken betydelse främjandet har haft för huvudbrottet.109  

 

 

3.2.5 Vad menas med ansvarsfrihet? 

För att ansvarsfrihet enligt BrB 23:5 ska bli aktuell måste det vara fråga om ett ringa fall av 

medverkan i mindre. Som exempel på sådana fall brukar nämnas olika former av psykisk medhjälp 

där någon till exempel med ett oöverlagt tillrop eller råd styrker någons redan tagna beslut om att 

utföra ett brott.110 Att själva främjandet är ringa är emellertid inte tillräckligt, utan det krävs att det 

brott som medverkanshandlingen bidragit till inte är alltför grovt.111Ansvarsfriheten vid medverkan 

i mindre mån motiveras av att främjandet har ansetts så pass obetydligt för huvudbrottets utförande 

att det är rättsenligt; det fanns helt enkelt inte skäl att avstå från gärningen då den haft så liten 

betydelse för det brott som främjats.112 Det kan sägas att främjandegärningen inte ens betraktats 

som otillåten, det fanns helt enkelt inte tillräckliga skäl att avstå från gärningen. Ansvarsfriheten 

kan därmed sägas inträda till följd av att gärningen objektivt sett inte bedömts vara ett straffbart 

                                                           
stark påverkan ”må” sättas under vad som annars är stadgat för brottet. Regeln är med andra ord fakultativ, och föregås 
av en normativ prövning där det undersöks om det är fråga om medverkan i mindre mån eller genom stark påverkan. 
Se närmare SOU 1996:185 s. 200 ff. Jareborg 2001 s. 411 och Strahl 1976 s. 281 ff. 
108 Se SOU 1944:69 s. 102 f. och SOU 1996:185 s. 200 ff.  
109 Det samband som här omnämns mellan straffvärdebedömningen och strafflindringsregeln i BrB 23:5 behandlas 
mer utförligt i kapitel 5.  
110 Se Strahl 1976 s. 281 ff. Jareborg 2001 s. 426 f. KBrB 23:5. 
111 Se närmare Strahl 1976 s. 282 f. SOU 1996:185 s. 202, Nelson 1967 s. 44 och Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 491. 
112  Se Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 491. 
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främjande.113 Det finns även utrymme för domstolen att beakta hur ett deltagande i en brottslig 

tilldragelse sett ut. I vissa fall kan det nämligen vara så att den medverkande genom tvång, svek 

eller missbruk av ungdom, oförstånd eller beroende ställning förmåtts att medverka till brottet. 

Gärningen är alltjämt otillåten, men till följd av omständigheter som har att göra med hur brottet 

begåtts och den medverkandes personliga ansvarsförmåga kan den medverkande i vissa fall vara 

ursäktad. Det handlar om en ”det-kan-inte-begäras-princip”, där det vore orimligt att kräva 

laglydnad av en medverkande.114  

 

 

 

3.3 Sammanfattning 
Gränsen mellan straffria handlingar och straffbara främjanden är som sagts ovan i kapitel 2.1.4 ofta 

svårbedömd och tämligen subtil. Att avgöra om en handling är ett straffbart främjande eller inte 

kan dessutom sägas vara särskilt svårt när det gäller medhjälp till brott i form av psykiska 

främjanden som övat inflytande i brottsfrämjande riktning, och endast styrkt gärningsmannen i 

dennes uppsåt.115 Svårigheterna i denna bedömning tror jag kan ha bidragit till att det ansetts 

nödvändigt att komplettera BrB 23:4 med BrB 23:5, som även kan förstås som en ”utväg” ut ur 

det straffbara området. För när en medverkansgärning sätts i relation till de övriga deltagarnas 

gärningar, och alldeles särskilt till gärningsmannen i strikt mening, medför ofta främjandets 

straffvärde i förhållande till huvudbrottet att en rimlighetsbedömning påverkar straffet i mildrande 

riktning. En sådan, mer rimlighetsbaserad, bedömning har på så sätt möjliggjorts genom BrB 23:5. 

Sambandet mellan BrB 23:4 och BrB 23:5 kan sammanfattningsvis sägas uttrycka ett visst 

samspel, där BrB 23:4 uppställer en huvudregel, beståendes i att den som främjat en gärning 

bedöms efter samma straffskala som gärningsmannen, och BrB 23:5 fungerar som en 

undantagsregel som möjliggör att straffet sätts (långt) under tillämplig straffskala.116 Innan jag 

övergår till att ta mig an uppsatsens centrala frågeställningar mer ingående, följer härnäst i kapitel 

4 en allmän redogörelse för de bärande principerna vid påföljdsbestämningen i gällande rätt. 

Tanken är att beskrivningen ska bidra till att underlätta övergången till kapitel 5, där jag dels på 

egen hand resonerar kring hur det bör gå till när straffvärdet fastställas för medverkan, dels 

diskuterar betydelsen av BrB 23:5 i förhållande till straffvärdebedömningen.  

  

                                                           
113 För en beskrivning av ”brottsbegreppet”, se Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 42, se särskilt Jareborg 2001 s. 33 ff.  
114 Se Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 491, 398 f. 
115 Jfr SOU 1996:185 s. 189 och Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 469. 
116 Se SOU 1944:69 s. 88, 102 f. KBrB s. 23:5, SOU 1996:185 s. 200 ff. och Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 489 ff. 
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4 Allmänt om påföljdsbestämning 
 

 

… jag ser bestraffningen som ett led i en 
kommunikation med gärningsmannen, 
varigenom man vädjar till hans sinne för 
rätt och fel och ger honom möjlighet att 
reagera på ett sätt som är karakteristiskt 
för den som bedömer sitt och andras 
handlande från moralisk synpunkt.  

ANDREAS VON HIRSCH 

 

 

 

4.1 Bärande principer för påföljdsbestämningen 

4.1.1 Rättsläget innan 1989 års påföljdsreform 

Före 1989 års påföljdsreform fanns inte några detaljerade lagregler som tog sikte på straffmätningen. 

Vid påföljdsbestämningen hade domstolen endast den allmänna bestämmelsen i BrB 1:7 till sitt 

förfogande. I BrB 1:7 föreskrevs att de faktorer som skulle beaktas vid påföljdsvalet var allmän 

laglydnad samt att påföljden särskilt skulle vara ägnad att främja den dömdes anpassning i samhället. 

Förklaringen till detta preventiva tankegods var att behandlingstanken fortfarande var dominerande 

då BrB trädde ikraft.117 Avsaknaden av uttryckliga straffmätningsregler, likt bestämmelserna i 

nuvarande BrB kapitel 29 och 30, ska dock inte tas till intäkt för att proportionalitetsprincipen, som 

stadgar straff i proportion till brottets svårhet, åsidosattes. Enligt Jareborg har nämligen alltid 

straffmätningen i svensk rätt präglats av att proportionalitet skall råda mellan straffet och brottets 

svårhet – även om denna proportionalitet ofta dolts i argument gällandes allmänprevention.118 I 

enlighet med då rådande straffmätningstradition skulle alltså straffet, även innan påföljdsreformen, 

huvudsakligen bestämmas efter brottets svårhet, gärningsmannens avsikter och dennes sinnelag i 

samband med brottet.119 Bedömningen liknade med andra ord i mångt och mycket den normativa 

värdering av skada och skuld som sker vid straffvärdebedömningen i enlighet med BrB 29:1. 

                                                           
117 Se SOU 1986:14 s. 69 ff. och 415 ff. Prop. 1987/88:120 s. 32 ff. se även Jareborg & Zila 2010 s. 100 f och von 
Hirsch 2001 s. 14 f. samt kap. 9.  
118 Se Jareborg & Zila 2010 s. 101 samt Jareborg 1992 s. 152. Här kan hänvisas till NJA 1964 s. 255, HD ändrade 
påföljden från villkorlig dom till fängelse och Som skäl för att ändra påföljden anfördes allmän laglydnad, men de 
åberopade skälen kan sägas motsvara samma omständigheter i termer av skada och skuld som enligt nuvarande BrB 
29:1 ska beaktas när brottets straffvärde bestäms. Fallet behandlas utförligt i kapitel 6.  
119 Se SOU 1986:14 s. 417 samt Prop. 1987/88:120 s. 29 ff. 
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4.1.2 Behovet av förändringar 

I det huvudbetänkande, som låg till grund för påföljdsreformen, betonades att det utöver den 

svårtillämpade BrB 1:7 saknades allmänna regler för påföljdsbestämning i svensk rätt, vilket enligt 

Fängelsestraffkommittén (FSK) talade för att sådana regler borde införas.120 Departementschefen 

instämde i denna slutsats och uttalade att påföljdsbestämningen fortsättningsvis skulle regleras i 

lag.121 Skälen för detta var bland annat att det inte tydligt framgick vilka omständigheter som skulle 

få påverka straffmätningen, och hur mycket dessa skulle tillåtas påverka straffet. Därtill uttalades att 

påföljdsregeln i BrB 1:7 inte gav särskilt mycket vägledning samt att enhetlighet, förutsebarhet och 

rättvis rättstillämpning äventyrades då två till synes oförenliga intressen – allmän laglydnad och den 

dömdes anpassning i samhället – vägdes mot varandra.122 Ytterligare skäl för att införa regler för 

påföljdsbestämningen var att liknande regler redan införts i ett flertal andra länder. I dessa länder 

var ett tungt vägande skäl bakom regleringen att legalitetsprincipen riskerade att bli en illusion om inte 

påföljdsbestämningen, precis som ansvarsfrågan, lagreglerades.123 Därtill riktades kritik mot att de 

”prognoser” som utfördes i BrB 1:7 var tämligen osäkra.  

Av både FSK:s betänkande och i propositionen framgår sammanfattningsvis att det inte är 

troligt att en enskild dom har någon allmänpreventiv effekt på allmän laglydnad.124 

Allmänpreventionen ska istället tillgodoses av att ett straff utdöms, som visar att straffhotet inte är 

tomt.125 Dessutom betonas att likabehandlingen riskerar att trädas för när om gärningsmän, som 

begått lika svåra brott, tilldelas olika påföljder med hänvisning till allmänpreventiva skäl. 126 Även 

gällande den individualpreventiva aspekten framhålls i förarbetena att det är förenat med stor 

osäkerhet att göra återfallsprognoser för enskilda individer och att sådana hänsynstaganden 

fortsättningsvis inte ska ligga till grund för påföljdsbestämningen.127  

 

 

                                                           
120 Se SOU 1986:14 s. 75 f. 418 ff. För en utförlig redogörelse av påföljdssystemets utveckling ur ett historiskt 
perspektiv och vilka bestraffningsideologier och principer som varit styrande i olika tidsepoker – både internationellt 
och i svensk rätt, se Strahl & Bolin m.fl. 1955 s. 17 ff. För ytterligare fördjupning i ämnet rekommenderas Strahls 
redogörelse för straffrättens kännetecknande drag under upplysningstiden, se Strahl 1994 kap. 9.     
121 Se närmare Prop. 1987/88:120 s. 37 f.  
122 Se SOU 1986:14 s. 415 ff. och Prop. 1987/88:120 s. 32 ff. Liknande kritik framfördes i BRÅ Rapporten 1977:7. 
123 I SOU 1986:14 s. 420 hänvisas till argumenten i internationell doktrin: ” […] legaliteten kan bli en ren chimär om 
den gäller endast brottsförutsättningarna och inte påföljdsbestämningen.” 
124 Se SOU 1986:14 s. 417 ff. Prop. 1987/88:120 s. 34 ff. 
125 Se SOU 1986:14 s. 417 ff. Prop. 1987/88:120 s. 34 ff. 
126 Jfr SOU 1986:14 s. 419 där det sägs att principen om att lika fall ska behandlas lika kräver att förändringar som leder 
till ökad enhetlighet vidtas. Se även Prop. 1987/88:120 s. 36 f. 77 f. 
127 Se SOU 1986:14 s. 75 f. och 418 f. samt Prop. 1987/88:120 s. 37 f. 
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4.1.3 Gällande rätt efter påföljdsreformen 

Påföljdssystemet i svensk rätt vilar, efter 1989 års påföljdsreform, på en bestraffningsideologi där 

proportionalitetsprincipen och att straff ska tilldelas efter förtjänst betonas.128 Det som avgör vad man 

förtjänar är gärningens förkastlighet och hur klandervärd gärningsmannen bedömts vara vid en 

retrospektiv moralisk bedömning av vad hen har gjort. Straffets stränghet uttrycker sedan det 

klander gärningsmannen ansetts förtjäna.129 Den allt igenom bärande principen för 

påföljdsbestämning i gällande rätt präglas således av att straff skall mätas ut efter brottets svårhet, 

efter en bedömning av gärningens skada och gärningsmannens skuld.130 Att straffet som huvudregel 

bestäms efter brottets allvar ger uttryck för att principerna om ekvivalens och proportionalitet sätts i 

förgrunden.131 Ekvivalens betyder i sammanhanget att ungefär lika svåra brott bör tilldelas lika 

stränga straff, och med proportionalitet åsyftas att svårare brott bör ges strängare straff än mindre 

svåra brott och mindre svåra brott bör tilldelas lindrigare straff än svårare brott.132 Den 

proportionalitet som avses är alltså relativ då den beskriver ett inbördes förhållande mellan olika 

brott. En förutsättning för att rättvisa och proportionella straff ska utdömas är att två lika 

straffvärda brott tilldelas lika stränga straff, så att det klander som förmedlas till gärningsmannen 

överensstämmer med hur klandervärd denne bedömts vara.133 Påföljdsbestämningen efter 

påföljdsreformen styrs således i första hand av brottets straffvärde, vilket innebär att 

allmänpreventiva och individualpreventiva hänsynstaganden inte längre tillåts påverka vare sig 

straffmätning eller påföljdsval.134  

                                                           
128 Att proportionalitetsprincipen betonas innebär vissa likheter med den ”klassiska straffrättsläran” som i mitten av 
1800 talet var dominerande i upplysningstidens Europa. Kännetecknande för denna lära var rättvisa straff som stod i 
förhållande till brottet. Strahl benämner tiden: ”det rättvisa straffets tid”. Se Strahl & Bolin m.fl. 1955. Jareborg menar 
emellertid att liknelsen med den klassiska skolan är något långsökt. Se Jareborg i Straff och rättfärdighet – ny nordisk 
debatt 1980 s. 43 f. och Jareborg SvJT 1992. 
129 Ulväng 2005 s. 91 f. och 100 f. Prop. 1987/88:120 s. 77 f. SOU 1986:14 s. 441 f. von Hirsch, 2001 kap. 9. 
130 Det sägs ofta att ”straffet ska stå i proportion till brottets svårhet”, vilket bör förstås som att straffets stränghet bör 
överensstämma med det straffvärde som brottet bedömts ha vid en relativ straffvärdebedömning av gärningens skada 
och skuld. Se bl.a. Prop. 1987/88:120 s. 77 f. och jfr von Hirsch 2001 s. 15. 
131 Jareborg 1992 s. 152 ff. 
132 Se Prop. 1987/88:120 s. 77 f. 1986:14 s. 441, Jareborg & Zila 2010 s. 68 och Jareborg 1992 s. 154 ff. 
133 Att någon är ”klandervärd” kan kopplas till skuldprincipen, som uppställer ett krav på att den som straffas måste ha 
uppvisat uppsåt eller oaktsamhet för att kunna klandras. Genom att kravet på skuld förutsätts vara uppfyllt vid brott 
blir det legitimt att säga att gärningsmannen är klandervärd. Om denna princip se Jareborg & Zila 2010 s. 66 f. 
134 Se SOU 1986:14 s. 69 ff. 418 f. och 440 ff. Departementschefen uttalar i Prop. 1987/88:120 s. 36 att ordet 
”straffvärde” är lämpligt för att beteckna resultatet av bedömningen av brottets allvar. Förändringen efter 
påföljdsreformen ska emellertid inte överdrivas, enligt Jareborg styrdes straffmätningen redan innan 1989 av att 
proportionalitet skulle råda mellan straffet och brottets svårhet. Se närmare Jareborg & Zila 2010 s. 100 f. 
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4.2 Proportionalitet 

4.2.1 Relativ proportionalitet 

Ett huvudelement i den förtjänstteori som det svenska påföljdssystemet vilar på är den 

straffrättsliga proportionalitetsprincipen, som förutsätter att straffet står i proportion till brottets 

allvar.135 Den proportionalitet som här avses är retrospektiv, och uppställer ett krav på en inbördes 

relativ proportionalitet mellan hur olika brott bestraffas.136 Vidare sägs den proportionalitetsprincip 

som diskuteras vara tillbakablickande, vilket beror på att det är det utförda brottets svårhet och dess 

relation till straffet som betonas.137 Själva innebörden av relativ proportionalitet är otvetydig, 

personer som har begått lika straffvärda brott bör tilldelas straff som i vart fall är ungefär lika 

stränga.138 von Hirsch uppställer tre krav för relativ proportionalitet: ekvivalens, rangordning och 

spridning. Ekvivalenskravet innebär i korthet att gärningsmän förtjänar lika stränga straff då de 

begått brott som bedömts vara ungefär lika straffvärda.139 När det gäller kravet på rangordning 

avses att straffets stränghet ska återspegla hur straffvärda brotten är i förhållande till varandra.140 

Slutligen uppställer von Hirsch ett krav på spridning som förutsätter att straffskalan tillåter att 

svårheten för olika brott kan spridas ut, beroende på skillnader i brottens svårhet. Om exempelvis 

A:s gärning bara är lite allvarligare än B:s gärning, ska dessa brott ligga nära varandra på en tänkt 

skala, C:s brott som bedömts vara betydligt allvarligare bör då placeras längre ifrån A och B.141 

Avslutningsvis kan sägas att den relativa proportionaliteten mot bakgrund av de uttryckliga krav 

som uppställs på hur straffet mellan olika brott ska förhålla sig till varandra är bestämmande. 142 

                                                           
135 Det går aldrig att säga vad ett brott förtjänar som straff, någon absolut proportionalitet finns alltså inte. Men det 
går att argumentera rationellt för att ett visst brott är svårare än ett annat, och att det därför förtjänar ett strängare 
straff; vi talar här om en relativ proportionalitet.  
136 Se SOU 1986:14 s. 70, Prop. 1987/88:120 s. 32, von Hirsch 2001 s. 28 samt Ulväng 2005 s. 98.  
137Den straffrättsliga proportionalitetsprincipen skiljer sig från den prospektiva (framåtblickande) 
proportionalitetsprincipen som gäller proportionalitet mellan en åtgärd och dess negativa konsekvenser i förhållande 
till nyttan av ett framtida mål. Se närmare Ulväng 2005 s. 95 f. och Lacey 1988 s. 16 ff.   
138 Se von Hirsch 2001 s. 56 ff.   
139 Principen innebär emellertid inte att samma straff ska utdömas för alla misshandelsbrott eller stöldbrott, men när 
kvalitetsskillnader ifråga om skada och skuld inte är påtagliga bör straffet i stort sett vara detsamma. Se von Hirsch 
2001 s. 57, Ulväng 2005 s. 98. Jfr Jareborg & Zila 2010 som betonar att endast påtagliga skillnader i kvalitet är av intresse 
när vi bedömer straffvärdet. Se Jareborg & Zila 2010 s. 109 men även Lacey 1988 kap. 2 och särskilt s. 41 f. 
140 Anta till exempel att A straffas strängare än B, skillnaden ger då uttryck för att A är mer klandervärd än B, vilket 
bygger på att den gärning A begått är allvarligare än den B begått. Skillnaden mellan A och B:s straff bör då synliggöras 
genom en rangordning på en skala; A:s brott ska vid en sådan rangordning placeras ”högre” än B:s brott. 
141 von Hirsch 2001 s. 57 jfr Lacey 1988 s. 16 f. och 56 f. 
142 Härmed undergrävs Norval Morris tes, som utgår ifrån att kravet på proportionalitet är begränsande och att det inte 
finns något ”rätt straff, varför alla straff inom tillämplig straffskala är rättvisa; oavsett om de bygger på utilitaristiska 
grunder. von Hirsch menar att kraven på ekvivalens, rangordning och spridning ger betydligt mer vägledning och att straffet 
utifrån dessa krav blir mer rättvist då det bestäms utifrån straffvärdet i förhållande till hur liknande brott straffats. Om 
denna relativa proportionalitet, se von Hirsch 2001 s. 56 ff. 
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4.2.2 Absolut proportionalitet 

I motsats till relativ proportionalitet, som avser förhållandet mellan hur olika brott bestraffas, 

handlar absolut proportionalitet om allmänna straffnivåer och straffskalornas utformning. Här är alltså 

fråga om att utforma straffnivåer för olika brottstyper, och den rådande uppfattningen är att det 

inte existerar ett visst givet rättvist straff varför principen är begränsande och inte bestämmande.143 

När straffskalorna utformas är, enligt Jareborg, inte rationell argumentation avgörande; det är 

istället konventioner, traditioner och vanor som ligger till grund för vad som anses vara rättvisa 

straffnivåer. Den absoluta proportionaliteten är med andra ord kulturellt relativ.144 Enligt von 

Hirsch bygger relativ proportionalitet på jämförelser mellan klandervärdhet hos olika gärningar. Men 

för att kunna ge uttryck för olika mått av klander förutsätts att det finns en given straffskala, och 

denna skala grunda på att bestraffning uttrycker ett klander; vilket i ett absolut perspektiv är något 

vedertaget och konventionellt.145  

Sambandet mellan straffskalor och förtjänst behandlas även av Lacey, som påpekar att en 

förtjänstteori måste kompletteras med konventionella straffskalor och vedertagna argument för att 

vi ska kunna resonera kring hur mycket straff, i termer av stränghet, vi bör utdöma. Förtjänstteorin 

i sig ger nämligen enligt författarinnan inte tillräcklig vägledning ifråga om fastställandet av ett 

straffs stränghet.146 Absolut proportionalitet kan sammanfattningsvis sägas vara begränsande, och 

dess funktion är således att genom den till brottstypen knutna straffskalan ange de ramar inom 

vilka straffet ska bestämmas – varvid en allmän repressionsnivå för en viss brottstyp uttrycks.147  

 

 

4.2.3 Varför proportionell bestraffning? 

Ett straff innefattar alltid ett visst mått av klander, där graden av klander uttrycks genom straffets 

stränghet, det kan sägas att ett strängare straff leder till att det klander som riktas mot 

gärningsmannen ökar. Och detta klander, menar von Hirsch, besvarar varför straff bör bestämmas 

i proportion till brottets allvar.148 Anta exempelvis att X straffas strängare än Y, denna skillnad 

innebär att X klandras mer än Y. Att ett visst straff har utdömts ger således en anvisning om hur 

klandervärt brottet är i förhållande till andra brott. Respekteras proportionalitetsprincipen är denna 

                                                           
143 Se von Hirsch 2001 s. 60 f. Ulväng 2005 s. 98 f. 
144 Se Jareborg & Zila 2010 s. 69, Ulväng 2005 s. 98 och särskilt von Hirsch 2001 s. 29, 59 f.  
145 Se von Hirsch 2001 s. 59 f. jfr även Ulväng som påpekar att kommunikationen av klander: ”Tillfredsställer något 
mycket grundläggande i allt mänskligt handlande, nämligen dels behovet av att reagera på händelser (uttrycka gillande 
eller ogillande), dels behovet av att kunna ange rationella skäl för vårt beteende.” Se Ulväng 2005 s. 89. 
146 Se Lacey 1988 s. 26 ff. För en utförlig redogörelse av de grunder som åberopas för att rättfärdiga bestraffning, se 
kap. 2 i samma framställning. 
147 Se Jareborg & Zila 2010 s. 69 se även Ulväng 2005 s. 98 f.  
148 Se von Hirsch 2001 s. 28, 50 f. och Ulväng 2005 s. 95 ff. 
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skillnad endast rättfärdigad om det brott X begått faktiskt är svårare än det brott Y begått. En ökning 

av graden av klander är följaktligen bara legitimt om brottet är svårare – i annat fall utsätts X för ett 

strängare klander än vad hen relativt sett förtjänar.149 

Enligt von Hirsch är svaret på varför bestraffning bör vara proportionell till brottets svårhet 

att ett straff alltid förmedlar ett visst mått av klander.150 Straffets klandrande karaktär innebär att 

gärningsmannen behandlas som en moraliskt kapabel agent med förmåga att förstå att gärningen var 

orätt – klandret förutsätts leda till någon form av moralisk reaktion.151 Om straffet inte uttryckte ett 

ogillande skulle det enligt von Hirsch innebära att gärningsmannen betraktades som ett farligt djur, 

som måste tyglas och manipuleras för att lyda. Gärningsmannen skulle med andra ord anses 

oförmögen att förstå varför det är fel att skada andra. Ett straff är emellertid inte neutralt utan 

uttrycker ogillande, vilket förutsätter att budskapet kan förstås av den gärningsman som förväntas 

reflektera över det inträffade.152 Mot bakgrund av von Hirsch resonemang, kan enligt min 

uppfattning skönjas en idé om att samhället inte förväntat sig beteendet gärningsmannen uppvisat, 

och att det klander straffet förmedlar kommunicerar ett budskap till denne som förväntas tänka 

över det inträffade och nå insikt.153 För att en sådan moralisk vädjan ska nå ända fram är en första 

förutsättning att det klander straffet förmedlar framstår som rättvist och proportionellt i 

förhållande till brottets svårhet. Straffets klandrande funktion kan därför sägas förklara varför 

straffet i första hand bör bestämmas efter brottets straffvärde – ett tankegods som i samma 

utsträckning gäller vid medverkan.  

 

 

 

4.3 Allmänt om straffvärdebegreppet 

Ett straffvärde uttrycker ett begånget brotts svårhet 154och bestäms något förenklat genom att 

straffvärdet för det brott som värderas jämförs med straffvärdet för andra liknande brott – 

                                                           
149 Enligt von Hirsch motiveras inte den omnämnda proportionaliteten av effektiv avskräckning eller andra preventiva 
aspekter, utan för att det tillgodoser ett rättvisekrav. Se von Hirsch 2001 s. 36 ff. 28, 50 f. 
150 Ett straff innefattar alltid klander och graden av klander styrs av straffets stränghet – ju strängare straff desto mer 
klander ger straffet uttryck för; att öka graden av klander i förhållande till liknande brott är bara rättfärdigat om brottet 
faktiskt är svårare. Se närmare von Hirsch 2001 s. 36 f. och 52. 
151 Se von Hirsch 2005 s. 38 ff. men även Ulväng 2005 s. 90 f. 
152 Se von Hirsch 2001 s.38 ff. 
153 Jfr Ulväng som uttalar att vi genom att klandra: ”Tillfredsställer något mycket grundläggande i allt mänskligt 
handlande, (…) behovet av att reagera på händelser (uttrycka gillande eller ogillande) …” Se Ulväng 2005 s. 89. 
154 Brottets svårhet används emellertid inte bara som en synonym med straffvärdet. Svårhet beskriver nämligen i juridisk-
teknisk mening till vilken svårhetsgrad ett brott tillhör. Dessutom kan det i vissa fall inträffa att andra faktorer än endast 
skada och skuld tillåts påverka straffvärdet. Se Jareborg & Zila 2010 s. 104 ff. jfr Prop. 1987/88:120 s. 37. Men efter 
lagändringen 2010, till följd av Prop. 2009/10:147 s. 40, har ordet ”särskilt” tagits bort ur första meningen i BrB 29:1 
st. 2 (till skillnad från den tidigare lydelsen: ”skall särskilt beaktas den skada …”), vilket borde innebära att 
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begreppet är därför relativt.155 Den för straffmätningen centrala bestämmelsen är BrB 29:1. I denna 

paragraf dras riktlinjerna för straffvärdebedömningen upp och därtill ges uttryck för vilka kriterier 

som är avgörande för värderingen. Läser man BrB 29:1 i sin helhet framgår att: 

 

Straff ska, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas 
inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade 
brottslighetens straffvärde. 

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som 

gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de 

avsikter eller motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen 

inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. 

   

Av lagtext framgår att den objektiva skadan samt gärningsmannens skuld är centrala beståndsdelar 

vid straffvärdebedömningen.156 Vid den värdering som sker i enlighet med BrB 29:1 bildar den 

objektiva skada gärningen inneburit den naturliga utgångspunkten för straffvärdebedömningen, 

men de subjektiva omständigheterna är många gånger mer betydelsefulla i detta avseende.157 I BrB 

29:1 st. 2. framgår nämligen att vid bedömningen ”ska beaktas den skada, kränkning eller fara som 

gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller 

motiv som han eller hon haft”. Dessa skuldfaktorer utgörs av vilken form av uppsåt som förelegat, 

graden av oaktsamhet samt vilka avsikter och motiv funnits bakom gärningen. Ett uppsåt som 

sträcker sig längre än den objektiva skada som orsakats kan vara försvårande, och ett avsiktsuppsåt 

är i regel mer straffvärt än ett likgiltighetsuppsåt.158 Skuldelementet fungerar även som en begränsande 

faktor vid straffvärdebedömningen då gärningsmannen, enligt den så kallade täckningsprincipen, 

bara ansvarar för sådana skador som täcks av dennes uppsåt eller oaktsamhet.159 

En straffvärdebedömning är som sagts en relativ bedömning av brottets svårhet, i förhållande 

till andra brott.160 Det är nämligen enklast att mäta ett brotts svårhet genom att konstatera att ett 

                                                           
allmänpreventiva intressen inte längre tillåts påverka straffvärdet då bara skada och skuld numera får beaktas. Jfr 
Borgekes syn på den saken i Borgeke 2012 s. 123.   
155 Se Jareborg & Zila 2010 s. 103 f. SOU 1986:13 s. 76, jfr Jareborg SvJT 1992, Prop. 1987/88:120 s. 36 f. 76 f. men 
även Asp & von Hirsch SvJT 1999, Jareborg SvJT 1992. Även i propositionen till påföljdsreformen pratas om brottets 
svårhet när ekvivalens och proportionalitet betonas. Närmare bestämt ska: ”lika svåra brott ska ges lika stränga straff 
och att svårare brott skall straffas strängare än lindrigare brott, se Prop. 1987/88:120 s. 77 f. 
156 Se Prop. 1987/88:120 s. 80 f. I propositionen betonas även att ett straffvärde inte är en objektiv egenskap, utan ett 
resultat av en bedömning som kan sägas uttrycka en värdering, se Prop. 1987/88:120 s. 36. 
157 Betydelsen av de subjektiva omständigheterna nämns i bl.a. Prop. 1987/88:120 s. 81 och Borgeke 2012 s. 125. Den 
skada som aktualiseras i BrB 29:1 vid medverkan torde vara det rekvisitet ”skada”, Borgeke klargör att ”skada” avser 
brott där en skada inträffar såsom förmögenhetsbrott och brott mot person, ”kränkning” avser fridsbrott, brott mot 
staten och ”fara” brott som innebär fara; trafikbrott, allmänfarliga brott. Se Borgeke 2012 s. 124. 
158 Se Borgeke 2012 s. 125, se även Jareborg & Zila 2010 s. 109. I Prop. 1987/88:120 s. 81 och SOU 1986:14 s. 442 
nämns att en stöld av ett par skidor i fjällvärlden är mer straffvärd än en stöld i en stad, uppsåtet nämns inte; men 
stölden borde bara bli mer straffvärd om uppsåt finns till att skidorna är av mer betydelse i fjällvärlden. 
159 Prop. 1987/88:120 s. 8, Borgeke 2012 s. 125, se även Jareborg & Zila 2010 s. 109 samt Jareborg 1992 s. 161. 
160 Se Prop. 1987/88:120 s. 78 f. 
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visst brotts straffvärde är högre eller lägre än hos ett annat brott.161 Desto svårare är att relatera ett 

straffvärde till en viss straffskala, i termer av frihetsförlust eller förlust av pengar. Jareborg beskriver 

svårigheterna att förena dessa storheter genom att påpeka att straffvärdebedömningar är moraliska 

bedömningar, olämpliga för annat än tämligen grova rangordningar. 162 Endast skillnader i kvalité när 

positivt eller negativt värde hos exempelvis saker, händelser eller gärningar värderas är av intresse.163 

Detta ”icke-förhållande” mellan ett brotts relativa svårhet och strängheten hos ett straff 

berörs också av Ashworth. Mellan dessa två storheter finns enligt författaren ingen naturlig 

koppling, sambandet är istället konventionellt – brottens relativa allvar bildar en skala, samtidigt 

som de olika straffens stränghet utgör en annan skala.164 Sammanfattningsvis förefaller en 

straffvärdebedömning ytterst handla om att värdera skillnader i kvalité hos handlingar, händelser 

eller gärningar orsakade av en skada, och gärningsmannens skuld i förhållande till denna skada. Så 

vilken betydelse har det då för denna relativa värdering av ett brotts allvar att det som domstolen 

ställs inför att bedöma är ett medverkansbrott? Frågan tas upp till närmare behandling i nästa 

kapitel. 

  

                                                           
161 Jareborg SvJT 1992 och Asp & von Hirsch SvJT 1999. 
162 Jareborg & Zila 2010 s. 108 f. och Jareborg 1992 s. 158 ff. 
163 Jareborg & Zila, 2010 s. 109 och Jareborg 1992 s. 158 ff. 
164 Se Ashworth 2005 s. 111 ff. 
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5 Att fastställa straffvärde för medverkan 
 

 

How can the sentence be commensurate with 

the relative seriousness of the offence? It is 

tempting to answer that it cannot. 

ANDREW ASHWORTH 

 

 

 

5.1 Inledning 

Det som framkommit i genomgången av BrB 23:4 och BrB 23:5 (både i gällande rätt och utifrån 

en historisk kontext), samt de principer påföljdsbestämningen vilar på, formulerar 

förutsättningarna för detta kapitel. Dels behandlas den grundläggande frågan gällandes hur det 

borde kunna gå till när ett straffvärde fastställs vid medverkan, och dels undersöks vilken betydelse 

strafflindringsregeln i BrB 23:5 har för straffvärdebedömningen. Kapitlet utmynnar så småningom 

i ett tänkbart ”förslag” på hur det bör kunna gå till när straffvärdet fastställas vid medverkan. Det 

framlagda förslaget syftar emellertid inte till att beskriva eller förklara exakt hur det ska gå till när 

straffvärdet fastställs, det är snarare tänkt att fungera som en argumentationsgrund till varför 

bedömningen av straffvärdet bör byggas upp kring vissa principiella riktlinjer.165 Ansatsen i detta 

kapitel är i detta hänseende förenligt med det uppsatsens metodval, i vart fall enligt Jareborg som 

menar att det inom rättsdogmatiken är legitimt att bredda perspektivet och leta efter ideala 

lösningar – vetenskaplig verksamhet handlar enligt författaren nämligen om att ”finna nya svar och 

bättre lösningar”.166  

                                                           
165 Denna strävan kan liknas vid Jareborgs beskrivning av svaret på en vetenskaplig uppgift som är: ”Så här bör det 
vara!”, och inte: ”Så här är det!”. Författaren skiljer mellan forskning och vetenskap, där den förra resulterar i kunskap 
resulterar den senare i insikt och förståelse. I den vetenskapliga verksamheten kopplas frågan ”Varför?” till: ”Varför tror 
du att …?”, det är skälen som är det centrala, inte orsaken. Och det är lite så jag tänkt mig detta kapitel, att lyfta fram 
skäl till varför jag tror straffvärdet, utifrån vissa antaganden, bör kunna fastställas på ett visst sätt. Jfr Jareborg SvJT 
2004. 
166 Se Jareborg SvJT 2004. 
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5.2 Förutsättningar för straffvärdebedömningen  

5.2.1 Hur definieras en skada? 

Av BrB 29:1 st. 2 framgår att vid straffvärdebedömningen beaktas den skada, kränkning eller fara 

gärningen inneburit samt gärningsmannens skuld. Enligt förarbetena tas utgångspunkten för 

straffvärdebedömningen i det aktuella brottets rekvisit, där det oftast framgår vilken skada, fara 

eller kränkning som ska bedömas.167 Här infinner sig genast ett dilemma. Till följd av att BrB 23:4 

fogar samman olika fragment av ett huvudbrott till ett medverkansbrott finns inget skaderekvisit i 

BrB 23:4.168 Ett främjande av exempelvis en misshandel eller en stöld leder inte till en sådan direkt 

kroppsskada eller ekonomisk skada som gärningsmannen i strikt mening orsakar. 

Medverkansgärningen som sådan resulterar inte i någon omedelbar skada, utan skadan består av 

att främja tillkomsten av ett annat brott – och det är i detta brott den konkreta skadan finns.   

Medverkansbrottet byggs således upp kring ett annat brott vilket leder till att skadan är något 

svårare att ringa in, men att det finns en skada behöver inte ifrågasättas. Lagstiftaren har 

kriminaliserat medverkan, vilket tillkännager att medverkansgärningen innebär en skada på ett 

skyddsintresse.169 Och tolkas BrB 23:4 framgår, mot bakgrund av att det straffbara är att främja en 

otillåten gärning, att det straffvärda är just att främja – vilket pekar mot att själva främjandet som 

sådant är skadan.170 Antagandet leder vidare till att den skada ett visst främjande inneburit kan 

definieras som att på något sätt underlätta eller i vart fall haft för avsikt att underlätta ett brott – 

och på så vis öva inflytande på en händelseutveckling i ”brottsfrämjande riktning”.171 Definitionen 

av den skada medverkansbrottet innebär är ofta svävande och konturlös, men helt klart är att inom 

skadebegreppet ryms mer eller mindre tydliga främjanden. En handling som bestått i att 

målmedvetet och intensivt förmå någon att begå ett brott är inte särskilt svår att klassificera som 

ett främjande som övat psykiskt inflytande på händelseutvecklingen. Däremot är det en annan sak 

är att avgöra var gränsen för det straffbara dras för en handling som psykiskt uppmuntrat någon 

som redan varit i färd med att begå ett brott. Att skadan är diffus verkar emellertid inte ha någon 

större betydelse för tillämpningen av BrB 29:1. Skadebegreppet ska nämligen förstås i vid mening, 

vilket innebär att rekvisiten ”skada”, ”kränkning” eller ”fara” innefattar också mer odefinierade 

                                                           
167 Se Prop. 1987/88:120 s. 80 f. 
168 Strahl 1976 s. 244. 
169 När det sägs att en gärning är straffvärd avses att det finns goda skäl att kriminalisera den – ett skyddsvärt intresse angrips 
uppenbarligen genom gärningen. Om principer för kriminalisering och skyddsvärda intressen se bl.a. Lernestedt 2003, 
Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 70 ff. Prop. 1994/95:23 s. 52 ff. och Jareborg & Zila 2010 s. 67.  
170 Enligt förarbetena ska utgångspunkten för straffvärdebedömningen tas i det aktuella brottets rekvisit (för min 
undersökning blir följaktligen BrB 23:4 det som tolkas när skadan identifieras). Se närmare Prop. 1987/88:120 s. 80. 
171 Se SOU 1944:69 s. 91 och SOU 1996:185 s. 187 f. 
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skador än sådana konkreta skador som följer av exempelvis en misshandel.172 Skadebegreppet bör 

därför inkludera även sådana konturlösa skador som ett fysiskt eller psykiskt främjande av en 

brottslig gärning innebär. Något mer problematiskt är dock hur denna skada ska värderas.   

 

 

5.2.2 Inordna, avskilja och rangordna 

När ett straffvärde fastställs sker alltid relativa bedömningar i någon form, då utgångspunkten för 

bedömningen är att olika fall jämförs. Mer konkret går det till som så att skadan för det brott man 

värderar jämförs med hur skadan för andra liknande brott tidigare bedömts av domstolen. Det 

handlar alltså ytterst om att utreda och bedöma om en viss gärning är svårare, mindre svår eller lika 

svår som en annan gärning.173 Straffvärdebegreppets relativa karaktär innebär vidare att 

bedömningen kan sägas bygga på ett slags proportionalitet, då det brott man för tillfället värderar 

jämförs med hur liknande skador tidigare bedömts.174 När det sägs att något är proportionellt i relation 

till något annat ger det för övrigt uttryck för ett visst bestämt förhållande mellan två eller flera 

storheter.175 Så för att kunna säga att en viss medverkansgärning är mer eller mindre straffvärd än 

en annan gärning måste vi identifiera och välja ut ett jämförelseobjekt, och däri relevanta 

omständigheter, att sätta det brott vi värderar i förhållande till.176 Dessa jämförelseoperationer gör 

det möjligt att, beroende på kvalitativa skillnader hos olika gärningar, rangordna straffvärdet som 

svårare, mindre svårt eller lika svårt i förhållande till straffvärdet hos andra gärningar.177 Ulväng 

definierar det hela som en normativ likhetsargumentation, där det handlar om att i en hermeneutisk 

jämförelseoperation inordna, avskilja och rangordna brott genom att: leta olikheter i likheterna och 

omvänt, likheter i olikheterna mellan olika fall.178  

 

 

                                                           
172 För vissa brott kan det emellertid vara svårare att resonera i termer av objektiv skada, men enligt förarbetena är det 
i någon mån alltid möjligt, brott som t.ex. valutabrott eller smugglingsbrott beskrivs leda till mer svårdefinierade skador. 
Se Prop. 1987/88:120 s. 80, SOU 1986:14 s. 441 f. och Asp & von Hirsch SvJT 1999.  
173 Det framhålls i propositionen att lika svåra brott ska ges lika stränga straff och mindre svåra brott ska leda till mindre 
stränga straff än svårare brott; straffmätningen ska med andra ord präglas av proportionalitet och ekvivalens. Prop. 
1987/88:120 s. 77 f. 
174 Se Prop. 1987/88:120 s. 77 f. SOU 1986:13 s. 76, SOU 1986:14 s. 441 f.  
175 Om förklaringar kring proportionalitet se Ulväng 2005 s.95 f. 
176 Se Ulväng SvJT 2006, se även kapitel 4.2 och 4.3 ovan. 
177 Se Jareborg & Zila 2010 s. 108 f, Jareborg SvJT 1992, Ulväng 2005 s. 96, Asp & von Hirsch SvJT 1999, SOU 
1986:13 s. 76 och Prop. 1987/88:120 s. 77 f. 
178 Se Ulväng SvJT 2006 samt Jareborg & Zila 2010 s. 108 f. 
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5.2.3 Huvudbrottet som utgångspunkt  

Som nyss påpekats måste vi hitta ett jämförelseobjekt. Vi måste helt enkelt sätta det 

medverkansbrott vi värderar i proportion till en annan gärning för att kunna avskilja, rangordna 

och inordna medverkansgärningens straffvärde i förhållande till det vi jämför med. Med andra ord 

måste vi ställa upp en måttstock att förhålla oss till när medverkansbrottets straffvärde, i termer av 

skada och skuld fastställs. 179 Det jämförelseobjekt som enligt min mening är lämpligast att utgå 

ifrån är det huvudbrott som främjats av medverkansgärningen. En anledning till att det framstår som 

mest naturligt att ta stöd i just huvudbrottet är att främjandebegreppet i BrB 23:4 uteslutande tar 

sikte på fysiska eller psykiska handlingar som underlättat eller varit ägnade att, i brottsfrämjande 

riktning, underlätta utförandet av ett annat brott – det vill säga huvudbrottet i en konkret tilldragelse. 

Det faktum att medverkansbrottet så påtagligt byggs upp kring det huvudbrott som främjats gör 

att vi, för att kunna säga något om straffvärdet, rimligtvis bör sätta medverkansgärningen i relation 

till det brott som har främjats. Annorlunda uttryckt: för att bedöma omfattning och betydelse av 

ett främjande måste vi undersöka hur det främjade brottet har påverkats. Mycket talar därför för 

att jämförelseobjektet, eller den fasta hållpunkt, medverkansgärningen värderas i förhållande till är 

det främjade huvudbrottet. Om inte annat så resonerar HD just så i de rättsfall jag studerat, ofta 

hänvisas nämligen till att främjandets omfattning och betydelse i förhållande till huvudbrottet 

antingen varit obetydligt eller av helt avgörande betydelse.180 

 

 

5.2.4 Betydelsen av BrB 23:5 vid straffvärdebedömningen 

Med utgångspunkt i hur prövningen av om någon bedöms ha medverkat i mindre mån, eller till 

följd av stark påverkan, går till, finns skäl att påstå att prövningen i själva verket är en 

straffvärdebedömning. Utfallet av en prövning i enlighet med BrB 23:5 kan nämligen bli att straffet 

sänks, vilket i så fall är resultatet av en tillbakablickande normativ värdering av medverkansbrottets 

svårhet. I denna bedömning är de centrala komponenterna framförallt den relativa medverkansgraden 

och främjandets betydelse för huvudbrottet. Bedömningen liknar därmed i mångt och mycket den 

relativa värdering av brottets skada och skuld som sker enligt BrB 29:1. Straffvärdebedömningen 

av medverkansbrottet, när någon medverkat i mindre mån, verkar således äga rum i samband med 

den prövning som sker enligt BrB 23:5. Enligt BrB 29:1 bestäms nämligen ett straff efter brottets 

                                                           
179 Ulväng 2005 s. 95 f. 
180 Se bl.a. NJA 1996 s. 27 där straffet skärptes i HD med två år jämfört med hovrättens straff, på grund av att 
främjandet haft avgörande betydelse för huvudbrottet – som resulterat i allvarliga skador. Se även NJA 2006 s. 577 
och NJA 1963 s. 574 där främjandet i förhållande till huvudbrottet resulterade i att BrB 23:5 tillämpades. 
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straffvärde, och det ”nya” lägre straffet med hänvisning till BrB 23:5 borde rimligtvis, precis som 

beskrivs i BrB 29:1, bestämmas efter brottets straffvärde. En annan tänkbar förklaring är att BrB 

29:1, och den ”riktiga” straffvärdebedömningen, helt enkelt uppgår i BrB 23:5 och att det inte sker 

en straffvärdebedömning med hänvisning till BrB 29:1 vid medverkan i mindre mån. Systematiken 

innebär dock inte att proportionalitetsprincipen frångås, straffet kan ändå sägas stå i proportion till 

medverkansbrottets svårhet och den skada huvudbrottet inneburit. Det som prövas i BrB 23:5 är 

nämligen i vilken grad den medverkande bidragit till huvudbrottet, betydelsen för detta brott och 

vilka avsikter, insikter och motiv främjaren haft. Kriterierna är med andra ord de samma som ligger 

till grund för värderingen av skada och skuld i BrB 29:1.181  

Sammanfattningsvis kan sägas att i de fall BrB 23:5 har ansetts tillämplig antyds att 

medverkansgärningen inte är alltför allvarlig i förhållande till huvudbrottet – vi har med andra ord 

ett straffvärde att utgå ifrån. Besvaras istället frågan om medverkan i mindre mån föreligger nekande, 

och BrB 23:5 inte är tillämplig, förflyttas straffvärdebedömningen till den ”riktiga” bedömningen i 

BrB 29:1. Medverkansgärningen har då i förhållande till de övriga gärningarna – exempelvis 

huvudbrottet utfört i gärningsmannaskap – haft en mer avgörande roll, varför straffet inte ansetts 

lämpligt att sänka. Istället för att uppmärksamma domstolen på att den medverkande medverkat i 

mindre mån, får då domstolen istället en antydan om att det rör sig om en något allvarligare 

medverkansgärning. Så även om inte BrB 23:5 är tillämplig kan prövningen ge domstolen en vink 

om främjandets allvar, nämligen att samma straffskala som för huvudbrottet ska användas. I 

straffmätningen används då, om inte BrB 23:5 är tillämplig, BrB 29:1 och straffvärdet bedöms i 

förhållande till huvudbrottet.  

En bra början för att säga något om hur straffvärdet bör fastställas för medverkan är således 

att beakta BrB 23:5, och särskilt prövningen av om någon medverkat i mindre mån.182 

Bestämmelsen kan nämligen på många sätt förstås som en metod för en straffvärdebedömning, 

vilket blir särskilt tydligt vid just den prövning där domstolen undersöker om någon har medverkat 

i mindre mån. Likheterna mellan BrB 23:5 och BrB 29:1 gör således att det är naturligt att 

uppmärksamma BrB 23:5 när straffvärdet fastställs – och det även på ett mer övergripande plan.  

 

 

                                                           
181 Om hur denna prövning i BrB 23:5 går till, se SOU 1944:69 s. 102 f. SOU 1996:185 s. 200 ff. och KBrB s. 23:5.  
182 Två tänkbara förslag på hur straffvärdebedömningen av medverkansgärningar kan gå till beskrivs av Jareborg & 
Zila 2010 s. 112. I det ena 1) tas utgångspunkten i medverkansgärningen och dess skada samt gärningsmannens skuld 
värderas, i det andra 2) tas utgångspunkten från det svåraste brottet (vanligtvis gärningsmannaskap) och därefter ges 
”rabatter” till mindre medverkande. Enligt min mening förutsätter båda alternativen ett tredje alternativ: där 
medverkansgärningen jämförs med det huvudbrott som främjats, utfört i gärningsmannaskap, för att se hur mycket 
främjandet bidragit till detta brott.   
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5.3 Hur det bör gå till när ett straffvärde fastställs 

5.3.1 Om värderingen av medverkan 

När ett straffvärde fastställs bör det sammanfattningsvis, med utgångspunkt i de ovan nämnda 

förutsättningarna, och straffvärdbedömningens likheter med prövningen i BrB 23:5, gå till ungefär 

så här: Straffvärdet bestäms huvudsakligen genom att domstolen värderar själva främjandet och 

dess straffvärde i förhållande till huvudbrottets skada.183 Denna form av relativa proportionalitet 

mellan främjandet och huvudbrottets skada bygger på en normativ bedömning, där det utifrån de 

faktiska omständigheterna som omgärdar främjandet, och hur detta har tagit sig uttryck, handlar 

om att urskilja skäl för att tillskriva medverkansgärningen ett visst straffvärde i förhållande till 

huvudbrottet. Alla brott ”har” nämligen enligt Ulväng redan innan straffvärdebedömningen ett 

straffvärde. Författaren menar emellertid inte att brottet rent ontologiskt äger ett visst värde, utan 

vad som avses är snarare att det alltid finns mer eller mindre goda skäl för att tilldela en gärning ett 

visst straffvärde.184 Dessa skäl kan identifieras genom en bedömning av hur straffvärda de 

omständigheter som är utmärkande för medverkansbrottet bedöms vara i förhållande till hur 

straffvärt huvudbrottet är. Det kan exempelvis röra sig om att en medhjälpare oförhappandes 

dragits in i en besvärlig situation och i förhållande till huvudbrottet endast obetydligt och oöverlagt 

främjat detta, eller att den medverkandes beroende ställning eller ungdom har missbrukats.  

När det sen gäller att rent konkret avgöra varför en viss medverkansgärning i förhållande till 

huvudbrottet är mer eller mindre straffvärd tror jag skillnaderna mellan självständiga brott och 

medverkansbrott inte är så stor. Låt mig förklara hur jag tänker. Som påpekats ovan kan den skada 

en medverkansgärning orsakat definieras som ett främjande av en annan otillåten gärning. 

Främjandet är alltså den skada som ska värderas i en straffvärdebedömning. Denna värdering bör 

enligt min mening utföras precis som för ”vanliga” brott.  En misshandel eller en stöld, som leder 

till kroppsskada och ekonomisk skada, värderas i termer av hur mycket, hur omfattande eller hur 

svår skadan bedömts vara vid en jämförelse med liknande brott och vilken skuld gärningsmannen 

uppvisat i förhållande till dessa skador. På samma sätt bör främjandet kunna värderas. Det handlar 

i så fall om hur mycket huvudbrottet främjats, vilken betydelse främjandet haft för detta brott, hur 

omfattande det varit samt vilka avsikter, motiv och insikter den medverkande haft. Att värdera ett 

brott handlar nämligen alltid i någon mening om att utreda hur stor skada brottet orsakat185. 

Skillnaden är att medverkan inte bedöms utifrån effekten av en omedelbar skada – värderingen 

                                                           
183 Se Prop. 1987/88:120 s. 36. 
184 Se särskilt Ulväng SvJT 2006, och Prop. 1987/88:120 s. 36. 
185 Prop. 1987/88:120  s. 80 f. SOU 1986:14 s. 422, 442 se även Jareborg & Zila 2010 s. 103 ff. 
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påverkas istället mer eller mindre av hur mycket huvudbrottet underlättats eller varit ägnat att 

underlättas av främjandet. 

 

 

5.3.2 Mer om medverkansgärningen och huvudbrottet 

Som förordats ovan bör huvudbrottet göras till utgångspunkt för straffvärdebedömningen. Därefter 

handlar det ytterst om att ta ställning till hur mycket medverkansgärningen bidragit till huvudbrottet, 

och vilken betydelse främjandet haft för brottets tillkomst. I denna bedömning är det möjligt att 

föreställa sig straffvärdet på en fiktiv skala, som löper från ett straffritt handlande längst ut i den 

yttersta delen av skalan (om BrB 23:5 är tillämplig), till huvudbrottet utfört i gärningsmannaskap, 

längst ut i den motsatta delen av skalan. När ett straffbart främjande konstaterats bör det sedan, 

något förenklat uttryckt, handla om att rangordna och inordna medverkansgärningen på denna 

fiktiva ”straffvärdeskala” utifrån hur straffvärd medverkansgärningen är i förhållande till 

huvudbrottet. 

Hur straffvärdet bör fastställas kan sammanfattas i följande slutsatser. Med utgångspunkt i 

huvudbrottet och dess straffskala värderas hur straffvärt främjandet är i förhållande till den skada 

huvudbrottet orsakat. Genom att främst bedöma hur stor betydelse främjandet haft för 

huvudbrottet samt vilken grad av medverkan främjandet inneburit framkommer mer eller mindre 

goda skäl för att tillskriva medverkansgärningen ett högre eller lägre straffvärde i förhållande till 

huvudbrottets straffvärde. Straffvärdet på den fiktiva ”straffvärdeskalan” flyttas därefter, beroende 

på medverkansgrad och främjandets betydelse för huvudbrottet, närmare eller längre ifrån 

huvudbrottet och dess skada. Aktiva och betydelsefulla medverkansgärningar såsom svårare 

anstiftansfall som orsakat huvudbrottets tillkomst förflyttar den medverkande närmare 

huvudbrottet, och mindre betydelsefulla främjanden såsom psykisk medhjälp flyttar den 

medverkande bort från huvudbrottet. Med andra ord handlar det om att utreda hur straffvärd den 

medverkansgärning som främjat huvudbrottet är i förhållande till den skada huvudbrottet orsakat. 

Att just förhållandet mellan huvudbrottet och medverkansgärningen kan sägas vara centralt vid 

straffvärdebedömningen framgår även i de rättsfall jag analyserar i den kommande 

rättsfallsgenomgången i kapitel 6.186 

 

 

                                                           
186 När HD fastställt straffvärdet för medverkansbrotten i de fall jag studerat har det nämligen skett genom jämförelser 
mellan främjandets omfattning och betydelse för huvudbrottets tillkomst, och den skada huvudbrottet inneburit. Se 
bland annat NJA 2006 s. 577 och NJA 1984 s. 922, NJA 1963 s. 574 men även NJA 1996 s. 27. 
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5.3.3 Skuldfaktorer vid straffvärdebedömningen 

Att subjektiva omständigheter har en framträdande roll vid straffvärdebedömningen beror på att 

det enligt förarbetena endast är sådana skador och omständigheter som omfattas av den 

medverkandes uppsåt eller oaktsamhet som kan påverka straffvärdet.187 Den så kallade 

”täckningsprincipen” gör sig således gällande även i straffmätningen enligt BrB 29:1.188 Vad innebär 

det då för värderingen av ett medverkansbrott att endast objektiva omständigheter täckta av skuld 

får beaktas? 189 För det första kan sägas att skuldfaktorerna som sådana i BrB 29:1 st. 2 kan påverka 

medverkansgärningens straffvärde. 190  Har avsikter och motiv hos främjaren varit att dra nytta av 

någons svagheter och personliga brister kan det verka försvårande för straffvärdet – något som 

även framgår av de brottsexterna omständigheterna i BrB 29:2 p. 5.191 Om det dessutom har funnits 

ett insiktsuppsåt i förhållande till dessa personliga svagheter samt ett avsiktsuppsåt i förhållande till 

medverkansobjektets följder kan det påverka straffvärdet i försvårande riktning.192 Därtill är det av 

betydelse om den medverkande haft uppsåt till eller varit oaktsam i förhållande till huruvida 

främjandet haft en avgörande betydelse för huvudbrottets tillkomst.193  

För det andra, när det gäller skuldfaktorerna i förhållande till den objektiva skadan, handlar det 

om att bedöma i den medverkandes skuld i förhållande till den skada huvudbrottet orsakat. 

Främjandet i sig innebär nämligen, som påpekats ovan, ingen konkret skada, den skadan 

åstadkommer gärningsmannen i strikt mening. Först kan konstateras att en nödvändig förutsättning 

för medverkansansvar är att en viss otillåten gärning främjats, uppsåtligen eller av oaktsamhet, varför 

det alltid föreligger skuld i förhållande till den objektiva skada en viss gärning inneburit; den fråga 

som här aktualiseras är istället hur mycket av denna skada som täcks av främjarens uppsåt eller 

oaktsamhet. Med andra ord handlar det om att bedöma den medverkandes insikts eller 

                                                           
187 Se Prop. 1987/88:120 s. 81, jfr bl.a. Borgeke 2012 s. 124 f. och Jareborg & Zila 2010 s. 108 f. 
188 Se Prop. 1987/88:120 s. 81. 
189 I SOU 1996:185 s. 196 förklaras att uppsåtet slår fast självständigheten då medverkansansvaret endast kan omfatta 
vad den medverkande haft uppsåt till. Prövningen sker dels av främjandegärningen dels hur långt uppsåtet sträcker sig 
i förhållande till huvudgärningen (medverkansobjektet). 
190 I korthet kan de olika uppsåtsformerna definieras som en kognitiv del som tar sikte på olika grader av ”tro” dvs. att 
tro att en följd eller omständighet kan komma att inträda samt en voluntativ del som hänför sig till gärningsmannens 
inställning i förhållande till följder och omständigheter. I största korthet kan uppsåtsformerna förklaras som följer: 
Insiktsuppsåt kännetecknas av att gärningsmannen har praktisk visshet i förhållande till både omständigheter och 
följder, Avsiktsuppsåt kännetecknas av att följden är åsyftad, dvs. resultatet av gärningen är det som gärningsmannen 
vill uppnå. Avslutningsvis kännetecknas likgiltighetsuppsåtet av att gärningsmannen har insett en risk för en viss följd 
men förhållit sig likgiltig inför denna följd. Se Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 324 ff. Ulväng SvJT 2005. 
191 Här kan jämföras med Knutbymålet (redovisas i kapitel 6) där en anstiftare målmedvetet och intensivt förmått en 
person med vissa psykiska besvär att utföra ett mord och två mordförsök. Se Svea hovrätts dom B 6665-04. 
192 Se bl.a. Borgeke 2012 s. 125 och Jareborg & Zila 2010 s. 108, jfr även Prop. 1987/88:120 s. 80 f. 
193 När det gäller uppsåtsbegreppet hänvisas till Ulväng, som ger en god redogörelse för uppsåtets nedre gräns och hur 
de olika uppsåtsformerna definieras, samt vägen fram till det idag gällande likgiltighetsuppsåtet. Se Ulväng SvJT 2005. 
Mer utförliga redogörelser om de olika uppsåtsbegreppen finns i bl.a. Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 321 ff. 
Likgiltighetsuppsåtet som sådant introducerades i och med rättsfallet NJA 2004 s. 176, vilket är av betydelse för 
förståelsen av uppsåtsformerna i allmänhet och uppsåtets nedre gräns i synnerhet.   
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likgiltighetsuppsåt i förhållande till den skada huvudbrottet orsakat, i syfte att relatera straffvärdet 

till denna skuld.  I de så kallade ”Stureplansmorden” (NJA 1996 s. 27), där en planerad 

hämndaktion mot en dörrvakt resulterade i att en av de tre deltagarna öppnade eld mot 

etablissemangets krogkö, skedde en värdering av medhjälparnas skuld i förhållande till 

huvudbrottets objektiva skada. HD uttalade i domskälen att den oaktsamhet de två medhjälparna, 

som burit fram vapnet och deltagit i planeringen, uppvisat varit av allvarligt slag, och att främjarna 

insett risken för att flera människor kunde komma att mista livet. Av fallet framgår att straffvärdet, 

i förhållande till hovrättens dom, skärpts med två år. Skälen bakom denna skärpning sades dels 

vara att främjandet haft avgörande betydelse för aktionens tillkomst, dels – och framförallt – att 

oaktsamheten i förhållande till den objektiva skadan (att flera människor avlidit och skadats) av 

HD klassades som allvarlig. Graden av oaktsamhet medförde således att straffvärdet skärptes.194  

Att relatera den medverkandes skuld i förhållande till en skada som någon annan orsakat kan 

emellertid ställa till vissa problem. Den som främjat ett brott har nämligen inte direkt orsakat 

huvudbrottets skada, utan endast indirekt bidragit till denna. Förenklat uttryckt (i figuren nedan) 

befinner sig gärningsmannen i strikt mening (GM) mellan den medverkande (MV) och den skada 

(S) huvudbrottet innebär, vilket omöjliggör ett objektivt orsaksförhållande mellan den 

medverkande och skadan. När huvudbrottet orsakar en skada sker det ofta efter att främjaren utfört 

medverkansgärningen, exempelvis skjutsat gärningsmannen till brottsplatsen eller överlämnat 

vapen till ett rån, och fullgjort ”sin del” av tilldragelsen – främjaren befinner sig därmed utanför 

det samband som uppstår mellan gärningsmannen och den skada huvudbrottet orsakar.

 

                                                           
194 Betydligt mer ska sägas om detta rättsfall i den kommande rättsfallsstudien i kapitel 6. 
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5.3.4 Om den medverkandes ansvar för huvudbrottets skada 

Hur mycket huvudbrottet främjats, vilken betydelse främjandet haft brottets utförande och om det har 

varit en avgörande förutsättning eller orsakat brottet motiverar, som framgått ovan, straffvärdemässiga 

”steg” som förflyttar den medverkande närmare eller längre bort från huvudbrottet. Bedömningen 

kan därmed i en mening sägas handla om att utreda i hur hög utsträckning den medverkande kan 

sägas vara ansvarig för den skada huvudbrottet inneburit. Vi tar stöd i huvudbrottet och beroende 

av hur mycket detta främjats, och hur främjandet sett ut, framkommer skäl för att tillskriva 

medverkansgärningen ett visst straffvärde i förhållande till huvudbrottet. Visar det sig att ett 

främjande haft obetydlig betydelse för ett allvarligare huvudbrott och den medverkande inte alls 

lagt ner mycket arbete på att åstadkomma brottet kan BrB 23:5 tillämpas, och en strafflindring kan 

bli aktuell.195 I ett sådant fall kan knappast den medverkande sägas vara annat än obetydligt ansvarig 

för den skada huvudbrottet inneburit. Omständigheterna utgör med andra ord goda skäl för att, i 

en jämförelse mellan främjandet och huvudbrottet, tillskriva den medverkandes gärning ett 

förhållandevis lågt straffvärde.  

Men just omständigheterna kring hur främjandet sett ut pekar i vissa fall i rakt motsatt riktning, 

så att den medverkande betraktas som i det närmaste fullt ut ansvarig för den skada huvudbrottet 

orsakat. Typfallet är att en anstiftare genom stark psykisk påverkan tvingat någon att begå ett brott, 

eller befunnit sig i en sådan överordnad ställning och genom att ha utövat en sådan stark påverkan 

som avses i BrB 23:5 förmått gärningsmannen att begå brottet. I ett sådant fall kan anstiftaren i 

förhållande till huvudbrottet i vissa fall vara att betrakta som den ansvarige för den skada 

huvudbrottet inneburit. Avståndet mellan medverkansgärningen och huvudbrottet suddas helt 

enkelt ut och anstiftaren kan tilldelas samma, och ibland till och med ett strängare, straff än 

gärningsmannen.196 Spegelbilden av ett sådant fall kan utgöras av den gärningsman som genom 

stark påverkan i enlighet med BrB 23:5 förmåtts utföra brottet. Föreligger sådana omständigheter 

kan gärningsmannen (som förmåtts att utföra huvudbrottet) få sitt straff sänkt. I ett sådant fall kan 

ett så kallat konverterat gärningsmannaskap bli aktuell, den som utfört gärningen betraktas då som 

medhjälpare och den som anstiftat brottet är att anse som gärningsman.197  

 

 

                                                           
195 SOU 1944:69 s. 102 f. 
196 Se särskilt SOU 1996:185 s. 193 f. 
197 Här kan nämnas Knutbymålet i Svea hovrätts dom B 6665-04 – anstiftan till mord och anstiftan till försök till mord. 
Det blev visserligen inte tal om konverterat gärningsmannaskap, men förutsättningar för en sådan bedömning förelåg. 
A var pastor i en frikyrkoförsamling och hade genom intensiv och målmedveten påverkan förmått en av medlemmarna 
i församlingen B, att utföra två mordförsök samt ett mord på A:s hustru. Jfr även NJA 1964 s. 255 och Strahl 1976 s. 
278 samt SOU 1996:185 s. 194 f. 
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5.4 Om skillnader i straffvärde mellan medverkan och 

gärningsmannaskap  

5.4.1 Objektiva och subjektiva omständigheter 

Innan rättsfallsgenomgången tar vid i nästa kapitel ska jag i största korthet beröra en något 

omtvistad fråga i samband med straffmätningen av medverkan. Diskussionen gäller huruvida 

tyngdpunkten vid straffvärdebedömningen ska läggas på: Vad gärningsmannen faktiskt har gjort 

eller fysiskt orsakat i form av objektiva omständigheter eller om fokus bör ligga på subjektiva 

omständigheter såsom vad gärningsmannen tänkt sig att göra eller genom psykiskt inflytande har 

orsakat.198 Ställs frågan i anslutning till medverkansläran verkar den rådande uppfattningen vara att 

de objektiva omständigheterna är avgörande för straffmätningen, det vill säga den skada som fysiskt 

orsakats av huvudbrottet är generellt sett mer straffvärd än att främja detsamma. Den som inte 

anses vara gärningsman (och endast har medverkat till brottet) tilldelas nämligen oftast ett lindrigare 

straff än den som i strikt gärningsmannaskap utfört brottet – vilket indikerar att det i de flesta fall 

tycks vara en straffvärdemässig skillnad mellan att utföra en gärning eller att främja densamma. De 

objektiva omständigheterna verkar med andra ord vara dominerande i rättstillämpningen.199  

I förarbetena till 1948 års strafflagsrevision gjordes vissa uttalanden som tyder på att 

medverkan som huvudregel är mindre straffvärt än att begå brott i gärningsmannaskap, en orsak 

sägs vara att den som medverkat kan ha utsatts för påtryckningar av övriga deltagare. SRK 

påpekade att det ibland är ”vida mindre straffvärt” att under påverkan av andra begå ett brott, än 

att själv genomföra det.200  En annan förklaring till varför medverkan är mindre straffvärt återfinns 

så långt tillbaka som 1923, i det av Thyrén starkt präglade förslaget till ny strafflag. I förslaget 

betonades att gärningsmannen högst påtagligt, och mer omedelbart, brutit mot det straffbud 

lagstiftaren uppställt, och i förhållande till den som endast indirekt bidragit till brottet, allvarligare 

kränkt det skyddsintresse som motiverat att gärningen kriminaliserats.201 Förklaringen till att 

medverkan generellt sett anses mindre straffvärd tycks handla om att den som främjat ett brott inte 

uppfyllt rekvisiten i det särskilda straffbudet. Den som medverkat straffas likväl enligt detta 

straffbud, vilket enligt Strahl föranleder en förhållandevis mild bedömning.202 Dessutom är 

straffskalan i en särskild straffbestämmelse anpassad för de gärningsmän som uppfyllt rekvisiten – 

                                                           
198 Se Ulväng SvJT 2006 och passningen till Borgeke 2012 s. 129 f. 
199 Se bl.a. NJA 1996 s. 27 där de två medhjälparna fick ett lindrigare straff än gärningsmannen i HD, se även NJA 
1949 s. 529, NJA 2006 s. 577, NJA 1985 s. 726 samt medhjälp till grovt narkotikabrott i NJA 1984 s. 922. I doktrinen 
kan hänvisas till Strahl 1976 s. 281 ff. Jareborg 2001 s. 426 ff. 
200 Se SOU 1944:69 s. 88. 
201 Se SOU 1923:9 s. 216 samt Strahl 1976 s. 281 f. 
202 Se Strahl 1976 s. 281 f. 
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vilket inte främjaren har gjort.203 Även i doktrinen framgår således att medverkan i allmänhet anses 

mindre straffvärd än att begå brott i gärningsmannaskap – även om det i vissa fall av anstiftan finns 

skäl för att fastställa straffvärdet lika högt – och i vissa fall högre än för brott i 

gärningsmannaskap.204 Sammanfattningsvis tycks det finnas en benägenhet att skilja mellan att som 

gärningsman utföra en gärning och direkt kränka det skyddsintresse som föranlett 

kriminaliseringen, och att endast bidra till denna gärning. Men som vi strax skall se finns alltjämt 

undantag där de subjektiva omständigheterna pressar upp straffvärdet. 

 

 

5.4.2 När de subjektiva omständigheterna är avgörande 

Har någon genom psykisk påverkan förmåtts att utföra ett brott som lett till en konkret skada kan 

sägas att anstiftaren i en mening är den som orsakat huvudbrottet. De subjektiva omständigheterna 

kan då i vissa fall bedömas som så avgörande för huvudbrottets tillkomst att anstiftaren anses som 

gärningsman och den som egentligen bör svara för huvudbrottet. Den logiska följden av att någon 

anses vara gärningsman är att straffvärdet dras upp och hamnar i nivå med– och ibland högre än 

brottet utfört i gärningsmannaskap. Att just orsakandet har betydelse framgår även i praxis där 

straffvärdet för medverkansgärningen dragits upp av just denna omständighet.205 Det kan å andra 

sidan även komma ifråga att objektiva omständigheter kring medverkansgärningen i så hög grad varit 

avgörande och haft sådan betydelse för huvudbrottet, eller att den medverkande så aktivt deltagit i 

planeringen och utförandet av ett brott att denne på objektiva grunder betraktas som lika straffvärd 

som gärningsmannen.206 

Den objektiva skadan, som orsakats av gärningsmannen i strikt mening, är visserligen den 

naturliga utgångspunkten vid straffmätningen, men det innebär långt ifrån alltid att de subjektiva 

omständigheterna inte kan väga tyngre.207 Framförallt gäller detta anstiftan, där det psykiska 

främjandet gett gärningsmannen skäl att begå brottet och orsakat huvudbrottet, vilket kan resultera 

i att anstiftaren bedöms vara mer straffvärd än gärningsmannen i strikt mening.208 I 

                                                           
203 Se Strahl 1976 s. 281 f. 
204 Jareborg 2001 s. 411 ff. Strahl 1976 s. 276 f. se även SOU 1996:185 s. 223. 
205 Ett exempel där orsakandet av huvudbrottet bör ha dragit upp straffvärdet är det så kallade Knutbymålet, se Svea 
hovrätts dom B 6665-04, där straffet sattes till fängelse på livstid för anstiftaren som förmått gärningsmannen att utföra 
ett mord och två mordförsök. Främjandet hade här orsakat huvudbrotten. Om prövningen i BrB 23:5 se SOU 1944:69 
s. 102 f.  
206 Se SOU 1944:69 s. 92 f. Strahl 1976 s. 276 f. Jfr emellertid NJA 1982 s. 525 där en person som helt på egen hand 
hade planerat och organiserat en narkotikasmuggling och därför dömdes som gärningsman, för försök till grov 
narkotikasmuggling, utan att på något sätt ha deltagit i själva utförandet. Se mer om fallet i kapitel 6. 
207 Se Prop. 1987/88:120 s. 80 f. samt Borgeke 2012 s. 124 f. 
208 SOU 1944:69 s. 92 f. Strahl 1976 s. 276 f. SOU 1996:185 s. 175 f. I praxis kan hänvisas till bl.a. NJA 1973 s. 699, 
NJA 1982 s. 525 och NJA 2006 s. 535 där utvidgat gärningsmannaskap diskuteras, i NJA 1992 s. 474 diskuteras 
medgärningsmannaskap och att ”anse som” gärningsmannaskap, i NJA 1984 s. 922 och NJA 1963 s. 574 aktualiseras 
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rättsfallsgenomgången i kapitel 6 återkommer jag till några belysande rättsfall där de subjektiva 

omständigheterna ansetts vara tillräckligt betydande för att pressa upp straffvärdet i nivå med den 

objektiva skadan.  

 

 

 

5.5 Likheter och olikheter i straffvärdebedömningen 

Det jag sagt i detta kapitel tyder sammanfattningsvis, i många avseenden, på att hur 

straffvärdebedömningen vid medverkan bör gå till inte tycks skilja sig i någon avgörande 

utsträckning från hur självständiga brott värderas. Allt jag tagit upp i detta kapitel verkar nämligen 

till slut, precis som för självständiga brott, upplösas i normativa bedömningar gällandes hur 

straffvärd en viss medverkansgärning är i förhållande till det huvudbrott eller den otillåtna gärning 

som främjats. Själva tillvägagångssättet för straffvärdebedömningen verkar till stor del kunna vara 

detsamma, och det som utgör skillnaderna mellan att värdera medverkan och självständiga brott 

förefaller bestå i att det förra främjar ett annat brott. När medverkan till brott värderas bör den 

relativa jämförelsen till största delen äga rum inom tilldragelsen, samtidigt som det vid självständiga 

brott tycks handla om att ta ett steg utanför tilldragelsen för att undersöka hur liknande skador 

bedömts av domstolen hos andra liknande brott. En straffvärdebedömning verkar således alltid i 

någon form, oavsett brottstyp, handla om relativa bedömningar mellan olika skador. För 

självständiga brott bör värderingen ske i förhållande till andra brott; för medverkansbrott bör den 

relativa värderingen framförallt äga rum inom den konkreta tilldragelsen, i förhållande till 

huvudbrottet. Med det sagt är detta kapitel till ända, och uppsatsen övergår nu till att 

fortsättningsvis fokusera på omständigheter av betydelse för straffvärdet, och hur domstolen i 

konkreta medverkansfall resonerat och argumenterat när den fastställt straffvärdet för dessa brott. 

  

                                                           
frågan om straffbara främjanden och i NJA 1996 s. 27 behandlas främst frågor om medhjälparnas grad av oaktsamhet 
och uppsåt. 
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6 Rättsfallsstudier 

 

 

You see, but you do not observe. The 

distinction is clear. 

SIR ARTHUR CONAN DOYLE 

 

 

 

6.1 Inledning 

Mitt syfte med detta kapitel är att med utgångspunkt i skillnader i straff, mellan den som medverkat 

och gärningsmannen i strikt mening, identifiera de omständigheter som ligger bakom dessa 

skillnader.209 För detta syfte är strafflindringsregeln i BrB 23:5 utomordentligt viktig, genom att 

bestämmelsen (vilket antytts tidigare i framställningen) i många avseenden liknar den 

straffvärdebedömning som beskrivs i BrB 29:1.210 Har medverkan i mindre mån ansetts föreligga, 

och straffet sänkts, innebär det nämligen att medverkansgärningen ansetts vara mindre straffvärd. 

BrB 23:5 kan med andra ord sägas falla in under BrB 29:1, som ligger som ett övergripande raster 

över straffmätningen av medverkansbrotten.  

För att göra den kommande genomgången logisk beskrivs rättsfallen i olika delavsnitt, utifrån 

brottens medverkansgrad och betydelse för det brott som främjats. Först behandlas lindrigare 

medverkansfall (framförallt medhjälp) där BrB 23:5 haft en avgörande betydelse för 

straffmätningen. Därefter rör jag mig i riktning mot allvarligare medverkansbrott såsom anstiftan, 

grövre fall av medhjälp och olika former av gärningsmannaskap. Avslutningsvis fogas iakttagelserna 

samman i en sammanfattning, där jag redogör för vad undersökningen i detta kapitel resulterat i 

när det gäller straffvärdet och vilka omständigheter som tycks påverka detta värde.  

  

                                                           
209 För att illustrera skillnaderna tydligare sker i vissa av fallen en procentuell redovisning av straffskillnaderna. Syftet 
med denna metod är endast att påvisa skillnader i stränghet genom att exempelvis ett visst straff motsvarar si eller så 
många procent av ett annat högre eller lägre straff. 
210 Likheterna mellan prövningen enligt BrB 23:5 och värderingen i BrB 29:1 beskrivs ovan, framförallt i kap. 5.2.5. 
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6.2 Ringa medverkan – BrB 23:5 
 

 

Såvitt visats deltog D.N. inte i brottets 
planering och medverkade även i övrigt endast 
i mindre mån till detta. Som hovrätten uttalat 
får det antas att han kom att dras in i en för 
honom besvärlig situation. 

NJA 2006 s. 577 

 

 

 

6.2.1 Rockfallet, (NJA 1963 s. 574) – medhjälp till misshandel 

6.2.1.1 Omständigheter  

Omständigheterna i fallet var i korthet dessa: Tre personer A, B och C, var på väg hem från en 

festkväll då de plötsligt hamnade i en ordväxling med en fjärde person, D, som kom gående på 

andra sidan vägen. Plötsligt beslutade sig B för att gå till angrepp mot D. B överlämnade 

dessförinnan, och utan förvarning, sin överrock till A som sedan höll rocken under tiden som B 

utförde ett rån riktat mot D. I samband med rånet bidrog även C genom att ta hand om den 

plånbok som D blev bestulen på. När A hållit rocken hade han främjat brottet, vilket inte var av 

någon objektiv betydelse för gärningen, utan istället utgjorde ett psykiskt främjande eftersom det 

styrkt B i dennes uppsåt.211 Gärningsmannen B dömdes till straffarbete i 2 år och 6 månader för 

rån. Medhjälparen C, som tagit hand om plånboken dömdes till straffarbete i 1 år och 6 månader 

för medhjälp till rån. Straffet för A, som endast bevittnat misshandeln och hållit i rocken bestämdes 

med tillämpning av SL 3:5 (nuvarande BrB 23:5) till dagsböter för medhjälp till misshandel.212 

Skillnaden mellan det straff främjaren A tilldelades och det straff gärningsmannen B ådömdes var 

påtaglig. Antar vi att dagsböter motsvarade 14 dagar (mot bakgrund av att böter i BrB 26:2 

motsvarar 14 dagar) utgjorde A:s straff bara omkring 1,5 procent av C:s straff. Så vad låg då bakom 

denna skillnad?213  

 

                                                           
211 Fallet beskrivs i bl.a. SOU 1996:185 s. 188 f. samt i Hoflund 1972 s. 66. 
212 Att A dömdes till misshandel och inte rån berodde på att uppsåtet inte omfattade att ett rån skulle komma inträffa. 
213 Väl medveten om att det säkerligen inte är helt korrekt att omvandla dagsbotsstraffet från 1963 till de 14 dagar som 
framgår av dagens BrB 26:2 väljer jag ändå att utgå ifrån 14 dagar då ett konkret värde behövs för att kunna jämföra 
straffskillnader. 
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6.2.1.2 Kommentarer 

I fallet tillämpades strafflindringsregeln i BrB 23:5, vilket sannolikt var den främsta orsaken till att 

A:s straff bestämdes till dagsböter, vilket i förhållande till huvudbrottet endast motsvarade 1,5 

procent av det straff B tilldelades. Domstolen ansåg således att den medverkansgärning A bidragit 

med utgjorde medverkan i mindre mån,214 vilket resulterade i att straffet sattes ned till dagsböter.215 

Med andra ord kan sägas att vid prövningen enligt BrB 23:5 bedömdes A vara mindre straffvärd 

än B, vilket resulterade i ett sänkt straff. Huvudregeln i BrB 23:4 om att medhjälparen ska bedömas 

efter samma straffskala som gärningsmannen frångicks alltså i fallet. Anledningen till att så skedde 

berodde dels på att A:s uppsåt endast ”räckte” till misshandel, dels för att undantagsregeln i BrB 

23:5 tillämpades – vilket medförde att straffskalan kunde underskridas. Det fanns alltså vissa 

omständigheter i fallet som påverkade straffvärdet och ansågs utgöra goda skäl för att bestämma 

straffet till dagsböter. Låt oss undersöka dessa omständigheter lite närmare. 216      

Det jag tycker mig se ganska tydligt i domskälen är att A:s främjande framställdes som 

tämligen obetydligt för huvudbrottets utförande. Detta framgår av att det i domskälen bland annat 

nämndes att rocken lika gärna kunde kastats på marken, att A varit passiv vid brottets utförande 

och att han dessutom inte själv hade utdelat några slag mot D. Den objektiva skadan av ett sådant 

psykiskt främjande, i förhållande till den allvarliga skada rånet orsakat, resulterade alltså i att 

straffvärdet bedömdes vara förhållandevis lågt. A hade helt enkelt medverkat i så liten utsträckning 

att han endast obetydligt ansågs ansvarig för den skada huvudbrottet orsakat.217 Av domskälen 

framgår även omständigheter hänförliga till A:s skuld. När A fick rocken blev han överrumplad, 

och därtill var inte A vidare bekant med gärningsmannen. A trodde nämligen att B överlämnade 

rocken för att antingen kunna springa lättare eller att misshandla D. Det är emellertid en uppenbar 

skillnad mellan att springa och att utföra en misshandel – vilket tyder på att A inte haft insiktsuppsåt 

i förhållande till vad som skulle komma att ske. Uppsåtet i förhållande till misshandeln torde därför 

enligt min mening varit ett mindre straffvärt likgiltighetsuppsåt.218  Dessutom verkar det, av vad 

som fortsättningsvis framgår av domskälen, att A:s avsikter och motiv att råna D inte varit särskilt 

starka, då A inte haft en tanke på att ett brott skulle begås. Därtill har han inte (som B) sprungit 

                                                           
214 Se KBrB s. 23:5, SOU 1944:69 s. 102 f. SOU 1996:185 s. 200 ff. samt Strahl 1976 s. 281 f. 
215 Att huvudbrottet bör tas som utgångspunkt förklarades i kap. 5.2.2 och 5.2.3 med att vi i straffvärdebedömningen 
måste ha ett jämförelseobjekt, och att detta objekt lämpligast utgörs av det brott som främjats. Om detta diskuteras 
utförligt i kapitel 4.4.3, men se även Jareborg & Zila 2010 s. 112. 
216 Ordet straffvärde infördes visserligen i lagtext först i och med 1989 års påföljdsreform och reglerna i 29 och 30 kap 
BrB, men begreppet användes redan långt innan 1989. För en definition av begreppet se Prop. 1987/88:120 s. 36 f. se 
även BRÅ Rapport 1977:7.  
217 Om att ansvara för huvudbrottets skada som främjare, se kap. 5.3.4 ovan.  
218 Jareborg & Zila resonerar kring att direkt uppsåt (avsiktsuppsåt) ger ett högre straffvärde än indirekt uppsåt 
(insiktsuppsåt) som ger högre straffvärde än eventuellt uppsåt (likgiltighetsuppsåt), se närmare Jareborg & Zila 2010 s. 
111, se även Borgeke 2012 s. 125.  
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fram till den rånade, utan promenerat, och han har inte heller brytt sig om pengarna. Det framstår 

i det närmaste som att A, likt omständigheterna i NJA 2006 s. 577, ”dragits in i en för honom 

besvärlig situation”.219 Allt som allt tror jag de ovan nämnda omständigheterna bidrog till att A:s 

straff endast motsvarade 1,5 procent av gärningsmannen C:s straff. Det ansågs med andra ord vara 

en betydande skillnad i straffvärde mellan att faktiskt utföra gärningen och att främja densamma.   

 

 

 

6.2.2 Fönsterfallet, (NJA 2006 s. 557) – medhjälp till grov stöld 

6.2.2.1 Omständigheter  

I detta rättsfall var omständigheterna i korthet följande: Efter en fisketur med B hamnade A, som 

var medpassagerare på B:s fyrhjuling, vid ett öde hus i skogen. Väl framme vid huset stod det klart 

för A att B hade för avsikt att bryta sig in i huset.  A satt därefter, i samband med inbrottet, och på 

uppmaning av B, motvilligt vakt vid den väg som ledde upp till huset. Främjandet bestod i att A, 

under tiden som B utförde inbrottsstölden, motvilligt agerade vakt i syfte att varna för passerande 

bilar. Dessutom uppmanade A, när en bil passerade, B att avbryta inbrottet och startade därefter 

den motorcykel de lämnade brottsplatsen med. Handlingarna främjade inbrottet fysiskt genom att 

de underlättade brottet, eller i vart fall varit ägnade att underlätta detta, och A ansågs uppsåtligen 

ha främjat stölden.220 Främjandets allvar bedömdes emellertid som så obetydligt i förhållande till 

huvudbrottet att strafflindring enligt BrB 23:5 ansågs lämplig – A dömdes till dagsböter för 

medhjälp till grov stöld. HD uttalade sig inte om själva stöldens straffvärde, men då det enligt min 

mening verkar vara intrånget221 som gjorde att stölden rubricerades som grov, och att inga 

försvårande eller förmildrande omständigheter nämndes, borde straffvärdet varit omkring 6 

månader – det vill säga minimistraffet för grov stöld.222 Utgår vi sedan från att straffvärdet för A:s 

bötesstraff motsvarade 14 dagar innebär det att A:s straff, i förhållande till huvudbrottet, endast 

utgjorde omkring 8 procent av det straff B tilldelats. Huvudregeln i BrB 23:4 var alltjämt att den 

medverkande A bedömdes efter samma straffskala som gärningsmannen; utgångspunkten för 

                                                           
219 Jfr det så kallade ”fönsterfallet” i NJA 2006 s. 577 som redovisas strax i kap. 6.2.2 nedan. 
220 Det kan med Strahls definition av ett objektivt främjande sägas att handlingarna ingår i den berättelse som går att 
göra av den tilldragelse som blev brottet. Se Strahl i Festskrift till Ivar Agge 1970 s. 290 ff. Hoflund själv förespråkar 
däremot ett mer restriktivt främjandebegrepp; han menar att en handling, för att vara ett främjande, måste ha bidragit 
till att brottet faktiskt har förenklats. Se närmare Hoflund 1972 s. 46, 52 ff.  
221 Stöldens värde om 10 000 kr borde inte i sig motivera svårhetsgraden grov stöld i BrB 8:4; det var troligtvis intrånget i 
någon annans bostad som föranledde att stölden rubricerades som grov. 
222 Tingsrätten fastställde straffvärdet för A till 3 månader, vilket tyder på att den halverade ett tänkt straffvärde för 
gärningsmannen A (omkring 6 mån). Se även det så kallade ”standardfallet” i Asp & von Hirsch SvJT 1999. Vad gäller 
straffvärden generellt ligger detta ofta nära straffminimum; den övre delen av straffskalan utnyttjas mer sällan, om detta 
se Prop. 1987/88:120 s. 78 och 100. 
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straffvärdebedömningen var därmed straffskalan för grov stöld. Straffvärdet för A kunde därmed 

inte från början underskrida minimistraffet 6 månader – straffet sattes ändå ned till dagsböter.223  

 

 

6.2.2.2 Kommentarer  

HD redogjorde inledningsvis i domskälen för att straffet, med tillämpning av BrB 23:5, kunde sättas 

under straffminimum (sex månader för grov stöld). Som skäl för en sådan sänkning uttalade HD 

att A inte deltagit i brottets planering, att han i övrigt medverkat i mindre mån till huvudbrottet 

samt att han ”kom att dras in i en för honom besvärlig situation”. Vid prövningen av om medverkan 

i mindre mån förelåg enligt BrB 23:5 jämfördes alltså medverkansgärningen med den grova stöld 

B gjort sig skyldig till, och i denna prövning ansåg HD att A relativt sett medverkat i mindre mån i 

förhållande till den grova stölden – straffet för A bestämdes till dagsböter. Med andra ord skedde 

en relativ jämförelse mellan huvudbrottet och i vilken grad medverkansgärningen bidragit till detta 

brott, vilket kan liknas vid den relativa straffvärdebedömning som görs enligt BrB 29:1.  I samband 

med denna prövning tror jag BrB 23:5 och BrB 29:1 i en mening sammanföll, så att prövningen 

enligt BrB 23:5 i själva verket var en straffvärdebedömning, som resulterade i ett straffvärde. 

Prövningen enligt BrB 23:5 ”ersätter” därmed i en mening den värdering som sker enligt BrB 29:1; 

men, och detta är viktigt, jag tror inte det avgörande är var i påföljdssystemets struktur 

bedömningen äger rum. BrB 23:5 är precis som BrB 29:1 en straffmätningsregel som har med 

straffvärdet att göra, varför det inte bör spela någon roll att vägen fram till ett visst straff går via 

BrB 23:5 och inte uttryckligen via en hänvisning till BrB 29:1. Det viktigaste är att den bedömning 

som föreskrivs i BrB 29:1 uppmärksammas och att straffsänkningsregeln tillämpas, inte var det sker. 

Mest angeläget enligt min mening är att huvudregeln i BrB 23:4, där den medverkande bedöms 

efter samma straffskala som gärningsmannen, kan frångås så att orimligt höga straff inte döms ut 

för obetydliga främjanden.224 

I förevarande fall sänktes straffet för främjaren A till dagsböter, vilket jag i första hand tror 

berodde på att HD beaktade den objektiva skadan i form av medverkansgraden och främjandets 

betydelse för huvudbrottet. Objektiva omständigheter hänförliga till skadan var att A inte deltagit 

i planeringen av brottet, motvilligt suttit vakt med ryggen mot vägen, endast startat en motorcykel 

och uppmanat B att avbryta inbrottet. Dessa handlingar bedömdes troligtvis inte som särskilt 

betydelsefulla för stölden, och har således relativt sett bedömts vara mindre straffvärda. Vad gäller 

                                                           
223 KBrB s. 23:5, SOU 1944:69 s. 102 f. SOU 1996:185 s. 200 ff. Strahl 1976 s. 282. 
224 Se Jareborg & Zila 2010 s. 112 där det sägs att BrB 23:5 gäller strafflindring och har med straffvärdet att göra. 
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skuldfaktorer kan sägas att A dragits in i situationen och motvilligt deltagit varför avsikter och 

motiv inte borde varit att dra nytta av stöldgodset – vilket jag tror bidrog till att straffvärdet sattes 

ner.  Straffvärdet för A:s medverkan utgjorde som nämndes inledningsvis endast 8 procent av 

gärningsmannen B:s straff. I fallet bedömdes det sålunda som förhållandevis mindre (i vart fall 6 

månader mindre) straffvärt att främja brottet än att begå det som gärningsman.   

 

 

 

6.2.3 En vän med en bil, (NJA 1984 s. 922) – medhjälp till misshandel  

6.2.3.1 Omständigheter  

Omständigheterna i fallet var de följande: Några vänner var en kväll ute och körde runt i en bil. A 

var utsedd till chaufför och den aktuella kvällen hade han vid två tillfällen, på uppmaning av en av 

medpassagerarna, stannat och släppt av några passagerare, som i anslutning till stoppen gjorde sig 

skyldiga till två misshandelsbrott.  Det första stoppet främjade misshandeln rent objektivt enligt 

BrB 23:4 – men uppsåt till att handlingen främjade misshandelsbrottet saknades emellertid. Färden 

fortsatte och när A stannade bilen en andra gång, och ännu en misshandelsgärning ägde rum i 

anslutning till stoppet måste A, enligt domstolen, ha insett vad som skulle komma att ske. A ansågs 

därför ha främjat det andra misshandelsbrottet. I tingsrätten och hovrätten dömdes A till fängelse 

i två månader för medhjälp till misshandel enligt BrB 3:5. HD höll dock inte med om att A 

förtjänade 2 månaders fängelse, utan menade att A endast medverkat i mindre mån enligt BrB 23:5, 

och att hans ungdom borde beaktas i 33:4 (nuvarande 29:7). Straffet för A bestämdes till dagsböter. 

HD sänkte därmed straffet med 75 procent från det, med tanke på medverkansgärningens 

beskaffenhet, stränga straffet på 2 månaders fängelse ända ner till dagsböter.  

 

 

6.2.3.2 Kommentarer  

Domskälen i rättsfallet är tämligen intetsägande i fråga om straffmätningen. HD uttalade helt kort, 

utan att några uttryckliga skäl angavs, att A hade medverkat i mindre mån. Granskas domskälen 

närmare framgår att HD vid straffmätningen tagit hänsyn till ”det som sagts” om 

medverkansgraden samt A:s ålder. Efter att dessa omständigheter beaktats sänktes straffet, med 

stöd av BrB 23:5, till dagsböter.225 Uppehåller vi oss vid frågan om medverkansgraden framgår av 

                                                           
225 Att A ansågs ha medverkat i mindre mån innebär precis som i de två tidigare redovisade rättsfallen, NJA 1963 s. 
574 och NJA 2006 s. 577, att domstolen i dessa fall ansett att medverkansgärningen, i förhållande till huvudbrottet, varit 
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domskälen att A endast hade kört bilen och därtill suttit kvar i den under tiden som misshandeln 

förövades. Det framgår vidare att A inte övat psykiskt inflytande på gärningsmännen samt att han 

inte heller deltagit i någon föregående planering av brottet. Sammanfattningsvis ansåg HD, mot 

bakgrund av dessa omständigheter, att A:s handling (att stanna en bil) i förhållande till den allvarliga 

misshandeln förtjänade ett förhållandevis lägre straffvärde.  HD fastställde ”med hänsyn till det 

sagda (att straffet kunde tas ner under vad som annars var stadgat), och till omständigheterna i 

övrigt”, straffet till böter; trots att huvudbrottet sades ha varit av allvarlig art.226  

I HD görs en bedömning som resulterade i att medverkansgärningen, i förhållande till 

huvudbrottet, ansågs mindre straffvärd. De ”övriga omständigheter” som HD sade sig ha vägt in i 

borde vidare gå att koppla till att HD mer allmänt resonerade kring ”medverkansansvarets gränser” 

och att ett främjande inte behöver vara en betingelse för brottet. Anledningen till att HD nämnde 

att BrB 23:5 och ”livets regel” 227 förhindrar att obetydliga främjanden straffas tror jag kan ha berott 

på att domstolen genom straffsänkningen ville ”kompensera” gärningsmannen för att denne 

straffades för en så alldaglig handling som att stanna en bil.228  

Nåväl, oavsett hållbarheten i en sådan ”kompensationsteori”, framgår sammanfattningsvis av 

domskälen att A:s straff sänktes med 75 procent – vilket enligt min mening i första hand berodde 

på att A endast medverkat i mindre mån. Med det sagt kan konstateras att rättsfallsgenomgången 

alltjämt präglas av att den gärning som utförs i gärningsmannaskap bedöms som mer straffvärd än 

den medverkansgärning som främjat detta brott. Det är med andra ord det som gärningsmannen 

objektivt sett har gjort som hittills varit avgörande för straffvärdet i de fall som studerats.229 

 

 

 

                                                           
av mindre grad och betydelse för detta brotts tillkomst varför även straffvärdena sattes långt under de straffvärden 
huvudbrotten tilldelades. 
226 Här tycks det som att just huvudbrottet är bildar utgångspunkten för straffmätningen, vilket jag antydde och 
resonerade kring ovan i kap. 5.4. 
227 Bakom denna ”livets regel” står Strahl. För en närmare förklaring av regelns innebörd, se Strahl 1976 s. 281 och s. 
408, regeln omnämns även i Asp, Ulväng och Jareborg 2010 s. 470. 
228 Om bakgrunderna till varför straffet generellt bör kunna sänkas vid medverkan må hänvisas till Strahl 1976 s, 281 
f. Jareborg 2001 s. 426 f. och KBrB s. 23:5. 
229 För en redogörelse av den omtvistade frågan gällandes om det är de objektiva eller subjektiva omständigheterna 
som bör dominera straffmätningen av medverkan och försöksbrott hänvisas till Ulväng SvJT 2006, Jfr även Borgeke, 
2012 s. 129 f. 
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6.2.4 Smugglingsfallet, (NJA 1985 s. 726) – grov smuggling av narkotika 

och medhjälp till grovt narkotikabrott 

6.2.4.1 Omständigheter  

Omständigheterna i fallet var de följande: A och B hade tillfrågats av A:s bror C om de kunde 

hjälpa honom att smuggla narkotika från Thailand till Sverige. För detta skulle de få 15 000 kronor 

vardera. A och B fullföljde det grova smugglingsbrottet och väl tillbaka i Sverige medverkade de 

till grovt narkotikabrott genom att iordningställa narkotikan. I då gällande narkotikastrafflagens 3 

§ och varusmugglingslagens 3 § framgick att straffskalan för grovt narkotikabrott och grov 

narkotikasmuggling var lägst 2 och högst 10 år.230 A och B dömdes emellertid till fängelse i nio 

månader, för båda brotten, med stöd av BrB 23:5. En grov uppskattning av ett ursprungligt 

straffvärde, innan BrB 23:5 beaktats, kan göras på följande sätt: Startpunkten för 

straffvärdebedömningen av de båda brotten borde legat nära minimistraffet 2 år.231 Om vi börjar 

med smugglingsbrottet i gärningsmannaskap och uppskattningsvis godtar, utan att säkert veta, att 

detta brott tilldelades ett straffvärde på omkring två år erhålls ett första straffvärde. Går vi sedan 

vidare till medhjälpsbrottet var straffvärdet även för detta brott som utgångspunkt två år. Huvudregeln 

i BrB 23:4 var alltjämt att straffskalan för huvudbrottet (grovt narkotikabrott) inte fick underskridas. 

Dock var i rättsfallet fråga om flerfaldig brottslighet, vid straffvärdebedömningen utgår man då 

från det svåraste brottet – det grova smugglingsbrottet – och därefter adderas en del av straffvärdet 

för nästa brott. Någon kumulation sker således inte, utan asperationsprincipen är styrande.232 Det 

leder fram till att om hälften av straffvärdet för medhjälpsbrottet adderas till smugglingsbrottet, får vi 

ett straffvärde på runt 36 månader.  Men när BrB 23:5, och övriga omständigheter hade beaktats 

landade det totala straffvärdet på nio månader vardera för A och B. Genom hänvisningen till BrB 

23:5 kunde alltså straffet sänkas med 27 månader; eller annorlunda uttryckt 75 procent.  

 

 

6.2.4.2 Kommentarer 

Av domskälen kan utläsas att det här rörde sig om ett sådant fall av tvång som avses i BrB 23:5. 

Situationen för A och B beskrevs nämligen av HD som att de två inte haft något annat alternativ 

än att fullfölja brotten. Huvudmannen C hade nämligen, på plats i Thailand, uppträtt hotfullt mot 

A och B. C hade bland annat blivit upprörd och hotat A och B då de försökt avstyra det hela. 

                                                           
230 Se NSL (1968:64) 3 § samt varusmugglingslagen (1960:418) 3 §, se även Prop. 1972:67 och Prop. 1980/81:76 s. 33 
f. Se även Borgeke SvJT 2013 s. 1–70.  
231 Om startpunkter för straffvärdebedömningen, se Prop. 1987/88:120 s. 78, 100. 
232 Se närmare om flerfaldig brottslighet i exempelvis Jareborg & Zila 2010 s. 118 ff. 
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Därtill hade C uttalat att han kände folk som kunde ”ta bort” dem om de inte samarbetade, att han 

själv kunde råka illa ut, att de hade med maffian att göra och att det skulle bli ett ”helvete” om de 

inte samarbetade.233 Dessutom hade C beslagtagit deras pass, pengar och biljetter och även slagit A 

vid ett tillfälle då hon ifrågasatt smugglingen. Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg HD att 

BrB 23:5 var tillämplig – med följden att straffen sattes under den för brotten tillämpliga 

straffskalan. Straffsänkningsgrunden som åberopades var kopplad till de medverkandes personliga 

omständigheter, genom att A och B förmåtts medverka genom tvång. Dessutom fanns inslag av 

missbruk av beroende ställning till följd av hur C uppträtt. Även ifråga om den efterföljande 

medhjälpen till grovt narkotikabrott, bedömdes BrB 23:5 vara tillämplig – men då på grund av 

medverkan i mindre mån. A och B hade endast en kort stund hjälpt till att riva heroinstavar med ett 

rivjärn, vilket i förhållande till det grova narkotikabrottet bedömdes vara relativt sett mindre 

straffvärt. HD uttalade sammanfattningsvis att de omständigheter som gjorde att BrB 23:5 var 

tillämplig gav anledning att sätta straffet till nio månader.  

Det som enligt min mening är framträdande i målet är att när HD bestämmer straffet till nio 

månader grundas det på att omständigheterna i fallet, framförallt faktorer hänförliga till tvånget, 

bedömts utgöra goda skäl för att sänka straffvärdet till 9 månader. Dessa subjektiva omständigheter 

(tvång och missbruk av beroende ställning), som gjorde att BrB 23:5 ansågs vara tillämplig, tror jag 

främst påverkade straffvärdet ifråga om avsikter och motiv. Avsikten var nog från början att tjäna 

pengar, men till följd av den tvångssituation som uppstod, och den följande händelseutvecklingen 

ändrades förmodligen bevekelsegrunderna. I slutändan verkar det snarare ha handlat om att 

fullfölja brottet i syfte att lyda C, med motivet att klara sig oskadda hem till Sverige. Att tvånget 

och hoten var allvarliga framgår av att HD ansett det finnas goda skäl för en betydande sänkning 

av straffvärdet.234 Straffvärdet för de båda brotten har, mot bakgrund av dessa omständigheter, 

legat till grund för ett avsevärt lägre straff, omkring 75 procent lägre än vad straffet hade blivit om 

inte BrB 23:5 hade tillämpats.  

 

 

                                                           
233 På tal om att dras in i besvärliga situationer kan jämföras med de ovan redovisade rättsfallen NJA 2006 s. 577, NJA 
1963 s. 574, NJA 1972 s. 429 och till viss del NJA 1984 s. 922 och NJA 1961 s. 118.  
234 Även när det gäller medhjälpsbrottet bedömer HD att straffvärdet kan underskrida minimum i straffskalan på två 
år för grovt narkotikabrott. Straffvärdet påverkades av att A och B medverkat i relativt sett mindre mån. 
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6.2.5 Abortfallet, (NJA 1961 s. 118) – medhjälp till fosterfördrivning 

6.2.5.1 Omständigheter 

Omständigheterna i fallet såg ut som följer: D var gravid, men hade bestämt sig för att inte behålla 

barnet. Vid tiden för rättsfallet fanns emellertid inte någon möjlighet att utföra en abort inom ramen 

för den allmänna sjukvården. D anlitade därför K, som i vinningssyfte utförde aborten och därmed 

gjorde sig skyldig till fosterfördrivning i vinningssyfte enligt SL 14:27 st. 2. Tre vänner till D – A, 

B och C bistod D i samband med aborten och gjorde sig därmed skyldiga till medhjälp till 

fosterfördrivning. De tre medverkande styrdes emellertid inte av något vinningssyfte, eftersom 

deras avsikter endast var att hjälpa den gravida D att utföra aborten. Straffet för A bestämdes till 6 

månaders fängelse för att ha tagit reda på var en abort kunde utföras och därefter lämnat en lapp 

till B med gärningsmannens kontaktuppgifter. B, som tagit hand om lappen och varit D behjälplig 

fram till aborten genom att följa med till K ett antal gånger, och även arrangerat betalningen, 

dömdes till 2 månaders fängelse. Någon verkställighet i fängelse blev emellertid inte aktuell, varken 

för A eller för B, påföljden bestämdes till villkorlig dom. För C – som för övrigt var pappan till det 

ofödda barnet – sattes straffet till dagsböter. C:s främjande bestod i att bidra med 90 kr till 

betalningen av de 300 kr som K krävde i ersättning för ingreppet samt att göra D sällskap till K.  

Vad gärningsmannen K fick för straff framgår inte av domen. I straffskalan för huvudbrottet 

enligt SL 14:27 st. 2 stadgades emellertid ett minimistraff på ett år, varför det är rimligt att utgå 

ifrån att K:s straff sattes omkring 1 år. Vid en jämförelse mellan de tre medhjälparnas straff och 

K:s straff framgår, givet att vi utgår ifrån att K:s straff bestämdes till just ett år, att A:s straff 

motsvarade hälften av K:s straff, B:s straff runt 17 procent av K:s straff och för C utgjorde straffet, 

om vi antar att böter motsvarade 14 dagar, omkring 4 procent av gärningsmannen K:s straff. Det 

fanns därmed tydliga skillnader mellan dels de tre medverkandes straffvärde sinsemellan, dels mellan 

att medverka i strikt mening och att som gärningsman i strikt mening utföra huvudbrottet. Så vad 

låg då bakom dessa skillnader?  

 

 

6.2.5.2 Kommentarer  

Börjar vi med att titta på A, B och C kan konstateras att HD uttalade att alla tre uppsåtligen främjat 

K:s i vinningssyfte utförda fosterfördrivning, men att syftet endast varit att bistå D. HD ansåg ”med 

hänsyn till detta” och ”övriga omständigheter” att straffet borde sättas ned med stöd av SL 3:5. 

Med detta tror jag HD menade att då A, B och C inte haft något eget vinstintresse (vilket K haft), 

utgjorde medverkansgärningarna i förhållande till gärningsmannen K medverkan i mindre mån. 

Vad gäller övriga omständigheter åsyftade HD av allt att döma att det de medverkande faktiskt 
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hade gjort, i förhållande till gärningsmannen K som utfört ingreppet, i förhållandevis liten grad 

bidragit till huvudbrottet. A överlämnade endast en lapp till B, vilket i förhållande till att begå 

brottet, bedömdes vara en mindre grad av medverkan. Främjandet hade visserligen haft avgörande 

betydelse, men kvantitativt sett hade A gjort ganska lite, vilket enligt förarbetena talar för att SL 3:5 

och strafflindring är möjlig.235 Likaså bedömdes B:s främjande i förhållande till huvudbrottet som 

mindre straffvärt. Slutligen, vad gäller C, ansågs främjandet i relation till dels A och B, dels till K 

skett i mindre mån. Även C följde med D till K och bidrog dessutom med 90 kronor till 

betalningen, men C försökte emellertid avråda D från att utföra aborten – något som enligt 

förarbetena kan motivera en straffsänkning.236   

När HD väl slagit fast att SL 3:5 är tillämplig underskrids minimistraffet på ett års fängelse i 

SL 14:27 st. 2, vilket ytterst torde ha grundats på att straffvärdet ansetts vara relativt sett lägre för 

samtliga tre medhjälpare än för gärningsmannen K. Den främsta anledningen till att straffvärdet 

sattes lägre för A, B och C tror jag kan hänföras till skuldsidan; avsikten var nämligen att hjälpa D 

och inte att som K utföra brottet i vinningssyfte. Det faktum att de avsikter och motiv som låg 

bakom främjandet präglades av ett ädelt syfte borde därför sammanfattningsvis ha spelat en stor 

roll för att straffvärdet för medverkansgärningarna bedömdes vara lägre än för huvudgärningen – 

vilket även avspeglades i straffen.       

 

 

 

6.2.6 Berusningsrånet, (NJA 1949 s. 529) – medhjälp till rån 

6.2.6.1 Omständigheter 

Omständigheterna i fallet var i korthet dessa: A, B och C begav sig hem till D i syfte att berusa 

honom och därefter, när han blivit tillräckligt berusad, tillgripa hans pengar. Det gick emellertid 

inte som planerat. D blev inte tillräckligt berusad. Så för att kunna genomföra stölden gick B till 

angrepp och kastade omkull honom på golvet, vilket ledde till att D omkom i fallet. När D föll till 

golvet ramlade en plånbok ur hans ficka som C plockade upp och gav till A, som då var på väg att 

lämna lägenheten. Viss oenighet fanns i HD där tre justitieråd var oeniga ifråga om rubriceringen. 

JustR Karlgren ansåg att när A tog emot plånboken omfattade hans uppsåt det våld som 

omedelbart föregick överlämnandet av plånboken, varför medhjälp till grovt rån förelåg. JustR:n 

                                                           
235 Se närmare SOU 1944:69 s. 88, 102 f. Att A:s främjande haft en mer avgörande betydelse för huvudbrottet kan 
sägas framgå av att straffet, i förhållande till B:s straff på 2 månader, är fyra månader högre. 
236 Se SOU 1944:69 s. 102 f. KBrB s. 23:5, Asp, Ulväng & Jareborg 2010 s. 489 ff. SOU 1996:185 s. 200 ff. och Strahl 
1976 s. 281 ff. 
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Nisser och Sterzel anförde däremot att eftersom våldet uppstått så överraskande för A, och att 

denne var i färd med att lämna lägenheten omfattade hans uppsåt inte att styrka angreppet mot D; 

A skulle istället anses som skyldig till medhjälp till grov stöld. Majoriteten i HD fann emellertid att 

A gjort sig skyldig till medhjälp till rån, som inte var grovt då uppsåtet varken omfattat svår 

kroppsskada eller att D skulle avlida.  

Straffskalan för rån i dåvarande SL 20:5 st. 1 var fängelse lägst ett och högst åtta år och i st. 

2 för grovt rån, där det särskilt nämns fall där någon avlidit, stadgades livstid eller lägst 6 och högst 

10 års fängelse. Straffen för B och C framgår inte uttryckligen men viss ledning kan sökas i 

tingsrättens bedömning. Tingsrätten uttalade nämligen att A, som varit på väg ut ur lägenheten, var 

att anse såsom gärningsman, och dömde honom till 8 års fängelse för grovt rån enligt SL 20:5 st. 2. 

Huruvida A dömdes i egenskap av gärningsman, genom ett utvidgat gärningsmannaskap, eller som 

medgärningsman är något oklart. Men genom tingsrättens bedömning torde det i vart fall gå att dra 

slutsatser även om B och C:s straff då även de borde ansetts vara gärningsmän, och tilldelats straff 

i närheten av 8 år. I förhållande till B och C:s förmodade 8 år sänktes därmed straffet för A, när 

han i HD dömdes för medhjälp till rån, med 50 procent.  

 

 

6.2.6.2 Kommentarer 

I HD betonades särskilt att A varit på väg ut ur lägenheten när våldet väl påbörjats, att händelserna 

utspelats snabbt samt att A sannolikt blivit överraskad av det inträffade. Därtill framgår av övriga 

omständigheter att A inte hade haft en tanke på att själv attackera D. Förutom dessa observationer 

kan av domskälen utläsas att A vid utförandet av rånet befann sig (både bildligt och bokstavligt) 

längre bort från brottets kärna och mer eller mindre i ”steget”, på väg ut från lägenheten när han 

tog emot plånboken. Mottagandet verkar ha varit ett ögonblicksverk, i en kanske kaotisk situation, 

vilket i förhållande till i vart fall gärningsmannen B:s gärning bedömdes som medverkan i mindre 

mån.   

Sammantaget förelåg alltså skäl som talade för att A:s främjande borde sättas under den 

tillämpliga straffskalan. Men när medverkansbrottet värderades ansåg dock HD att A:s gärning 

förtjänade ett straffvärde på 4 år. HD underskrider således inte minimistraffet på 1 år, men det är 

å andra sidan inte nödvändigt – 3:5 var nämligen fakultativ och det stadgades i bestämmelsen att 

straffskalan ”må” underskridas.237 

                                                           
237 Samtliga omständigheter i BrB 23:5 är emellertid förmildrande, varför straffvärdet bör påverkas av att SL 3:5 har 
tillämpats. Om detta se bl.a. Strahl 1976 s. 281 ff. och Jareborg 2001 s. 426 ff. 
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 I termer av skada och skuld kan sägas att skadan, i förhållande till den skada huvudbrottet 

inneburit, sannolikt bedömdes som förhållandevis liten med anledning av att A inte deltagit i våldet 

utan överraskande fått plånboken överräckt till sig, att han inte planerat våldsutövandet, och att A:s 

medverkansgärning (att ta emot plånboken) inte haft någon betydelse för huvudbrottets utförande. 

A:s gärning har inte varit en förutsättning för att rånet skulle kunna utföras och han har inte heller 

övat psykiskt inflytande på gärningsmännen B och C – om A hunnit ut ur lägenheten innan rånet 

påbörjades skulle det antagligen gått till på samma sätt. Dessa objektiva omständigheter innebär att 

den skada medverkansgärningen inneburit – åtminstone enligt min mening – borde resulterat i ett 

lägre straffvärde – åtminstone under minimistraffet ett år. Även de subjektiva omständigheterna, 

avseende gärningsmannens uppsåt respektive oaktsamhet, torde bidragit till ett lägre straffvärde för 

A än för B och C. HD uttalade att A inte insett eller borde insett att våldet kunde leda till D:s död, 

vilket innebär att A saknat uppsåt och inte heller varit omedvetet oaktsam i förhållande till följden 

död eller svår kroppsskada.238 Dessutom betonade HD att händelseförloppet varit snabbt, vilket 

möjligen överraskat A. Precis som i rockfallet (NJA 1964 s. 574) har det med andra ord funnits ett 

moment av överrumpling där den medverkande hamnat i en oplanerad situation, vilket tycks ha 

påverkat straffvärdet.239  

Sammanfattningsvis sägas att de omständigheter som bidrar till att A:s straffvärde skiljer sig 

från gärningsmännens kan kopplas till vissa omständigheter kring hur själva situationen har 

uppstått, skillnader i uppsåt mellan gärningsmännen och den medverkande, ”svagare” avsikter och 

motiv i förhållande till huvudbrottet samt graden, omfattningen och betydelsen av främjandet i 

förhållande till huvudbrottet.  

 

 

 

6.3 Halvtid  

Vi har nu nått halvvägs i rättsfallsstudien. De hittills studerade fallen har till största delen präglats 

av att medverkansgraden och främjandet betydelse i förhållande till huvudbrottet varit av sådan art att 

domstolarna ansett att BrB 23:5 varit tillämplig. Att främjandet i förhållande till huvudbrottet 

värderats som mindre allvarligt har dels inneburit att straffet som utmätts har kunnat underskrida 

minimum i tillämplig straffskala via BrB 23:5, dels att straffvärdet som sådant har påverkats av att 

medverkansgärningens skada bedömts vara mindre i förhållande till huvudbrottets skada. Med 

                                                           
238 Om hur ”insett” och ”borde insett” bör förstås i samband med straffvärdebedömningar klargör Borgeke att härmed 
avses de vedertagna uppsåtsformerna: avsikts, insikts och likgiltighetsuppsåt och med insett samt borde insett avses 
omedveten respektive omedveten oaktsamhet. Se Borgeke 2012 s. 125. 
239 Jfr NJA 2006 s. 577 och NJA 1963 s. 574. 
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andra ord har det handlat om ringa fall av medverkan där den medverkande i tämligen liten grad 

varit ansvarig för den skada huvudbrottet inneburit. I nästa del kännetecknas emellertid de 

undersökta rättsfallen av något svårare medverkansgärningar, som karakteriseras av att BrB 23:5 

inte ansetts vara tillämplig – eller i vart fall inte har åberopats. Det som kan sägas vara ett typiskt 

drag i de kommande rättsfallen är att medverkansgärningen har större betydelse för brottets 

tillkomst, och därmed befinner sig främjaren närmare huvudbrottet och dess skada. Med andra ord 

ansvarar den medverkande, till följd av främjandets omfattning och betydelse, i högre utsträckning 

(än i de hittills redovisade rättsfallen) för den skada huvudbrottet inneburit.  
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6.4 Medverkan som inte är mindre 
 

 

Det är alltså fråga om en medveten oaktsamhet 
av mycket allvarligt slag och med synnerligen 
långtgående följder. Utan Guillermo M:s och 
Farshad D:s medverkan skulle aktionen 
uppenbarligen inte ha kommit till stånd. 
 
NJA 1996 s. 27 

 

 

 

6.4.1 Stureplansskjutningarna, (NJA 1996 s. 27) – medhjälp till grovt 

vållande till annans död m.m.  

6.4.1.1 Omständigheter 

Omständigheterna i detta fall var de följande: Efter att ha nekats inträde på en nattklubb och därför 

hamnat i bråk med dörrvakterna på etablissemanget, hämtade A, B och C ett automatvapen, och 

återvände till nattklubben för att misshandla en av dörrvakterna. Planen var att A skulle hota 

vakterna med automatgeväret samtidigt som B och C skulle misshandla en viss vakt. Men när de 

var på väg fram mot nattklubben, och B bar vapnet under sin rock, ryckte plötsligt A åt sig vapnet, 

sprang fram mot entrén och sköt två serier automateld in mot nattklubben. Fyra personer avled 

och flera personer skadades. HD uttalade att B och C objektivt främjat A:s gärningar där fyra 

personer skjutits ihjäl och ett flertal skadats. I uppsåtsfrågan kom emellertid HD fram till att B och 

C inte haft uppsåt till att A skulle beröva människor livet, men att de oaktsamt hade främjat A:s 

gärningar. B och C dömdes för medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp till grovt 

vållande till kroppsskada. Gärningsmannen A dömdes till fängelse på livstid för huvudbrotten och 

B och C dömdes till fängelse i 6 år. I förhållande till A tilldelades följaktligen B och C lägre (men 

fortfarande påtagligt stränga) straff, vilket indikerar att det bedömdes vara en viss skillnad mellan 

att utföra ett brott och att främja detsamma. I hovrätten, som också fann att uppsåt till morden 

saknades, fastställdes emellertid straffet till 4 år för B och C. Straffmätningen i HD innebar därmed 

en skärpning på hela 2 år. Vad ligger då bakom dels straffskillnaderna mellan gärningsmannen och 

de medverkande, dels att straffet i HD skärptes med hela 2 år? För att utreda detta måste vi 

observera vilka omständigheter som påverkat straffvärdet. 
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6.4.1.2 Kommentarer  

Börjar vi med att undersöka varför medhjälparna B och C tilldelades ett lägre straffvärde än 

gärningsmannen A förelåg vissa omständigheter som kan ge viss vägledning. I förhållande till A, 

som skjutit in i krogkön och orsakat att flera personer omkom, har främjarnas gärningar som 

utgångspunkt bedömts som mindre straffvärda. Främjandet bestod i att B och C varit med när 

brottet planerades, åkt med och hämtat vapnet samt, för B, burit fram vapnet till brottsplatsen. De 

båda medhjälparna hade sedan befunnit sig i närheten av brottsplatsen. I förhållande till den skada 

huvudbrottet orsakade ansågs dessa gärningar objektivt sett mindre straffvärda.  Därtill hade B och 

C inte haft uppsåt till att människor skulle berövas livet, vilket borde påverkat straffvärdet i 

mildrande riktning. Sammantaget ansåg därmed HD att vad medhjälparna åstadkommit, i 

förhållande till den skada huvudbrottet orsakat, utgjorde skäl för att tilldela medverkansgärningarna 

lägre straffvärden än gärningsmannen.240  

Går vi sedan över till att undersöka vilka omständigheter som kan ha legat bakom att HD 

faktiskt skärper straffet för B och C, från hovrättens 4 år till 6 år, kan några omständigheter särskilt 

lyftas fram. Vad gäller den skada huvudbrottet inneburit betonade HD inledningsvis att flera 

personer mist livet och att flera skadats. HD anförde vidare att A och B:s agerande resulterat i att 

fyra personer avlidit och att många skadats. Själva främjandegärningarna har emellertid, isolerat sett 

inte, orsakat någon omedelbar skada – HD torde därför med ordet ”resulterat” ha menat att det 

sätt på vilket de medverkat till huvudbrottet haft avgörande betydelse för utgången. Detta framgår 

av att medverkansgärningen, i den fortsatta bedömningen, betraktades som en nödvändig förutsättning 

för huvudbrottet, vilket borde utgjort skäl för att skärpa straffvärdet i förhållande till- och i riktning 

mot huvudbrottet.241 HD uttalade att: ”utan A och B:s medverkan skulle aktionen uppenbarligen 

inte ha kommit till stånd.” Ifråga om skuld, framförallt vad de insett eller borde ha insett, uttalade 

sedan HD att det rörde sig om en allvarlig medveten oaktsamhet, att de insett risken för såväl 

skottlossning som risken för att många människor skulle mista livet. Att det särskilt nämndes att 

oaktsamheten var allvarlig och med synnerligen långtgående följder tror jag för egen del var den 

främsta orsaken bakom höjningen av straffvärdet.  

Sammantaget verkar de omständigheter som ytterst påverkade straffvärdet vara att 

främjandet varit en nödvändig förutsättning för huvudbrottets tillkomst, och därmed haft större 

del i huvudbrottets skada. Än mer betydelsefullt för att straffvärdet blev förhållandevis högt, 6 år 

                                                           
240 Här kan jämföras med den omtvistade frågan som omnämndes ovan i kap. 4, huruvida det är vad gärningsmannen 
faktiskt har gjort eller vad gärningsmannen psykiskt orsakat som ska vara styrande vid straffvärdebedömningen. Se 
Ulväng SvJT 2006 och hänvisningen till Borgeke 2012 s. 129 f.  
241 Återigen framgår att huvudbrottet tas som utgångspunkt vid straffmätningen – vilket tyder på att det nog är så 
bedömningen rent allmänt bör gå till, jfr även kapitel 5.4 ovan. 
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(maximistraffet i straffskalan för den samlade brottsligheten var 8 år), verkar emellertid bero på de 

subjektiva omständigheterna – närmare bestämt graden av oaktsamhet. Den oaktsamhet 

medhjälparna uppvisade, i förhållande till risken för att många människor kunde berövas livet, 

beskrevs nämligen i HD som allvarlig och med ödesdigra konsekvenser.  

 

 

 

6.4.2 Knutbymålet, (Svea hovrätts dom B 6665-04) – anstiftan till mord 

och anstiftan till försök till mord 

6.4.2.1 Omständigheter 

Omständigheterna i detta fall kan beskrivas på följande sätt: Pastorn i en frikyrkoförsamling, A, 

hade genom intensiv och målmedveten påverkan förmått en av församlingsmedlemmarna B, att 

utföra två mordförsök samt ett mord på A:s hustru. Den psykiska påverkan som riktades mot B 

bestod av telefonsamtal och SMS som ibland var krypterade och anonyma. I denna kommunikation 

hade det förekommit direkta uppmaningar, med ibland religiösa undertoner, till B om att utföra 

brotten. Av domskälen framgår att B:s psykiska hälsa var bräcklig och att hon begått gärningarna 

under allvarlig psykisk störning. B dömdes för mord och två fall av mordförsök, men påföljden 

bestämdes med tillämpning av BrB 30:6 till rättspsykiatrisk vård.242 Pastorn dömdes till fängelse på 

livstid för: anstiftan till mord och två fall av anstiftan till mordförsök. Vid straffmätningen uttalade 

hovrätten att A varit fullt införstådd med vad som skulle ske och att han genom olika SMS och 

telefonsamtal intensivt och målmedvetet förmått B att utföra mordet och de två mordförsöken. 

Förfarandet beskrevs i hovrätten som en stark påverkan och styrning av B genom religiösa budskap 

och direkta uppmaningar att agera.  

Att straffet för anstiftaren A bestämdes till det strängaste straffet i straffskalan för det mord 

som främjats är av särskilt intresse för min undersökning. A hade nämligen inte uppfyllt rekvisiten 

i straffbudet för mordet och inte heller varit på brottsplatsen när brotten begicks. Det straffbara 

bestod istället av att A, främst genom SMS och telefonsamtal, innan brotten övat psykiskt 

inflytande på B, vilket orsakat huvudbrotten. Av viss objektiv betydelse var den omständigheten 

att A under mordnatten varit aktiv genom att informera om vilka dörrar B skulle använda när hon 

tog sig in i huset, var nyckeln fanns samt att han sett till att barnen inte var hemma. Likväl verkar 

det vara det psykiska främjandet, riktat mot gärningsmannen, som haft störst betydelse för 

straffvärdet.  

                                                           
242 Valet av påföljd torde vara förklaringen till varför inget straffvärde för B:s gärningar fastställs i målet. 
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6.4.2.2 Kommentarer 

Granskas omständigheterna som framgår av domskälen kan vissa slutsatser dras i fråga om 

värderingen av anstiftansgärningarnas objektiva skada enligt BrB 29:1. Först och främst borde det 

faktum att anstiftansgärningarna orsakat brottet motivera ett förhållandevis högt straffvärde, utan 

den avgörande psykiska påverkan A utövade mot B hade med all sannolikhet inte mordet och de 

två mordförsöken inträffat. Att A mer eller mindre varit ”hjärnan” bakom huvudbrotten och att 

främjandet i så hög grad legat bakom att B utförde huvudbrotten låg antagligen bakom att A:s 

straffvärde pressades upp.243 Anstiftansrollen sammanföll i det närmaste med 

gärningsmannaskapet, då A i en mening orsakat huvudbrottet. Vad gäller omständigheter 

hänförliga till A:s skuld borde han haft ett avsiktsuppsåt till mordet och mordförsöken, vilket får 

sägas vara en försvårande omständighet.244 Själva syftet med att förmå B till att begå brotten var att 

de utpekade personerna skulle mördas. Planen var att de som gjorts till föremål för angreppen 

skulle berövas livet; följden var således åsyftad. Dessutom borde de brottsexterna försvårande 

omständigheter som upptas i BrB 29:2 p. 5, och för övrigt korresponderar med BrB 23:5, beaktats 

när straffvärdet fastställdes.245 Som försvårande omständighet nämns i BrB 29:5 p. 2 att någon 

genom tvång, svek eller missbruk av beroende ställning förmår annan till brott. Att A förmått B att 

utföra brotten står klart, men huruvida det fanns inslag av tvång eller missbruk av beroende 

ställning som gav domstolen anledning att tillämpa BrB 29:2 p. 5 är mer oklart. Hursomhelst 

förtjänar bestämmelsen att omnämnas i sammanhanget.   

I förhållande till den objektiva skada huvudgärningen inneburit (mord och två mordförsök) 

bedömdes A ha utövat en så pass stark psykisk påverkan på B att han, trots att han inte varit 

närvarande vid brotten, betraktades som den som borde ansvara för huvudbrottets skada.246 Det 

kan sägas att A i så hög utsträckning främjat huvudbrotten att han i princip ansvarade för den skada 

detta brott orsakat. Utgången i fallet medförde att de objektiva omständigheterna, det vill säga det som 

gärningsmannen fysiskt orsakat, inte bedömdes vara mer straffvärt än de subjektiva omständigheter 

som psykiskt orsakat skadan. De subjektiva omständigheterna i fallet var med andra ord så 

påtagliga, och anstiftandet skedde på ett så till synes intensivt sätt, att straffvärdet för A:s främjande 

värderades tillräckligt högt för att matcha straffvärdet för huvudbrotten i gärningsmannaskap.  

                                                           
243 Se även NJA 1996 s. 27 där det uttryckligen, som grund för en straffskärpning, sades att främjandet hade varit 
avgörande för aktionens genomförande .  Se även SOU 1996:185 s. 175 f. och SOU 1944:69 s. 102 f. 
244 Uppsåt och oaktsamhet är ”brottsinterna faktorer” som beroende på grader och intensitet kan påverka straffvärdet.  
Jareborg & Zila, 2010 s. 111. Se även Borgeke, 2012 s. 124 f. där det anges att avsikts- och insiktsuppsåt i regel leder 
till ett högre konkret straffvärde.   
245 Om dessa omständigheter se närmare Prop. 1987/88:120 s. 83 och Jareborg & Zila 2010 s. 113. 
246 Mot bakgrund av att en mindre grad av medverkan leder till en nedsättning av straffet (BrB 23:5) torde motsatsvis, 
med samma logik, en synnerligen hög grad av medverkan påverka straffvärdet i motsatt riktning.  
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I fråga om huvudbrotten som B begick utfördes visserligen ingen straffvärdebedömning, 

men om en sådan bedömning gjorts tror jag inte straffvärdet fastställts till fängelse på livstid. 247 

Framträdande vid en sådan bedömning hade sannolikt varit att B på ett så målmedvetet och 

intensivt sätt styrts och manipulerats av A. Jag tänker främst på om BrB 23:5 tillämpats, på grund 

av att B förmåtts genom tvång och missbruk av beroende ställning. Om strafflindringsregeln 

använts hade det gissningsvis resulterat i att straffvärdet sänkts avsevärt, framförallt när det gäller 

avsikter och motiv.248 Därtill skulle även BrB 29:3 p. 3 kunnat bli aktuell, då B kan ha haft nedsatt 

förmåga att kontrollera sitt handlande till följd av psykisk störning, sinnesrörelse eller annan 

orsak.249 Det ska nu tilläggas att det inte bara rörde sig om ett mord, utan även två fall av försök till 

mord, vilket onekligen påverkat det sammanlagda straffvärdet. En försiktig slutsats är ändå, mot 

bakgrund av de alldeles speciella omständigheter som kännetecknade fallet och en förmodad 

tillämpning av BrB 23:5 och BrB 29:3 p. 3, att straffvärdet för B inte, som för anstiftaren A, skulle 

ha fastställts till fängelse på livstid.  

I sammanhanget bör uppmärksammas att en sådan omrubricering, där A görs till 

gärningsman och B till medhjälpare, som jag beskrev ovan i kapitel 5.2.3 mycket väl kunde ha ägt 

rum. Vad man emellertid bör ha i åtanke är att det inte borde spelat någon större roll för straffvärdet 

om gärningsmannaskapet konverterats. Straffvärdet ska nämligen inte påverkas enbart för att 

rubriceringen ändras – så länge de faktiska omständigheterna är oförändrade.250 I förevarande fall 

skulle således en omrubricering av A till (att anse som) gärningsman och en konvertering av B till 

medhjälpare troligtvis inte resultera i någon förändring av straffvärdet. 251 Sammanfattningsvis tyder 

observationerna i förevarande fall på att om tillräckligt många försvårande omständigheter läggs i 

vågskålen på den subjektiva sidan, kan det leda till att straffvärdet för den skada främjandet orsakat 

bedöms som likvärdigt med straffvärdet för den objektiva skadan. 

                                                           
247  När det gäller utdömande av just livstidsstraff, har HD uttalat att dessa straff ska förbehållas de allvarligaste brotten. 
Därtill sägs i praxis att en ”friare” samlad bedömning av omständigheterna i fallet får avgöra om tidsbestämt eller 
livstidsstraff är nödvändigt. Se bl.a. NJA 2007 s. 194, NJA 1985 s. 510, NJA 1999 s. 531. 
248 Den objektiva skadan blir inte mindre för att B tvingats eller utnyttjats, det är snarare den subjektiva sidan av 
straffvärdet som påverkas. Och då torde avsikter och motiv, det vill säga att anledningen till agerandet, vara att B ”lyder 
order” – inte nödvändigtvis att hon har något eget intresse av att beröva någon livet; vilket bör dra ner straffvärdet.  
249 I förarbetena nämns exempelvis att någon upplevt sig vara styrd av utomstående – vilket kan sägas likna 
omständigheterna under vilka B agerat. Se närmare Prop. 2007/08:97 s. 37. Ett annat fall som liknar Knutbymålet är 
NJA 1985 s. 510. I fallet ändras hovrättens dom (fängelse på livstid) till 10 år, skälen i HD var att gärningsmannen 
länge levt med ett stresstillstånd och att brottet begicks under påverkan av psykisk störning.  
250 En sådan tillämpning av medverkansreglerna var något SRK i SOU 1944:69 s. 88 uttryckligen ville undvika, en av 
anledningarna till 1948 års lagändring var nämligen att komma till rätta med att omständigheterna i varje enskilt fall inte 
tillräckligt beaktades då bedömningen fokuserade för mycket på yttre omständigheter såsom rollfördelningen 
gärningsman, anstiftare och medhjälpare. 
251 se även NJA 2006 s. 535 där HD understryker att någon straffskärpning enbart pga. att rubriceringen ändrats inte 
får komma ifråga. Vidare betonas att en gärningsman kan få lindrigare straff än en anstiftare till följd av att varje 
medverkares straff bestäms efter vad som ligger denne till last – rubriceringen är irrelevant om inte de faktiska 
omständigheterna ändrats. Jfr NJA 1964 s. 255 där en anstiftare dömdes som gärningsman i TR och HovR men HD 
ändrade rubriceringen till anstiftan. 
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6.4.3 Handlarfallet, (NJA 1964 s. 255) – anstiftan till grov stöld 

6.4.3.1 Omständigheter 

I detta fall, från mitten av 1960 talet, var omständigheterna de följande: A var föreståndare för en 

livsmedelsaffär och hade ett tjugotal gånger genom anstiftan förmått den anställde springpojken B, 

som endast var 15 år, att ”hämta” olika charkuterivaror ur en varubil. I tingsrätten betraktades 

emellertid A som gärningsman, och den som hade att svara för samtliga stölder på grund av att han 

missbrukat B:s ungdom och beroende ställning.252 Stölderna rubricerades, mot bakgrund av hur de 

gått till, som grova. A dömdes till ett års fängelse för de tjugo fallen av grov stöld som han anstiftat 

B att utföra – och själv ansågs som gärningsman till – därtill dömdes han för 12 mindre allvarliga 

stölder samt ett fall av undertryckande av urkund. Påföljden skulle emellertid verkställas genom 

villkorlig dom med övervakare. Hovrätten fastställde tingsrättens dom och dömde A som 

gärningsman för brotten, men HD rubricerade, till skillnad från de lägre instanserna, A som 

anstiftare – något utvidgat gärningsmannaskap tillämpades alltså inte. Påföljden ändrades däremot, 

med hänsyn till omständigheterna och allmän laglydnad, från villkorlig dom till ett års straffarbete.  

Även om inte bedömningen av brottets straffvärde framgår i domskälen finns enligt min 

mening mycket som tyder på att HD i själva verket, trots uttalandet om att ”allmän laglydnad” 

krävde en annan påföljd, bedömde att anstiftansbrottet som svårare än i de lägre instanserna, vilket 

uttrycktes genom att påföljden ändrades. Att påföljdssystemet tiden innan påföljdsreformen 

kännetecknades av att straffet skulle bidra till allmän laglydnad bör nämligen enligt Jareborg inte 

överdrivas. Straffmätningen har enligt författaren alltid, även om det ofta förklätts till att gälla just 

allmänprevention, präglats av en proportionalitetstanke.253 Straffet skulle följaktligen även vid tiden 

för rättsfallet stå i proportion till brottets svårhet. Skärpningen i HD, där den villkorliga domen 

ändrades till straffarbete, menar jag därför gav uttryck för ett högre straffvärde än i de lägre 

instanserna, men varför denna skärpning? 

 

 

6.4.3.2 Kommentarer 

I straffmätningsdelen framgår av domskälen att HD, som skäl för att ändra påföljden, fäste vikt 

vid: att B var endast 15 år och stod under A:s förmanskap (till följd av att han var anställd i butiken), 

att B led av anpassningssvårigheter orsakade av någon form av lättare begåvningshandikapp, att 

                                                           
252 Domstolen torde ha använt sig av det utvidgade gärningsmannaskapet då den ansåg att A haft en sådan ställning till 
brottet och övat sådant inflytande på gärningsmannen att det tedde sig naturligt att anse A vara gärningsman. Se mer 
om detta utvidgade gärningsmannaskap i kap. 2.1.6 ovan och bl.a. i SOU 1944:69 s. 91 f. SOU 1996:185 s. 194 f. KBrB 
s. 23:4. 
253 Se Jareborg SvJT 1992, Jareborg & Zila 2010 s. 100. 
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han var lättpåverkad och osjälvständig samt att han inte tidigare varit inblandad i någon form av 

brottslighet. Mot bakgrund av dessa faktorer ansåg HD att A grovt missbrukat B:s ungdom, 

oförstånd och beroende ställning när han förmått denne att utföra stölderna. Med anledning av 

detta ansågs det inte, med hänsyn till allmän laglydnad, lämpligt att villkorlig dom utdömdes varför 

påföljden ändrades till straffarbete. Orsaken till att verkställigheten ändrades sades alltså vara 

behovet av allmän laglydnad, men de skäl som åberopades motsvarar sådana omständigheter av 

skada och skuld som beaktas när straffvärdet fastställs i enlighet med BrB 29:1 i gällande rätt. Jag 

menar därför att HD, även om det inte skedde uttryckligen, bedömde brottet som svårare i 

förhållande till huvudbrottet än vad de lägre instanserna gjort.  

Börjar vi med att titta på den skada anstiftansgärningen inneburit kan framhållas att A redan 

i tingsrätten betraktades som gärningsman, och den som hade att ansvara för samtliga stölder på 

grund av att han utnyttjat B. Straffet sattes både i tingsrätt och i hovrätt till ett år. Straffets längd 

kvarstod i HD och det framgår inte uttryckligen av domskälen att straffvärdet skärptes, men jag är 

som sagt av uppfattningen att straffvärdet de facto dras upp när verkställigheten ändras. Ingen kan 

nämligen på allvar påstå att straffarbete uttrycker samma mått av klander som en villkorlig dom.254 

Utgår vi sedan från att proportionalitetsprincipen respekterades, då denna princip enligt Jareborg 

präglade straffmätningen även innan påföljdsreformen, borde ökningen av klandret baserats på att 

straffvärdet för A:s brott bedömdes vara högre i HD – och det oavsett om det bakomliggande 

skälet sades vara allmän laglydnad.255 Vad gäller avsikter och motiv bakom stölderna framgår att 

A:s syfte varit att använda sig av B som ett ”redskap” för att fylla på lagret då det fattades varor. A 

spelade således en avgörande roll i händelseförloppet kring de tjugo stölderna, främst genom det 

utstuderade psykiska främjande som han utsatte B för.  

I förhållande till huvudbrottet har sammanfattningsvis A i princip ansetts vara ansvarig för 

samtliga stöldbrott och dess skador. Av fallet framgår sammanfattningsvis, precis som i 

Knutbymålet, att de subjektiva omständigheterna kring främjandet bedömdes som mer straffvärda 

än att som gärningsman i strikt mening utföra huvudbrottet. A hade trots allt inte uppfyllt 

stöldrekvisitet någon gång utan befunnit sig vid sidan av dessa händelser och istället genom psykisk 

påverkan orsakat de stölder B gjorde sig skyldig till.256 Läggs tillräckligt mycket i vågskålen på den 

subjektiva sidan av främjandet kan som synes, återigen, omständigheterna leda det till att det i vissa 

                                                           
254 Här kan hänvisas till kap. 4.2.3 ovan där jag diskuterar kring klandrets betydelse för proportionella straff. 
255 Att proportionaliteten var styrande i straffmätningen redan innan påföljdsreformen betonas av Jareborg & Zila. Att 
straffet skulle stå i proportion till brottets svårhet förkläddes emellertid ofta i mer allmänpreventiva intressen, se 
Jareborg & Zila 2010 s. 100. 
256 Här kan återkopplas till frågan om vilka omständigheter som bör väga tyngst vid straffvärdebedömningen av 
medverkan. Se Ulväng, SvJT 2006, och ”passningen” till Borgeke, 2012 s. 129 f. 
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fall anses vara mer straffvärt att psykiskt orsaka en skada än att som gärningsman i strikt mening 

faktiskt utföra brottet.257  

 

 

 

6.4.4 Utvidgat gärningsmannaskap, (NJA 1982 s. 525) – försök till grov 

narkotikasmuggling 

6.4.4.1 Omständigheter 

Omständigheterna i fallet kan beskrivas på följande sätt: A hade helt på egen hand planerat att 

smuggla in ett parti narkotika till Sverige. Smugglingsbrottet fullbordades emellertid inte utan 

avslöjades i den svenska tullen – brottet stannade på försöksstadiet. Det anmärkningsvärda i fallet 

var att A, som inte fysiskt medverkat vid införseln av narkotikapartiet, i HD:s ögon ändå bedömdes 

ha haft en så betydelsefull roll och varit så aktiv när brottet genomfördes, att han enligt BrB 23:4 

st. 2 var att anse som gärningsman.258 Vad gäller B, som infört narkotikan i Sverige, deltog hon varken 

vid planeringen eller vid organiseringen utan följde endast A:s instruktioner om var och hur hon 

skulle införskaffa de cigarettpaket som innehöll narkotikan. Straffet för gärningsmannen B, som 

fysiskt försökt smuggla in narkotikan, fastställdes till 2 år och 6 månader, A dömdes till 3 års 

fängelse. Förutom att A dömdes som gärningsman för försök till grov varusmuggling fälldes han 

även för ytterligare två fall av narkotikabrott – varför skillnaderna mellan A och B:s straffvärde inte 

riktigt framgick. Det står i vart fall klart att HD ansåg att det fanns skäl att betrakta A som den som 

borde ansvara för huvudbrottet, vilket framgår av att HD dömde honom som gärningsman. Här 

finns fog för att säga att anledningen till att A i så hög grad bedömdes vara ansvarig för den skada 

huvudbrottet orsakat var att han spelat en central roll vid tillkomsten av försöket. Men det fanns 

ytterligare omständigheter bakom att A betraktades som gärningsman, trots att han inte ens tagit 

befattning med narkotikan eller ens befunnit sig i det land där smugglingsförsöket påbörjades. 

 

 

6.4.4.2 Kommentarer 

Av A:s berättelse i förhören framgår att B inte alls deltagit i planeringen eller tillkomsten av brottet. 

B som befann sig i utlandet hade av A, som befann sig i Sverige, fått instruktioner om att bege sig 

                                                           
257 Som synes finns här kopplingar till det nyss redovisade Knutbymålet ovan, se Svea hovrätts dom B 6665-04. 
258 Fallet sägs i SOU 1996:185 s. 194 vara ledande ifråga om utvidgat gärningsmannaskap, då det svarar mot definitionen 
att utvidgat gärningsmannaskap kräver att den som medverkat haft en avgörande och central roll vid tillkomsten av 
huvudbrottet. Här finns vissa likheter med handlarfallet i NJA 1964 s. 255 och Knutbymålet. 
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till en viss gatuförsäljare och köpa två cigarettlimpor. Gatuförsäljaren hade i sin tur av A fått 

riktlinjer om att förpacka narkotikan i dessa cigarettlimpor och sälja dessa till B när hon 

uppenbarade sig. Enligt A:s berättelse följde bara B instruktionerna och visste inte ens om att 

paketen innehöll narkotika. Mot bakgrund av att ingen överenskommelse ägt rum innan 

smugglingen, och att B endast införde narkotikan till Sverige i enlighet med A:s instruktioner ansågs 

A: ”ha spelat en så aktiv och betydelsefull roll vid genomförandet av smugglingen att han 

betraktades som gärningsman.” A dömdes mot bakgrund av dessa omständigheter som 

gärningsman med stöd av BrB 23:4 st. 2 vilket innebär att A var att anse som gärningsman.  

Bedömningen av straffvärdet för A:s gärning framgår inte uttryckligen i domskälen, men i 

termer av skada och skuld kan ändå något sägas. Att A haft en aktiv och betydelsefull roll i 

genomförandet, trots att han inte deltagit i smugglingsförsöket, pekar i riktning mot att den skada 

A:s agerande inneburit i princip jämställs med den skada försöksbrottet, utfört i strikt 

gärningsmannaskap, orsakat. Vid en bedömning av straffvärdet ansåg HD att: A:s engagemang, 

främjandets betydelse för genomförandet, att han instruerat B om hur försöket skulle gå till samt 

att han på egen hand planerat tilldragelsen utgjorde skäl för att förflytta A närmare huvudbrottet. 

Som redan tidigare framförts i uppsatsen handlar straffvärdebedömningen om att jämföra 

främjandet med huvudbrottet, i syfte att värdera hur straffvärd medverkansgärningen är i 

förhållande till huvudbrottets skada.259 Och i förevarande fall resulterade det faktum att A i princip 

varit ”hjärnan” bakom tilldragelsen i att han dömdes som gärningsman. 

En annan tänkbar utgång i fallet hade enligt min mening varit att döma A för anstiftan till 

försök till narkotikasmuggling, givet att han förmått B att utföra smugglingen. I annat fall kunde 

medhjälp till försök till smuggling bli aktuellt. A har i vart fall övat inflytande på 

händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning, dels fysiskt genom att ha möjliggjort 

smugglingsförsöket genom att ha planerat brottet, och dels (eventuellt) psykiskt då han kan ha 

uppmuntrat B att genomföra försöket och styrkt henne i sitt uppsåt. Nåväl, det vi tar med oss från 

detta fall är att det återigen visar sig att den som inte fysiskt deltagit i utförandet av ett brott likväl 

kan betraktas som ansvarig för huvudbrottet och dess skada.  

 

 

                                                           
259 Om just detta resonemang där det förespråkas att huvudbrottet tas som utgångspunkt för den relativa bedömningen 
av medverkansbrottets straffvärde, se kap. 5.3.2 ovan. 
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6.4.5 Taximordet, (Svea hovrätts dom B 690/92, B 1027/92) – medhjälp 

till mord 

6.4.5.1 Omständigheter 

Omständigheterna i det sista fallet i denna rättsfallsgenomgång var dessa: A hade efter en skilsmässa 

hamnat i en långdragen fejd med sin förra fru E. Osämjan resulterade i att A stämde träff med B, 

C och D för att delge dessa sina planer på att ta livet av exfrun E. B, C och D anlitades för att 

hjälpa honom att fullfölja planen. På mötet diskuterades bland annat hur E skulle övermannas och 

var en eventuell kropp kunde gömmas, därtill nämndes en summa på 300 000 kr som ersättning 

för jobbet. Vad sen gäller själva mordet framgår av domskälen att den ursprungliga planen var att 

B och C skulle agera taxikunder åt E genom att beställa en resa till en förutbestämd plats där A 

skulle befinna sig och utföra mordet. A dök emellertid inte upp på utsatt tid och plats. Detta ledde 

till att B och C, på eget initiativ, ströp E med det rep de tidigare fått av A.  

B och C dömdes i hovrätten som gärningsmän, då de tillsammans och i samförstånd berövat 

E livet. Straffet bestämdes, med beaktande av att de endast var 19 år gamla, till fängelse i åtta år. 

Av hovrättens beskrivning framstod det som att den fjärde medhjälparen D agerat ”samordnare” 

och varit den mest aktiva på mötet när planerna kring mordet drogs upp. Han hade därtill anskaffat 

en plats för och deltagit i vid grävandet av graven i vilken kroppen skulle begravas. D hade därmed 

enligt hovrätten främjat B och C:s gärning. D dömdes med hänsyn till att han var 20 år, att han 

befunnit sig i Paris när mordet begicks och att B och C på eget initiativ fullföljt planen till fyra års 

fängelse. Slutligen, och av störst intresse för min undersökning, är att initiativtagaren till det hela, 

A, dömdes till fängelse i hela 10 år för medhjälp till mord. Detta trots att han inte ens varit 

närvarande vid mordet, och inte heller förmått B och C att utföra mordet. Hur hänger det ihop? 

 

 

6.4.5.2 Kommentarer 

Skillnaderna mellan gärningsmännen B och C:s straff och A:s straff är två år. Här ska dock påpekas 

att vid straffmätningen för B och C togs hänsyn till att de bara var 19 år när brotten begicks. Med 

ledning av vad som sagts i doktrin, av bland annat Jareborg och Zila samt Borgeke, om hur mycket 

straffet ungefärligt bör sänkas med tillämpning av BrB 29:7 bör straffvärdet utan ungdomsreduktion 

för B:s och C:s gärningar vara cirka 12-14 år.260 Utifrån detta värde är det högst anmärkningsvärt 

                                                           
260 Jareborg & Zila berör den s.k. ungdomsrabatten i BrB 29:7 och beskriver som vissa generella riktlinjer att en 
gärningsman på 19 år bör ges en straffnedsättning med omkring 30-40 procent Se Jareborg & Zila 2010 s. 152 f. se 
även Borgeke som säger att det på en ”glidande skala” kan sägas att straffet för en person runt 19 och ett halvt år bör 
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att straffvärdet för medhjälparen A bedömdes vara så pass högt som minimistraffet i straffskalan 

för mord. A hade trots allt inte gjort något av det som sägs i straffbudet i BrB 3:1. Det han gjort 

var istället att främja mordet fysiskt genom att tillhandahålla rep, tejp och säckar, men framförallt 

utövade han psykiskt inflytande på gärningsmännen. I hovrättens domskäl uttalades att det var på 

grund av att A tagit initiativet till brottet och till följd av sitt fortsatta agerande som B och C kommit 

att bli indragna i aktionen i vilken de sedan dödade E.  

För egen del tror jag att de omständigheter som låg till grund för medhjälpsbrottets höga 

straffvärde (10 år) framförallt var att domstolen menade att A:s psykiska främjande varit så 

omfattande och, i förhållande till huvudbrottet, haft avgörande betydelse för mordets tillkomst. 

Det nämndes att A genom att utlova en stor summa pengar involverat B och C i det planerade 

mordet på sin förra fru. Därtill uttalades i hovrätten att A haft tät kontakt med B, C och D, och att 

han även ordnade fram de redskap som krävdes för mordets genomförande. Vad gäller själva 

mordet borde A enligt rätten haft anledning att räkna med att B och C skulle fullfölja planen och 

beröva E livet. De två hade fått den utrustning som behövdes och i planen ingick att hon skulle 

mördas, trots detta avstyrde inte A det hela. Även A:s agerande efter det att han fått reda på att E 

bragts om livet tydde enligt domstolen på att han i det närmaste varit nöjd med vad som hänt. A 

befanns således haft uppsåt till att E skulle kunna berövas livet, och ifråga om övriga skuldfaktorer 

såsom avsikter, och motiv borde det ha ansetts som försvårande att A:s syfte var att göra sig av 

med E genom att använda sig av två nittonåringar.  

Sammanfattningsvis tror jag att medverkansgärningens omfattning och dess avgörande 

betydelse för huvudbrottet gjorde att straffvärdet för A fastställdes till hela 10 år. Domstolen ansåg 

därmed att A till stor del var ansvarig för den skada mordet inneburit, och det trots att han inte 

fysiskt deltagit i utförandet av brottet. Att A fysiskt främjade själva gärningen genom 

tillhandahållandet av rep, tejp och en säck tror jag inte påverkade straffvärdet i någon nämnvärd 

utsträckning, att skaffa fram sådana föremål är inte särskilt svårt. Nej, jag är snarare av 

uppfattningen att det som resulterade i att straffvärdet fastställdes till hela tio år framförallt var att 

A psykiskt påverkade gärningsmännen genom att han, i utbyte mot 300 000 kr, inkluderade B och 

C, som vid tillfället för brottet endast var 19 år, i den plan som slutade med ett mord. 261  Straffvärdet 

                                                           
vara 70-75 procent av straffet för en vuxen person. En viss reservation bör dock göras i det fall även BrB 29:3 p. 3 
tillämpas vilket verkar straffvärdesänkande pga. gärningsmannens ålder. Se Borgeke 2012 s. 221. 
261 Det faktum att B och C bara var 19 år tror jag kan ha utgjort en omständighet i försvårande riktning för straffvärdet 
gällandes A:s främjande då det kan tänkas vara svårare att ”använda sig av” ungdomar för ett så pass allvarligt brott 
som mord. Det handlar trots allt om normativa bedömningar när straffvärdet bestäms och vid en sammantagen 
bedömning kanske rätten ansåg att det var besvärande för A att B och C endast var 19 år.   
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för A blev nu inte detsamma, eller högre än för gärningsmännen i strikt mening. B och C:s 

straffvärde justerades nämligen genom BrB 29:7. Likväl finns i fallet tendenser, precis som i övriga 

rättsfall i denna del av rättsfallsgenomgången, som pekar på att straffvärdet för ett psykiskt 

främjande, där den medverkande inte deltagit i utförandet av gärningen, bedöms vara i paritet med 

straffvärdet för brottet utfört i strikt gärningsmannaskap. 
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6.5 Observationer 

6.5.1 Tolkning och utfyllnad 

En återkommande iakttagelse i den ovan gjorda rättsfallsgenomgången är att konkreta 

straffvärdebedömningar i princip inte redovisats i domskälen. I de rättsfall jag analyserat har varken 

BrB 29:1 eller begrepp som ”skada”, ”skuld” eller ”straffvärde” nämnts i någon större utsträckning. 

Jag har ändå utgått ifrån att en värdering av medverkansbrottets straffvärde alltid ägt rum i någon 

form. Så snart domstolen bestämmer ett visst straff eller uttalar sig om att straffet bör sänkas sker 

det nämligen till följd av att det aktuella brottets straffvärde har värderats och bedömts.  Det stadgas 

nämligen uttryckligen att ett straff ska bestämmas efter brottets straffvärde i BrB 29:1, dessutom 

har straffmätningen alltid präglats av en proportionalitetsprincip som förespråkar att straffet ska 

stå i proportion till brottets svårhet.262 Utifrån detta antagande har jag tillåtit mig själv att läsa mellan 

raderna samt tolkat och tillämpat omständigheter i domskälen med anknytning till straffvärdet och 

därigenom bildat mig en uppfattning om vad som påverkar bedömningen av detta värde. Det har 

i en mening handlat om att genom tolkning och utfyllnad av domskälen dra vissa egna slutsatser 

om hur ett straffvärde fastställts. Ledstjärnan i denna procedur har varit att ett straff inte utan vidare 

döms ut, det måste i någon mening bygga på en värdering av brottet; och det är omständigheterna 

som varit föremål för denna värdering jag sökt efter. Och vad har jag hittat?   

 

 

6.5.2 Omständigheter som påverkar straffvärdet 

Det jag vidare har kunnat observera i den ovan genomförda rättsfallsstudien är att domstolarna vid 

straffvärdebedömningen förefaller utgå ifrån huvudbrottet, och att det i den fortsatta bedömningen 

verkar handla om att fastställa medverkansgärningens straffvärde i förhållande till hur straffvärt 

huvudbrottet är. Huvudbrottet tas med andra ord som jämförelseobjekt, och domstolen bedömer 

sedan hur mycket den medverkande genom medverkansgärningen bidragit till detta brotts tillkomst, 

och vilken betydelse främjandet haft för utförandet av huvudbrottet. Till följd av att just huvudbrottet 

har en framträdande roll vid straffvärdebedömningen blir bedömningen beroende av faktorer 

såsom: Hur mycket medverkansgärningen betytt för huvudbrottets utförande, och i vilken grad det 

främjade brottet varit beroende av främjandet. Därmed aktualiseras även frågor angående hur nära 

huvudbrottet den medverkande har förflyttats av medverkansgärningen samt vilken arbetsinsats, 

tidsåtgång och planering som legat bakom främjandet. Andra viktiga omständigheter som tillmäts 

                                                           
262 De bärande principerna för påföljdsbestämningen redovisades ovan i kap. 4.1 ovan. 
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betydelse är huruvida medverkansgärningen varit en nödvändig förutsättning för att huvudbrottet 

skulle äga rum, och av särskild vikt är då om främjandet orsakat huvudbrottet. Även skuldfaktorer 

såsom uppsåt, avsikter och motiv är av vikt för straffvärdet. Av särskild betydelse är då framförallt 

vilken form av uppsåt som legat bakom främjandet, men även vilken grad av oaktsamhet som 

förelegat i förhållande till de skador som huvudbrottet orsakat.263  

Samtliga (i avsnittet) nu uppräknade faktorer kan även sägas formulera förutsättningarna för 

prövningen av om någon medverkat i mindre mån enligt BrB 23:5. Som antytts i uppsatsens kapitel 

5.2.5 finns nämligen ett nära samband mellan prövningen enligt BrB 23:5 och den 

straffvärdebedömning som beskrivs i BrB 29:1. En följd av detta samband är att de omständigheter 

som mer allmänt påverkar straffvärdet även påverkar möjligheten till strafflindring, och omvänt 

påverkas straffvärdet av om medverkan i mindre mån konstaterats.264  

  

                                                           
263 Här kan hänvisas till NJA 1996 s. 27. 
264 När BrB 23:5 tillämpas har nämligen omständigheter hänförliga till medverkansgraden eller främjandets betydelse 
för huvudbrottet resulterat i att domstolen bedömt att den medverkande medverkat i mindre mån eller förmåtts genom 
stark påverkan, vilket påverkar straffvärdet i mildrande riktning. 
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7 Vid vägs ände 

 

Jag ska göra några sista kalkyler 
och studera förloppet i ett experiment 
om förändringarna stöder teorin 
så kan vatten förvandlas till vin 
 

KJELL HÖGLUND 

 

 

7.1 Efterspel 

Mitt syfte med detta sista kapitel är dels att sammanfatta den i uppsatsen berörda kopplingen mellan 

strafflindringsregeln i BrB 23:5 och den straffvärdebedömning som föreskrivs i BrB 29:1, dels att 

redovisa de slutsatser som undersökningarna, med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar, lett 

fram till.265 Att just BrB 23:5 sätts i fokus i detta avslutande kapitel kan i korthet förklaras med att 

prövningen av om någon medverkat i mindre mån i det närmaste kan sägas vara en sådan värdering 

av medverkansbrottets skada och skuld som förordas i BrB 29:1.266 Det finns med andra ord ett 

nära samband mellan straffvärdebedömningen enligt BrB 29:1 och BrB 23:5 som jag tror i mångt 

och mycket kan bidra till förståelsen av hur straffvärdet allmänt bör fastställas vid medverkan. 

Under resans gång har jag emellertid många gånger upplevt att just detta samband, mellan 

BrB 23:5 och straffvärdebedömningen i BrB 29:1, inte riktigt framträder i önskad utsträckning i de 

straffrättsliga standardverken – signerade författare såsom: Jareborg, Strahl, Zila, Asp, Ulväng eller 

Borgeke.267 En bra möjlighet till att dels förtydliga hur straffvärdbedömningen går till vid 

medverkan, och dels att sätta ord på vad som i själva verket sker när domstolen fastställer 

straffvärdet i sådana fall har i det närmaste förbisetts i dessa verk. Vad som saknas när det gäller 

beskrivningen av BrB 23:5, och hur bestämmelsens tillämpningsområde kan förtydligas ämnar jag 

försöka sätta fingret på i det sista avsnittet i förevarande kapitel. Först ska jag emellertid rekapitulera 

vad som diskuterats och anförts i anslutning till uppsatsens frågeställningar.268  

                                                           
265 Om vikten av BrB 23:5 och straffvärdebedömningen kan hänvisas till kap. 3.2 och alldeles särskilt 3.2.4 ovan. 
266 Om detta samband se kap. 5.2 och särskilt 5.2.5 ovan, se även kap. 4.2 och 4.3. 
267 Här kan exempelvis nämnas Strahl 1976 s. 281 ff. Jareborg 2001 s. 426 ff. Asp, Ulväng & Jareborg 2010 kap. 6.4, 
men även Borgeke 2012 s. 124 ff. Jareborg & Zila 2010 s. 108 ff. Även medverkanskapitlet i det i övrigt välskrivna och 
informativa betänkandet SOU 1996:185 saknar ett straffvärdeperspektiv.  
268 Om själva syftet och de övergripande frågeställningarna med framställningen, se kap. 1.2 ovan. 
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7.2 Några slutsatser kring frågeställningarna 

7.2.1 Medverkan och straffvärdebedömningar 

Uppsatsens första fråga, hur det bör gå till när straffvärdet i gällande rätt fastställs vid medverkan, 

kan utifrån det som framkommit i uppsatsen, och då framförallt i kapitel 5, summeras i följande 

övergripande slutsatser: Utgångspunkten för straffvärdebedömningen bör tas i det huvudbrott som 

har främjats. Därefter handlar bedömningen till stor del om att avgöra vilket straffvärde 

medverkansbrottet kan sägas förtjäna i förhållande till den skada som huvudbrottet orsakat.269 Vid 

fastställandet av straffvärdet bedöms mer konkret vilken medverkansgrad och hur stor betydelse 

medverkansgärningen haft för huvudbrottets tillkomst. Genom att dessa faktorer beaktats 

framkommer sedan skäl för att tillskriva medverkansgärningen ett straffvärde, som i förhållande 

till huvudbrottets straffvärde, är högre eller lägre.270 Med andra ord är det en normativ och relativ 

bedömning som ytterst går ut på att, med beaktande av de faktiska omständigheterna, avgöra hur 

straffvärd medverkansgärningen är i förhållande till huvudbrottet och den skada detta brott har 

orsakat.271 I denna bedömning är även BrB 23:5 av stor betydelse – eftersom prövningen av om 

någon medverkat i mindre mån direkt påverkar vad som beaktas vid straffvärdebedömningen som 

beskrivs i BrB 29:1. Avgörande för prövningen i BrB 23:5 är nämligen samma omständigheter som 

ligger till grund för värderingen medverkansbrottets skada och skuld enligt BrB 29:1. Av betydelse 

i detta avseende är främst medverkansgraden, främjandets betydelse för huvudbrottet och vilka 

avsikter, insikter och motiv främjaren haft.272 Det som prövas i BrB 23:5 kan därmed sägas vara 

den skada och skuld medverkansbrottet har inneburit.273 BrB 23:5 förtydligar därmed vilka faktorer 

som straffvärdebedömningen vid medverkan till brott rent allmänt bör styras av, och det gäller 

även i sådana situationer där medverkan inte kan sägas ha skett ”i mindre mån”. 

Användningsområdet för BrB 23:5 sträcker sig med andra ord betydligt längre än att endast 

möjliggöra straffsänkning (och i vissa fall ansvarsfrihet). Bestämmelsen kan även sägas klargöra vad 

som på ett mer övergripande plan påverkar straffvärdet för medverkan.   

 

                                                           
269 Huvudbrottets betydelse som utgångspunkt för straffvärdebedömningen behandlas ovan i kap. 5.2.3. 
270 Denna relativa värdering beskrivs utförligt ovan i kap. 5.3 samt 5.3.1. Se också kap. 4.2 och 4.3. 
271 Bland annat i NJA 2006 s. 577 och NJA 1984 s. 922 görs hänvisningar till främjandets betydelse för huvudbrottet. 
Se även i NJA 1996 s. 27 uttalas att huvudbrottet resulterat i allvarliga följder vilket påverkade straffvärdet för de 
medverkande. Se därutöver NJA 1963 s. 574 där skadorna huvudbrottet orsakat nämns i samband med 
straffmätningen. 
272 Om vad som ligger till grund för straffvärdebedömningen enligt BrB 29:1 beskrivs ovan i kap. 4.3. Se även Prop. 
1987/88:120 s. 76 ff. 
273 Om hur denna bedömning går till se SOU 1944:69 s. 102 f. SOU 1996:185 s. 200-202, KBrB s. 23:5.  
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7.2.2 Omständigheter som påverkar straffvärdet 

Övergår vi till den andra frågan, gällandes vilka omständigheter som påverkar straffvärdet, är 

slutsatsen att det är möjligt att identifiera och ringa in de omständigheter som påverkar straffvärdet 

för medverkan – givet att man tillåter sig att läsa mellan raderna i domskälen och att dessa granskas 

ingående i sin helhet. I kapitel 6 framgick nämligen av rättsfallsstudien att några omständigheter 

som påverkar straffvärdet återkommer något oftare och är något tydligare än andra, vilket tyder på 

en tendens till att vissa omständigheter påverkar straffvärdet mer än andra.274 De i mitt tycke mest 

framträdande omständigheterna som observerades var: i vilken utsträckning medverkansgärningen 

bidragit till huvudbrottets tillkomst, vilken betydelse främjandet haft för huvudbrottet, samt vilken 

arbetsinsats, planering och tidsåtgång som legat bakom främjandet. Därtill verkar omständigheter 

hänförliga till huruvida främjandet varit en nödvändig betingelse för huvudbrottet eller om det har 

orsakat huvudbrottet vara av alldeles särskild betydelse.275 En annan viktig slutsats är att 

skuldfaktorer hänförliga till den medverkande är av minst lika stor betydelse för straffvärdet. Ur 

just den aspekten sägas att det som påverkar straffvärdet främst är graden av uppsåt och vilken 

form av oaktsamhet som den medverkande uppvisat.276  

 

 

7.2.3 Betydelsen av BrB 23:5 vid straffvärdebedömningen 

Hur gick det då med den tredje frågan – det vill säga vilken betydelse BrB 23:5 har för straffvärdet? 

Att BrB 23:5 är viktig för straffmätningen, och därmed även för straffvärdet, kan sägas vara en av 

de viktigare slutsatserna i min undersökning. Det är därför föga förvånande att BrB 23:5 allt igenom 

uppsatsen haft en synnerligen framträdande roll, inte minst med tanke på uppsatsens övriga 

frågeställningar. Med utgångspunkt i missgärningsbalken, via strafflagen, till brottsbalken och 

dagens möjligheter till strafflindring i BrB 23:5 har den som medverkat i mindre mån alltid i någon 

form ansetts vara förtjänt av strafflindring.277  

Avslutningsvis, när det gäller just tillämpningen av BrB 23:5, är min förhoppning att det 

antydda sambandet mellan BrB 23:5 och BrB 29:1 kommer att lyftas fram i större utsträckning. 

Enligt min mening finns av allt att döma, efter att ha ägnat denna examensuppsats åt att diskutera 

                                                           
274 För en sammanfattning av det som framkom i rättsfallsgenomgången hänvisas till kap. 6.3 samt 6.5 ovan. 
275 Dessa omständigheter, gällandes medverkansgrader och betydelse för huvudbrottet, beskrivs utförligt i samband 
med att strafflindringsregeln diskuteras i förarbetena. Se SOU 1944:69 s. 102 ff. se även SOU 1996:185 s. 200 ff. och 
KBrB s. 23:5. 
276I fråga om oaktsamhet kan nämnas att det främsta skälet till att straffet skärptes med 2 år i det ovan redovisade fallet 
NJA 1996 s. 27, var att den oaktsamhet medhjälparna uppvisat bedömdes som särskilt allvarlig. Se ovan i kap. 6.4.1 
och NJA 1996 s. 27. 
277 En tillbakablick av möjligheterna till strafflindring ges ovan i kap. 3.1. 
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medverkan och straffvärdebedömningar, onekligen trådar att dra i och obesvarade frågor att 

undersöka närmare med anknytning till BrB 23:5 – något som framförallt gäller regelns betydelse 

för straffmätningen. Frågan om hur det bör gå till när straffvärdet bestäms för medverkan är 

nämligen till stor del outforskad.  

 

 

 

7.3 Om vikten av att uppmärksamma BrB 23:5  

7.3.1 Medverkan i mindre mån och straffvärdebedömningar 

Framförallt bör två saker framhållas när det gäller straffvärde och medverkan: Den första är att det 

finns ett nära samband mellan BrB 23:5 och straffvärdebedömningen i BrB 29:1.278 Prövningen i 

BrB 23:5, av om någon medverkat i mindre mån, formar nämligen förutsättningarna för 

straffvärdebedömningen vid medverkan till brott. Det andra är att den nämnda kopplingen mellan 

dessa två bestämmelser inte riktigt har uppmärksammats i de straffrättsliga standardverken.279 

Något som tydligare borde framgå är att anledningen till att straffet sänks med hänvisning till BrB 

23:5 är att domstolen vid en värdering av medverkansgärningen bedömt att främjandet haft ett 

lägre straffvärde än exempelvis huvudbrottet utfört i gärningsmannaskap.280 Det sker med andra ord 

en relativ bedömning av skada och skuld, likt den som beskrivs i BrB 29:1, inom ramen för 

prövningen enligt BrB 23:5.281 Denna likhet och den berörda möjligheten till straffsänkning, och 

sambandet mellan BrB 23:5 och BrB 29:1 borde kunna framgå med mer skärpa i den straffrättsliga 

doktrinen. I de straffrättsliga standardverken stannar man nämligen allt som oftast vid en 

kortfattad, nästintill standardiserad, beskrivning av att en straffsänkning är möjlig, vilket följs av en 

förklaring av vad som förutsätts för en sådan sänkning.282 Dock utvecklas inte närmare det 

förhållandet att prövningen i BrB 23:5 i mångt och mycket är en straffvärdebedömning – det är 

med andra ord något som saknas. 

                                                           
278 Om huvuddragen vid straffvärdebedömningen kan hänvisas till kap. 4.3 ovan och bl.a. Jareborg & Zila 2010 s. 108 
ff. Borgeke 2012 s. 120 ff. och Jareborg SvJT 1992. 
279 Se exempelvis Strahl 1976 s. 281 ff. Jareborg 2001 s. 426 ff. Asp, Ulväng & Jareborg 2010 kap. 6.4, men även 
Borgeke 2012 s. 124 ff. Jareborg & Zila 2010 s. 108 ff. 
280 Hur bedömningen i BrB 23:5 går till, se SOU 1944:69 s. 102 f.  
281 Följden av att skadan i BrB 23:4 består i att tillkomsten av ett annat brott har underlättats – eller varit ägnat att 
underlättas – är att straffvärdet ytterst påverkas av hur mycket, och hur avgörande betydelse främjandet haft för 
tillkomsten av ett brott. 
282 Se not. 273 ovan. 
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7.3.2 Mer ljus på BrB 23:5!  

Med anledning av straffvärdets betydelse för att kunna operationalisera, den för 

påföljdsbestämningen bärande, proportionalitetsprincipen, bör förtydligas att en straffsänkning 

enligt BrB 23:5 sker till följd av att domstolen värderat medverkansgärningens skada och den 

medverkandes skuld i förhållande till främjandet. Vidare är det viktigt att framhålla att när ett straff 

har sänkts efter en tillämpning av BrB 23:5 grundas det på att medverkansgärningens straffvärde 

bedömts vara förhållandevis lägre. Det finns således anledning att framhålla att BrB 23:5 uppställer 

vissa kriterier för en straffvärdebedömning, där hänsyn tas till de särskilda omständigheterna som 

ofta föreligger då flera deltagit i brott.283 Dessutom finns anledning att notera att trots att BrB 23:5 

till sin utformning gäller straffsänkningar då någon har medverkat i mindre mån, finns inget hinder 

för att bestämmelsen tas som utgångspunkt för straffvärdebedömningen på ett mer generellt plan, 

även då inte medverkan i mindre mån föreligger. Förutsättningarna för att straffet ska kunna sänkas 

– och många gånger bör sättas långt under den annars tillämpliga straffskalan – är nämligen att 

någon antingen medverkat i relativt sett mindre mån eller har förmåtts medverka genom stark 

påverkan.284 Det faktum att en straffsänkning grundas på en mindre grad av medverkan talar 

omvänt för att en större grad av medverkan gör att den medverkande inte anses ha medverkat i 

mindre mån, vilket i sin tur pekar mot ett relativt sett högre straffvärde.285  

Avslutningsvis bör poängteras att när ett straffvärde för medverkan ska fastställas finns, lika 

lite som när andra brott värderas, inte något förutbestämt eller exakt ”rätt” värde. Det finns 

däremot, precis som Ulväng påpekar, likheter och olikheter mellan olika gärningar som i den mån 

skillnaderna är kvalitativa bör återspeglas i påföljdsbestämningen.286 Sådana kvalitativa skillnader 

tror jag bättre kan urskiljas vid medverkan till brott om mer ljus riktas på prövningen i BrB 23:5 

och bestämmelsens samband med straffvärdebedömningen enligt BrB 29:1.   

                                                           
283 Här kan hänvisas till redogörelsen i kap. 5.2 och 5.3.1 ovan. Se även SOU 1944:69 s. 102 ff. 
284 Se bl.a. Strahl 1976 s. 281 ff. Jareborg 2001 s. 426 ff. och KBrB s. 23:5. 
285 Att straffvärdebedömningen är relativ framgår ovan i framförallt kap. 5.2.2, se även Ulväng SvJT 2006.  
286 Ulväng, SvJT 2006.  
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