
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska institutionen  
Höstterminen 2014 
 
 
Examensarbete i straffrätt 
30 högskolepoäng 
 
 

Det osjälvständiga förberedelsebrottet  
 

Var går gränsen för det kriminaliserade området? 
 
Författare: Fredrik Göransson 
Handledare: Universitetslektor Eva Johnsson  
 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Förkortningar ............................................................................................................. 6 

1 Inledning .................................................................................................................. 7 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 7 

1.2 Problemformulering ........................................................................................... 8 

1.3 Syfte och frågeställningar .................................................................................. 9 

1.4 Avgränsning ..................................................................................................... 10 

1.5 Metod och material .......................................................................................... 11 

1.6 Disposition ....................................................................................................... 12 

2 Kriminalisering ..................................................................................................... 13 

2.1 Inledning .......................................................................................................... 13 

2.2 Syftet med kriminalisering ............................................................................... 15 

2.3 Skyddsintressen och kriminalisering ............................................................... 17 

2.4 Avstånd och kriminalisering ............................................................................ 18 

2.5 Rättssäkerhet och kriminalisering ................................................................... 21 

2.6 Straffvärde och förtjänst .................................................................................. 23 

2.7 Defensiv och offensiv straffrätt ........................................................................ 26 

3 Förstadiebrott ........................................................................................................ 28 

3.1 Förstadiebrotten .............................................................................................. 28 

3.2 Avståndsmätning .............................................................................................. 29 

3.3 Det osjälvständiga brottets utformning ........................................................... 31 

3.4 Varför osjälvständiga brottsformer? ............................................................... 33 

3.5 Grader av osjälvständighet .............................................................................. 34 

4 När är förberedelsebrottet tillämpligt? .............................................................. 37 

4.1 Kravet på ett särskilt stadgande ...................................................................... 37 

4.2 Subsidiaritet ..................................................................................................... 39 



3 
 

5 Förberedelsegärningen ......................................................................................... 40 

5.1 Inledning .......................................................................................................... 40 

5.2 Brottsbeskrivningsenlighet och gärningsculpa ................................................ 41 

5.3 BrB 23:2 st. 1 p. 1 ............................................................................................ 42 

5.3.1 Inledning och problemområde .................................................................. 42 

5.3.2 Vad är förlag och vederlag? ...................................................................... 43 

5.3.3 Befattningsmomentet ................................................................................ 45 

5.3.4 Brottssubjektet och brottet ........................................................................ 47 

5.3.5 Lämnande av förlag eller vederlag med uppåt att utföra brott ................. 48 

5.3.6 Mottagande av förlag eller vederlag med uppsåt att främja brott ............. 50 

5.3.7 En alternativ tolkning av BrB 23:2 st. 1 p. 1 ............................................ 52 

5.3.8 Lämnande av förlag eller vederlag i en uppdrags-relation ....................... 54 

5.3.9 Avslutande kommentarer om brottssubjektet ........................................... 56 

5.4 BrB 23:2 st. 1 p. 2 ............................................................................................ 57 

5.4.1 Inledning och problemområde .................................................................. 57 

5.4.2 Befattningsmomentet ................................................................................ 59 

5.4.3 Annan liknande befattning med hjälpmedel ............................................. 60 

5.4.4 Samlingar av föremål eller information .................................................... 61 

5.4.5 Särskilt ägnat som hjälpmedel .................................................................. 64 

5.4.6 Gärningsmannens uppfattning om hjälpmedlets betydelse ...................... 65 

5.4.7 Avslutande kommentarer om hjälpmedelsbegreppet ................................ 67 

5.5 Nationella begränsningar ................................................................................ 69 

5.6 Rättfärdigande omständigheter ....................................................................... 69 

6 Förberedelsebrottets skuldkrav........................................................................... 70 

6.1 Inledning .......................................................................................................... 70 

6.2 Uppsåtskravet vid främjande av annans brott ................................................. 72 

6.3 Uppsåtskravet vid egenförberedelse ................................................................ 74 

6.4 Ursäktande omständigheter ............................................................................. 75 

6.5 Frivilligt tillbakaträdande ............................................................................... 77 



4 
 

7 Farerekvisitet ........................................................................................................ 78 

7.1 Allmänt om fara och problemområdet ............................................................. 78 

7.2 Konkret fara och andra typer av faror ............................................................ 81 

7.3 Farerekvisitet i BrB 23:2 st. 3 ......................................................................... 82 

7.3.1 Gärningsmannens uppsåt och farebedömningen ...................................... 84 

7.3.2 Farligheten hos ett hjälpmedel .................................................................. 85 

7.3.3 Mer än ringa fara vid förberedelse genom främjade ................................. 87 

7.3.4 Utesluten och uppenbart osannolik fara för brottets fullbordan ............... 88 

7.3.5 Mer om utesluten fara ............................................................................... 90 

8 Avslutande kommentarer ..................................................................................... 92 

Källförteckning ........................................................................................................ 94 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Förkortningar 

 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

BrP Lagen (1964:163) om införande av brottsbalken  

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande friheterna 

HD Högsta domstolen 

HovR Hovrätten 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv 

NSL Narkotikastrafflagen (1968:64) 

Prop. Kungliga Maj:ts eller Regeringens proposition 

RF Regeringsformen (1974:152) 

RH Rättsfall från hovrätterna 

SOU Statens offentliga utredningar 

SSL Lagen (2000:1225) om straff för smuggling  

SvJT Svensk Juristtidning 

SvJT rf Svensk Juristtidnings rättsfallsavdelning 

TR Tingsrätten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Den allmänna förberedelsebestämmelsen infördes i strafflagen år 1948 och dess 

tillämpningsområde vidgades något när den sedan fick följa med in i brottsbalken (BrB) 

år 1962, där den numera återfinns BrB 23:2. Förutom ett par språkliga moderniseringar 

lämnades bestämmelsen sedan materiellt oförändrad fram tills år 2001.  

Varje kriminalisering innebär en begränsning av individens handlingsfrihet och är 

det yttersta uttrycket för statens maktutövning. Det råder dock knappast något tvivel om 

att ett rättssystem som kan motverka oönskade beteenden är ett nödvändigt ont för att 

upprätthålla ett välfungerande samhälle. Det är inte heller särskilt svårt att identifiera en 

stor mängd intressen som förtjänar lagens skydd. Problemet ligger snarare i hur och i 

vilken omfattning de ska skyddas. Utgångspunkten är att sådana intressen skyddas 

genom straffbud som kriminaliserar beteenden som skadar intresset.
1
 Är intresset 

mycket skyddsvärt kriminaliseras även beteenden som på något sätt innebär en fara för 

skada på intresset.  

Genom att kriminalisera beteenden som innebär en fara för skada på ett 

skyddsintresse skapas en straffrättslig buffertzon. Det kan vara befogat i förhållande till 

vissa viktiga intressen eftersom det avskräcker individer från att bete sig på sätt som kan 

skada intresset. Eftersom fara är konstitutivt för det osjälvständiga förberedelsebrottet är 

BrB 23:2 en del av buffertzonen. Buffertzonen kan dock inte tillåtas vara hur stor som 

helst, inte ens i förhållande till de allra viktigaste skyddsintressena.  

Skulle alla former av beteenden som kan innebära fara för skada på ett 

skyddsintresse kriminaliseras skulle det straffsanktionerade området vara enormt. Det är 

därför viktigt att begränsa buffertzonens storlek så att den bara omfattar beteenden som 

är straffvärda. Ett beteendes straffvärde är till stor del avhängigt avståndet det har till ett 

visst skyddsintresse. Avståndet är egentligen en metafor: egentligen handlar det om att 

bedöma hur stor fara ett visst beteende innebär för att ett intresse ska skadas. Ju större 

avståndet är, desto mindre är faran och desto mindre är skälen för att kriminalisera 

                                                 
1
 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 51f. 
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sådana beteenden.
2
 Eftersom BrB 23:2 kriminaliserar beteenden som befinner sig 

relativt långt bort från skyddsintresset innebär det att bestämmelsen på många sätt 

definierar den straffrättsliga buffertzonens yttre gränser, där beteenden som i sig har ett 

lågt straffvärde befinner sig. Den del det osjälvständiga förberedelsebrottet utgör av 

buffertzonen begränsas därför av lagtekniska attribut som ska verka för att 

bestämmelsen får ett så stort eller litet tillämpningsområde som kan anses berättigat 

med hänsyn till det intresse som ska skyddas. 

Av rättspolitiska skäl, ofta påverkad av den opinion som för tillfället råder i 

samhället angående vilka beteenden som anses vara särskilt förkastliga och vilka 

intressen som är viktiga att skydda, anlägger gärna lagstiftaren ett offensivt synsätt på 

hur lagstiftning bör utformas. Rättsäkerheten riskerar då att få stå tillbaka till förmån för 

önskan om ökade möjligheter att komma åt potentiellt skadliga beteenden innan någon 

skada har orsakats. Sådana tendenser, närda av oron för nya typer av organiserad och 

allvarlig brottslighet, låg bakom reformen av förberedelsebrottet år 2001.
3
 Reformen 

ledde till att buffertzonens storlek växte samt att gränserna för förberedelsebrottets 

tillämpningsområde blev något mindre tydliga. Dessutom fanns det redan tidigare 

utrymme för att i rättstillämpningen göra vissa tolkningar av bland annat 

hjälpmedelsbegreppet och farerekvisitet som ur rättssäkerhetssynpunkt lämnar en del att 

önska.   

 

 

1.2 Problemformulering 

 

Det osjälvständiga förberedelsebrottet är behäftat med flera problem. Det första relaterar 

till frågor som har att göra med när och hur det är lämpligt att kriminalisera 

förberedelsegärningar. Ofta är det nämligen svårt att avgöra vilka intressen som är värda 

att skydda genom kriminalisering samt vilka beteenden som är så klandervärda att de 

bör beläggas med straff. Svaret på dessa frågor kräver ett ställningstagande i vissa 

straffrättsideologiska frågor där lagstiftaren måste väga behovet av kriminalisering mot 

individens handlingsfrihet och tankefrihet, samt behovet av effektivitet hos 

straffrättsystemet mot kravet på rättsäkerhet. Hur stor den straffrättsliga buffertzonen 

                                                 
2
 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 54. 

3
 Prop. 2000/01:85, s. 35. 
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kan tillåtas vara avgörs alltså genom straffrättsideologiska ställningstaganden angående 

vad som bör vara straffrättsystemets funktion och vilken roll kriminalisering bör ha däri. 

När det är avgjort vilken funktion kriminalisering bör ha framträder nästa 

problemområde. Hur konstrueras ett straffbud – i det här fallet det osjälvständiga 

förberedelsebrottet i BrB 23:2 – så att det svarar mot de krav som bör ställas på ett 

straffrättssystem i allmänhet och på kriminaliseringsinstitutet i synnerhet? Mer precist 

kan problemet formuleras så att det är tveksamt om förberedelsebrottet är så tydligt 

avgränsat som är önskvärt och om endast straffvärda gärningar omfattas av dess 

tillämpningsområde. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Förberedelsebrottets karaktär ger i sig upphov till en mängd frågor av straffideologisk 

karaktär. Dessa frågor har behandlats sparsamt i de utredningar som legat till grund för 

tillkomsten och revisionerna av förberedelsebestämmelsen.
4
 Syftet med uppsatsen är att 

utreda vilka skäl som legitimerar kriminaliseringen av förberedelsebrottet i BrB 23:2  

och hur förberedelsebrottets tekniska utformning speglar dessa skäl. Genom att 

undersöka det straffsanktionerade områdets yttre gränser söker jag besvara frågan hur 

en lagstiftare bör resonera när han väger nyttan av skydd för ett särskilt intresse mot 

inskränkningen av handlingsfrihet som den enskilde individen utsätts för. Därför 

kommer de straffrättsideologiska resonemang som ligger till grund för 

förberedelsebrottet att undersökas. Konkret innebär det att jag kommer undersöka 

kriminaliseringsinstitutets syften samt den osjälvständiga förberedelsebestämmelsens 

tekniska utformning.  

Som delar av det hela behöver följande frågor besvaras. Hur påverkar avståndet 

mellan en viss gärning och ett visst skyddsintresse förberedelsebrottets tekniska 

konstruktion? Hur mäts detta avstånd? Vad innebär konformitetsprincipen, 

legalitetsprincipen och skuldprincipen i förhållande till förberedelsebrottet? Är 

förberedelsebrottets nuvarande utformning godtagbar i förhållande till dessa principer? 

                                                 
4
 Se t.ex SOU 1944:69, s. 77ff och prop. 1948:80, s. 82ff, samt motiven till bestämmelsens senaste 

reform i SOU 1996:185 del I, s. 267ff och prop. 2000/01:85, s. 31ff. 
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Hur stor buffertzon anlägger förberedelsebrottet kring självständiga brott, och är 

gränserna för detta område väl avgränsade?  

 

 

1.4 Avgränsning 

 

Uppsatsen kommer att behandla problemområden hänförliga till det osjälvständiga 

förberedelsebrottet i BrB 23:2. I begränsad utsträckning kommer de övriga 

osjälvständiga förstadiebrotten stämpling och försök, samt vissa självständiga 

förstadiebrott, också att behandlas i den mån det är nödvändigt för att illustrera olika 

karteristiska drag hos förberedelsebrottet. Eftersom förberedelsebrottet är ett 

osjälvständigt brott skulle det vara möjligt att ta sin utgångpunkt i något av alla de 

självständiga brott som det är tillämpligt på, för att diskutera spörsmål angående 

kriminalisering och avgränsningar av buffertzonen. Den här uppsatsen ämnar dock 

diskutera form och funktion hos BrB 23:2 relativt fristående från de självständiga 

brotten. Specifika brottstyper som BrB 23:2 är tillämplig på kommer därför bara att 

behandlas i den mån de tjänar till att exemplifiera vissa egenskaper hos det 

osjälvständiga förberedelsebrottet.  

Uppsatsen kommer främst att behandla förberedelsebrottet i förhållande till 

straffideologiska frågor, alltså frågor som berör ”varför” och ”hur” förberedelsebrott 

kriminaliseras. I någon mån kommer även brottsideologiska frågeställningar behandlas, 

vilket är oundvikligt i en diskussion som rör frågan vad det är som gör ett beteende 

klandervärt och straffvärt. Kapitlen som närmare berör förberedelsebrottets utformning 

följer i stora drag brottsdefinitionen såsom det presenteras i Kriminalrättens grunder 

(”A1–B2”). Däremot görs inga anspråk på att på något sätt beröra alla de regler och 

principer som kan vara av betydelse vid en faktisk tillämpning av BrB 23:2. Exempelvis 

berörs inte alla rättfärdigande och ursäktande omständigheter. Vidare berörs inte heller 

straffprocessuella frågor och inte heller de delar av straffrättsystemet som berör 

utdömande och verkställande av brottspåföljder. Uppsatsen kommer endast att beröra 

svensk rätt. 
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1.5 Metod och material 

 

Denna uppsats är rättsdogmatisk i det att den beskriver det gällande regelsystemet kring 

förberedelsebrottet och vilka komponenter systemet är uppbyggt av. Med andra ord 

söker jag rekonstruera en bild av vad gällande rätt anses vara på området med hjälp av 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.
5
 I vissa delar av uppsatsen beaktas förhållanden 

som normalt inte tillmäts betydelse i en rekonstruktion av gällande rätt, exempelvis 

avgöranden från underinstanser på grund av att dessa inte är prejudicerande.
6
 Dessa 

förhållanden är dock viktiga att beakta som ett led i den kritik som kan riktas mot BrB 

23:2. I det hänseendet är det särskilt underinstansernas tolkning av förberedelse-

bestämmelsens farerekvisit som är av intresse. 

Syftet med att rekonstruera en rättsregel och syftet med att söka efter ”den gällande 

rätten” är att försöka gestalta en normativ verklighet. Hur den normativa verkligheten 

inom straffrätten gestaltar sig är beroende av en uppfattning i vissa straffrättsideologiska 

frågor. Arbetet behandlar därför i vissa delar förberedelsebrottet ur ett 

straffrättsideologiskt perspektiv.
7
 

Den lagstiftande makten har på senare tid visat intresse för att urskilja vilka principer 

som egentligen bör gälla när ett visst beteende ska kriminaliseras i ett samhälle. En 

omfattande redogörelse för dessa principer presenteras i betänkandet Vad bör straffas?  

(SOU 2013:38). Betänkandet undersöker vilka faktorer som ger lagstiftning dess 

legitimitet och ger även förslag på vilka principer som bör ligga till grund för 

kriminalisering i allmänhet. Utgångspunkten i utredningsarbetet har varit att all 

kriminalisering bör ske med återhållsamhet och att det straffsanktionerade området bör 

vara så litet som möjligt. När vi genom förberedelsebrottet rör oss vid det 

straffsanktionerade områdets yttre gränser är således utredningen av stort intresse. En 

analys av motiven till den ursprungliga förberedelsebestämmelsen (SOU 1944:69) och 

till den nuvarande lydelsen (SOU 1996:185) har sin givna plats i det här arbetet. Även 

regeringens prop. 2000/01:85 som innehåller förslaget till förberedelsebrottet nuvarande 

lydelse är av stort intresse.  Däremot redogör dessa förarbeten endast på ett ganska 

grundläggande plan för de straffrättsideologiska grunder som bestämmelsen vilar på. 

Till stor del handlar det om de praktiska överväganden som gjorts vid lagens utformning 

                                                 
5
 Korling m.fl., Juridisk metodlära, s. 21. 

6
 Korling m.fl., Juridisk metodlära, s. 24. 

7
 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 68. 
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och lagens tekniska utformning. Bland de författare som på senare tid har behandlat 

problem och principer för kriminalisering, särskilt i förhållande till förstadiebrott 

framträder Jareborg, Asp och Lernestedt. En stor del av det material som används har 

författats av dessa. I kapitlen som behandlar hjälpmedelsbegreppet och 

farebedömningen utgår en stor del av diskussionen från rättspraxis. Jag kommer att till 

övervägande del utgå från den termi-nologi som används i Kriminalrättens grunder
8
, 

vad gäller exempelvis brottsdefinitionen och kravet på överskjutande uppsåt. 

 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen första materiella kapitel – kapitel 2 – behandlar principer för 

kriminaliseringsinstitutet, dels i ett vidare perspektiv och dels i förhållande till 

förberedelsebrottet. Syftet med kapitlet är att ge en bakgrund till de straffideologiska 

frågor som är av intresse vid en analys av förberedelsebrottets konstruktion, exempelvis 

vad det innebär att en buffertzon anläggs kring ett skyddsintresse samt något om 

avståndsmätning. Kapitel 3 handlar om vad som utmärker förstadiebrott och varför 

lagstiftaren har valt att konstruera förberedelsebrottet i BrB 23:2 som ett osjälvständigt 

förstadiebrott. I kapitlet presenteras också två modeller för avståndsmätning som kan 

användas för att mäta storleken på den straffrättsliga buffertzonen. I förhållande till 

vilka brott det osjälvständiga förberedelsebrottet är tillämpligt disskuteras i kapitel 4, 

tillsammans med vissa frågor om subsidiaritet.  

I kapitel 5 går jag grundligt igenom rekvisiten för förberedelsebrottet med 

utgångspunkt i vad som kan utgöra förlag, vederlag och hjälpmedel samt vilka typer av 

befattning med dessa som är kriminaliserad. Jag behandlar även kortfattat kravet på 

gärningsculpa och vissa rättfärdigande omständigheter i kapitlet. Kapitel 6 handlar om 

det osjälvständiga brottets skuldkrav, dels i förhållande till själva förberedelsegärningen 

och dels i förhållande till det överskjutande uppsåt som måste finnas hos 

gärningsmannen. Vissa ursäktande omständigheter behandlas också. 

Farerekvisitet behandlas sedan i kapitel 7. Kapitlet inleds med en allmän genomgång 

av olika typer av fara, för att sedan specifikt diskutera farerekvisitet i BrB 23:2 i 

förhållande till förberedelsebrottet. Slutligen innehåller kapitel 8 några avslutande 

                                                 
8
 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 66. 
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kommentarer, där ett antal slutsatser angående förberedelsebrottets utformning i 

förhållande till kriminaliseringsprinciper presenteras.  

 

 

2 Kriminalisering 

 

2.1 Inledning 

 

Kriminalisering är ett verktyg för social kontroll: genom hot om straff kan en stat förmå 

sina medborgare att företa respektive avstå från att företa vissa handlingar. Social 

kontroll är i sig en nödvändig komponent i ett samhälle där både individens och 

kollektivets intressen måste tillgodoses. Kriminalisering är bara en av många former för 

social kontroll, vid sidan av exempelvis ekonomiska styrmedel och administrativa 

sanktioner. Till skillnad från andra styrmedel är dock kriminalisering och det med det 

förenade straffhotet speciellt. Ett straff är repressivt till sin natur eftersom det bara 

orsakar lidande och inte reparerar någon skada. Det utpekar vissa beteenden som socialt 

förkastliga och individen som så pass klandervärd att han förtjänar ett straff. 

Kriminalisering är därför det yttersta uttrycket för statens makt över individen.
9
 

Det brukar därför framhållas att kriminalisering är lagstiftarens ultima ratio vilket 

innebär att om staten kan utöva social kontroll på ett mindre ingripande sätt än genom 

att hota med straffsanktioner, så är det mindre ingripande sättet att föredra. Det är 

omoraliskt att använda ett straffhot som ett medel för social kontroll om det är möjligt 

att nå samma effekt med medel som inte innefattar repression. Idén om kriminalisering 

som ultima ratio bygger också på det moraliska argumentet att en individ bör ha så stor 

frihet som möjligt, utan att det inkräktar på andra individers frihet. Följaktligen ska en 

stat inte begränsa individens friheter mer än nödvändigt.
10

 Exempelvis är det därför 

moraliskt riktigt att kriminalisera stöld, eftersom en individs intresse av att få ha sin 

egenomdom i fred väger tyngre än en annan individs eventuella intresse av friheten att 

få tillgripa föremålet. 

Det råder enighet om att kriminalisering som metod för social kontroll därför bör 

användas restriktivt, något som framhållits i offentliga utredningar som behandlar 

                                                 
9
 SOU 1992:61, s. 104f. 

10
 Jareborg, Inkast i straffområdet, s 31. 
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principer för mer allmänna reformer av straffrättssystemet och den principiella 

riktigheten i att använda kriminalisering som en form av social kontroll. Det råder också 

enighet om att lagstiftaren de senaste årtiondena på ett närmast slentrianmässigt sätt 

användt kriminalisering som medel för att komma till rätta med oönskade beteenden i 

samhället. Problemet ligger i att det skett utan att diskutera om kriminalisering på ett 

principiellt plan faktiskt är befogat och vilka kriterier som i så fall bör gälla vid 

kriminalisering av vissa beteenden.
11

 Samma synpunkter görs gällande i doktrinen.
12

 I 

det här kapitlet kommer jag därför att diskutera de principer som anses bör gälla för 

frågan när kriminalisering är ett godtagbart styrmedel, och hur kriminalisering i så fall 

bör gå till. 

Förberedelsegärningar är normalt sett inte lika straffvärda som fullbordade brott. 

Förberedelsegärningar befinner sig nämligen definitionsmässigt längre bort från en 

kränkning av ett visst skyddsintresse än ett fullbordat (skade)brott. Straffvärdet hos en 

gärning avtar gradvis ju längre bort från en faktisk kränkning av ett skyddsintresse den 

befinner sig. Därför har straffvärdet betydelse för om en gärning överhuvud taget bör 

kriminaliseras. Om så är fallet är nästa fråga hur den bör kriminaliseras. Hur en viss 

gärning bör kriminaliseras styrs av rättsstatliga principer, bland annat konformitets-

principen, legalitetsprincipen och skuldprincipen. Eftersom förberedelse-gärningar 

redan till att börja med inte är lika straffvärda som fullbordade brott är det av yttersta 

vikt att gränsen för vad som kriminaliseras såsom förberedelse inte tillåts var otydligt 

avgränsat.
13

  

Det är viktigt att notera att jag i det följande endast talar om syftet med kriminali-

sering och därmed om syftet med straffhot som ett medel för social kontroll. Är frågan 

istället den om vilken påföljd som ska utdömmas och hur den ska verkställas görs andra 

syften gällande, såsom vedergällning och individualprevention. Som skäl för 

kriminalisering är i Sverige dock endast allmänprevention relevant.
14

 Syftet med 

kriminalisering måste vara att undertrycka vissa skadliga beteenden. 

Individualprevention är därför inte ett giltigt skäl för kriminalisering. Skulle individual-

prevention vara en grund för kriminalisering måste nämligen gärningsmannen 

                                                 
11

 Se Ett reformerat åklagarväsende SOU 1992:61, s. 104ff, antagen i relevanta delar av regeringen i 
Prop. 1994/95:23, s. 53ff och Vad bör straffas? SOU 2013:38 del II, s. 423ff. 
12

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 55 och s. 64. Se även Lernestedt, Kriminalisering – Problem och 
principer, s. 19f. 
13

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 54. 
14

 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s. 137f. 
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identifieras som brottslig redan innan han begått den oönskade gärningen. Det är inte 

förenligt med den rättstatliga principen att kriminaliseringar måste avse brottstyper, inte 

personer.
15

 

 

 

2.2 Syftet med kriminalisering 

 

I inledningen till kapitlet har nämnts att kriminalisering är ett sätt för staten att utöva 

social kontroll genom publicerat hot om straff och att straffet huvudsakligen är 

repressivt. Med andra ord är kriminalisering ett sätt för staten att genom hot om lidande 

avskräcka individer från att bete sig på ett visst sätt. Hotet om ett straff är den 

kraftigaste reaktionen på ett oönskat beteende samhället kan använda sig av: utöver det 

fysiska ingreppet det innebär för individen utpekas han också som klandervärd. Det 

främsta syftet med kriminalisering är allmänprevention. Syftet uppnås främst genom att 

hotet om straff verkar avskräckande men straffhotet har även en viss moralbildande och 

vanebildande effekt.
16

  

Jareborg framhåller dock att straffhot knappast är det mest effektiva sättet att 

internalisera normer och värderingar på, för att uppnå sådana mål är exempelvis 

information och uppmuntran bättre metoder. Straffhot som styrmedel kan också vara 

ineffektivt av andra skäl. Det kan bero på att den gärning som kriminaliseras har mycket 

låg upptäcksrisk, eller att det inte finns resurser för att realisera straffhotet vilket kan 

göra att allmänheten förlorar tilltro till rättssystemet. Att kriminalisering ändå fungerar 

som styrmedel beror på att dess effekt förstärks av att de flesta människor även utan 

straffhotet av andra skäl inte begår de gärningar som lagen förbjuder.
17

  

Vid frågan huruvida kriminalisering är ett lämpligt verktyg för social kontroll talas 

det ofta om effektivitet. Med effektivitet menas då att kriminaliseringen verkar 

preventivt i det att den faktiskt avhåller människor från att göra sådant som 

kriminaliseringen förbjuder. Effektivitet är dock ett problematiskt begrepp. För det 

första är det svårt att mäta huruvida en kriminalisering är effektiv överhuvudtaget. Det 

går endast att spekulera i hur vanligt ett visst beteende hade varit om det inte 

kriminaliserats: någon kvantitativ mätning utifrån förhållandet förhindrade/oförhindrade 

                                                 
15

 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s. 140. 
16

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 47f. 
17
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brott är inte möjlig och brott som aldrig upptäcks blir aldrig heller en del av någon 

mätbar statistik. Som nämnts i stycket ovan avhåller sig dessutom människor från vissa 

beteenden alldeles oavsett vad lagen säger.
18

 För det andra säger effektivitet inte något 

om en lagstiftnings moraliska kvalitéer: även omoralisk, eller orättvis, lag kan ha en 

stark allmänpreventiv effekt.
19

  

En följd av det är att det ofta hävdas att viktiga rättssäkerhetsprinciper såsom 

konformitetsprincipen, skuldprincipen, legalitetsprincipen och proportionalitets-

principen står i ett motsattsförhållande till effektivitet. Genom att lagstiftning utformas 

vagare än vad som ur förutsebarhetssynpunkt är önskvärt, eller genom att beteenden 

med lågt straffvärde kriminaliseras, ökar möjligheterna för staten och rättsväsendet att 

förhindra brottsligt beteende. Effektiviteten ökar alltså i takt med att rättssäkerheten 

minskar. Med det sagt är det svårt att finna någon bättre term än effektivitet för att 

beskriva en viss kriminaliserings förmåga att avhålla människor från att göra något 

visst. Även om det är svårt att mäta en kriminaliserings allmänpreventiva effektivitet, 

råder det ingen tvekan om att ett hot om straff i de flesta fall har en 

handlingsdirigerande effekt på en individ som överväger att göra något som ur 

lagstiftarens synvinkel är ett oönskat beteende.
20

 

Utöver att verka avskräckande genom straffhot samt att verka moral- och 

vanebildande har kriminalisering en viktig symbolfunktion. Genom att kriminalisera ett 

visst beteende markerar staten att den som beter sig på ett visst sätt är så klandervärd att 

han förtjänar ett straff. Att riskera att stämplas som kriminell, med den missaktning från 

samhällets håll som det innebär, torde för många utgöra ett starkt handlingsskäl för att 

inte bryta mot lagen. Kriminalisering som styrmedel har alltså också den viktiga 

funktionen att den kommunicerar samhällets (eller i vart fall lagstiftarens) värderingar 

om vilka beteenden som är förkastliga eller inte.
21

  

 

 

 

 

                                                 
18

 Lernestedt, Kriminalisering – problem och principer, s. 313. 
19

 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s. 91f. 
20
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21
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2.3 Skyddsintressen och kriminalisering 

 

Det går bara att acceptera kriminalisering eller någon annan form av social kontroll om 

det finns ett tydligt behov av att kontrollen ska finnas. Ju mer ingripande ett visst 

styrmedel är i en individs liv, desto påtagligare måste behovet av att faktiskt använda 

sig av det styrmedlet vara. Ett påtagligt behov kan finnas i behovet av att skydda vissa 

intressen. Men vilka intressen förtjänar lagens skydd?  

För att svara på den frågan kan det vara lämpligt att försöka rangordna 

skyddsintressen efter hur viktiga dom är. Ju högre rangordnat ett visst intresse är, desto 

mindre behövs det motiveras varför det förtjänar lagens skydd.
22

 Av det följer att det 

finns större anledning att kriminalisera beteenden som riktar sig mot högt rankade 

skyddsintressen.
23

 Det finns dock inga givna regler för hur en rangordning av intressen 

ska gå till och vilka intressen som är skyddsvärda varierar över tiden. De allra viktigaste 

skyddsintressena torde dock vara relativt enkla att identifiera. Jareborg nämner ”liv, 

frihet, ära, hälsa, egendom, handlingsfrihet, rörelsefrihet, ekonomisk trygghet” samt de 

värden som RF kap. 2 ger uttryck för som typiskt godtagbara viktiga intressen. Även 

kollektiva och offentliga intressen såsom det demokratiska styrelseskicket, allmän 

ordning och säkerhet och statens bestånd är viktiga intressen som befinner sig högt upp 

på rangordningen.
24

  

 I Straffrättsanvändningsutredningens betänkande ”Vad bör straffas?” betecknar 

utredningen intressen som förtjänar att skyddas genom kriminalisering som ”godtagbara 

skyddsintressen”. Det handlar då inte bara om att det ska vara ett centralt och erkänt 

intresse som ska skyddas, utan även att det i förhållande till varje kriminalisering går att 

identifiera skyddsintresset. Går det inte att identifiera vilket intresse som skyddas av en 

kriminalisering är det omöjligt att rättfärdiga kriminaliseringens existens. Det intresse 

som identifieras ska vara det mest närliggande intresset i förhållande till det enskilda 

straffbudet: det räcker inte med att hänvisa till att ett straffbud (ytterst) skyddar 

människors liv, om det i själva verket kriminaliserar ett beteende för att det riskerar att 

göra människor sjuka.
25

 

                                                 
22

 Lernestedt, Kriminalisering – problem och principer, s. 168. 
23

 SOU 2013:38 del II, s. 481. 
24

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 51. 
25
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När ett skyddsintresse har identifierats som så viktigt att det förtjänar lagens skydd är 

frågan vilka beteenden som kan skada skyddsintresset som ska kriminalseras. Enligt 

Straffansvarsutredningen är ett grundläggande krav att endast beteenden som kan orsaka 

”påtaglig skada eller fara för skada på skyddsintresset” ska kriminaliseras.
26

  

Jareborg menar att en viss gärningstyp måste vara straffvärd för att den ska 

kriminaliseras. Att en gärningstyp är straffvärd innebär att ”det finns goda skäl att 

belägga den med straff”. I förhållande till straffmätningen vid ett konkret brott anger 

BrB 29:1 st. 2 att en gärnings straffvärde är beroende av vilken skada, fara eller 

kränkning en viss gärning inneburit samt vad den tilltalade insett eller borde ha insett 

om detta. När väl ett godtagbart skyddsintresse identifierats bygger alltså straffvärdet 

för en viss gärningstyp på vilket hot den utgör mot skyddsintresset. Huvudregeln är att 

endast de mest förkastliga gärningarna, de som utgör störst hot mot skyddsintresset, bör 

kriminaliseras.
27

 Straffanvändningsutredningen tar sin utgångspunkt för vilka gärningar 

som är så förkastliga att de bör kriminaliseras i vad de kallar kärnstraffrätten. Det är 

straffrättens kärna och är grundad på tanken att kriminalisering som utgångspunkt bara 

bör användas som styrmedel i förhållande till gärningar som strider mot djupt rotade 

moraliska värderingar hos allmänheten. Det rör sig om allvarliga angrepp mot liv och 

hälsa, egendom och samhällsordning och andra centrala värden.
28

 

 

 

2.4 Avstånd och kriminalisering 

 

Ovan konstaterades att endast och straffvärda beteenden får kriminaliseras. Men vad gör 

ett beteende straffvärt? Avståndet mellan ett visst beteende och ett visst skyddsintresse 

är här av betydelse. Ju närmare en direkt kränkning av ett visst skyddsintresse ett 

beteende ligger, desto närmare ligger det till hands att kriminalisera beteendet. Den 

yttersta kränkningen av ett skyddsintresse är en skada på det, följt av fara för skada, risk 

för skada och slutligen sådana fall då ett beteende under vissa omständigheter kan skada 

skyddsintresset. Ju längre bort från faktisk skada eller kränkning ett beteende ligger, 

desto lägre är straffvärdet och desto svagare är därför skälen för kriminalisering.
29

  

                                                 
26

 SOU 2013:38 del II, s. 484. 
27

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 53f. 
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29
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När ett skyddsintresse är högt rangordnat kan emellertid ett längre avstånd mellan 

beteendet och skyddsintresset tillåtas. Här finner vi den straffrättsideologiska grunden 

till varför förstadiegärningar bör kriminaliseras: hur viktigt ett visst skyddsintresse är 

påverkar straffvärdet hos de gärningar som hotar det. I förhållande till ett mycket 

skyddsvärt intresse bör därför inte bara gärningar som direkt kränker intresset 

kriminaliseras, utan även sådana gärningar som innebär en fara eller risk för en 

kränkning.
30

  

Eftersom inte bara direkta kränkningar av ett intresse kan föranleda straffansvar 

betyder det att en straffrättslig ”buffertzon” anläggs kring skyddsintresset, där gärningar 

som hotar intresset kriminaliseras. Buffertzonens storlek begränsas av den allmänna 

principen att kriminalisering ska användas restriktivt och att beteenden som är alltför 

avlägsna i förhållande till ett visst skyddsintresse därför inte ska kriminaliseras.
31

 Med 

andra ord är de beteenden som befinner sig närmast skyddsintresset, alltså nära 

buffertzonens kärna, mycket straffvärda, medan de beteenden som befinner sig i 

utkanten av bufferzonen är mindre straffvärda.
32

 Det kan illustreras med modellen som 

visas nedan till vänster. När beteenden som befinner i yttersta ringen och endast kan 

sägas utgöra avlägsna hot ska kriminaliseras, måste det finnas mycket goda skäl för 

kriminalisering. Det går även infoga de osjälvständiga förstadiebrotten i samma typ av 

modell, vilket visas till höger. Den högra modellen visar att om man utgår från 

brottstypers tekniska konstruktion så befinner sig förberedelse- och stämplingsbrotten i 

utkanten av buffertzonen, och har därför lägst straffvärde. 

 

                                                 
30

 SOU 2013:38 del II, s. 485. 
31

 Lernestedt, Kriminalisering – Problem och principer, s. 304. 
32
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Avståndsresonemanget är helt beroende av en modell som tillåter att avståndet mellan 

ett visst beteende och ett skyddsintresse mäts. Två sådana modeller, teknisk 

handlingsprogress respektive materiell handlingsprogress, diskuteras i förhållande till 

osjälvständiga förstadiebrott och särskilt förberedelsebrott mer utförligt i kapitel 3.  

För att det ska finnas en rationell grund för kriminalisering, särskilt av ett beteende 

som inte befinner sig särskilt nära ett skyddsintresse, måste kriminaliseringen vara 

effektiv. Kriminaliseringen måste faktiskt verka allmänpreventivt. Ett straffhot kan bara 

vara effektivt när allmänheten känner till dess innehåll, eller åtminstone kan identifiera 

sig med de värderingar straffhotet representerar.
33

 I många fall torde kännedomen om 

ett visst straffbuds innehåll vara låg hos allmänheten. Så torde särskilt vara fallet i 

förhållande till många osjälvständiga brottsformer. De flesta vet att det är kriminaliserat 

att döda eller att stjäla, men var gränserna går för vad som konstituerar ett 

förberedelsebrott torde för de flesta i många fall vara desto mer oklara. Ju längre bort 

från kärnstraffrätten ett straffbud befinner sig, desto lägre lär normkännedomen vara 

vilket kan göra ett straffbud allmänpreventivt ineffektivt.  

Som nämnts ovan fyller dock kriminalisering en viktig symbolfunktion eftersom den 

markerar vissa beteenden som icke önskvärda och ger uttryck för ett officiellt 

fördömmande. Så länge det finns ett behov av ett officiellt fördömande är ineffektivitet 

(på grund av exempelvis låg normkännedom hos allmänheten) inte ett skäl för 

avkriminalisering, men enligt Jareborg kan däremot förväntad ineffektivitet utgöra ett 

skäl för att avstå från nykriminalisering även av förkastliga gärningar. 

Nykriminalisering väcker nämligen förväntningar på ett effektivt resultat, och om det 

inte uppnås kan det leda till ökad repression i straffhotet i ett försök att öka 

effektiviteten.
34

 

Vid förstadiebrott kan avståndet mellan exempelvis en förberedelsegärning och det 

fullbordade brottet vara problematiskt. Dels så kan kriminalisering vara ineffektiv, dels 

kan skälen för att genom kriminalisering uttrycka ett officiellt fördömande (genom 

symboleffekten) vara svaga. Vid förberedelsegärningar har någon skada ännu inte 

orsakat något skyddsintresse vilket kan göra brottet mycket svårupptäckt med begränsad 

avskräckande effekt som följd (som visas i avsnitt 2.6 är upptäcksrisken av avgörande 

betydelse för effektiviteten hos en kriminalisering). Vad gäller symboleffekten innebär 

ett långt avstånd mellan en viss förberedelsegärning och ett fullbordat brott att det 
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beteende som kriminaliseras inte är lika förkastligt, och därmed inte lika straffvärt, som 

om avståndet vore kortare. Det finns därför inte lika starka skäl för att genom 

kriminalisering uttrycka ett officiellt fördömmande. På grund av dessa skäl är det 

regelmässigt svårare att motivera kriminalisering av en förberedelsegärning än vad det 

är att motivera kriminalisering av en gärning som faktiskt orsakat skada på ett 

skyddsintresse. 

 

 

2.5 Rättssäkerhet och kriminalisering 

 

När ett intresse har identifierats och det har slagits fast vilket materiellt avstånd som kan 

tillåtas mellan ett visst beteende och ett skyddsintresse, finns det en rad rättstatliga 

principer för hur kriminalisering bör gå till och hur straffbud bör utformas med hänsyn 

till kravet på rättsäkerhet. Rättsäkerhet kan definieras som de krav medborgare har 

”rätt” att ställa på förutsebarhet och trygghet hos den offentliga maktutövningen.
35

 

Dessa principer sätter gränser för när och hur lagstiftaren får använda kriminalisering 

som ett styrmedel och kan sägas vara uttryck för en defensiv straffrättsmodell. Syftet 

med en defensiv straffrättsmodell är att skydda enskilda människor från maktmissbruk 

av staten, samt att förhindra olika former av privatjustis. Skyddet erhålls genom att 

modellen ställer upp principer för kriminalisering som ska garantera att rättsäkerhet och 

rättvisa inte värderas lägre än behovet av effektiv brottsprevention. De principer som 

presenteras nedan är alltså ett uttryck för en defensiv straffrättsmodell och ytterst ett 

uttryck för rättssäkerhet.
36

 

Det första rundläggande krav är att kriminalisering inte får ske av enskilda individer 

eller gärningar, den måste vara generell på det sättet att den tar sikte på vissa 

gärningstyper. Det innebär att en kriminalisering endast indirekt riktar sig mot 

gärningsmannen. Dess huvudsakliga syfte måste vara att avskräcka allmänheten från 

vissa icke önskvärda beteenden.
37

 

Skuldprincipen är en viktig rättssäkerhetsprincip. Skuldprincipen innebär att ett 

beteende bara får kriminaliseras om kriminaliseringen förutsätter att gärningsmannen 

uppvisar någon form av skuld.  Ovan har sagts att endast klandervärda beteenden ska 
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kriminaliseras, och endast gärningar där gärningsmannen uppvisar någon form av skuld 

är klandervärda. Skulden kan bestå i att gärningsmannen agerat uppsåtligen eller av 

oaktsamhet. Vilket skuldkrav som ska uppställas i ett straffbud beror på hur viktigt 

intresse det är som skyddas. Endast vid viktiga intressen bör oaktsamhet uppställas som 

skuldform.
38

 Det beror på att den som är oaktsam normalt sett är mindre klandervärd än 

den som gjort något med uppsåt. Gärningsmannens skuld speglas också i en gärnings 

straffvärde: ju större skuld, desto högre straffvärde. Skuldprincipen kan härledas från en 

övergripande konformitetsprincip som innebär att gärningsmannen måste haft förmåga 

och tillfälle att rätta sig efter lagen för att han ska kunna hållas ansvarig.
39

  

För att det ska vara möjligt för individen att rätta sig efter lagen måste det vara 

möjligt för denne att förutse vilka beteenden som är kriminaliserade. För att tillgodose 

kraven på förutsebarhet måste straffrättslig lagstiftning utformas efter de krav som 

legalitetsprincipen ställer upp. Principen innefattar därför ett föreskriftskrav som 

kommer till uttryck i BrB 1:1. Bestämmelsen stadgar att en gärning endast är ett brott 

och att straff för brottet endast kan utdömas om det finns en föreskrift till stöd för detta. 

Legalitetsprincipen består också av ett retroaktivitetsförbud som även det finns uttryckt 

i lag: RF 2:10 st. 1 och BrP § 5 st. 1 anger att ingen får dömas till straff eller annan 

påföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Sverige är 

även bundet av dessa krav enligt EKMR art. 7.  

Analogiförbudet är ytterligare en viktig komponent av legalitetsprincipen och 

framgår även den av BrB 1:1. Förbudet innebär att ett straffbud inte får tillämpas till 

den tilltalades nackdel i någon utsträckning som är vidare än vad ordalydelsen medger. 

Det måste alltså redan vid kriminaliseringen vara tydligt vilka gärningar ett straffbud 

ska omfatta, rättstillämparen kan inte senare kompensera för en i sina ögon otillräcklig 

kriminalisering genom analogisk tillämpning av straffbud. Slutligen medför 

legalitetsprincipen också ett krav på bestämhet hos straffbuden vilket innebär att dessa 

måste vara begripliga och utformade med en viss precision. Kravet på bestämdhet är 

särskilt problematisk eftersom språket till sin natur alltid innefattar ett visst mått av 

obestämdhet.
40

  

Straffbud måste dock i någon mån alltid vara obestämda till sin natur. Annars skulle 

tillämpningen bli mycket stel och närmast slumpen tillåtas avgöra vad en 

                                                 
38

 SOU 2013:83 del II, s. 488. 
39

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 58f. 
40

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 57ff. 



23 
 

kriminalisering omfattar. Ett exempel är den äldre lydelsen av förberedelsebrottet i BrB 

23:2 st. 1 p. 2 som räknade upp vilka föremål som kunde utgöra hjälpmedel (gift, 

sprängämne, vapen, dyrk, förfalskningsverktyg eller annat sådant hjälpmedel). 

Uppräkningen tillsammans med analogiförbudet satte en snäv gräns för vad som kunde 

utgöra hjälpmedel, vilket gjorde att slumpen kunde avgöra huruvida en befattning med 

ett föremål som i och för sig var straffvärd föll inom straffbudets tillämpningsområde.
41

 

Förberedelsebrottets lydelse vad gäller hjälpmedelsbegreppet ändrades 2001 till att 

omfatta ”något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott”. Det 

innebar att kriminaliseringen blev mer obestämd till sin utformning och dessutom 

numera omfattar fler gärningar än tidigare. Det minskar förstås förutsebarheten hos 

straffbudet. En annan synpunkt på obestämt formulerade straffbud är att just 

obestämdheten kan göra straffbudet allmänpreventiv ineffektivt: den 

handlingsdirigerande effekten torde avta när det är otydligt för individen vad lagen 

egentligen förbjuder. 

Ytterst är alltså de ovan diskuterade kraven ett uttryck för rättssäkerhet, vad gäller 

”spelregler” för statens maktutövning och förutsebarhet för individen. För det första är 

kriminalisering som inte tar hänsyn till exempelvis konformitetsprincipen inte moraliskt 

godtagbar eftersom den inte ger individen en chans att rätta sig efter lagen. Det gestaltas 

dels i kravet på att individen måste uppvisa ett visst mått av skuld, dels genom att 

legalitetsprincipen ställer sådana krav på ett straffbuds utformning att det är möjligt att 

förutse vad kriminaliseringen omfattar. Det är inte rättvist att utsätta någon för ett 

straffhot, om denne inte haft möjlighet att rätta sig efter lagen. Således är ett 

grundläggande krav för en rättstat att den vid kriminalisering erbjuder en hög grad av 

förutsebarhet i vad som faktiskt kriminaliserats.
42

 

 

 

2.6 Straffvärde och förtjänst 

 

Hur straffvärd en gärning är talar inte bara om hur goda skäl det finns för att belägga 

den med straff. Straffvärdet speglas också i styrkan hos det enskilda straffet som en 

kriminalisering hotar med, genom den straffsats som återfinns i det enskilda straffbudet. 

                                                 
41

 SOU 1996:185 del I, s. 295. 
42

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 60. 



24 
 

Det finns inget universellt giltigt svar på hur mycket lidande någon som förövat ett brott 

förtjänar. Svaret som ligger närmast till hands är talionsprincipen som innebär att 

gärningsmannen ska tillfogas lika mycket skada som han har orsakat, men utfallet av ett 

sådant tänkande kan enligt Jareborg vara orättvist eftersom tillfälligheter kan avgöra 

vem som drabbas av straff. Det är därför svårt att motivera styrkan hos ett visst straffhot 

utifrån rättviseprinciper. Istället bör kravet på humanitet vara vägledande. Straffhot är 

repressiva till sin natur. Det är inte humant att använda straffhot som styrmedel om 

samma mål kan nås med icke-repressiva medel. På samma sätt är en viss styrka hos ett 

straffhot endast moraliskt godtagbar om det kan visas att det har en påtagligt större 

brottsavhållande effekt jämfört med ett svagare straffhot.
43

  

Genomförda studier har dock visat att repressionsnivån hos ett straffbud inte 

påverkar dess avskräckningseffekt i någon större mån: risken för att bli upptäckt har en 

betydligt större brottsavhållande effekt än ett strängt straffhot.
44

 Det är alltså svårt att 

motivera en viss straffsats eller straffskala hos ett brott utifrån allmänpreventiva 

hänsynstaganden: en hög repressionsnivå är inte en effektiv metod om målet är att 

avskräcka människor från att begå brott. 

När styrkan i ett straffhot ska bestämmas är det möjligt att laborera med en 

odifferentierad straffskala. Det innebär att samma straffskala gäller för alla brott. Mot en 

sådan metod talar flera skäl. Även om det sagts ovan att ett starkt straffhot i förhållande 

till ett visst brott inte ensamt verkar mer brottsavhållande, är styrkan i straffhotet mellan 

olika brott viktig. För att en kriminalisering ska fungera som styrmedel måste det 

nämligen i frågan om vilket straff som kan utdömas vara ”dyrare” att begå vissa brott än 

andra. Annars skulle straffhotet inte fungera som ett handlingsskäl för någon som 

exempelvis överväger något av de två alternativen: (1) att med våld eller hot om våld 

stjäla ett värdefullt smycke, alternativt (2) snatta en enkel penna. Om samma straff eller 

straffskala knöts till båda brotten, skulle straffhotet inte utgöra ett handlingsskäl för att 

inte välja alternativ (1). Dessutom skulle inte symbolfunktionen hos ett straffhot fungera 

om en likvärdig mängd klander utdelades oavsett vilket brott som begåtts. Det är inte 

önskvärt, eftersom att kriminalisering stämplar ett visst beteende som klandervärt är 

viktigt för dess allmänpreventiva effekt.
45
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Istället måste straffhotet differentieras utifrån hur viktigt det skyddsintresse som kränks 

är. Olika gärningstyper ska således tilldelas olika straffsatser och straffskalor.
46

  

Straffsatsen och straffskalan som är lämplig för en viss gärningstyp bestäms av dess 

straffvärde, genom att besvara frågan hur goda skäl det finns för eller emot att 

kriminalisera ett visst beteende. På det sättet fastställs det abstrakta straffvärdet, som 

bygger ett förtjänstsresonemang: vilket lidande förtjänar den som begått en viss 

gärning? Det abstrakta straffvärdet påverkas inte av effektivitetsresonemang, men 

däremot av behovet av allmänprevention.  Som diskuterats ovan bestäms en gärnings 

straffvärde dels av hur viktigt intresset som skyddas av en kriminalisering är, dels av 

vilket avstånd som finns mellan gärningen och skyddsintresset. Genom att dessa två 

faktorer tillåts vara avgörande för straffvärdet, speglar straffvärdet hur förkastligt ett 

visst beteende är. För att styrkan i ett visst straffhot ska vara rättvis måste det därför 

finnas en proportionalitet mellan straffvärdet och straffsatsen/straffskalan hos en viss 

gärningstyp: straffhotet ska stå i proportion till brottets svårighetsgrad. Det måste också 

finnas en symmetri mellan olika gärningstyper: gärningstyper med likvärdiga 

straffvärden bör utrustas med likvärdiga straffsatser och straffskalor.
47

 

Differentierade straffsatser och straffskalor möjliggör då att kriminaliseringens 

handlingsdirigerande funktion fungerar, genom att olika brott ”kostar” olika mycket. 

Det måste som sagt vara straffvärdemässigt dyrare att begå ett – med hänsyn till 

skyddsintresse och avstånd – allvarligare brott än ett mindre allvarligt brott för att 

straffhotet ska verka avskräckande. Kriminaliseringens symbolfunktion tillgodoses 

därmed också genom differentiering, eftersom de olika styrkorna på straffhoten för olika 

gärningstyper speglar hur mycket officiellt klander som tilldelas en viss gärningstyp.
48

 

Hur närheten mellan en viss gärningstyp och ett skyddsintresse påverkar straffvärdet 

och därmed straffskalan hos ett straffbud kan visas med ett exempel. Straffet för grov 

misshandel är enligt BrB 3:1 st. 1 fängelse i lägst ett och högst sex år. Enligt BrB 3:11 

är även förberedelse till grov misshandel kriminaliserat enligt vad som stadgas i BrB 

23:2. Straffskalan för förberedelse i BrB 23:2 st. 3 medger att straffet får sättas under 

den lägsta gräns, ända ned till allmänt bötesminimum, och under den högsta gräns som 

gäller enligt straffskalan för det fullbordade brottet.
49

 Högre straff än fängelse i två år 

får endast utdömas om fängelse i minst åtta år kan följa på det fullbordade brottet. 
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Således har straffskalan (och straffhotet som den är ett uttryck för) för en fullbordad 

grov misshandel ett minimum på fängelse i ett år och maximum på sex år, medan 

förberedelse till samma brott har en straffskala som börjar på allmänt bötesminimum 

och vars maximum är två år.  

Båda straffbuden skyddar liv och hälsa. Däremot är straffvärdet för 

förberedelsebrottet lägre än för det fullbordade brottet på grund av att 

förberedelsegärningen per definition befinner sig längre bort från skyddsintresset än den 

gärning som faktiskt kränker skyddsintresset, såsom en fullbordad grov misshandel. 

Graden av straffvärde hos en gärningstyp är alltså inte bara av betydelse för frågan 

huruvida den överhuvudtaget bör beläggas med straff utan, utan är även avgörande för 

frågan hur strängt straffet, och därmed straffhotet bör vara. 

 

 

2.7 Defensiv och offensiv straffrätt 

 

I avsnitt 2.4 om rättssäkerhet och kriminalisering slogs fast att de principer som bör 

gälla för kriminalisering är ett uttryck för rättssäkerhet. Vidare konstaterades att 

rättsäkerhetsprinciperna är ett uttryck för en defensiv straffrättsmodell. I avsnitt 2.2 om 

syftet med kriminalisering konstaterades att rättsäkerhet till viss del anses stå i ett 

motsatsförhållande till effektivitet: genom att till viss del rucka på rättsäkerhetskrav kan 

straffrättssystemet bli mer effektivt. När effektivitet tillåts trumfa principer för 

rättsäkerhet menar Jareborg att straffrättssystemet får en offensiv inriktning. 

Inriktningen präglas av ökad strävan efter brottsprevention, effektivitet och lagstiftarens 

behov av att snabbt ingripa mot vissa problemlägen. Lagstiftarens anammar då synsättet 

att individen av någon anledning inte är i behov av ett lika starkt skydd mot eventuellt 

maktmissbruk från staten.
50

 

Utgångspunkter och metoder för kriminalisering hos en lagstiftare som rör sig mot en 

offensivt inriktad straffrättspolitik är bland andra följande. Hot mot eller en kränkning 

av ett skyddsintresse är en tillräcklig förutsättning för kriminalisering. Motsatsvis är ett 

hot eller kränkning en nödvändig förutsättning för kriminalisering enligt den defensiva 

modellen, men inte en tillräcklig förutsättning. Den offensiva modellen tillåter också 

kriminalisering av gärningar som inte innebär någon typ av kvalificerad fara gentemot 
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ett skyddsintresse: skada eller fara behöver inte ens vara principiellt nödvändigt för 

kriminalisering. Skuld tillmäts också stor betydelse som ett skäl för kriminalisering, 

medan en defensiv modell ser frånvaro av skuld som ett viktigt skäl för att inte 

kriminalisera. Utöver det ges straffbuden en påtagligt mer obestämd utformning, för 

ökade möjligheter att komma åt brottslingar men på bekostnad av förutsebarhet och 

rättsäkerhet. En konsekvens av en offensiv straffrättspolitik är en ökad kriminalisering 

av osjälvständiga brott såsom förberedelsebrott. Således finns det en ökad villighet att 

utöka den straffrättsliga buffertzonen till att omfatta mindre straffvärda gärningar, vilket 

sker till priset av minskad rättsäkerhet.
51

 

Det kan noteras att en offensiv inställning till straffrättsystemet påverkar systemets 

utformning på alla nivåer, alltså kriminaliseringsnivån såväl som påföljdsnivån och 

verkställighetsnivån.
52

 Vidare kan det hävdas att lagstiftaren såväl som rättstillämparen i 

Sverige rör sig mot en mer offensiv syn på straffrättssystemet. Ett symptom på det kan 

sägas vara reformen av förberedelsebrottet år 2001.
53

 Det ska dock noteras att 

lagförslaget som presenterades av Straffansvarsutredningen hade utvidgat 

tillämpningsområdet för BrB 23:2 i betydligt större utsträckning än vad det förslag som 

senare antogs gjorde. Anledningen var att regeringen fann att utredningens förslag 

skulle omfatta gärningar med mycket lågt straffvärde och dessutom innebära en otydlig 

avgränsning av det straffbara området.
54

 

Den största förändringen som då skedde vara att hjälpmedelsbegreppet 

omformulerades för att bli mer flexibelt och utvidga förberedelsebrottets 

tillämpningsområde, vilket skedde genom att ge det en mer obestämd utformning. 

Betydelsen av hjälpmedelsbegreppet som begränsning av tillämpningsområdet 

minskade och större vikt läggs nu vid gärningsmannens skuld. Det är problematiskt, 

eftersom det innebär att i sig ofarliga gärningar (som inte är ”samhällsfarliga till sin 

typ”) kan omfattas av kriminaliseringen: då blir straffvärdet nästan helt avhängigt 

gärningsmannens uppsåt oavsett hur gärningen fysiskt manifesterats. Att bestämmelsen 

dessutom blev mer obestämd till sin form är oroväckande ur rättsäkerhetssynpunkt: det 

gör det svårare för individen att rätta sig efter lagen.
55

 Reformen innebar att den 

buffertzon förberedelsebrottet bildar ökar i storlek vilket ökar avståndet mellan de 
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beteenden som BrB 23:2 kriminaliserar och intresset som ska skyddas. Det är 

svårförenligt med utgångspunkten att endast beteenden som ligger nära skada på ett 

skyddsintresse ska kriminaliseras.
56

  

 

 

3 Förstadiebrott 

 

3.1 Förstadiebrotten 

 

Förstadiebrott kan definieras så att de är straffbud där straffansvar kan uppkomma trots 

att någon faktiskt skada inte ännu förorsakats. Istället bygger straffvärdet på att 

gärningsmannen har för avsikt (eller ett överskjutande uppsåt) att åstadkomma skada, 

och gör något som skapar en risk eller fara för skada.
 57

 Gärningsmannen har med andra 

ord gjort något som har någon typ av relation till en ännu inte uppkommen skada. 

Förstadier till skada kan emellertid kriminaliseras på flera olika sätt. Exempelvis kan 

förstadier till skada kriminaliseras genom att fullbordanspunkten för brottet förläggs 

redan innan någon skada har uppkommit. Sådana brott kan benämnas självständiga 

förstadiebrott. Att inneha en kniv på allmän plats är brottsligt enligt lagen (1988:254) 

om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, den s.k. knivlagen. 

Lagstiftningen syftar till att ytterst förebygga skador på person, och lagstiftaren 

presumerar därför i lagen att ett innehav av kniv på allmän plats innebär en fara för 

skador på person.
58

 Brottet mot knivlagen är fullbordat redan i och med innehav och 

därför innebär lagen i praktiken att ett förstadie (förberedelse) till skada (grov 

misshandel) som består i innehav av kniv är kriminaliserat som ett självständigt 

förberedelsebrott.
59

  

Den andra typen av brott som kriminaliserar gärningar som ännu inte lett till någon 

skada är osjälvständiga förstadiebrott. På samma sätt som självständiga förstadiebrott 

förutsätter de en relation mellan en viss gärning och en inte ännu uppkommen skada. 

Det som särskiljer de osjälvständiga förstadiebrotten är att de hela tiden relaterar till ett 
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självständigt brott. Gärningsmannen behöver ibland göra något visst enligt det 

osjälvständiga straffbudet, och utöver det ha ett (överskjutande) uppsåt till att han själv 

eller någon annan senare ska utföra det som anges i det självständiga straffbudet. De 

osjälvständiga förstadiebrotten i svensk rätt är stämpling, förberedelse och försök.
60

 Det 

som särskilt karaktäriserar de osjälvständiga förstadiebrotten är kravet på ett särskilt 

stadgande, som genom hänvisning från de självständiga brottsformerna avgör huruvida 

de osjälvständiga förstadiebrotten är tillämpliga. 

 

 

3.2 Avståndsmätning 

 

I kapitel 2 som behandlar principer för kriminalisering konstaterades att en allmän 

utgångspunkt bör vara att gärningar som befinner sig långt ifrån ett skyddsintresse inte 

ska kriminaliseras, eftersom straffvärdet gradvis avtar i och med att avståndet ökar. Med 

en terminologi anpassad till förstadiebrott, betyder det att förstadier som ligger långt 

från skada på ett skyddsintresse inte ska straffbeläggas.
61

 Hur stort avstånd som de facto 

kan tillåtas är avhängigt hur viktigt ett skyddsintresse är: ju viktigare skyddsintresse, 

desto större avstånd är acceptabelt.
62

 

Utgångspunkten kräver en modell där det är möjligt att mäta avståndet mellan 

förstadiegärningen och skadan på ett intresse, eller mellan ett visst beteende och det 

beteendet lagstiftningen önskar förhindra. Det är alltså frågan om att konstruera två 

mätpunkter, en startpunkt och en slutpunkt, varemellan ett avstånd kan mätas. 

Startpunkten kan bestå av den gärning som är minst plausibel att kränka ett visst 

intresse, och slutpunkten kan vara en faktisk kränkning av intresset. Beroende på var 

lagen träder in för att genom hot om straff förhindra en viss gärning, befinner sig den 

relevanta mätpunkten någonstans mellan startpunkten och slutpunkten.
63

  

Relationen mellan en straffsanktionerad förstadiegärning kontra det intresse som ska 

skyddas kan illustreras med att förstadiegärningen ska ha nått en viss handlingsprogess. 
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Handlingsprogressen anger hur nära ett angrepp mot ett visst intresse ska ha kommit för 

att en straffsanktion ska inträda.
64

 

Lernestedt använder sig av två olika modeller för att förklara hur en mätning mellan 

de olika punkterna går till. Den första modellen benämns teknisk handlingsprogress och 

utgår från vilken teknisk utformning straffbuden har givet avstånden mellan de olika 

förstadiebrotten och deras avstånd till ett fullbordat brott. Vid teknisk handlingsprogress 

kan mätskalan konstrueras som en modell som mäter den tidsmässiga relationen mellan 

förstadiebrott och ett fullbordat brott, och kan illustreras på följande sätt:
 
 

 

 

 

I illustrationen utgör stämplingsbrottet eller förberedelsegärning startpunkt och det 

fullbordade brottet slutpunkt. Straffvärdet beror på hur långt från slutpunkten (det 

fullbordade brottet) startpunkten (exempelvis en förberedelsegärning) befinner sig. Vid 

en sådan mätning är därför straffvärdet hos en förberedelsegärning alltså regelmässigt 

lägre än för motsvarande försöksbrott eller fullbordade brott som riktar sig mot samma 

skyddsintresse.
65

  

Den andra modellen kallar Lernestedt för materiell handlingsprogress. Vid 

mätningen bortses från straffbudets tekniska form och istället undersöks vilka beteenden 

som faktiskt är straffbelagda och hur dessa relaterar till ett visst skyddsintresse. Medan 

den materiella modellen avgör var det ur legitimationshänseende är lämpligt att placera 

straffbudet avgör den tekniska handlingsprogressen vilken teknisk utformning 

straffbudet bör ha.
66

 

Lernestedt argumenterar för att den materiella handlingsprogressen är den modell 

som är av störst betydelse vid avståndsmätning mellan kriminaliseringen av en viss 

gärning och det intresse det hotar. Han menar att den tekniska handlingsprogressen på 

egen hand är bristfällig eftersom den alltid utgår från att slutpunkten vid en 

avståndsmätning är det fullbordade brottet.
67

 Istället anser han att lagstiftning till att 

börja med bör utvärderas utifrån materiell handlingsprogress. I sådana fall är det inte 

nödvändigt att acceptera det fullbordade brottet som slutpunkt i förhållande till 
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kriminaliseringen av en viss gärning. Det fullbordade brottet som förstadiebrottet 

relaterar till behöver ju inte nödvändigtvis vara idealet för hur ett visst intresse ska 

skyddas. Genom att utgå från teknisk handlingsprogress riskerar man att mäta 

förstadiebrottets avstånd (och därmed dess straffvärde) i förhållande till ett fullbordat 

brott som i sig ligger långt ifrån det skyddsvärda intresset.
68

  

Materiell handlingsprogress mäter istället ett visst beteendes avstånd till det beteende 

som ett straffbud ytterst syftar till att förhindra, oaktat lagens tekniska form. De 

beteenden som ytterst önskas förhindras är sådana som på något sätt utgör ett hot mot, 

eller kränker ett skyddsintresse. Det avgörandet för hur stort avstånd som kan tillåtas är 

hur viktigt ett visst skyddsintresse är och därför är den stora fördelen med den 

materiella handlingsprogressen att den tar hänsyn till det faktiska skyddsintressets vikt 

och inte bara hur det fullbordade brottet konstruerats.
69

  

I den nyligen genomförda Straffrättsanvändningsutredningen diskuterades också 

vilken metod som är lämpligast för att mäta avstånd. Resultatet som presenterades är 

tydligt grundat på de slutsatser Lernestedt kommit fram till enligt ovan. Utredning kom 

fram till att avståndsmätning behöver ske med hänsyn till ett straffbuds tekniska 

utformning, men även utifrån det materiella beteendet som kriminaliserats i förhållande 

till det materiella beteendet som önskas förhindras. Anledningen är att vissa 

självständiga brott i själva verket kan ha karaktären av att vara förstadiebrott trots att de 

till sin tekniska form är självständiga brott. Avståndbedömningen mellan ett visst 

beteende och ett visst skyddsintresse ska i första hand ske i förhållande till det närmast 

liggande intresset, se avsnitt 2.3 ovan.
70

 

 

 

3.3 Det osjälvständiga brottets utformning 

 

Det osjälvständiga brottets mest utmärkande egenskap är att det alltid måste tillämpas 

tillsammans med ett självständigt brott med egen brottsbeskrivning. Osjälvständiga 

förstadiebrott kan i allmänna drag beskrivas så att om gärningsmannen ännu inte har 

gjort allt som krävs enligt gärningsbeskrivingen för ett självständigt brott, så kan han 

med de osjälvständiga förstadiebrottens hjälp ändå straffas om han haft ett 
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överskjutande uppsåt att göra det han eller någon ännu inte gjort eller misslyckats med 

att göra.
71

 

Medverkansbestämmelsens i BrB 23:4 tillämpning förutsätter också en relation till 

en separat, självständig brottsbeskrivning. Ansvar för medverkan till brott bygger 

nämligen på att gärningsmannen själv eller tillsammans med medhjälparen utför eller 

främjar de otillåtna gärningar som anges i en självständig brottsbeskrivning. 

Tillämpningsområdet för många av de straffbud som finns i brottsbalken och i 

specialstraffrätten är därför större än vad som framgår av de enskilda straffbuden. Dels 

straffbeläggs gärningar som företagits innan det självständiga brottet är fullbordat, dels 

omfattas flera personer än den gärningsman som beskrivs i de självständiga brotten.
72

 

Förstadiebrotten är endast tillämpbara där det särskilt anges i anslutning till de 

självständiga brottsformerna.
73

 Medverkansbestämmelsen är allmänt tillämplig på brott 

i BrB eller i annan lagstiftning där fängelse är föreskrivet enligt BrB 23:4. 

De osjälvständiga brotten i BrB kap. 23 är dock på intet sätt homogena till sin 

utformning. Förstadiebrotten karaktäriseras av att gärningsmannen gör något som är ett 

steg på vägen mot ett fullbordat brott som han antingen avser utföra själv eller som 

någon annan ska utföra. Försöksbrottet i BrB 23:1 är ett sådant brott, liksom 

förberedelse och stämplingsbrotten i BrB 23:2. Den andra typen av brott är sådana som 

rör olika former av medverkan till brott och återfinns i BrB 23:4 som straffbelägger 

medverkan till brott och, samt i BrB 23:6 som straffbelägger vissa fall av underlåtenhet 

att avslöja eller hindra brott.
74

 

En illustration av teknisk handlingsprogress som hjälper till att förklara hur 

osjälvständiga förstadiebrott respektive medverkansbrott vidgar det straffsanktionerade 

området kan göras på följande vis. Förstadiebrotten går att placera på en horisontell 

tidsaxel. I slutet på axeln befinner sig det fullbordade brottet. Tidsmässigt befinner sig 

försöksgärningen före det fullbordade brottet, och ytterligare ett steg bort befinner sig 

förberedelsegärningen respektive stämplingsgärningen.  

Förstadiebrotten utsträcker alltså det kriminaliserade området kring ett självständigt 

brott bakåt i tiden. Medverkansläran går att illustrera genom en vertikal axel som utgår 

från antingen en fullbordad gärning eller från någon av förstadiegärningarna. Det är 

nämligen möjligt att medverka både till fullbordade brott och till förstadiebrott, så länge 
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huvudgärningsmannen har utfört en otillåten gärning och det är möjligt att skapa ett 

medverkansobjekt. Medverkansläran kan alltså sägas utvidga det kriminaliserade 

området kring ett brott i vertikal riktning.
75

 De osjälvständiga brottsformerna bildar 

därför en ”buffertzon” kring det intresse som det självständiga straffbudet skyddar. 

Träder någon genom sina handlingar in i denna zon och hotar intresset, riskerar de 

straff.
76

  

Utöver att genom sin osjälvständiga form vidga det kriminaliserade området kring ett 

visst brott har medverkansbrotten och förstadiebrotten konstruktionsmässigt inte mycket 

gemensamt. Diskussionen i det här kapitlet rör därför hur förberedelsebrottets tekniska 

utformning som ett osjälvständigt brott påverkar brottsformens placering på den 

horisontella skalan. Med andra ord ska jag undersöka hur bestämmelsens form påverkar 

avståndet mellan förstadiebrottet och det fullbordade brottet. 

 

 

3.4 Varför osjälvständiga brottsformer? 

 

Flera övergripande frågor är av intresse angående lagstiftarens val att utforma 

förstadiebrotten som osjälvständiga brott. Den första frågan är varför lagstiftaren valt att 

kriminalisera förstadiegärningar som allmänna osjälvständiga brott, istället för att som 

tidigare genom särskilda straffbud kriminalisera vissa gärningar av förstadiekaraktär. 

Den andra frågan är varför förstadiebrotten i olika grad är självständiga i förhållande till 

de brott som de relaterar till. 

Den första frågan finner vi svaret på i motiven till den ursprungliga 

förberedelsebestämmelsen och stämplingsbestämmelsen, respektive i motiven till 

försöksbestämmelsen. I betänkandet till den allmänna förberedelsebestämmelsen som 

introducerades i svensk rätt år 1948 angavs följande skäl till varför det vore lämpligt 

med en allmän, osjälvständig bestämmelse. Innan bestämmelsens tillkomst var endast 

vissa brott av förberedelsekaraktär såsom självständiga brott kriminaliserade i 

straffrättens speciella del.
77

 Den nya allmänna bestämmelsen medförde istället 

möjligheten till en enhetlig behandling av frågor av gemensamt intresse för de olika 
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brott som ansågs behövs kriminaliseras redan på ett förberedelsestadium.
78

 Eftersom 

stämpling ansågs vara en form av förberedelse gav den allmänna 

förberedelsebestämmelsen även utrymme för en enhetlig behandling av frågor 

gemensamma för denna form av förberedelse.
79

 

Liknande motiv angående lagens tekniska form såsom ett osjälvständigt brott 

anfördes vid tillkomsten av den allmänna försöksbestämmelsen år 1942. Försöksbrottet 

utgör en äldre rättslig institution än förberedelsebrottet och bestämmelser som 

kriminaliserar gärningar av försökskaraktär har länge funnits i formen av självständiga 

brott i strafflagstiftningen.
80

 Eftersom omfattningen hos de bestämmelser som 

kriminaliserade beteenden som ännu inte lett till någon skada inte baserades på några 

enhetliga principer, lämnades i lagstiftarens ögon ett otillbörlig stort utrymme för 

rättsbildning till doktrin och praxis.  

Genom en osjälvständig försöksbestämmelse återtog lagstiftaren kontroll över frågor 

rörande försöksbrottens tillämpning, och närmare bestämt försöksbrottets relation till 

det fullbordade brottet.
81

 Båda brottsformerna konstruerades som osjälvständiga brott 

med allmän tillämpbarhet, eftersom det gav lagstiftaren möjlighet att behandla 

principiellt viktiga frågor av liknande karaktär enhetligt. De principiellt viktiga frågor 

vad gäller förstadiebrottens konstruktion som anförts i motiven är i huvudsak sådana 

som rör gärningens avstånd i förhållande till det fullbordade brottet,
82

 vilket uppsåt som 

krävs från gärningsmannens sida,
83

 samt graden av fara som förelegat för brottets 

fullbordan.
84

 

 

 

3.5 Grader av osjälvständighet 

 

Stämplingsbrottet, förberedelsebrottet och försöksbrottet är alla osjälvständiga och 

allmänna till sina konstruktioner. Deras konstruktioner skiljer sig dock åt på en 
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väsentlig punkt. De olika brotten är nämligen i olika grad osjälvständiga i förhållande 

till de fullbordade brotten som de relaterar till.
85

 Försöksbrottet i BrB 23:1 är 

konstruerat utan någon egen gärningsbeskrivning. På så sätt är försöksbrottet 

osjälvständigt i förhållande till det fullbordade brottet, eftersom bestämmelsen endast 

tidigarelägger punkten för när ett visst beteende som kan leda till skada är straffbart. 

Utöver kravet på överskjutande uppsåt och att farerekvisitet ska vara uppfyllt är det 

alltså fritt fram för gärningsmannen att nå försökspunkten på vilket sätt han än önskar.
86

 

Förberedelsebrottet i BrB 23:2 st. 1 innehåller däremot en självständig gärnings-

beskrivning, och endast de gärningar som finns uppräknade i bestämmelsen kan utgöra 

förberedelse till brott. Utöver det måste gärningsmannen precis som vid försöksbrottet 

ha ett (överskjutande) uppsåt till att de handlingar som anges i det självständiga brottet 

som förberedelsebrottet relaterar till ska komma att utföras av honom själv eller av 

någon annan. Stämplingsbrottet i BrB 23:2 st. 2 är också konstruerad med en 

självständig gärningsbeskrivning, och förutsätter att gärningsmannen på något visst sätt 

måste ha samverkat med någon annan.
87

  

Varför de olika förstadiebrotten skiljer sig åt på denna punkt kan förklaras av den 

nödvändighet lagstiftaren såg i att begränsa de olika förstadiebrottens räckvidd i olika 

utsträckning. Vid en horisontell uppställning av det händelseförlopp som leder fram till 

ett fullbordat brott så utgörs det första stadiet av stämplingsbrottet eller 

förberedelsebrottet. Det andra stadiet inträder när utförandet av brottet påbörjas och 

utgörs alltså av en försöksgärning. Det sista stadiet är det fullbordade brottet. De olika 

stadierna har alltså olika avstånd till det fullbordade brottet. I termer av teknisk 

handlingsprogress, är avståndet mellan det fullbordade brottet och förberedelsebrottet 

(eller stämplingsbrottet) här det längsta. Återigen är det värt att påpeka att den allmänna 

utgångspunkten är att förstadier som ligger långt ifrån fullbordade brott inte ska 

straffbeläggas.
88

 Av intresse här är därför att undersöka hur lagstiftaren genom 

förstadiebrottens konstruktion begränsat bestämmelsernas räckvidd, eller storleken på 

den straffrättsliga buffert som de formar kring skyddsintresset för det självständiga 

fullbordade brottet. 

Genom att ge stämplingsbrottet och förberedelsebrottet självständiga gärnings-

beskrivningar avgränsas deras tillämpningsområden till att bli betydligt snävare än 
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tillämpningsområdet för försöksbrottet. Lagstiftningskommitténs skäl till en sådan 

konstruktion var att om brottsplanen inte framskridit så långt att man kunde räkna med 

dess fullföljande till fullbordat brott som något aktuellt, så skulle endast sådana 

gärningar som innebar en risk för tillkomsten av brott och var samhällsfarliga till sin typ 

omfattas. Lagstiftaren ville alltså inte generellt utvidga straffbarheten för 

förberedelsebrott till en tidpunkt som låg innan försöksbrottet, utan endast kriminalisera 

vissa typiska förberedelsegärningar som typiskt sett innebar en risk för tillkomsten av 

brott. Därmed fick förberedelsebrottet en självständig gärningsbeskrivning.
89

 

Gärningsbeskrivningen fick en kasuistisk utformning med en relativt uttömmande 

beskrivning av vilka typer av gärningar som kunde utgöra förberedelse till brott. 

Mottagandet eller lämnandet av pengar som betalning (vederlag) eller för omkostnader 

(förlag) för utförandet av brott kriminaliserades. Även anskaffande, lämnande, 

tillverkning eller dylik befattning med gift, sprängämne, vapen, dyrk, 

förfalskningsverktyg eller annat sådant hjälpmedel kriminaliserades.
90

 Sedan 

förberedelsebrottets tillkomst har dess utformning blivit mer generell. I sin nuvarande 

lydelse omfattas inte bara pengar utan även ”annat” såsom förlag eller vederlag. Vidare 

har uppräkningen av föremål slopats helt och ersatts med formuleringen ” något som är 

särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott”.  

Även fler typer av befattningar, exempelvis en samling av föremål kriminaliseras nu 

explicit. I förhållande till förberedelsebestämmelsens ursprungliga lydelse omfattas 

alltså numera fler typer av gärningar av förberedelsebrottet och den straffrättsliga 

buffertzonen som bestämmelsen utgör har därför växt i storlek. Det följer av att 

lagstiftaren har övergett bestämmelsens tidigare kasuistiska form och att fler beteenden 

därmed anses utgöra förberedelsegärningar. Lagstiftarens utgångspunkt är fortfarande 

att endast sådana beteenden som är särskilt farliga med hänseende till risken för 

tillkomsten av fullbordade brott ska straffbeläggas.
 91

  Däremot synes lagstiftaren ha 

övergivit ambitionen att begränsa förberedelsebrottet till att endast kriminalisera 

gärningar som är samhällsfarliga till sin typ.
92

  

Som en följd av det har betydelsen av att förberedelsebrottet konstruerats med en 

självständig gärningsbeskrivning minskat: brottet är helt enkelt mindre ”självständigt”, 

eftersom exempelvis hjälpmedelsbegreppets funktion som begränsning av tillämpnings-
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området i viss mån har urholkats. Som diskuteras längre fram i uppsatsen synes istället 

större vikt läggas vid gärningsmannen inställning till de gärningar som konstituerar 

förberedelsebrottet, samt hur stor faran är för brottets fullbordan. 

Som Asp påpekar förutsätter dock även försöksbrottet att gärningsmannen har gjort 

något visst (eller underlåtit att göra något visst) som relaterar till det osjälvständiga 

fullbordade brottet på något sätt.
 93

  Även området av potentiella försöksgärningar 

begränsas av att det måste finnas ett orsaksamband mellan försöksgärningen och ett 

fullbordat brott.
94

 

 

 

4 När är förberedelsebrottet tillämpligt? 

 

4.1 Kravet på ett särskilt stadgande 

 

Enligt BrB 23:2 st. 1 döms endast för förberedelse till brott i sådana fall där det särkskilt 

anges. Förberedelsebrottet är därmed inte generellt tillämpbart. Allmänt kan sägas att 

försök är kriminaliserat i större utsträckning än förberedelse, och förberedelse i större 

utsträckning än stämpling. Samtidigt är det uteslutande så att förberedelse aldrig är 

kriminaliserat utan att även försök är kriminaliserat, och stämpling är aldrig 

kriminaliserat utan att förberedelse även omfattas.
95

 Brottsbalkens kap. 3 om brotten 

mot liv och hälsa kan tjäna som illustration. Enligt kapitlets 11 § är med tillämpning av 

BrB kap. 23:1–2 försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller misshandel 

kriminaliserat i fall som inte är ringa. Stämpling är endast kriminaliserat vid fall av 

mord, dråp och grov misshandel. Det är alltså i anslutning till de självständiga brotten 

alltid närmare preciserat vilka brott och vilka grader av brott som omfattas av de 

osjälvständiga förstadiebrotten.  

I en avståndsdiskussion kan det vara värt att notera två saker angående att 

förberedelsebrottet och de övriga osjälvständiga förstadiebrotten endast är tillämpliga 

när det särskilt anges. För det första innebär kravet på ett särskilt stadgande att det till 

synes kan verka enkelt att identifiera de brott där de osjälvständiga förstadiebrotten 
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utvidgar det kriminaliserade området. I sådana fall är det ändå nödvändigt att avgöra 

huruvida det intresse ett visst straffbud skyddar är så skyddsvärt att det är legitimt att 

kriminalisera förstadiegärningar. Konstruktionen gör det åtminstone lätt att identifiera 

många av de brott där förstadiegärningar är kriminaliserade, vilket är önskvärt för den 

som önskar bedöma omfattningen av en viss kriminalisering. För det andra är det 

emellertid också nödvändigt att beakta att exempelvis förberedelsebestämmelsen ibland 

kan vara tillämplig på straffbud som i sig har karaktären av (självständiga) 

förstadiebrott. Exempelvis är det kriminaliserat enligt 1 § narkotikastrafflagen 

(1968:64)(NSL) att på olika sätt befatta sig med narkotika. Enligt 6 § lagen (2000:1225) 

om straff för smuggling (SSL) är även olaglig införsel av narkotika straffbelagt såsom 

narkotikasmuggling. Tekniskt sett är det två olika brott och smugglingsbrottet 

fullbordas när narkotikan passerar landsgränsen. Det innehav som utgör 

smugglingsbrottet kan inte heller då föranleda ansvar enligt NSL.
96

  

Ser man till de intressen NSL respektive SSL (vad gäller narkotikasmuggling) söker 

skydda, är det dock möjligt att se narkotikasmuggling som ett kriminaliserat förstadium 

till exempelvis narkotikaförsäljning. Enligt 14 § SSL är även förberedelse till (mer än 

ringa) narkotikasmuggling kriminaliserat genom BrB 23:2. Bildligt talat är det alltså i 

det här fallet möjligt att säga att förberedelsebrottets tillämplighet innebär att 

förberedelse till förberedelse av narkotikabrott kriminaliseras, om vi ser narkotika-

smugglingsbrottet i SSL som ett förberedande led till narkotikabrott enligt NSL. 

Förhållande illusterar väl det Lernestedt menar är problematiskt med 

avståndsmätning enligt teknisk handlingsprogress. I ett sådant fall mäts avståndet med 

startpunkt i brottet förberedelse till narkotikasmuggling, medan slutpunkten är det 

fullbordade smugglingsbrottet. Det relativa avståndet mellan gärning och fullbordat 

brott som behöver legitimeras är då kortare (och därmed ”lättare” att legitimera) än om 

mätningen hade sker genom materiell handlingsprogress, eftersom man inte beaktar att 

det fullbordade smugglingsbrottet i själva verket kan sägas utgöra ett förstadie till brott 

enligt NSL.  

Vid mätning enligt materiell handlingsprogress är startpunkten det faktiska beteende 

som kriminaliseras genom förberedelse till narkotikasmuggling. Slutpunkten är det 

beteende som alla former av kriminalisering av narkotikarelaterade gärningar ytterst 
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syftar till att beivra, nämligen konsumtion av narkotika, vilket ytterst manifesterar 

skyddet för människors liv och hälsa. Slutpunkten i mätningen är alltså inte ett 

fullbordat smugglingsbrott enligt SSL. Genom att mäta avståndet oaktat lagens tekniska 

utformning kan alltså mätning enligt materiell handlingsprogress beakta att 14 § SSL de 

facto kriminaliserar ett beteende som kan sägas utgöra ett förstadie till brott enligt 

NSL.
97

 

 

 

4.2 Subsidiaritet 

 

BrB 23:2 st. 1 anger att till ansvar för förberedelse endast kan dömas den som inte gjort 

sig skyldig till försök eller fullbordat brott. Fortlöper händelseförloppet så långt att 

gärningsmannen påbörjat utförandet av ett brott eller har han fullbordat ett brott, måste 

det avgöras om förberedelsegärningen företagits i förhållande till det brott som faktiskt 

påbörjats eller fullbordats, eller till något annat brott.  

I NJA 1985 s. 662 som gällde ett resningsärende hade två personer befattat sig med 

sprängmedel och brytverktyg med uppsåt att utföra eller främja stöld genom att spränga 

kassaskåp. Det fortlöpte så att när de kom till brottsplatsen rånade de kassaskåpets ägare 

på andra tillhörigheter istället för att spränga kassaskåpet. Gärningsmannen dömdes 

först av Uppsala tingsrätt för förberedelse till grov stöld, som bestod i att han planerade 

att spränga kassaskåpet. Det var vid detta tillfälle inte känt att han deltagit i rånet av 

brottsoffret. Senare dömdes han även i Gävle tingsrätt för grov stöld för de saker han 

faktiskt tillgripit.  

Det gick inte att bevisa att han deltagit i våldet mot brottsoffret eller att han haft 

uppsåt att stjäla medelst våld mot person, varför han inte kunde dömas för rån. HD 

konstaterade att brottsplanen som var påtänkt vid förberedelsebrottet inte i betydande 

grad avvek från den brottsplan som senare förverkligades vid den fullbordade stölden. 

Förberedelsegärningen konsumerades således av det fullbordade brottet. Det kan därför 

konstateras att hur konkretiserad gärningsmannens brottsplan är vid förberedelse-

gärningen är av betydelse för huruvida gärningen senare ska anses konsumerat av det 

fullbordade brottet.  
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I det ovan refererade fallet konsumerades alltså förberedelsebrottet av det fullbordade 

brottet. Motsatsvis gäller då att gärningsmannen kan dömas för förberedelsebrott 

respektive fullbordat brott om brottsplanen vari förberedelsegärningen är en del 

väsentligen avviker från den brottsplan som sedan realiseras när brottet fullbordas. 

Samma sak gäller om gärningsmannen begår en förberedelsegärning med uppsåt att 

främja brott: om brottet sedan fullbordas på ett sätt som avviker kraftigt från hur 

gärningsmannen tänkt sig döms han inte för medverkan utan för förberedelse till det 

fullbordade brottet. I andra fall då gärningsmannen begår en förberedelsegärning med 

uppsåt att främja brott, och brottet han har främjat har fullbordats eller nått 

försökspunkten, döms han för medverkan till försök eller fullbordat brott.
98

 

 

 

5 Förberedelsegärningen 

 

5.1 Inledning 

 

En viktig skillnad mellan försberedelsebrottet och försöksbrottet är att det förstnämnda 

har en egen gärningsbeskrivning som avgränsar vilka typer av förberedelser som 

omfattas av bestämmelsen. För att förberedelsebestämmelsen ska vara tillämplig måste 

alltså gärningsmannen förbereda ett brott på något av de sätten som anges i BrB 23:2 st. 

1. Bestämmelsen delar upp förberedelsegärningarna i två kategorier. Båda kategorierna 

innebär att gärningsmannen i vid mening befattar sig med något. Således omfattas inte 

exempelvis planering av ett brott som endast består av tankeverksamhet hos 

gärningsmannen.
99

 Den första kategorin återfinns i st. 1 p. 1 och tar sikte på fall då 

gärningsmannen befattar sig med pengar eller något annat som ska användas som 

betalning för brottet, eller som ersättning för kostnader i samband med brottet. Den 

andra kategorin återfinns i st. 1 p. 2 och tar sikte på när gärningsmannen befattar sig 

med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott.  
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Förberedelsebrottets gärningsbeskrivning i BrB 23:2 st. 1 har följande lydelse. 

 

Den som, med uppsåt att utföra eller främja brott, 

(1) tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att 

täcka kostnader för utförande av ett brott, eller 

(2) skaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer 

eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas 

som hjälpmedel vid ett brott. 

 

 

5.2 Brottsbeskrivningsenlighet och gärningsculpa 

 

För att gärningsmannen ska ha begått en otillåten förberedelsegärning måste rekvisiten i 

BrB 23:2 vara uppfyllda. Han måste ha gjort det som beskrivs i förberedelsebrottets 

gärningsbeskrivning, exempelvis lämnat pengar med uppsåt att främja brott. Det är 

därför nödvändigt att avgöra huruvida gärningsmannen genom en kontrollerad gärning 

har gjort det som beskrivs i rekvisiten i BrB 23:2.  

En kontrollerad gärning är dock bara straffrättsligt relevant om den innefattar ett 

otillåtet risktagande och därför finns det en straffrättslig princip som säger att 

gärningsmannen måste ha agerat gärningsculpöst. Gärningsbeskrivningen i BrB 23:2 

beskriver ett händelseförlopp som normalt förutsätter att gärningsmannen har full 

kontroll över hela händelseförloppet. Det innebär att kravet på gärningsculpa 

automatiskt är uppfyllt när gärningsmannen genom en kontrollerad gärning har utfört 

det som beskrivs i BrB 23:2.
100

 Om det över huvud taget är möjligt att konstruera en 

situation där gärningsmannen inte har kontroll över det händelseförlopp som utgör 

förberedelsegärningen är det dock nödvändigt att kontrollera om han agerat 

gärningsculpöst. 

I förberedelsebrottets gärningsbeskrivning uppställs ett krav på att gärningsmannen 

ska ha uppsåt att ”utföra eller främja brott”. Det är ett krav på överskjutande uppsåt, 

vilket betyder att gärningsmannens uppsåt måste täcka något som ännu inte har hänt, 

nämligen ett fullbordat brott. Kravet på överskjutande uppsåt hör också till rekvisiten 

för otillåten gärning. Har inte gärningsmannen ett överskjutande uppsåt, är alltså inte 
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rekvisiten för otillåten gärning uppfyllda. Eftersom man alltså redan här prövar 

gärningsmannens uppsåt till det fullbordade brottet är det inte nödvändigt att på 

skuldsidan återigen pröva det: det skulle te sig märkligt att pröva om gärningsmannens 

uppsåt täcker hans överskjutande uppsåt.
101

  

Kraven på att gärningsmannen ska ha begått en otillåten gärning är en ren 

begränsning av straffrätten. Kravet följer av konformitetsprincipen. Om gärnings-

mannen varken haft förmåga eller tillfälle att rätta sig efter lagen genom att han 

exempelvis inte varit gärningsculpös i sitt beteende är han inte så klandervärd att det 

finns någon moraliskt grund för att straffa honom.
102

 

 

 

5.3 BrB 23:2 st. 1 p. 1 

 

5.3.1 Inledning och problemområde 

 

Ett led i den reform som gjordes av förberedelsebrottet 2001 var att modernisera brottets 

språkliga lydelse. Bestämmelsens st. 1 p. 1 fick därmed en ny formulering. Formulering 

lydde tidigare ”Den som med uppsåt att utföra eller främja brott lämnar eller mottager 

penningar eller annat såsom … vederlag för brottet”.  

Vad gäller förlag löd bestämmelsen: ”Den som … lämnar eller mottager penningar 

eller annat såsom förlag … för brottet”. I den nya lydelsen framgår det alltså tydligare 

att med förlag avses medel som är till för att täcka kostnader för utförandet av ett brott. 

Till skillnad från den del av förberedelsebestämmelsen som avser hjälpmedel avsåg inte 

lagstiftaren att den språkliga reformen skulle förändra tillämpningsområdet för st. 1 p. 1 

i bestämmelsen.
103

 Förändringens redaktionella natur innebär att äldre doktrin och 

rättspraxis fortfarande är relevant. När gärningsmannens förberedelsegärning består i att 

han befattar sig med pengar eller annat i den mening som avses i st. 1 p. 1 kommer jag i 

det följande använda mig av de äldre benämningarna förlag respektive vederlag. 

Följande problemområden kommer att diskuteras. Först ska jag redogöra för vad som 

kan utgöra förlag respektive vederlag. Eftersom förberedelsebrottet förutsätter att 
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gärningsmannen på något sätt befattar sig med förlaget eller vederlaget ska jag sedan 

närmare precisera innebörden av befattningskravet. Slutligen talar bestämmelsen om att 

gärningsmannen ska utföra eller främja brott. Alltså är det nödvändigt att precisera vad 

som menas med brott i förberedelsebestämmelsen, eftersom det får stor betydelse för 

vilka förberedelsegärningar som omfattas av bestämmelsen och vem som är 

brottssubjekt. Ett problemområde som även behandlas nedan är det som följer av 

uppfattning att det fullbordade brottet vartill förberedelsebrottet relaterar ska vara ett 

fullbordat brott i gärningsmannaskap.  Den närmare precisering som här ges av vad det 

innebär att endast viss befattning med förlag och vederlag omfattas av bestämmelsen 

syftar till att visa hur tillämpningsområdet för BrB 23:2 st.1 p. 1 i det här avseendet är 

avgränsat. 

 

 

5.3.2 Vad är förlag och vederlag? 

 

Vederlag är ”pengar eller annat som betalning för ett brott” och omfattar lön, arvode 

eller någon annan förmån som lämnas i förskott för utförandet av ett brott.
 
Med ”annat” 

avses allt som kan vara av ekonomiskt värde, alltså även betalning i form av ett 

värdefullt föremål. Enligt motiven kan exempelvis ett lönande arbete utgöra vederlag.
104

  

Det räcker emellertid inte med ett löfte om en framtida betalning, vederlaget måste vid 

gärnings-tillfället ha lämnats för att falla inom definitionen.
105

 Asp framhåller att det 

avgörande för huruvida något utgör vederlag (utöver att det har ett ekonomiskt värde) 

torde vara sambandet mellan betalningen och det brott det lämnas för och därför i 

förlängningen relationen mellan den som ger vederlaget och den som tar emot det. En 

gåva för att visa allmän uppskattning behöver inte utgöra vederlag om det inte går att 

visa att den lämnas just såsom vederlag. Sådana fall kan vara särskilt problematiska om 

den som lämnar respektive tar emot gåvan gör det i en vänskapsrelation snarare än i en 

uppdragsrelation.
106

 

Förlag är pengar eller något annat av värde som lämnas i förväg för att täcka 

kostnaderna för utförande av brott. Till skillnad från vederlag är det inte frågan om 

lämnande av något såsom belöning för brottet utan om rörelsekapital eller ersättning för 
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att täcka kostnader för brottet. Det kan röra sig om kostnader för inköp av hjälpmedel 

eller resekostnader.
107

 Även en försträckning där mottagaren ska betala tillbaka det han 

mottagit kan utgöra förlag.
108

   

Vid olaglig spelverksamhet kan de pengar som lämnas eller tas emot som spelkassa 

utgöra förlag och är kriminaliserat såsom förberedelse till dobbleri.
109

 Hoflund menar 

dock att i de fall pengar även utgör ett brottsobjekt kan de inte samtidigt utgöra förlag, 

eftersom de inte lämnas såsom ett medel för att täcka kostnader.
110

  

I linje med vad Hoflund anfört torde pengar som lämnas som spelkassa snarare ha 

karaktären av hjälpmedel. Pengar kan dock inte anses vara ett hjälpmedel i lagens 

bemärkelse, eftersom de inte är särskilt ägnade som hjälpmedel vid ett brott. Om 

förlaget (eller vederlaget) består av något annat än pengar och det ska användas som 

hjälpmedel vid utförandet av ett brott är det inte att betrakta som förlag eller vederlag, 

utan som hjälpmedel enligt BrB 23:2 st.1 p. 2.
111

 Det förutsätter dock återigen att 

föremålet är ”särskilt ägnat” som hjälpmedel, vilket långt ifrån alla föremål är. Särskilt 

frågan huruvida en spelkassa kan utgöra förlag belyser problem som kan uppstå när 

lagstiftaren använder sig av en allmän förberedelsebestämmelse. Det kan givetvis vara 

befogat att kriminalisera förberedelse till olaga spelverksamhet, men det är rent 

språkligt svårt att få ihop med att förlag avser pengar som är avsedda att täcka kostnader 

för utförandet av brottet. 

En omdiskuterad fråga är huruvida pengar som är avsedda som betalning för förvärv 

av narkotika kan utgöra förlag. I viss doktrin, bland annat av Hoflund och Jareborg, har 

det hävdats att pengarna bör ses som en del av själva narkotikabrottet i egenskap av 

vederlag för narkotika enligt NSL 1 § st. 1 p. 5 och inte som en betalning för att täcka 

kostnader för utförandet av brottet. Det är därför också skillnad på exempelvis pengar 

som en narkotikakurir tar emot för att köpa själva narkotikan, och pengar han tar emot 

för att täcka resekostnader han har i samband med brottet. Enligt den av Hoflund och 

Jareborg företrädda uppfattningen utgör endast pengar lämnade i det senare syftet 

förlag.
112
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Andersson och Asp menar dock att pengar som överlämnas för att användas som 

betalning vid förvärv av narkotika kan utgöra förlag, eftersom de faktiskt överlämnas 

för att täcka den kostnad kuriren bär vid själva köpet av narkotikan. I själva verket är 

det bara olika sätt att beteckna samma medel: att de från narkotikasäljarens perspektiv 

utgör vederlag hindrar inte att kuriren tagit emot pengarna som förlag för inköp av 

narkotikan. Att betalningen av pengarna utgör en del av brottet visar dessutom snarare 

att betalningen faktiskt är en kostnad för utförandet av brottet och inte för något annat. 

Dessutom är det omotiverat att skilja på pengar kuriren har tagit emot för exempelvis 

resekostnader och pengar han har tagit emot för själva köpet av narkotikan.
113

  

En sådan tolkning skulle stämma överens med den gängse uppfattningen att 

lämnande av pengar som ska utgöra spelkassa vid olaglig spelverksamhet kan utgöra 

förlag, trots att de även är en del av brottet. Uppfattningen har dessutom starkt stöd i 

förarbetena till NSL, där det anges att lämnande och mottagande av pengar eller annat 

avsett som betalning för narkotika är straffbart som förberedelse till förvärv enligt NSL 

1 § st. 1 p. 3 och 4 §.
114

 

Vidare kan sägas att förlagsbegreppet utöver det som redan sagts går att ge en 

extensiv innebörd, så att det omfattar kostnader för vilken förberedande verksamhet som 

helst som är ett led i brottsplanens utförande.
115

 Den idén har i doktrinen behandlats i 

samband med frågan hur medverkansgärningar ska skiljas från förberedelsegärningar, 

därför kommer jag behandla det närmare under frågan om det är möjligt at ta emot 

förlag eller vederlag med uppsåt att främja brott. 

 

 

5.3.3 Befattningsmomentet 

 

BrB 23:2 st. 1 p. 1 förutsätter att gärningsmannen tar emot eller lämnar förlag eller 

vederlag. Han måste alltså på något sätt befatta sig med förlaget eller vederlaget. Om 

gärningsmannen rent fysiskt befattar sig med pengar eller något annat av värde som 

utgör förlag eller vederlag ligger sådan befattning klart inom ramarna för lagens 

ordalydelse. Typexempel är att gärningsmannen tar emot pengar som lön med uppsåt att 
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utföra brott, eller tar emot pengar för att exempelvis kunna resa till en plats där han 

avser att utföra ett brott. Alternativt lämnar han pengar till någon som lön med uppsåt 

att denne ska utföra ett brott eller förser den andra med en reskassa för att kunna ta sig 

till en tilltänkt brottsplats.
116

  

Huruvida gärningsmannen tar emot pengar i kontant form, via banköverföring, check 

eller liknande torde inte spela någon roll så länge som avsändaren eller mottagaren är 

införstådd med att pengarna är hänförliga till det brott som ska utföras.
117

 Även om 

gärningsmannen själv inte har tagit emot eller lämnat pengar, kan han i lagens mening 

anses ha befattat sig med dem enligt reglerna om medgärningsmannaskap. Har 

gärningsmannen med avsikt att begå eller främja brott ”tillsammans och i samförstånd” 

med någon annan (gärningsman eller medverkande i strikt mening) exempelvis betalat 

pengar till någon tredje person med syfte att denne ska utföra ett brott, behöver den 

förstnämnda gärningsmannen aldrig fysiskt ha befattat sig med pengarna. Det räcker 

med att han tillsammans med medgärningsmannen betalat ut pengarna i samförstånd. 

Detsamma torde gälla om antingen en gärningsman eller medverkande har mottagit 

pengar för att utföra ett brott tillsammans.
118

 Med andra ord behöver gärningsmannens 

befattning med pengarna endast vara medelbar.  

Det är dock viktigt att notera att gärningsmannen måste befatta sig med pengarna 

som förlag eller vederlag för brottet för att hans gärning ska omfattas av 

förberedelsebestämmelsen. Således omfattas exempelvis en mellanhand som ska 

vidarebefordra pengarna normalt sett inte av bestämmelsen.
119

 Däremot kan den som 

lämnar eller tar emot pengar genom en mellanhand sägas ha befattat sig med pengarna 

redan när de når mellanhanden.
120

 

Gärningsmannen har inte befattat sig med förlag eller vederlag om han utfäster eller 

betingar sig förlag eller vederlag för ett brott, utan att ens i vid mening ännu ha befattat 

sig med detta. Att lägga ut en annons i en tidning där gärningsmannen erbjuder sig att 

begå brott mot vederlag är således brottsligt såsom förberedelse först när han mottagit 

vederlaget. Däremot kan avsändaren av en sådan annons ha gjort sig skyldig till 

stämpling till brott.
121
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5.3.4 Brottssubjektet och brottet 

 

För att kunna bestämma omfattningen av förberedelsebestämmelsens tillämpnings-

område är det viktigt att förstå vad lagstiftaren avser med ”brott” i BrB 23:2 st. 1. Det 

talas exempelvis om brott i uppsåtsdelen (”Den som, med uppsåt att utföra eller främja 

brott”). Även beskrivningen av förberedelsegärningen innehåller formuleringen brott i 

förhållande till lämnande och mottagande av förlag eller vederlag (”… för utförande av 

ett brott”) och i förhållande till hjälpmedel (”...som hjälpmedel vid ett brott”). I 

förberedelsebrottets lydelse innan reformen 2001 användes i förhållande till 

förberedelsegärningen i st. 1 p. formuleringen ”… förlag eller vederlag för brottet”. 

Förändringen handlade i sak om att förtydliga vad som redan gällde, nämligen att 

förberedelsegärningen inte behöver företas i förhållande till ett visst konkret brott, utan 

kan företas till ett visst brottslag i allmänhet. Om gärningsmannen betalar någon för att 

exempelvis stjäla något, behöver inte brottsoffer eller brottsplats och så vidare vara 

bestämt vid överlämnandet av vederlaget.
122

 

Av motiven framgår det vidare att ”brott” endast avser fullbordade brott i 

gärningsmannaskap.
123

 Det innebär att det brott som gärningsmannen har uppsåt att 

utföra själv eller att främja måste vara ett självständigt brott och att det inte är 

kriminaliserat med förberedelse till förberedelse, stämpling eller försök och inte heller 

med förberedelse till medverkan. Således begår exempelvis A inte ett förberedelsebrott 

om han lämnar pengar till B för att denna ska övertala C att begå ett mord. I ett sådant 

fall har ju A lämnat pengar till B såsom förberedelse till det osjälvständiga brottet 

stämpling B avser att begå och förberedelse till stämpling är inte kriminaliserat.
124

 

Eftersom brottsformuleringen i förberedelsebestämmelsen syftar på fullbordat brott i 

gärningsmannaskap innebär det att bestämmelsen omfattar lämnande av förlag eller 

vederlag med uppsåt att främja brott och mottagande av förlag eller vederlag med 

uppsåt att utföra brott.
125

 Dessa fall är, åtminstone på ett teoretiskt plan, okomplicerade. 

På grund av uttalanden i de ursprungliga motiven till förberedelsebrottet och det 

faktum att lagstiftaren använt sig av formuleringen ”brott” i bestämmelsens uppsåtsdel, 

men ”brottet” i den lydelse st. 1 p. 1 hade innan reformen 2001 är det dock i vissa fall 
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en generalisering att säga att ”med uppsåt att utföra eller främja brott” endast relaterar 

till ett fullbordat brott i gärningsmannaskap. Detta förhållande kommer att utvecklas 

nedan. Vad brott, brottet respektive ett brott syftar på får nämligen stor betydelse för hur 

stort område förberedelsebrottet kriminaliserar.  

Det bör återigen påpekas att den språkliga uppdatering som gjordes av st. 1 p. 1 inte 

avsåg att innebära någon saklig förändring. Att lagen numera är formulerad ” … för 

utförande av ett brott” istället för ” … för brottet” talar dock för att det rent språkligt är 

möjligt att hävda att lagen kan omfatta fall där någon med uppsåt att främja brott tar 

emot pengar såsom förlag eller vederlag för ett brott. I den tidigare lydelsen låg det i 

mitt tycke närmare till hands att läsa ” … för brottet” på så sätt att det faktiskt syftade 

till det brott som avses i ” … med uppsåt att utföra eller främja brott”. När lagstiftaren 

numera både i st. 1 p. 1 och p. 2 använder sig av uttrycket ” … ett brott” är det språkligt 

sett möjligt att hävda att kopplingen till det fullbordade brottet i gärningsmannaskap 

brott som avses i uttrycket ” … med uppsåt att utföra eller främja brott” inte är lika 

självklar som tidigare. Det innebär att det då är möjligt att läsa ” … för ett brott” så att 

detta brott även kan avse andra brott än fullbordade brott i gärningsmannaskap, såsom 

medverkansbrott.  

En sådan läsning av bestämmelsen, som språkligt framstår som fullt möjlig, gör att 

åtminstone legalitetsprincipen inte lägger några hinder i vägen för att bestämmelsen 

kriminaliserar vissa situationer då förlag eller vederlag lämnas eller tas emot för 

medverkan. Den diskussion som har förekommit om huruvida det är möjligt att 

acceptera att vissa fall av förberedelse till medverkan omfattas av BrB 23:2 redovisas 

nedan. 

 

 

5.3.5 Lämnande av förlag eller vederlag med uppåt att 

utföra brott 

 

Den vedertagna uppfattningen i doktrinen är att det inte är kriminaliserat att lämna 

förlag eller vederlag med uppsåt att utföra brott. Uppfattningen bygger på att det brott 

som avses i gärningsbeskrivningen (”ett brott”, tidigare ”brottet”) syftar på ”brott” i 
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uppsåtsdelen, som avser fullbordat brott i gärningsmannaskap.
126

 Det kan förvisso 

tyckas vara en logisk självklarhet, eftersom gärningsmannens uppsåt måste ha något 

samband med förberedelsegärningen. Avser han att utföra ett mord, kan han inte lämna 

vederlag till någon för att denne ska begå en stöld eller något helt annat brott. I ett 

sådant fall finns ingen relevant koppling mellan lämnandet av vederlaget och uppsåtet 

att utföra brott.  

Även i ett exempel där kopplingen mellan det brott gärningsmannen avser utföra och 

det brott han lämnar förlag eller vederlag för framstår som tydligare är det rent språkligt 

svårt att säga att han lämnar pengarna för brottet. Ett exempel är om exempelvis A avser 

begå en stöld och lämnar pengar till B för att denne ska lämna en dörr olåst åt A. Även 

om det vid en första anblick kan framstå som om A har lämnat vederlag till B med 

uppsåt att utföra brott, har A egentligen lämnat pengar till B för dennes medverkan 

(genom förberedelse) till gärningsmannens brott. Det är språkligt fel att då säga att 

gärningsman A har lämnat pengar för det brott han själv avser utföra.
127

  

I den tidigare lydelsen av st. 1 p. 1 där lagstiftaren använde sig av uttrycket ”brottet” 

framgick det förvisso tydligare av lagtexten att ”brottet” i gärningsbeskrivningen 

hänvisar bakåt till det brott som avses i formuleringen ”uppsåt att … utföra brott”. Även 

om st. 1 p. 1 numera talar om lämnande för ”ett brott” kvarstår kopplingen till ”brott” i 

uppsåtdelen, eftersom någon saklig skillnad inte avsågs med reformen.
128

 

Legalitetsprincipen torde sätta stopp för någon annan tolkning av vilken gärning ”brott” 

respektive ”ett brott” syftar på.
129

 Det torde också vara orimligt att tolka st. 1 p. 1 så att 

gärningsmannen skulle kunna lämna vederlag eller förlag till sig själv, som någon typ 

av belöning eller ersättning för att han ska begå ett brott.
130

 

 

 

 

                                                 
126

 Se Hoflund, BrB 23:2 första stycket, s. 15, och Welamson, Kan lämnande eller mottagande av pengar 
för medhjälp till brott vara straffbar förberedelse?, s. 742. 
127

 Asp, Från tanke till gärning del II, s. 54. 
128

 Prop. 2000/01:85, s. 92 
129

 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 391. 
130

 Hoflund, BrB 23:2 första stycket, s. 15. 



50 
 

5.3.6 Mottagande av förlag eller vederlag med uppsåt att 

främja brott 

 

Frågan om det är kriminaliserat att ta emot förlag eller vederlag med uppsåt att främja 

brott är något mer omdiskuterad. Den gängse uppfattningen här är liksom ovan att ”ett 

brott” i st. 1 p. 1 syftar tillbaka på ”brott” i bestämmelsens uppsåtsdel, och därmed på 

fullbordat brott i gärningsmannaskap.
131

  I exemplet ovan där A lämnar vederlag till B 

för att B på något sätt ska medverka till det brott A avser utföra, exempelvis genom att 

B ska lämna en dörr öppen så att A kan begå en stöld, har därför inte B gjort något som 

är straffbart såsom förberedelse enligt st. 1 p. 1. Det B verkligen tagit emot pengar för är 

att öppna en dörr, inte för att stjäla något, och förberedelse till medverkan är inte 

straffbelagt.
132

 Det som komplicerar frågan något är ett uttalande av departementschefen 

i motiven till den ursprungliga förberedelsebestämmelsen, där han hävdar att ”brottet” i 

bestämmelsens gärningsbeskrivning inte behöver syfta på att utföra brottet i inskränkt 

mening och att även främjande skulle omfattas.  

Departementschefens avsikt var således att ”förlag eller vederlag för brottet” skulle 

läsas som ”förlag eller vederlag för utförande eller främjande av brottet”.
133

 Om man 

ger ”brottet” i st. 1 p. 1 denna innebörd, innebär det att det skulle vara kriminaliserat att 

ta emot förlag eller vederlag med uppsåt att främja brott. I praktiken innebär det att det i 

vissa fall skulle vara kriminaliserat att ta emot vederlag eller förlag med uppsåt att 

medverka till brott. Om en sådan tolkning av förberedelsebestämmelsen var riktig, 

skulle gärningsman B i exempelet ovan ha gjort sig skyldig till brott eftersom hans 

främjande skulle omfattas av vad ”brottet” syftar på. 

Hoflund konstaterar att en sådan tolkning skulle medföra en betydande utökning av 

det område förberedelsebestämmelsen kriminaliserar. Dessutom skulle det medföra 

”oanade konsekvenser” för bestämmelsens tillämpningsområde. Exempelvis skulle B i 

exemplet ovan ha begått ett förberedelsebrott redan i och med mottagande av 

vederlaget, trots att han ännu inte främjat brottet genom att öppna dörren (eftersom 

förberedelse till medhjälp skulle omfattas av st. 1 p. 1). Om det däremot var frågan om 

en ensam gärningsman skulle han inte ha begått ett brott trots att han faktiskt öppnat 

dörren, om han inte påbörjat utförandet av brottet och därmed nått försökspunkten. Ett 
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sådant resultat skulle onekligen vara märkligt, eftersom det synes omotiverat att med 

hänsyn till straffvärdet tidigarelägga tidpunkten för när en straffsanktion inträder för en 

medverkande, i förhållande till om gärningsmannen avser utföra brottet själv.
134

  

Vidare anför Hoflund att departementschefens åsikt om vad ”brottet” hänför sig till 

ändå inte kan ligga till stöd för synsättet att mottagande av förlag eller vederlag för 

främjande av brott skulle vara kriminaliserat, eftersom en sådan tolkning inte har stöd i 

lagtexten. Skälen till det är att ”brott” i uppsåtsdelen relaterar till en 

gärningsbeskrivning hos ett självständigt brott, medan ”brottet” i ”förlag eller vederlag 

för brottet” relaterat till ett faktiskt handlande. Med ett faktiskt handlande avses det 

faktiska utförandet av den gärning som beskrivs i ett straffbud som är kriminaliserat på 

förberedelsestadiet. Ett lämnande av förlag eller vederlag kan då bara ske till den som 

ska utföra den faktiska handlingen, alltså fullborda brottet i gärningsmannaskap. På 

samma sätt kan förlag eller vederlag bara tas emot av den som ska utföra det 

fullbordade brottet i gärningsmannaskap. Enligt Hoflund medger alltså inte 

förberedelsebrottets lydelse att mottagande av förlag eller vederlag för främjande av 

brott kan omfattas av bestämmelsen.
135

 

Även Welamson hävdar att motagande av förlag eller vederlag med uppsåt att främja 

brott inte är kriminaliserat, trots departementschefens uttalande i motiven. Liksom 

Hoflund anser han att lagtexten helt enkelt inte utformats så att någon annan tolkning är 

möjlig.  Lagtexten måste enligt honom läsas så att förlaget eller vederlaget ska vara för 

brottet.
136

 Eftersom ”för brottet” syftar på ”brott” i ”med uppsåt att utföra eller främja 

brott”, måste förlaget eller vederlaget mottas för brott i gärningsmannaskap. Welamson 

exemplifierar: Om A avser mörda C och lämnar pengar till B för att denne ska skaffa ett 

vapen åt A, får B betalt för att skaffa fram ett vapen, inte för det mord A avser utföra på 

C. Det är då ”språkligt omöjligt” att säga att B har tagit emot pengar för brottet, alltså 

för mordet. Brottet syftar på brott i gärningsmannaskap och inte på medverkan eller 

någon annan osjälvständig brottsform, och det blir då omöjligt att i lagens mening ta 

emot pengar för någonting som den som lämnar pengarna avser utföra.
137
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5.3.7 En alternativ tolkning av BrB 23:2 st. 1 p. 1 

 

Även om rättsläget på området får anses vara relativt klart, menar Asp att synsättet att 

det inte är kriminaliserat att ta emot förlag eller vederlag med uppsåt att främja brott i 

vissa fall kan ifrågasättas. Hans diskussion fokuserar framförallt på dels vad det 

egentligen innebär att pengarna ska lämnas eller tas emot för brottet, dels på att de ska 

lämnas såsom förlag eller vederlag. Slutligen diskuterar han vad som är möjligt att läsa 

in i dessa begrepp när det finns flera medverkande till förberedelsegärningen.  

För det första torde nämligen förlagsbegreppet kunna tolkas extensivt och på så sätt 

utvidga kretsen av förberedelsegärningar som kan anses vara för brottet. Förlags-

begreppet innefattar pengar eller annat som lämnas i förskott för att täcka kostnader som 

har ett samband med den brottsliga aktiviteten.
138

 Som diskuterats ovan i avsnitt 5.3.2 

om förlagsbegreppet ger Hoflund begreppet innebörden att det innefattar ”Allt som 

lämnas för att täcka kostnader för vilken verksamhet som helst som är ett led i 

förövandet av ett brott”.
139

 

Asp utvecklar det vidare genom att säga att kostnader för förberedande åtgärder som 

lämnas eller tas emot som ett led i utförandet av brottet går att inkludera i 

förlagsbegreppet, trots att betalningen inte är direkt hänförlig till brottet i snäv mening 

och under vissa omständigheter är att räkna som betalning för medverkan till brottet. 

Någon annan tolkning av begreppet skulle enligt Asp leda till märkliga resultat, 

eftersom förlag vid exempelvis våldsbrott sällan lämnas för brottet, utan för 

förberedande åtgärder till det, såsom anskaffande av ett vapen.   

Svårigheten att skilja mellan en förberedelsegärning och en medverkansgärning gör 

att det i vissa fall därmed kan vara riktigt att säga att ersättning för något som 

åtminstone senare skulle vara att bedöma som en medverkansgärning kan inkluderas i 

förlagsbegreppet. En extensiv tolkning av vad förlag omfattar gör att begreppet därför 

omfattar fall när det språkligt inte är fullständigt korrekt men ändå förenligt med lagens 

ordalydelse att säga att förlaget lämnas för brottet. Accepterar man en extensiv tolkning 

av förlagsbegreppet skulle således en situation där A som avser begå ett mord lämnar 

förlag till B för att B ska skaffa en pistol till A kriminalisera att B tar emot förlag med 

uppsåt att främja brott.
140
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I och för sig skulle det vara möjligt att även ge vederlag en mer extensiv innebörd, så att 

begreppet även innefattar betalning av lön för förberedande åtgärder.  Betalning av 

vederlag hänför sig dock på ett annat sätt än förlag till specifika prestationer. Medan 

förlag kan lämnas som exempelvis ”fickpengar” för ospecificerade förberedelse-

gärningar, torde vederlag vara lättare att hänföra till en viss gärning. Har en 

gärningsman A tagit emot vederlag för att skaffa gift till B som denne ska använda för 

att mörda C, är det riktigare att säga att A fått betalt för sin prestation att skaffa gift än 

för det brott B avser begå. Men om A har tagit emot förlag för att täcka kostnader han 

har i samband med förberedande åtgärder som i ett senare stadium kan betecknas som 

medverkansgärningar till ett brott B avser begå är situationen en annan. Det torde då 

vara möjligt att säga att A har tagit emot förlaget för brottet.
141

 

Asp påpekar att det även finns andra situationer där det inom ramen för lagens 

lydelse är möjligt att skapa exempel på när en gärningsman med uppsåt att främja brott 

tar emot förlag eller vederlag för brottet. Ett sådant exempel är när en mellanhand tar 

emot pengar från en anstiftare för vidarebefordring till den som ska fullborda brottet. 

Han tar då emot pengarna för brottet i gärningsmannaskap och han tar emot dem med 

uppsåt att främja just det brottet.
142

 Det är därför inte tillfredsställande att såsom tidigare 

gjorts i doktrinen av Welamson och Hoflund avgränsa förberedelsebestämmelsens 

tillämpningsområde enbart genom att hävda att förlaget eller vederlaget måste lämnas 

för brottet. Skulle så vara fallet, är det felaktigt att säga att bestämmelsen inte omfattar 

fall då någon tar emot pengar med uppsåt att främja brott, exempelvis i egenskap av en 

mellanhand. 

Trots att det ovan sagda öppnar för en vidare tillämpning av BrB 23:2 st. 1 p. 1 

innehåller bestämmelsen dock ytterligare en begränsning i att pengarna måste lämnas 

som förlag eller vederlag för brottet. Det betyder att även om mellanhanden i exemplet 

ovan befattat sig med pengarna, går det inte att säga att han har tagit emot dem som 

förlag eller vederlag. Det är bara i relationen mellan anstiftaren och den som ska utföra 

brottet pengarna utgör förlag eller vederlag. För mellanhanden är det endast något som 

han ska vidarebefordra. Således är det enligt Asp av betydelse vilken relation den som 

lämnar förlaget eller vederlaget och den som tar emot det har till varandra för att avgöra 

huruvida en betalning lämnas som förlag eller vederlag.
143

 Inte sällan torde dock 
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mellanhanden vara fullt medveten om vad pengarna är avsedda för. Lämnar han de 

sedan vidare till personen som ska fullborda brottet, har han lämnat pengarna som 

förlag eller vederlag med uppsåt att främja brott. 

 

 

5.3.8 Lämnande av förlag eller vederlag i en uppdrags-

relation 

 

Den vedertagna uppfattningen att det inte är kriminaliserat att ta emot pengar med 

uppsåt att främja brott kan då leda till en viss slumpmässighet i frågan vilka 

förberedelsebrott som är kriminaliserade. Problemet är i högsta grad relevant eftersom 

brott ofta som mycket annat både planeras och utförs genom samverkan mellan flera 

individer. Asp framhåller en typ av fall där förlag eller vederlag lämnas i en relation 

mellan en uppdragsgivare och flera uppdragstagare, och där uppdragstagarna har ett 

särskilt nära förhållande till varandra. Exempelvis kan så vara fallet när individerna i 

uppdragstagarkollektivet har en tydlig rollfördelning. Om någon har en tydlig ledarroll 

medan andra är underhuggare och det är ledaren som både tar emot förlag och avser 

utföra brottet kan resultatet av att mottagande av förlag eller vederlag med uppsåt att 

främja brott vara otillfredsställande.  

Ledarens ställning kan göra det svårt att se underhuggarna som medgärningsmän i 

strikt mening. Om ledaren lämnar förlaget till medhjälparna, för att de exempelvis ska 

anskaffa ett vapen, kan de inte straffas eftersom de inte tar emot förlaget för brottet i 

gärningsmannaskap utan för medhjälp. Med andra ord tar de emot förlag med uppsåt att 

främja brott. Enligt Asp bör man därför ta hänsyn till den inbördes relationen mellan 

individerna på uppdragstagarsidan, alltså relationen mellan ”ledaren” och 

”underhuggarna”.
144

 Jag tolkar det som att Asp anser att man bör undersöka huruvida 

det är möjligt att se individerna på uppdragstagarsidan som ”en enhet” i relation till 

frågan huruvida pengarna kan tas emot som förlag för brottet av. Problemet illusteras 

nedan av en rad exempel. 

För det första kan en problematisk situation uppstå då personerna som tar emot 

pengarna har en inbördes oklar relation och det ännu inte är bestämt vem som ska utföra 

brottet, men att brottet ska utföras av någon av dem. Det är då svårt att avgöra vem som 
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ska utföra brottet i gärningsmannaskap och vem som blott är medverkande. Eftersom 

pengarna ska lämnas eller tas emot för brott i gärningsmannaskap skulle den 

konventionella uppfattningen (att det inte är kriminaliserat att ta emot pengar med 

uppsåt att främja brott) innebära att endast personen i uppdragstagarkollektivet som tar 

emot pengarna med uppsåt att utföra brott skulle gå att straffa på ett 

förberedelsestadium, medan övriga går fria. Allternativt går ingen att straffa, eftersom 

det inte går att avgöra vem som faktiskt avser utföra brottet. Att förberedelsebrottet inte 

ger utrymme för att kriminalisera sådana fall är problematiskt, eftersom vissa typer av 

brott ofta både planeras och genomförs av flera personer tillsammans. Att dessutom låta 

gränsen mellan gärningsmannaskap och medverkande i strikt mening tillåtas avgöra 

vem av uppdragstagarna som går att straffa för förberedelsebrott är också enligt Asp 

inte lämpligt, eftersom denna gräns är tämligen flytande.
145

   

Problematiken kan illustreras genom ett exempel. Om A (uppdragsgivare) lämnar 

förlag till B1 (uppdragstagare) för att denne ska utföra mord, är det klart att båda har 

gjort sig skyldiga till förberedelsebrott. Men om B1 ska få hjälp av B2 och B3 att utföra 

brottet blir det problematiskt. Om B1 lämnar vidare förlaget till B2 och B3 för att de ska 

hjälpa till att förbereda brottet genom att exempelvis införskaffa vapen åt B1, har varken 

B2 eller B3 gjort sig skyldiga till brott enligt den vedertagna uppfattningen eftersom de 

inte tar emot förlaget för brottet (och det är inte kriminaliserat att ta emot pengar med 

uppsåt att främja brott) utan för sina respektive medverkansgärningar.  

Enligt Asp skulle det emellertid fortfarande i förhållande till lämnandet av B1 och 

mottagandet av B2 eller B3 gå att med det extensiva förlagsbegreppet (som inkluderar 

kostnader hänförliga till brottet i vid mening) säga att de tar emot förlaget för brottet. 

Istället är det förhållandet att de i sin inbördes relationen inte tar emot eller lämnar 

förlaget mellan varandra som förlag som gör att de inte kan hållas ansvariga för 

förberedelsebrott.
146

 Asp menar att medan B1 kan ta emot pengarna från A som förlag 

för brottet (med uppsåt att utföra brott) gör hans relation som ledare för B2 och B3, trots 

att pengarna fortfarande utgör förlag, att han inte kan lämna vidare pengarna som förlag 

till B2 eller B3.
147

 

Ytterliggare problematiskt blir det istället om B2 tar emot pengarna, allt annat lika. 

Med den vedertagna uppfattningen att förberedelsebestämmelsen inte omfattar 
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mottagande av förlag eller vederlag med uppsåt att främja brott har då ingen på 

uppdragstagarsidan gjort sig skyldig till förberedelsebrott. I ett sådant fall menar ändå 

Asp att det kan vara möjligt att B2 (eller B3, om han tagit emot pengarna av A) kan ha 

tagit emot pengarna som förlag för brottet. Avgörande är att A och B2 står på var sin 

sida i relationen uppdragsgivare/uppdragstagare och att B2 tar emot pengarna för 

gärningsmannasidans räkning. B2 tar nämligen i egenskap av medverkande fortfarande 

emot pengarna för det brott B1 ska begå (i och med det extensiva förlagsbegreppet) och 

hans relation till B1 gör att han tar emot pengarna som förlag för brottet.
148

 Asps slutsats 

är alltså att i vissa fall kan BrB 23:2 st. 1 p. 1 omfatta situationer då någon tar emot 

förlag med uppsåt att främja brott under följande förutsättningar.
149

 Så kan vara fallet 

under följande omständigheter: 

 

- Lämnare respektive mottagare av pengarna står på skilda sidor i relationen 

uppdragsgivare/uppdragstagare. 

- Personen som tar emot pengarna gör det som en av flera medverkande till 

brottet. 

- Personen som tar emot förlaget har en sådan relation till gärningsmannen (som 

ska utföra brottet) att han tar emot det som förlag för brottet trots att han 

egentligen bara har uppsåt att främja brottet. Det extensiva förlagsbegreppet gör 

att det inte spelar någon roll att han tar emot det för att täcka kostnader för 

medverkansgärningar (om de är nödvändiga förberedelseled till förövandet av 

brottet). 

 

 

5.3.9 Avslutande kommentarer om brottssubjektet 

 

Accepterar man det ovan förda resonemanget innebär det att men accepterar en tolkning 

av BrB 23:2 som utvidgar bestämmelsen tillämpningsområde. Med andra ord blir den 

buffertzon som omger alla de självständiga straffbud där BrB 23:2 är tillämpligt större. 

Det bör återigen påpekas att kriminalisering som styrmedel ska användas med 

restriktivitet och endast användas i förhållande till de mest förkastliga och straffvärda 
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gärningarna. Vidare är utgångspunkten att avlägsna förstadier till brott inte ska 

kriminaliseras. Hur stort avstånd som kan tillåtas beror på hur viktigt det intresse som 

ytterst ska skyddas är. En utförlig avståndsmätning, oavsett om den sker genom 

materiell eller teknisk handlingsprogress, är därför bara möjlig om hänsyn tas till det 

intresse som ett konkret självständigt brott skyddar. Däremot kan något allmänt sägas 

om straffvärdet hos en sådan gärning som enligt den här presenterade tolkningen utgör 

ett förberedelsebrott. Denna är frikopplat från det ”verkliga” straffvärdet, eftersom det 

är avhängigt det självständiga brott som förberedelsegärningen relaterar till.  

Tolkningen innebär att även mottagande av förlag för att medverka till brott i vissa 

fall omfattas. Ur straffvärdemässig synpunkt torde det inte vara särskilt märkligt. Får en 

grupp individer i uppdrag att utföra ett brott bör inte deras inbördes rollfördelning vara 

helt avgörande för vem av dem som kan straffas på ett förberedelsestadium. Situationen 

torde vara vanligast förekommande i fall av organiserad brottslighet, där rollfördelning 

mellan gärningsman i strikt mening och medhjälpare redan är avgjord. I sådana fall 

beror det antagligen oftast på slumpen vem som faktiskt tar emot förlaget Det skulle 

framstå som märkligt att endast den som ska utföra brottet kan straffas på ett 

förberedelsestadium, medan den som tar emot pengarna för gärningsmannens räkning 

eller för att täcka kostnader som är hänförliga till det brott gärningsmannen ska utföra 

inte omfattas. Gränsdragningen mellan det kriminaliserade/icke-kriminaliserade 

området inte blir nämligen inte tillfredställande ur straffvärdesynpunkt. Den gärning 

som personen som tar emot pengarna, främjaren, begår torde åtminstone inte sakna 

straffvärde till den grad att han helt bör hållas fri för ansvar.  

 

 

5.4 BrB 23:2 st. 1 p. 2 

 

5.4.1 Inledning och problemområde 

 

I samband med förberedelsebestämmelsens reform 2001 fick även den del som gäller 

befattning med hjälpmedel en ny lydelse. Till skillnad från vad som gäller för befattning 

med pengar avsåg emellertid lagstiftaren här även en materiell förändring. Tidigare 

fanns ett antal typiska hjälpmedel uppräknade i bestämmelsen, med tillägget att även ett 

”annat sådant hjälpmedel” omfattades.  
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Uppräkning som omfattade gift, sprängämne, vapen, dyrk och förfalskningsverktyg 

skulle enligt de ursprungliga motiven vara normgivande och formuleringen ”annat 

sådant hjälpmedel” avsåg endast hjälpmedel ”vilka äro jämförliga med de nämnda”. En 

sådan snäv tolkning av hjälpmedelsbegreppet ansågs nödvändig eftersom nästan alla 

vardagliga föremål kan användas som hjälpmedel vid brott. Emellertid omfattades 

exempelvis en karta med markerade anvisningar för utförandet av ett brott, trots att 

något liknande hjälpmedel inte fanns uppräknat i bestämmelsen.
150

  

Den allmänna begränsningen för förberedelsebrottet att endast gärningar ”vilka med 

hänsyn till risken för tillkomsten av brott äro samhällsfarliga till sin typ och icke 

allenast såsom led i en konkret brottsplan” omfattades speglades alltså också i 

uppräkningen av hjälpmedel.
151

 

Vid reformen 2001 ansåg lagstiftaren att bestämmelsens gamla lydelse inte svarade 

mot behovet att kunna beivra vissa brott på förberedelsestadiet. Framförallt ansågs 

uppräkningen av hjälpmedel förlegad. För att något skulle kunna anses som hjälpmedel 

var det i princip nödvändigt att det utgjorde en analogi till något av de uppräknade 

föremålen. Av den anledningen omfattades exempelvis inte elektroniska och tekniska 

hjälpmedel av bestämmelsen, vilket gjorde det svårt för domstolarna att utveckla en 

praxis som kunde stävja modern planerad och organiserad brottslighet.
152

  

Lagstiftaren beslöt sig därför för att slopa uppräkningen av föremål och ersätta den 

med formuleringen ”… något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett 

brott”. Formuleringen ansågs svara bättre mot behovet av att kunna förhindra brott som 

begås med immateriella hjälpmedel såsom datorvirus och ger domstolarna utrymme att 

beivra nya sorters brottslighet som drar nytta av den tekniska utvecklingen.
153

 Den nya 

lydelsen visar dessutom uttryckligen att en samling av föremål som inte var för sig men 

tillsammans kan utgöra hjälpmedel omfattas, vilket emellertid även gällde för den äldre 

lydelsen enligt praxis.
154

 

Problemenen relaterade till hjälpmedelsbegreppet gestaltar sig på följande sätt. När 

förberedelsebrottet introducerades som brottsform var lagstiftarens ambition att 

begränsa tillämpningsområdet till att bara innefatta gärningar som var samhällsfarliga 

till sin natur. Det räckte alltså inte med att gärningen utgjorde ett led i en konkret 
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brottsplan, den förberedenade gärning var även tvungen att vara samhällsfarlig till sin 

typ. Den tidigare utformningen markerade tydliga begränsningar för bestämmelsens 

tillämpningsområde och storleken på den straffrättsliga buffertzonen. Efter den 2001 

genomförda reformen av BrB 23:2 utvidgades bestämmelsens tillämpningsområde från 

att inte längre bara kriminalisera gärningar som är samhällsfarliga till sin typ.
155

 

Bestämmelsens nuvarande lydelse gör att den kriminaliserar tämligen ofarliga 

gärningar, vars straffvärde främst bygger på att de är ett led i en konkret brottsplan. 

Dessutom synes i rättspraxis åsikten förekomma att gärningsmannens inställning till 

huruvida något utgör ett hjälpmedel är av betydelse. Det innebär en förflyttning från en 

objektiv förberedelselära till en tillämpning av förberedelsebrottet som bortser från 

syftet med att inte kriminalisera alla typer av befattningar med alla typer av föremål: 

förberedelsebrottet ska vila på en objektiv grund och blotta tankar ska inte 

kriminaliseras.
156

  

 

 

5.4.2 Befattningsmomentet 

 

Endast viss befattning med hjälpmedel är kriminaliserad. Det får dock sägas att 

straffbudets uppräkning av sätten på vilket det är kriminaliserat att befatta sig med 

hjälpmedel är tämligen uttömmande. Alla fall då gärningsmannen skaffar, tillverkar, 

lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande 

befattning omfattas nämligen. Gärningsmannen måste befatta sig med hjälpmedelet i 

snäv mening vilket innebär att han inte kan anses ha befattat sig med det om han 

exempelvis köper, säljer eller utbjuder ett hjälpmedel utan att någonsin ha haft rådighet 

över det. Det räcker emellertid med att gärningsmannen har haft medelbar besittning 

över hjälpmedlet och han därför alltså inte rent fysiskt ha befattat sig med 

hjälpmedlet.
157

 

I NJA 1962 s. 56 avsåg tre män att i samverkan begå stöld genom att söka upp ett 

kassaskåp och spränga det. Även om endast en av männen faktiskt burit väskan med 

sprängningsutrustning, ansåg domstolen att de gemensamt medfört utrustningen och 
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därmed i lagens mening befattat sig med den. Målets utgång har motiverats med att när 

flera personer tillsammans avser begå ett brott, är det ofta slumpen som avgör vem som 

gör vad (exempelvis bär en väska med hjälpmedel). En sådan slumpmässighet bör inte 

påverka straffbarheten bland de medverkande.
158

  

Har flera personer ”tillsammans och i samförstånd” befattat sig med ett hjälpmedel 

med uppsåt att utföra eller främja brott torde de kunna dömas som medgärningsmän 

trots att endast en av dem befattat sig med hjälpmedlet. Detsamma bör gälla om flera 

gärningsmän var för sig befattar sig med föremål som tillsammans (men inte 

nödvändigvis var för sig) utgör hjälpmedel, under förutsättning att han känner till hela 

eller väsentliga delar av samlingen och att den ska användas till något brottsligt.
159

 

Hoflund har dock yttrat kraftig kritik mot ståndpunkten, med förevändningen att något 

knappast kan anses utgöra en samling när föremålen inte finns på samma plats och det 

enda som binder ihop samlingen att någon känner till var större delen av samlingen 

finns. Han menar att en sådan uppfattning inte är förenlig med rättsäkerhetens krav.
160

 

När det i sig är kriminaliserat att befatta sig med ett visst föremål, kan föremålet inte 

samtidigt utgöra hjälpmedel. Exempelvis kan narkotika inte utgöra hjälpmedel vid 

förberedelse till narkotikabrott, eftersom redan befattning med narkotika är 

kriminaliserat enligt narkotikastrafflagen. Det är därför viktigt att hålla isär vad som 

utgör hjälpmedel och brottsobjekt.
161

 

 

 

5.4.3 Annan liknande befattning med hjälpmedel 

 

Inte bara befattning som innebär att gärningsmannen ”skaffar, tillverkar, lämnar, tar 

emot, förvarar, transporterar, sammanställer” hjälpmedel omfattas. Bestämmelsen 

kriminaliserar även ”annan liknande befattning”. Det syftar enlig de ursprungliga 

motiven på fall där gärningsmannen omarbetar ett föremål.
162

 Således kan ett vardagligt 

föremål bli ett hjälpmedel om det bearbetas till något som är ”särskilt ägnat att användas 

som hjälpmedel vid ett brott”. Att så är fallet är en naturlig följd av att lagen 

uttryckligen omfattar fall då gärningsmannen tillverkar hjälpmedel. Det illustreras av 
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NJA 1983 s. 425 som rörde narkotikasmuggling. Där ansåg domstolen att en lastbil vars 

flakbalkar hade öppnats upp och försetts med lock så att föremål dolt kunde förvaras 

däri vara hjälpmedel.  

Hjälpmedelsbegreppets omfattning styrs alltså till viss del av på vilket sätt 

gärningsmannen befattar sig med ett eller flera föremål eller med viss information. 

Även föremål som i sig inte är särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid ett brott 

kan som diskuteras nedan ändå utgöra hjälpmedel, om gärningsmannen samlar dem så 

att de tillsammans bildar en enhet som är särskilt ägnad att användas som hjälpmedel.  

 

 

5.4.4 Samlingar av föremål eller information 

 

Bland de övriga sätten på vilket gärningsmannen kan befatta sig med hjälpmedel är två 

fall särskilt intressanta, eftersom det är just sättet på vilket gärningsmannen befattar sig 

med föremålen eller information som ger dem dess karaktär av hjälpmedel. 

Gärningsmannens befattning med hjälpmedel kan bestå i att han sammanställer något 

(som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott). Sammanställningen 

kan både avse fysiska föremål och immateriella objekt. I motiven ges exemplet när 

någon som avser råna en värdetransport sammanställer information om 

värdetransportens färdväg, schema, bemanning och så vidare. En sådan 

sammanställning av information kan utgöra hjälpmedel om den har skrivits ned eller 

lagrats på något sätt.
163

  

Eftersom det numera uttryckligen konstateras i motiven till BrB 23:2 att även 

sammanställd information omfattas av bestämmelsen innebär det med tanke på att 

många brott numera förbereds med immateriella hjälpmedel en utvidgning av det 

område förberedelsebrottet kriminalserar.
164

 I motiven till den ursprungliga 

förberedelsebestämmelsen uttalade departementschefen vidare att en stor samling 

nycklar tänkta att användas vid inbrott tillsammans skulle kunna ses som en enhet och 

därmed som ett hjälpmedel.
165

 

I de nedanstående redovisade rättsfallen är utgångspunkten att föremål eller 

information som i sig är ofarliga i en samling ändå kan utgöra hjälpmedel. I RH 
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2009:83 som gällde förberedelse till grovt bedrägeri hade en person samlat och lagrat 

1000 stycken kontonummer tillhörandes andra personer på ett USB-minne. Med hänsyn 

till att lagstiftaren lade till ordet ”sammanställer” i förberedelsebrottet 2001 och motiven 

gör det klart att även immateriella objekt innefattades, ansåg hovrätten att 

sammanställningen av kontonummer utgjorde ett hjälpmedel. Vad gäller fysiska 

föremål ansåg HD i NJA 1960 s. 442 som rörde förberedelse till grov stöld att en 

samling av 4 skruvmejslar, 2 vanliga nycklar, 4 huvudnycklar och en skomarkarkniv 

tillsammans utgöra hjälpmedel. I fallet torde det vara avgörande att samtliga föremål 

påträffades på gärningsmannen, även om någon närmare motivering inte gavs. Dessa 

ting torde var för sig inte utgöra hjälpmedel så mycket som vardagliga ting, men 

tillsammans bildade de en enhet vilken är särskilt lämpad som hjälpmedel vid 

utförandet av ett brott.  

I RH 1994:24 rörande förberedelse till människorov ansågs bl.a. röstförvrängare, 

handbojor och en undervattensmoped utgöra en sådan samling och därmed hjälpmedel 

eftersom de var särskilt lämpade att användas som hjälpmedel vid ett sådant brott. Trots 

att gärningsmannen inte tagit fysisk befattning med dessa föremål, hade han i egenskap 

av ”betydelsefull kugge i operationen” sådan befattning över föremålen som avses i BrB 

23:2. I samma fall ansågs däremot inte bl.a. en walkie-talkie, båt och spade utgöra 

hjälpmedel, eftersom en sådan samling typiskt sett inte var lämplig som hjälpmedel vid 

människorov och föremålen dessutom inte fanns på samma plats (och därmed inte 

kunde utgöra en samling).  I fallet ansåg alltså domstolen att en samling av sådant som i 

och för sig är vardagliga föremål om än märkvärdiga kan utgöra hjälpmedel, medan en 

samling av helt vardagliga föremål såsom en spade och walkie-talkies inte var det.  

I NJA 1992 s. 524 försökte gärningsmannen tillverka amfetamin. För att kunna 

tillverka narkotikan hade han anskaffat och förvarat en stor mängd kemikalier, 

utrustning och recept lämpade för att tillverka amfetaminet. Var och för sig var dessa 

föremål förvisso inte ”till sin art särskilt ägnade att användas i brottslig verksamhet” 

men samlingen av dem ansågs av HD utgöra hjälpmedel.  

Även om det är klart att åtminstone konceptet att en samling föremål som var för sig 

inte är särskilt ägnade som hjälpmedel omfattas av hjälpmedelsbegreppet, kräver 

uppfattningen en något konstruerad läsning av själva lagtexten. Lydelsen ger snarare 

intrycket av att även om föremål påträffas i en samling måste varje föremål var för sig 

typiskt sett vara lämpat för brottets genomförande, eftersom lagen talar om ”något” 

(som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott) i singular. Förvisso är 
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det möjligt att läsa lagen så att samlingen av föremål måste ha ett så nära samband att de 

närmast utgör en enhet, genom att fysiskt vara samlade och tillsammans typiskt sett vara 

lämpade för att användas vid ett visst brott. I förhållande till bestämmelsens äldre 

lydelse uttalade Hoflund att så torde vara fallet och att det inte innebär att varje föremål 

för sig som ingår i en samling utgör hjälpmedel.
166

  

Cars har hävdat att det inte krävs att föremålen är fysiskt samlade, utan endast att 

gärningsmannen känner till delar eller hela samlingen och dess brottsliga 

användningsområde. Han motiverar det med att förberedelsebestämmelsen annars skulle 

vara tandlös vid vissa typer av komplicerad brottslighet med flera medverkande och 

utstuderade brottsplaner.
167

  

I de senare författade motiven har lagstiftaren angett att även mer vardagliga ting kan 

omfattas, om de ingår i en samling som i sin helhet får karaktären av hjälpmedel som 

den avses i stadgandet.
168

 Samlingen måste då i sin helhet vara särskilt ägnad att 

användas som hjälpmedel vid ett brott. Det kravet gäller även en samling av föremål, 

också om varje föremål ingåendes i samlingen inte för sig är ett hjälpmedel i lagens 

bemärkelse och att gärningsmannens (eller gärningsmännens) befattning med samlingen 

kan vara medelbar. Gränsdragningen torde kunna göras så att föremål som förvisso även 

har ett legalt användningsområde men som tillsammans med andra föremål åtminstone 

typiskt sett är lämpade för brottets genomförande kan utgöra hjälpmedel.
169

  

Det är alltså samlingen i sig och inte de enskilda föremålen i den som ska ligga till 

grund för bedömningen huruvida samlingen är särskilt ägnad att användas vid brott.
170

 

Med tanke på att även medelbar befattning med en samling av föremål som var för sig 

inte har karaktären av hjälpmedel omfattas får hjälpmedelsbegreppet en relativt 

vidsträckt innebörd. Problematiken i att BrB 23:2 st. 1 p. 2 talar om ”något” i samband 

med en samling av föremål torde kunna kringgås, enligt uppfattningen att en samling 

föremål ska ses som en enhet (som kan sägas vara just ”något”), där enheten måste vara 

särskilt ägnad som hjälpmedel. Med hänsyn till behovet av att kunna ingripa mot 

särskilt allvarig och planerad brottslighet på ett tidigt stadium synes uppfattningen att 

det dessutom inte behöver vara en gärningsman som har fysisk besittning över alla 

föremålen vara rimlig. 
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5.4.5 Särskilt ägnat som hjälpmedel 

 

Ett hjälpmedel är enligt BrB 23:2 st. 1 p. 2 något som ”som är särskilt ägnat att 

användas som hjälpmedel vid ett brott”. Formuleringen omfattar alla de hjälpmedel som 

tidigare uttryckligen nämndes i bestämmelsen såsom vapen, gift, sprängämnen och 

förfalsknings-verktyg som ju kan sägas utgöra klassiska hjälpmedel vid brott. Även 

föremål som kan användas för att undgå upptäckt vid brottets genomförande kan vara 

hjälpmedel, åtminstone om de är av omedelbar betydelse och särskilt ägnade för att 

undgå upptäckten. I förarbetena nämns förfalskade identitetshandlingar och maskering 

som exempel. Immateriella hjälpmedel såsom datorvirus vars enda syfte är att vara 

hjälpmedel vid exempelvis datorintrång omfattas också.
171

 

Som nämnts ovan ligger problematiken i att nästan vilka vardagliga föremål som 

helst i vanligt språkbruk kan utgöra hjälpmedel till brott.
172

 Det är exempelvis möjligt 

att dyrka upp ett lås med ett gem eller att slå ihjäl någon med en trädgårdsspade. Om 

hjälpmedelsbegreppet ges en så vid innebörd skulle det förlora sin funktion som en 

begränsare av förberedelsebrottets tillämpningsområde, vilket i princip skulle göra att 

gärningsmannens uppsåt blev helt avgörande för huruvida han begått en 

förberedelsegärning. 

Hjälpmedelsbegreppet är därför kvalificerat genom att hjälpmedlet måste vara 

”särskilt ägnat” att användas som hjälpmedel vid ett brott. Det gäller även föremål och 

information som enlig vad som beskrivits ovan blivit hjälpmedel genom 

gärningsmannens bearbetning, och samlingar av föremål som tillsammans kan utgöra 

hjälpmedel. I förarbetena till nu gällande lydelse av förberedelsebrottet ställer 

lagstiftaren upp tre kategorier av objekt som genom sina egenskaper kan vara särskilt 

ägnade som hjälpmedel till brott. Dessa kompletteras av den allmänna kvalifikationen 

att hjälpmedlet ska ”med hänsyn till sin beskaffenhet vara av någorlunda central 

betydelse för brottets genomförande” och hjälpmedlet ska typiskt sett vara lämpat för 

brottet i fråga. Huruvida hjälpmedlet är av sådan beskaffenhet ska avgöras på objektiva 

grunder och därför bör inte gärningsmannens inställning till huruvida ett föremål kan 

användas som hjälpmedel vid ett brott eller inte spela någon roll.
173
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Den första kategorin av hjälpmedel är sådana föremål som inte har något annat 

användningsområde än för att användas vid utförandet av brott. Så är fallet med 

exempelvis rörbomber, avsågade hagelgevär och dylikt. Även en falsk knappsats och 

kortläsare som ska monteras på en uttagsautomat för att stjäla kontokortsinformation 

eller annan förfalskningsutrustning torde utgöra sådana hjälpmedel. Även en särskilt 

framställd karta över brottsplatsen eller ett för ändamålet framställt gift torde också falla 

under denna kategori.
174

 Den andra kategorin är sådana hjälpmedel som har ett visst 

legalt användningsområde men som är särskilt farliga med hänsyn till risken för 

uppkomsten av brott. Lagstiftaren nämner som exempel på sådana föremål skjutvapen, 

sprängämnen och dyrkar.
175

  

Med vapen avses främst sådana vapen som tillverkats med främsta syfte att döda 

eller skada människor eller djur, exempelvis skjutvapen eller pilbågar.
176

 Den tredje 

kategorin är föremål som typiskt sett är lämpade som hjälpmedel vid brottets utförande 

och i propositionen nämner lagstiftaren knivar och olika typer av brytverktyg som 

exempel.
177

 Det är klart att föremål som i huvudsak har ett legalt användningsområde 

inte omfattas, exempelvis en mobiltelefon, penna eller spade.
178

 Det är den sista 

kategorin av hjälpmedel som ger upphovs till flest gränsdragningsproblem, eftersom 

även vardagliga föremål kan omfattas. Hur sådana fall ska bedömmas diskuteras nedan.  

 

 

5.4.6 Gärningsmannens uppfattning om hjälpmedlets 

betydelse 

 

Eftersom bedömningen huruvida ett föremål typiskt sett är lämpat som hjälpmedel 

enligt den allmänna kvalifikationen ska ske på objektiva grunder kan gärningsmannens 

uppfattning om föremålets varande eller icke-varande av hjälpmedel inte tillmätas 

någon betydelse. Samtidigt ska hjälpmedelet enligt motiven ”med hänsyn till sin 

beskaffenhet vara av någorlunda central betydelse för brottets genomförande”.
179

 Det 

kan tyckas vara svårt att göra en objektiv bedömning av föremålets beskaffenhet som 
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hjälpmedel, när det för att utgöra ett hjälpmedel dessutom måste vara av någorlunda 

central betydelse för brottets genomförande. Det senare kravet är ju av subjektiv 

karaktär och måste utgå från gärningsmannens brottsplan.  

Asp menar att bedömningen huruvida ett föremål är av central betydelse för brottets 

genomförande kan göras antingen med utgångspunkt i en viss brottstyp eller i 

utförandet av det konkreta brottet i en ”stiliserad” modell. Föremålets karaktär av 

hjälpmedel är därför i vissa fall beroende av hur gärningsmannen avser använda det.
180

 

Även Hoflund menar att frågan vilket brott föremålet ska användas till är av betydelse 

för klassificeringen som hjälpmedel. Exempelvis kan en kniv utgöra hjälpmedel vid 

brott mot person men inte vid exempelvis stöld, men det förutsätter att kniven har 

karaktären av vapen. Således tillmäts gärningsmannens avsikt med ett visst föremål 

betydelse för huruvida det utgör ett hjälpmedel, åtminstone i gränsfall där hjälpmedlet 

även har ett legalt användningsområde.
181

  

För att kunna avgöra huruvida något typiskt sett utgör ett hjälpmedel vid ett brotts 

utförande bör man alltså utgå ifrån den brottstyp eller det konkreta brott 

gärningsmannen avser att utföra eller främja. I princip är det alltså gärningsmannens 

uppsåt och föreställning om hur ett visst hjälpmedel ska användas som ger föremålet 

dess karaktär av hjälpmedel vid gränsfall. Således torde man kunna säga att frågan 

huruvida ett föremål objektivt sett utgör ett hjälpmedel även har en subjektiv sida, 

eftersom ju även gärningsmannens föreställning om hur han ska utföra brottet får 

betydelse. 

Ett typiskt svårbedömt gränsfall är då någon har befattat sig med en kniv med uppsåt 

att utföra brott. De flesta typer av knivar är ju dels helt vardagliga föremål, samtidigt 

som de utgör utmärkta hjälpmedel vid ett stort antal brott. Klart torde vara att sådana 

knivar som har karaktären av vapen, exempelvis stillettknivar, springknivar och andra 

skärvapen som räknas upp i lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra 

farliga föremål omfattas.
182

 Hoflund menar att endast vapen i egentlig mening kan 

omfattas och att föremål som i huvudsak har en annan funktion inte utgör hjälpmedel. 

Undantag kan dock göras för föremål som har en ”yttre och funktionell likhet” med 

vapen, såsom en lie eller yxa.
183
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Med en sådan definition av hjälpmedel torde även en vanlig kökskniv kunna omfattas, 

om man låter sig ta hänsyn till vad gärningsmannen ska använda den till. Jareborg har 

uttalat att en kökskniv som någon köper för att använda vid ett mord skulle kunna anses 

vara ett hjälpmedel, om personen inte kan tänkas ha någon annan legitim användning 

för kniven. Huruvida det utgör hjälpmedel beror också i viss mån på om personen är 

behörig att inneha föremålet.
184

  

Asp menar dock att någon hänsyn till gärningsmannens legitima eller icke-legitima 

användning av ett visst föremål inte ska tillåtas avgöra huruvida ett föremål är ”särskilt 

ägnat” som hjälpmedel. Enligt lagtexten är det föremålets objektiva egenskaper som är 

avgörande. Således skulle endast sådana föremål som verkligen är särskilt ägnade som 

hjälpmedel omfattas, exempelvis en stilettkniv men inte en kökskniv. Det andra 

alternativet skulle vara att säga att alla knivar generellt sätt är särskilt ägnade att 

användas vid brott, men sedan låta vissa knivar inte falla in under bestämmelsen med 

hänsyn till bevissvårigheter och hänvisa till social adekvans och genom det låta 

domstolen göra reduktionsslut. Asp menar att detta andra alternativ inte är hållbart 

eftersom det inte går att tillämpa på andra kategorier av hjälpmedel såsom brytverktyg, 

där det inte finns någon tydlig distinktion mellan vilka föremål som typiskt sett används 

vid brott och vilka föremål som huvudsakligen har ett legitimt användningsområde. Att 

låta hjälpmedelsbegreppet ha en så oklar innebörd skulle lämna ett för stort utrymme åt 

domstolarna att avgöra vad som utgör ett hjälpmedel.
185

  

 

 

5.4.7 Avslutande kommentarer om hjälpmedelsbegreppet 

 

Förberedelsebrottets är konstruerat med en självständig gärningsbeskrivning som är 

avsedd att begränsa straffbudets tillämpningsområde. Det speglar utgångspunkten att 

gärningsmannens uppsåt aldrig ensamt kan ligga till grund för straffansvar vid ett fall av 

förberedelse. Det krävs alltid något ytterligare, nämligen att det på objektiva går att 

fastställa att förberedelsegärningen är farlig med hänsyn till tillkomsten av brott. Den 

objektiva farligheten speglas bland annat i att endast vissa föremål kan utgöra 
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hjälpmedel. Det är därför viktigt att objektivt kunna fastställa vilka föremål som kan 

utgöra hjälpmedel. Det är inte minst viktigt med hänsyn till legalitetsprincipen.  

På samma sätt kan inte frågan huruvida gärningsmannen har ett legitimt 

användningsområde för ett visst föremål låtas spela någon avgörande roll för föremålets 

karaktär som hjälpmedel. Att låta domstolarna ta hänsyn till gärningsmannens avsikt 

med ett visst föremål, skulle kunna leda till en utveckling där befattning med i princip 

helt ofarliga föremål omfattas av bestämmelsen, och utrymmet för domstolar att göra 

godtyckliga bedömningar skulle vara avsevärt.  

I sådana fall är det heller inte mycket mer än gärningsmannens uppsåt som bygger 

gärningens straffvärde, vilket urholkar syftet med att avgränsa förberedelse-

bestämmelsens tillämpningsområde genom hjälpmedelsrekvisitet. Att låta objektiva 

faktorer avgöra vilka föremål som utgör hjälpmedel är givetvis i sig förenat med 

gränsdragningsproblem, men det ger åtminstone utrymme för en mer enhetlig 

rättstillämpning som tydligt markerar vilka föremål som (typiskt sett) är brottsliga att 

befatta sig med. Hjälpmedelsbegreppets omfattning måste därför avgränsas genom att 

innebörden av uttrycket ”särskilt ägnat” fastställs på objektiva grunder. 

Gärningsmannens inställning bör i sammanhanget endast beaktas i den mening att den 

indikerar vilken typ av brott han avser använda föremålet till.     

Något som är ägnat att belysa problematiken ytterligare är att Hovrätten för Västra 

Sverige i mål B 3122-02, där gärningsmannen i samband med de så kallade 

Göteborgskravallerna dömde en gärningsman för förberedelse till grov misshandel på 

grund av att han brutit upp gatstenar han avsåg kasta mot poliser. Gatstenar kan 

knappast objektivt sätt anses vara typiskt lämpade eller särskilt ägnade som hjälpmedel 

vid grov misshandel. Domen talar istället för att gärningsmannens subjektiva avsikt 

angående vad han avser använda stenarna till varit avgörande.  

I doktrin har med utgångspunkt i fallet utan närmare motivering konstaterats att det 

finns en kategori ”hjälpmedel med legalt användningsområde” som utgör hjälpmedel 

enligt BrB 23:2 st. 1 p. 2.
186

 Om så skulle vara fallet skulle det vara i direkt konflikt 

med de uttalanden som har gjorts i förarbeten och doktrin där ställningstagande klart är 

att helt vardagliga föremål inte kan vara ägnade som hjälpmedel, med reservationen att 

läget blir något annorlunda om de ingår som en del i en samling av föremål.  Det visar 

dock på den stora osäkerhet som ligger i vad hjälpmedelsbegreppet omfattar.  Om vi 
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ytterst ser hjälpmedelsbegreppet som en begränsning av den straffrättsliga buffertzon 

som förberedelsebestämmelsen bildar kring vissa skyddsintressen, är begränsningen inte 

särskilt tydlig. Det medför bristande förutsebarhet för individen i frågan vilka 

förberedelsegärningar BrB 23:2 omfattar vilket är problematiskt ur 

rättssäkerhetssynpunkt. 

 

 

5.5 Nationella begränsningar 

 

Rekvisiten för otillåten gärning är inte uppfyllda om det förekommer nationella 

begränsningar, som hindrar straffbudets tillämplighet. Förberedelsegärningen måste 

alltså utgöra ett brott mot svensk lag. Den allmänna utgångpunkten är att straffbuden i 

brottsbalken är universellt tillämpliga, och det spelar således ingen roll var de begåtts. 

Vad gäller bestämmelserna i specialstraffrätten gäller dock det motsatta: gärningar som 

där beskrivs är bara brott enligt svensk lag om de har begåtts på svenskt territorium. 

Inget i förberedelsebestämmelsen indikerar att några andra territoriella begränsningar 

skulle gälla.
187

 

 

 

5.6 Rättfärdigande omständigheter 

 

När gärningsmannen har utfört något som enligt kapitel 8 konstituerar en 

förberedelsegärning är det ändå inte säkert att det är en otillåten gärning. Ibland finns 

det nämligen skäl som rättfärdigar gärningsmannens handlande. Dessa kan benämnas 

rättfärdigande omständigheter och ett urval av dessa som kan vara aktuella i förhållande 

till BrB 23:2 presenteras här. Är förutsättningarna för någon av dessa rättfärdigande 

omständigheter uppfyllda har inte gärningsmannen begått en otillåten gärning. Om det 

inte finns någon otillåten (förberedelse)gärning är det inte heller möjlig för någon att 

medverka till gärningen enligt BrB 23:4 eftersom det då inte finns något 

medverkansobjekt. 
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Som Asp påpekar gör förhållandet att förberedelsebrottet innefattar just förberedande 

åtgärder att nöd och nödvärnssituationer sällan torde förekomma. Medan förberedande 

åtgärder generellt sett vidtas en viss tid innan själva brottet ska begås, reagerar oftast 

den som utför en gärning i nöd eller nödvärn på en i ögonblicket uppkommen situation. 

Det är då sällan aktuellt för gärningsmannen att förbereda sig på det sätt som 

förberedelsebestämmelsen anger.
188

 Det kan dock förekomma situationer där en 

förberedelsegärning skulle kunna vara rättfärdigad genom reglerna om nödvärn i BrB 

24:1 eller nöd i BrB 24:4.
189

  

Samtycke från brottsobjektet kan enligt BrB 24:7 i teorin rättfärdiga en 

förberedelsegärning, även om det oftast är osannolikt att denne skulle känna till 

brottsplanerna som riktas mot denne. Dessutom är inte alla brott möjliga att samtycka 

till, varför det är tveksamt om det skulle vara möjligt att samtycka till en förberedande 

gärning avseende ett sådant brott. Även förmans order att utföra en förberedelsegärning 

kan enligt BrB 24:8 utgöra en rättfärdigande omständighet. Det är inte svårt att 

föreställa sig hur någon som står i ett lydnadsförhållande kan förmås begå en 

förberedelsegärning, men att just lydnadsförhållandet i vissa fall bör innebära att han 

går fri från ansvar.
190

   

 

 

6 Förberedelsebrottets skuldkrav 

 

6.1 Inledning 

 

Det allmänna skuldkravet i BrB 1:2 innebär att förberedelsegärningen måste begås 

uppsåtligen. Det är alltså inte ett brott att genom oaktsamhet företa en 

förberedelsegärning. Vidare måste förberedelsen ske med uppsåt att utföra eller främja 

ett brott som i sig är ett uppsåtsbrott.
191

 Gärningsmannens uppsåt ska alltså dels täcka 

själva förberedelsegärningen och dels täcka det fullbordade brottet som han själv avser 

att utföra eller att främja. Vid förberedelsebrottet är det därför frågan om att delvis 
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bedöma gärningsmannens uppsåt i förhållande till något som ännu inte har hänt. Det 

innebär att förberedelsebrottet ställer upp ett krav på ett överskjutande uppsåt hos 

gärningsmannen.
192

  

Gärningsmannens uppsåt måste alltså enligt täckningsprincipen ”täcka” rekvisiten 

som utgör den otillåtna gärningen enligt BrB 23:2. I förhållande till att exempelvis ett 

hjälpmedel faktiskt utgör ett hjälpmedel, eller att han lämnar något just såsom vederlag 

till någon, krävs insiktsuppsåt eller likgiltighetsuppsåt hos gärningsmannen.
193

 

Gärningsmannen måste även ha uppsåt i förhållande till att faran för brottets fullbordan 

är mer än ringa, vilket ofta torde vara fallet eftersom den som har uppsåt att utföra eller 

främja brott rimligtvis har uppsåt till att det finns en fara (eller i hans ögon en chans) att 

brottet fullbordas. Gärningsmannens uppsåt i förhållande till faran diskuteras närmare i 

kapitel 7 om förberedelsebrottets farerekvisit.
194

  

En metodologisk fråga som även kort berörts i avsnitt 5.2 är att gärningsmannens 

överskjutande uppsåt prövas inom ramen för den otillåtna gärningen: gärningsmannen 

har inte utfört en brottsbeskrivningsenlig gärning enligt BrB 23:2 om han inte har 

uppsåt att utföra eller främja brott. Jag väljer dock att behandla frågan här. 

Uppsåtskravet är till skillnad från kravet på att gärningsmannen ska ha begått en 

otillåten gärning hänförligt till en annan aspekt av konformitetsprincipen, nämligen 

skuldprincipen. 

Prövningen av det överskjutande uppsåtet ser annorlunda ut beroende på om 

förberedelsegärningen är avslutad, eller om det är frågan om egenförberedelse eller 

oavslutad förberedelse. I de två senare fallen ställs ett krav på att gärningsmannen ska 

ha format en avsikt att utföra de ytterligare gärningar som krävs för att fullbordat brott 

ska komma till stånd. Brottet han avser utföra eller främja behöver inte i alla avseenden 

vara närmare konkretiserat. Exempelvis behöver inte brottsoffer och brottsplats vara 

bestämda vid förberedelsegärningen.
195
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6.2 Uppsåtskravet vid främjande av annans brott 

 

Situationen då gärningsmannen utför en förberedelsegärning med uppsåt att främja 

någon annans brott går att dela upp i två typfall. Det första är då gärningsmannens 

förberedelsegärning kan betecknas som avslutad, och det andra är då förberedelse-

gärningen är oavslutad. Vid en avslutad förberedelsegärning som består av ett främjande 

är de vanliga uppsåtsformerna avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt 

tillämpliga.
196

  

Att en förberedelsegärning i form av ett främjande är avslutad innebär att 

gärningsmannen gjort allt som krävs å sin sida för att det fullbordade brottet ska kunna 

utföras. Så är fallet om gärningsmannen A exempelvis överlämnat en pistol till B som 

avser använda denna till att mörda någon med. I ett sådant fall måste uppsåtet hos 

gärningsman A prövas i förhållande till om han genom sin förberedelsegärning främjar 

det mord B avser utföra. Med andra ord behöver A ha uppsåt till att B avser utföra det 

som beskrivs i gärningsbeskrivningen för mord och att han genom överlämnandet av 

pistolen främjar detta. Hur konkretiserat gärningsmannens uppsåt måste vara i 

förhållande till brottet han främjar är avhängigt vilken uppsåtsform som tillämpas. 

Eftersom det är tillräckligt med likgiltighetsuppsåt, räcker det alltså med att 

gärningsmannen har sådant uppsåt till att han främjar en viss brottstyp och inte 

nödvändigtvis ett konkret brott.
197

  

Anledning till att likgiltighetsuppsåt som står för uppsåtets nedre gräns är tillräckligt 

för ansvar har motiverats med att den som exempelvis yrkesmässigt tillverkar 

hjälpmedel sällan vet precis vilket brott hjälpmedlet ska användas till. Det räcker därför 

med att han vet att föremålet ska komma att användas som hjälpmedel vid ett visst slag 

av brott, och att han genom att tillverka (eller på något annat sätt befatta sig med 

hjälpmedlet) främjar sådana brott. Hans syn på hur brottet ska komma att fullbordas 

måste även åtminstone i grova drag stämma överens med hur en presumtiv gärningsman 

avser fullborda brottet.
198

  

De tre uppsåtsformerna som är tillämpliga (avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och 

likgiltighetsuppsåt) utvecklades till sina nuvarande former av HD i NJA 2004 s. 176. I 

förhållande till avslutade förberedelsegärningar som företas med uppsåt att främja brott 
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är de tillämpliga på följande sätt. Likgiltighetsuppsåtet innebär att gärningsmannen 

väljer att utföra förberedelsegärningen trots att han har räknat med att det finns en risk 

för att gärningen kan leda till att ett brott fullbordas.
199

 Därmed ställer han sig likgiltig 

inte bara till risken för att ett brott ska fullbordas utan även till förverkligandet av det 

fullbordade brottet i sig.  

I exemplet ovan räcker det alltså med att A inser risken för att B ska använda 

pistolen för mord, men att förverkligandet av den risken inte får honom att avstå från att 

lämna vapnet till B. Även den vanliga formen av insiktsuppsåt är tillämplig. Om A inser 

att lämnandet av pistolen till B mer eller mindre oundvikligen kommer att leda till att B 

utför ett mord, har A uppsåt till att han genom sin förberedelsegärning främjar mord. 

Slutligen skulle även fallet kunna vara så att A lämnar pistolen till B just med syftet att 

B ska utföra ett mord och i sådana fall skulle A ha avsiktsuppsåt till att han främjar 

brott. 

Det kan även förekomma fall då gärningsmannen har uppsåt att främja någon annans 

brott men ännu inte hunnit avsluta förberedelsegärningen. De kan benämnas fall av 

oavslutad förberedelse med uppsåt att främja brott och kännetecknas av att 

gärningsmannen inte hunnit göra allt det som krävs av honom innan det är tänkt att 

personen som ska fullborda det självständiga brottet tar över. I sådana fall är det inte 

lämpligt att använda sig av de vanliga uppsåtsformerna, som är svåra att tillämpa när 

frågan är huruvida gärningsmannen har uppsåt till något han själv ska göra i 

framtiden.
200

 Det skulle framstå som onaturligt att fråga sig om en gärningsman ställer 

sig likgiltig inför något han själv ska göra i framtiden eller huruvida han har insikt om 

att han kommer göra något i framtiden.  

Även att försöka tillämpa avsiktsuppsåt skulle framstå som märkligt, eftersom den 

aktuella frågan då är med vilken avsikt (i förhållande till ett syfte) som en gärning 

utförs. Istället är det nödvändigt att undersöka huruvida gärningsmannen har format en 

avsikt i form av ett beslut att i framtiden utföra det som krävs för att hans 

förberedelsegärning ska kunna betecknas som avslutad. Notera att det alltså inte är 

frågan om att pröva om gärningsmannen har ett avsiktsuppsåt i den meningen att man 

frågar sig om gärningsmannen avser avsluta förberedelsegärningen i syfte att ett 

fullbordat brott ska komma till stånd i framtiden. Istället ställs kravet på 

gärningsmannens uppsåt i förhållande till det fullbordade brottet så att han måste ha 
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format en avsikt i form av ett beslut att utföra det ytterligare som krävs av honom för att 

ett fullbordat brott ska komma till stånd.
201

 

 Uppsåtsprövningen då gärningsmannen avser främja någon annans brott men ännu 

inte avslutat förberedelsegärningen kan bäst illustreras med ett exempel. Om A förvarar 

en pistol som han senare ska lämna till B för att denne ska utföra ett mord skulle det i 

och för sig vara möjligt att säga att A gör sig skyldig till förberedelsebrott redan genom 

förvaringen (A förvarar ett hjälpmedel med uppsåt att främja ett brott B ska begå). Det 

skulle dock vara svårt att säga att A verkligen främjar brottet om han inte beslutat sig 

för att sedermera verkligen lämna pistolen till B. Således måste man vid 

uppsåtsbedömningen i ett första steg (1) fråga sig om gärningsmannen format en avsikt i 

form av ett beslut att utföra den resterande delen av förberedelsegärningen. I nästa steg 

(2) måste man fråga sig om gärningsmannens uppfattning är att hans gärning 

(främjandet) leder till att någon annan begår brott.
202

 I det ovan angivna exemplet går 

uppsåtsbedömningen alltså till så att man först svarar på frågan huruvida A har format 

en avsikt i form av ett beslut att senare lämna pistolen till B. Har A format ett sådant 

beslut frågar man sig sedan om gärningsmannen hade anledning att tro att B sedan 

skulle använda pistolen för att begå mord. 

 

 

6.3 Uppsåtskravet vid egenförberedelse 

 

När gärningsmannen utfört en förberedelsegärning med uppsåt att själv utföra ett 

fullbordat brott är det inte heller möjligt att göra en uppsåtsbedömning med hjälp av de 

vanliga uppsåtsformerna. De tre uppsåtsformerna är ju konstruerade för att undersöka 

gärningsmannens inställning till huruvida något han gör (vid gärningstillfället) 

motsvarar vissa omständigheter och följder som är straffbelagda. De är inte behjälpliga 

för att svara på frågan huruvida gärningsmannen avser göra något i framtiden.
203

 Istället 

är det på samma sätt som vid oavslutade förberedelsegärningar där gärningsmannen har 

uppsåt att främja brott nödvändigt att konsturera uppsåtskravet på följande sätt. 

För det första (1) måste gärningsmannen ha format en avsikt i form av ett beslut att 

senare fullborda det brott som förberedelsegärningen relaterar till. För det andra (2) 

                                                 
201

 Asp, Från tanke till gärning del II, s. 64f. 
202

 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 414. 
203

 Asp, Från tanke till gärning del II, s. 68f. 



75 
 

måste utrönas om det sätt gärningsmannen avser utföra den framtida gärningen på 

motsvarar ett brott.
204

  

Metoden kan illusteras genom NJA 2011 s. 627. I fallet hade gärningsmannen köpt in 

kemikalier och avsåg att av dessa tillverka bomber. Samlingen av kemikalier ansågs av 

domstolen utgöra hjälpmedel. I uppsåtsbedömningens steg (1) konstaterade HD att 

gärningsmannen senast vid inköpet av kemikalierna hade beslutat att tillverka bomber, 

eftersom han innan inköpen sökt information om bombtillverkning på sin dator. 

Dessutom hade han under perioden innan förberedelsegärningen uttalat hotelser mot 

poliser. Bomberna innehöll ett så känsligt sprängmedel att det enligt domstolen 

tillsammans med övriga omständigheter tillät slutsatsen att gärningsmannen också avsåg 

använda bomberna mot poliser eller deras egendom.  

Utredningen visade dock inte att gärningsmannen faktiskt hade beslutat att döda 

någon polis med bomberna, men att han åtminstone beslutat att spränga bomben för att 

förstöra egendom. Det var således visat att gärningsmannen vid förberedelsegärningen 

format en avsikt i form av ett beslut att spränga bomben och således utföra ett fullbordat 

brott. I steg (2) gäller det att visa att gärningsmannens uppfattning om innebörden av sin 

framtida gärning motsvarar ett brott. I fallet framgick det att gärningsmannen 

åtminstone hade för avsikt att genom att spränga bomben åstadkomma fara för att 

polismäns egendom skulle förstöras. Således motsvarade gärningsmannens bild av vad 

en framtida sprängning av bomben skulle innebära gärningsbeskrivningen för 

allmänfarlig ödeläggelse, vilket han även dömdes för. 

 

 

6.4 Ursäktande omständigheter 

 

Trots att gärningsmannen uppsåtligen har begått en otillåten förberedelsegärning finns 

det vissa möjligheter för honom att ursäktas och därmed undgå straffansvar. Det kan 

vara så att gärningsmannen inte kan hållas ansvarig på grund av de allmänna 

principerna om tillfällig sinnesförvirring eller allvarlig psykisk störning. Även regeln i 

24:9 om straffrättsvillfarelse kan utesluta personligt ansvar för gärningsmannen. Båda 

dessa grunder för ansvarsfrihet tar sin grund i konformitetsprincipen och det 
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förhållandet att en person som inte haft förmåga eller tillfälle att rätta sig efter lagen inte 

är så klandervärd att han förtjänar ett straff.
205

 

Vad gäller undantagsregler som begränsar gärningsmannens ansvarsförmåga kan 

nämnas olika typer av sinnesrubbningar vid gärningstillfället. En person som begått en 

uppsåtslig förberedelsegärning under en inte självförvållad tillfällig sinnesförvirring 

torde inte kunna hållas personligt ansvarig. Samma sak gäller för en kortvarig allvarlig 

psykisk störning som inte är självförvållad. Är sinnesförviringen av mer varaktig natur, 

eller är det fråga om en mer permanent allvarlig psykisk störning är det något som 

normalt inte påverkar bedömningen av personligt ansvar, utan får istället betydelse vid 

påföljdsfrågan.
206

 

En annan omständighet som kan verka ursäktande i förhållande till gärningsmannens 

personliga ansvar är huruvida det föreligger en straffrättsvillfarelse enligt BrB 24:9. 

Med straffrättsvillfarelse avses inte huruvida gärningsmannen är okunnig eller 

omedveten om vad han gör. Sådana frågor prövas inom ramen för uppsåtstäckning. 

Istället avses fall då gärningsmannen varit okunnig om att en gärning är otillåten enligt 

straffrätten. De kategorier som nämns i undantaget är dels då fel förekommit vid 

publiceringen av en straffrättslig bestämmelse, vilket avser tryckfel, dels fall då 

villfarelsen av andra skäl var uppenbart ursäktlig. Vid förberedelsebrott torde den senare 

kategorin främst vara av intresse då den medger att fall där språklig oklarhet medför att 

straffbud är så otydliga att det kan leda till att en gärning är uppenbart ursäktlig. 

Avgörande för om ett straffbud är så otydligt att det kan vara uppenbart ursäktligt är 

huruvida det uppfyller de krav på tydlighet och precision som legalitetsprincipen kräver. 

Hänsyn ska då inte bara tas till straffbudets lydelse, utan även till hur det har tolkats och 

preciserats i förarbeten och praxis. Det bör noteras att kraven för när en sådan villfarelse 

som här avses är uppenbart ursäktlig är högt ställda.
207

  

I förhållande till förberedelsebrottet skulle man dock kunna hävda att flera rekvisit är 

så oprecisa att de i teorin ger utrymme för en ursäktande straffrättsvillfarelse. Som 

diskuteras nedan kan det i vissa fall vara problematiskt att avgöra vad 

hjälpmedelsbegreppet omfattar. Exempelvis kan det vara svårt att avgöra huruvida en 

vanlig kökskniv eller en samling av i sig ofarliga föremål kan utgöra ett hjälpmedel, 

vilket skulle kunna innebära att gärningsmannen är i villfarelse angående det otillåtna i 
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att befatta sig med sådana föremål. Vad ”brott” respektive ”ett brott” syftar på i 

bestämmelsen är även det förenat med viss otydlighet, på grund av ett uttalande av 

departementschefen i den ursprungliga förberedelsepropositionen som antyder att även 

förberedelse till osjälvständiga brott skulle kunna omfattas av BrB 23:2.
208

 I senare 

motiv har dock uttalandet förbisetts och det har tagits för givet att med brott avses 

endast fullbordade brott i gärningsmannaskap.
209

 I vissa specialfall har dock hävdats att 

det går att tolka lagtexten så att mottagande av förlag eller vederlag med uppsåt att 

främja brott kan omfattas, trots att det noga räknat är att anse som förberedelse till 

medverkan.
210

 På grund av de motstridiga uttalandena i motiven och det faktum att 

lagtexten ger utrymme för båda tolkningarna finns det åtminstone ett teoretiskt utrymme 

för rättsvillfarelse som ursäktande omständighet.  

 

 

6.5 Frivilligt tillbakaträdande 

 

Trots att gärningsmannen fullbordat ett förberedelsebrott, stämplingsbrott eller 

försöksbrott kan han hållas fri från ansvar enligt BrB 23:3 om han orsakar att brottet 

vartill förstadiebrottet relaterar inte fullbordas. Tillbakaträdandet måste vara frivilligt 

och kan ske på tre olika sätt. 

För det första ska gärningsmannen inte hållas ansvarig om han avbryter gärningens 

utförande. Den här grunden för ansvarsfrihet är dock bara tillämplig i förhållande till 

försöksbrottet eftersom den förutsätter att utförandet av brottet har påbörjats. Eftersom 

det med ”utförande” menas utförandet av det fullbordade brottet, inte utförandet av 

förberedelsegärningen, kan gärningsmannen inte hållas fri från ansvar genom att han 

förhåller sig passiv efter att han företagit förberedelsegärningen.
211

 För det andra hålls 

han även fri från ansvar om han på annat sätt gjort något som föranlett att brottet inte 

fullbordats. Den tredje grunden för ansvarsfrihet inträder då gärningsmannen tagit 

olovlig befattning med ett hjälpmedel, men förebyggt den brottsliga användningen av 

det. Vidare gäller att den som frivilligt tillbakaträder från försök inte ska hållas ansvarig 
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för förberedelse eller stämpling.
212

 Eftersom bestämmelsen om frivilligt 

tillbakaträdande främst konstruerades för att tillämpas i förhållande till försöksbrott är 

utrymmet för att tillträda från förberedelsebrott begränsat.
213

 

Frivilligt tillbakaträdande är ett märkligt institut eftersom det håller gärningsmannen 

fri från ansvar trots att han har fullbordat ett (förstadie)brott. Motiveringen till varför så 

bör ske torde vara för att det uppmuntrar till ett undanröjande av farliga situationer. 

Syftet med kriminalisering är främst att förhindra skador på skyddsintressen och 

möjligheten till frivilligt tillbakaträdande är då ett incitament för gärningsmannen att 

”ångra sig” och därmed förhindra skada.
214

 

 

 

7 Farerekvisitet 

 

7.1 Allmänt om fara och problemområdet 

 

Eftersom förberedelsebrottet är utformat som ett självständigt brott med en egen 

gärningsbeskrivning är det inte endast gärningsmannens uppsåt att föröva ett brott som 

ensamt ligger till grund för kriminaliseringen. Det krävs att den förberedelsegärning 

gärningsmannen utför i sig ”med hänsyn till risken för tillkomsten av brott är 

samhällsfarlig till sin typ”.
215

  

Däremot behöver inte gärningsmannens beteende vara så samhällsfarligt att det 

alldeles oavsett risken för att det ska leda till någon skada är kriminaliserat. Exempelvis 

är det straffbart att inneha ett skjutvapen utan tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) 9 

kap. 1 § och skjutvapnet kan också utgöra ett hjälpmedel i förhållande till 

förberedelsebestämmelsen. Saker som knappast kan anses vara farliga i sig omfattas 

också av förberedelsebestämmelsen. Det gäller exempelvis pengar eller en samling 

verktyg. Istället är det just gärningsmannens uppsåt att åstadkomma någon skada på ett 

skyddsintresse och att befattningen med vissa föremål eller pengar ökar risken för skada 

som på ett övergripande plan motiverar förberedelsebrottets existens.
216
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Det räcker alltså inte med att gärningsmannen har befattat sig med något visst och har 

uppsåt att utföra eller främja brott, det måste också finnas en fara för att beteendet 

faktiskt kan orsaka någon skada i form av ett fullbordat brott. Det kan sägas spegla 

tanken att utgångspunkten för kriminalisering bör vara att endast beteenden som orsakat 

skada bör straffas, istället för otillbörligt risktagande. Många risktaganden kan i och för 

sig vara klandervärda, men det betyder inte att de innebär en så stor fara för skada på ett 

skyddsvärt intresse att de bör kriminaliseras.
217

   

I ordet fara ligger enligt Jareborg att det finns en möjlighet att något som värderas 

negativt, med andra ord någon form av skada, inträffar i framtiden. När ett straffbud 

uppställer ett krav på fara är det alltså frågan om ett krav på en möjlighetsrelation 

mellan en viss gärning och en viss konsekvens.
218

  

För att åstadkomma effektiv brottsprevention är det nödvändigt att i vissa fall 

kriminalisera beteenden som ännu inte orsakat någon skada. I kapitel 2 och 3 

konstaterades att avståndet mellan ett visst beteende och skada på det intresse som ett 

visst straffbud söker skydda påverkar huruvida det är legitimitet att kriminalisera ett 

visst beteende. Utgångspunkten är att det inte är önskvärt att kriminalisera beteenden 

som ligger långt ifrån skada. Ju närmare ett beteende ligger en skada, desto mer 

straffvärt är det. Om endast faktisk skada på ett visst intresse kriminaliseras, existerar 

inget avstånd mellan det beteende som straffbelagts och intresset som lagstiftningen 

skyddar. I sådana fall är det inte särskilt svårt att motivera lagstiftningen, så länge 

intresset förtjänar lagens beskydd.  

När däremot förstadiebrott (varav förberedelse är ett, stämpling och försök är andra) 

som ännu inte lett till någon skada kriminaliseras, är avståndet mellan beteendet och det 

intresset som önskas skyddas större och därför svårare att legitimera. Att avståndet är 

större betyder att fler beteenden som på något sätt kan orsaka skada kriminaliseras, det 

straffsanktionerade området utvidgas, och därmed inskränks individens frihet.
219

 Om ett 

beteende som innebär faktisk skada på ett skyddsintresse är straffvärt, torde kunna sägas 

att ett beteende som innebär en fara för att skyddsintresset ska skadas åtminstone i vissa 

fall är straffvärt och därmed försvarligt att kriminalisera, beroende på hur stor faran 

är.
220
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Ett straffbud som bara förutsätter fara för en skada på ett skyddsintresse utvidgar det 

straffsanktionerade området i förhållande till ett straffbud som endast kriminaliserar 

skada på samma skyddsintresse och bildligt talat ökar avståndet mellan det beteendet 

som straffbeläggs i förhållande till det beteendet som straffbudet önskar förhindra.
221

  

 När ett visst intresse är så viktigt att skydda att även beteenden som ännu inte 

orsakat någon skada på det kriminaliseras måste det tillåtna avståndet mellan beteendet 

och skadan på något sätt ändå begränsas. Alla gärningar som riskerar att skada något 

visst intresse kan knappas kriminaliseras. Därför ställer förberedelsebrottet (och de 

övriga förstadiebrotten) krav på att det genom gärningsmannens gärning finns en typ av 

kvalificerad fara för att ett brott ska fullbordas. Att förstadiebrotten bygger på fara för 

skada innebär alltså en utvidgning av det kriminaliserade området, samtidigt som det 

kvalificerade farerekvisitet begränsar hur stor faran måste vara för att ett beteende 

faktiskt ska vara straffvärt.
222

  

Särskilt framträdande hos problemområdet är att förberedelsebrottet i BrB 23:2 vilar 

på objektiv grund, där faran för brottets fullbordan är minst lika konstituerande för 

ansvar som gärningsmannens uppsåt. En gärningsmans uppsåt har ingen betydelse för 

straffansvar, om inte konkret fara för brottets fullbordan förelegat. Hur farerekvisitet har 

konstruerats och hur det tillämpas har alltså mycket stor betydels för den roll som det 

osjälvständiga förberedelsebrottet spelar i skapandet av en straffrättslig buffertzon. Som 

visas nedan försvåras dock bedömningen av att det inte är helt klart vilken betydelse 

farerekvisitet har på förberedelsebrottets tillämpningsområde. Bland annat är det 

exempelvis oklart hur det tidsmässiga avståndet mellan förberedelsegärning och det 

planerade fullbordade brottet ska bedömas. Vidare förhåller det sig så att domstolarna i 

vissa fall har använt sig av en terminologi som ger anledning att tro att det i vissa fall 

krävs en mycket liten fara för brottets fullbordan för att en gärningsman ska kunna 

hållas ansvarig. 
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7.2 Konkret fara och andra typer av faror 

 

Farerekvisitet för förberedelsebrottet och stämplingsbrottet i BrB 23:2 st. 3 ställer upp 

ett krav på att det ska ha förelegat mer än ringa konkret fara för brottets fullbordan vid 

gärningstillfället. Ur en lagteknisk synvinkel är konkret fara den form av fara som ligger 

närmast faktisk skada (eller fullbordat brott). För att konkret fara för brottets fullbordan 

ska föreligga måste det nämligen vara existensiellt
223

 möjligt samt plausibelt att en viss 

gärning leder till en viss följd. Det är då nödvändigt att först klarlägga vilket tillstånd 

världen befinner sig i när en viss gärning företas. Sedan är det nödvändigt att utreda 

vilka förändringar i världen som är nödvändiga för att upprätta en orsaksrelation mellan 

gärningen och följden. Slutligen är frågan om det händelseförlopp som gör att en viss 

gärning leder till en viss följd är plausibelt.
224

 

Konkret fara förutsätter alltså att de måste vara existensiellt möjligt att en gärning 

ska leda till en viss följd. Bedömningen görs utifrån all tillgänglig kunskap om världens 

beskaffenhet vid gärningstillfället, med beaktande av naturlagar, tekniska möjligheter 

och alla andra kända kunskaper. Till skillnad från vad som gäller när man talar om risk, 

är det alltså inte gärningsmannens uppfattning om vad som är existensiellt möjligt som 

är av betydelse.
225

  

Det innebär att om det finns en mycket grundläggande brist i brottsplanen, exempel-

vis om någon planerar att med ett vapen mörda någon som redan vid 

förberedelsegärningen är död, så är det inte existensiellt möjligt att förberedelse-

gärningen leder till det fullbordade brottet och faran är därför utesluten. Bedömningen 

huruvida det är existensiellt möjligt att en viss gärning kan leda till en viss följd 

innefattar inte någon sannolikhetsbedömning och är på det sättet absolut. Antingen är 

det existensiellt möjligt att en gärning leder till en viss följd eller så är det inte det. Om 

brottsoffret vid förberedelsegärningen däremot hade varit vid liv, hade det därför varit 

existensiellt möjligt att gärningen skulle leda till ett fullbordat brott i form av mord. 

För att det ska föreligga konkret fara måste det också vara plausibelt att en viss gärning 

ska leda till en viss följd. I sådana fall är frågan om det också är plausibelt att 
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förberedelsegärningen ska leda till det fullbordade brottet. Som ett begrepp som ger 

utryck för sannolikhet innefattar inte plausibilitet något annat än att det ska finnas en 

rimlig risk för att X ska leda till Y. Något kan framstå som osannolikt, men det kan ändå 

vara plausibelt.
226

 Huruvida något är plausibelt ska bedömas utifrån all tillgänglig 

kunskap, och inte utifrån gärningsmannens uppfattning om vad som är möjligt eller 

inte.
227

 

Om istället farebedömningen bygger på abstrakt fara, så bortses från vissa faktiska 

omständigheter och istället bygger möjlighetsrelationen mellan gärning och följd på det 

”typiskt eller genomsnittligt farliga” hos gärningen.
228

 Det kan också förekomma 

straffbud som bygger på presumerad fara. Där ligger farebedömningen helt på 

normgivningsplan, och vissa beteenden straffbeläggs alldeles oavsett om de i det 

enskilda fallet faktiskt orsakat fara för någon skada.
229

 Hos straffbud som använder sig 

av abstrakt eller presumerad fara ligger således det beteende som kriminaliseras 

potentiellt mycket långt ifrån den skada som önskas förhindras. Även om de två senare 

typerna av farerekvisit inte är sådana som lagstiftaren använt sig av vid osjälvständiga 

förstadiebrott, kan deras förekomst belysa att det krav på konkret fara för brottets 

fullbordan som uppställs innebär en begränsning av det område som förstadiebrotten 

kriminaliserar. Kravet på en konkret fara ställer högre krav på möjlighetsrelationen som 

måste finnas mellan förberedelsegärningen och det fullbordade brottet, eftersom det 

åtminstone inte går att bortse från de faktiska omständigheterna som förelåg vid 

gärningstillfället. 

 

 

7.3 Farerekvisitet i BrB 23:2 st. 3 

 

Enligt BrB 23:2 st. 3 ska ansvar för förberedelse eller stämpling inte utdömas om faran 

för brottets fullbordan vid gärningstillfället var ringa. Med andra ord måste faran för 

brottets fullbordan vid gärningstillfället vara mer än ringa.  Till skillnad från vad som 

gäller för försöksbrottet spelar det inte någon roll om faran endast var utesluten på 

grund av tillfälliga omständigheter. Med fara avses i bestämmelsen konkret fara. Det 
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innebär att en otjänlig förberedelse inte är straffbar och det är exempelvis inte möjligt 

att begå förberedelse till giftmord, om giftet visar sig vara en ofarlig substans.
230

  

Bedömningen huruvida faran för brottets fullbordan var mer än ringa ska knytas till 

den tidpunkt eller tidsperiod då förberedelsegärningen eller stämplingsgärningen 

utfördes. En fara som vid gärningstillfället var mer än ringa men senare blir ringa kan 

alltså föranleda ansvar.
231

 Det illustreras av NJA 1996 s. 93 som gällde förberedelse till 

grov misshandel. Ett antal gärningsmän hade tillverkat brandbomber, som de sedan tog 

med sig till en annan ort för att använda vid en manifestation där de befarade slagsmål. 

Trots att de inte tagit med sig tändmaterial till bomberna, samt avsett förvara bomberna 

i en låst bil under manifestationen ansågs faran för brottets fullbordan vara mer än ringa 

eftersom bedömningen relaterade till den tidpunkt då bomberna tillverkades. Om faran 

vid gärningen är ringa och först senare blir större är ansvar däremot uteslutet, eftersom 

farebedömningen ska anknyta till gärningstillfället.
232

  

Det har framhållits att det faktum att förberedelsegärningen tidsmässigt kan företas 

långt innan brottet ska fullbordas innebär att faran för brottets fullbordan ofta är mer än 

ringa. Det tidsmässiga avståndet gör att det finns många sätt på vilket brottet kan 

fullbordas, och ju fler potentiella vägar det finns mellan en gärning och en följd, desto 

större är sannolikheten att förberedelsegärning eller stämplingsgärning X ska leda till 

fullbordat brott Y. Å andra sidan kan det tidsmässiga avståndet göra att brottets 

fullbordan är villkorad på olika sätt, vilket påverkar sannolikheten och därmed faran för 

att brottet ska fullbordas.
233

  

Vissa brott, såsom kidnappning, kräver ofta mer planering än andra.  

Förberedelsehandlingar kan då börja företas mycket långt tillbaka i tiden, räknat från då 

brottet ska fullbordas. Just brottets komplicerade natur, ”mycket ska klaffa”, gör att det i 

början av planeringsfasen kan finnas en mycket liten fara för att brottet faktiskt kommer 

att fullbordas. När gärningsmannen gradvis arbetar sig igenom alla de moment som 

krävs på förberedelsestadiet och övervinner eventuella hinder som finns på vägen mot 

det fullbordade brottet, ökar också faran för att brott ska fullbordas. Alltså kan det vid 

ett tidigt stadium av förberedelser endast finnas en ringa fara för brottets fullbordan, 

men denna fara kan öka till att vara mer än ringa när slutet av planerings- och 

förberedelsefasen börjar närma sig. Att gärningsmannen har genomfört en lång och 
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komplicerad planeringsfas kan också indikera att han verkligen avser fullfölja brottet, 

och därmed att faran för brottets fullbordan är mer än ringa.
234

  

I propositionen till den senaste ändringen av BrB 23:2 har uttalats att när en 

förberedelsegärning företas nära inpå den tidpunkt då brottet är tänkt att fullbordas, är 

faran för brottets fullbordan generellt sett större än om avståndet mellan 

förberedelsegärningen och det tänkta fullbordade brottet är stort.
235

 Med hänsyn till vad 

som anförts i stycket ovan kan det verka något förvirrande. Å ena sidan indikerar ett 

stort avstånd att det finns många alternativa sätt att fullborda brottet på, och faran blir 

större. Å andra sidan indikerar också ett kort avstånd att faran kan vara stor, eftersom 

det korta avståndet gör att färre nya hinder kan ställas i vägen för brottets fullbordan. I 

det senare fallet är det dock så att om det faktiskt förekommer ett hinder, torde det på 

grund av det korta avståndet finnas färre alternativ kvar på vilket brottet kan fullbordas. 

Som framgår är det alltså svårt att komma till någon definitiv slutsats om vilken 

betydelse det tidsmässiga avståndet mellan förberedelsegärningen och det tänkta 

fullbordade brottet har för farebedömningen. 

 

 

7.3.1 Gärningsmannens uppsåt och farebedömningen 

 

Som antytts ovan kan bestämdheten i gärningsmannens uppsåt att utföra det fullbordade 

brottet påverka farebedömningen. Eftersom förberedelsegärningen kan företas långt 

innan brottet ska fullbordas och farebedömningen ska ske vid denna i vissa fall tidiga 

tidpunkt, måste gärningsmannens uppsåt vara så bestämt att faran för brottets fullbordan 

verkligen är mer än ringa. För det första kan gärningsmannens tilltro till sin egen 

förmåga att utföra brottet vara så liten att faran för brottets fullbordan är ringa. Ett 

exempel kan vara då någon som lider av ett allvarligt funktionshinder med små chanser 

till bättring bestämmer sig för att utföra ett brott som förutsätter god fysisk förmåga. Är 

han då själv medveten om att det är osannolikt att han kommer att tillfriskna och kunna 

utföra brottet, torde obestämdheten i hans uppsåt vara så stor att faran för brottets full-

bordan är ringa. Å andra sidan torde det kunna följa redan av att det objektivt sett inte är 

plausibelt att han kommer kunna fullborda brottet, men det illustrerar att 
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gärningsmannens uppsåt kan vara villkorat på så sätt att det påverkar fare-

bedömningen.
236

 

Å andra sidan kan ett mycket bestämt uppsåt att fullborda ett brott hos en 

gärningsman i kombination med att brottet inte är närmare konkretiserat innebära att 

fara för brottets fullbordan är mer än ringa. Har gärningsmannen bestämt sig för att råna 

någon, vem som helst, istället för en viss person, är ju brottets fullbordan inte beroende 

av att någon viss person ska befinna sig på en viss plats vid en viss tidpunkt och så 

vidare. Faran för att gärningsmannen ska fullborda ett inte närmare konkretiserat 

rånbrott kan då vara större än ringa.
237

 

På ett logiskt plan torde det i fall av egenförberedelse vara svårt att särskilja 

uppsåtsbedömningen från farebedömningen, eftersom gärningsmannens uppsåt alltid är 

beroende av att han faktiskt tror att han kan komma att utföra det fullbordade brottet. 

Har gärningsmannen uppställt villkor som påverkar huruvida han kommer att utföra det 

fullbordade brottet, måste dessa beaktas såsom en fråga som påverkar styrkan i 

gärningsmannens uppsåt lika mycket som det påverkar faran för brottets fullbordan.
238

 

Förhållandet är dock ett annat när gärningsmannen främjar ett brott som någon annan 

ska utföra. I sådana fall har det i doktrinen framhållits att det bör vara av avgörande 

betydelse för frågan om mer än ringa fara för brottets fullbordan förelegat att den 

främjade eller anstiftade faktiskt har för avsikt att fullborda brottet.
239

 I förarbetena 

uttalas att i fallet när någon exempelvis lämnar vederlag till någon med uppsåt att främja 

mord och personen som tar emot pengarna aldrig avsett utföra mordet är faran för 

brottets fullbordan ringa.
240

 

 

 

7.3.2 Farligheten hos ett hjälpmedel 

 

I förarbetena till BrB 23:2 har det uttalats att om en förberedelsegärning består av 

befattning med ett särskilt farligt hjälpmedel, kan hjälpmedlets farlighet i sig indikera 

att faran för brottets fullbordan är större än om befattningen hade avsett något mer 
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ofarligt.
241

 Detta torde i och för sig vara en rimlig utgångpunkt med hänsyn till att 

lagstiftaren i de ursprungliga motiven angav att förberedelsebestämmelsen skulle 

omfatta handlingar som med hänsyn till risken för tillkomsten av brott är 

samhällsfarliga till sin typ.
242

  

Befattning med ett farligt hjälpmedel torde i den bemärkelsen vara just en sådan 

handling, särskilt när hjälpmedelet inte har några alternativa användningsområden. Är 

ett hjälpmedel mycket komplicerat att anskaffa eller tillverka, torde det också indikera 

en större fara för brottets fullbordan. Samtidigt är det i sådana fall svårt att hävda att det 

är hjälpmedlets farlighet i sig som är avgörande för huruvida faran för brottets 

fullbordan är mer än ringa. I själva verket torde det vara så att det faktum att 

gärningsmannen befattat sig med ett hjälpmedel som är särskilt farligt speglar styrkan i 

hans avsikt att fullborda ett brott, vilket kan göra att faran för brottets fullbordan är mer 

än ringa. Kanske är det så att hjälpmedlets farlighet inte har någon vidare betydelse än 

att det speglar styrkan i gärningsmannens uppsåt. 

I NJA 1996 s. 244 som gällde förberedelse till misshandel har domstolen emellertid 

tagit hänsyn till farligheten hos hjälpmedlet vid farebedömningen. Gärningsmannen 

avsåg använda en slangbomb som kastas mot sitt mål. Svag sprängverkan i kombination 

med att antändningsmekanismen gjorde det osannolikt att bomben skulle explodera nära 

någons ansikte gjorde att faran för brottets fullbordan bedömdes som ringa. Domstolen 

noterade att om brottet fullbordats skulle det kunna vara att bedöma som ofredande, ett 

brott som dock inte är straffbelagt på förberedelse-stadiet. Det sagda illustrerar också att 

det är av betydelse vilket brott farebedömningen relaterar till. I samma mål bedömdes 

faran för brottets fullbordan vara mer än ringa avseende rökbomber som skulle kastas in 

i en folkmassa, eftersom man enligt domstolen inte kan bortse från risken för 

brännskador på människor som befinner sig i närheten.  

I målet hade gärningsmannen överlämnat rökbomberna till två personer som aldrig 

avsett använda bomberna, vilket de dock inte berättade för gärningsmannen. Faran för 

brottets fullbordan var vid överlämnandet därför mer än ringa. Farebedömningen i HD 

har alltså skett utifrån hjälpmedlens tekniska funktion och plausibiliteten för att 

bomberna ska åstadkomma en sådan skada som motsvarar misshandel. Att domstolen 

låter hjälpmedlens tekniska funktion vara avgörande vid farebedömningen är avhängigt 
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att domstolen konstaterat att gärningsmannen haft uppsåt att själv använda bomberna, 

respektive att personerna som mottagit bomberna avsett använda dem. 

Vad gäller slangbomberna konstaterade domstolen att det endast fanns en mycket 

liten risk för att bomberna skulle explodera så nära någons ansikte att en skada 

motsvarande misshandel skulle uppkomma. En mycket liten risk måste anses innebära 

att faran endast är ringa, med hänsyn till den grad av plausibilitet som krävs för konkret 

fara. Vad gäller rökbomberna menar HD att man inte kan bortse från risken att dessa 

kan åstadkomma sådana skador som motsvarar misshandel. Domstolen menar alltså att 

en risk man inte kan bortse ifrån motsvarar (mer än ringa) konkret fara.  

Att närmare försöka precisera vad mer än ringa fara innebär är svårt. I förarbetena 

ges inte någon mer utförlig vägledning. Där nämns att förberedelsegärningar som är 

mycket avlägsna i tiden eller fall då ytterligare åtgärder krävs för brottets fullbordan kan 

medföra att faran för brottets fullbordan är ringa. I övrigt hänvisas till praxis.
243

 I många 

fall ger dock inte domstolen någon särskilt utförlig motivering till varför faran för 

brottets fullbordan är ringa eller mer än ringa.
244

 

 I andra fall har domstolar satt gränsen för när faran är mer än ringa lågt. Framförallt 

är det kravet på en viss grad av plausibilitet som domstolarna i de nedan redovisade 

fallen har satt mycket lågt, i vissa fall så lågt att konkret fara kan föreligga endast om en 

viss följd är existensiellt möjlig. Det innebär att även förberedelsegärningar där 

sannolikheten för att ett fullbordat brott ska komma till stånd är mycket liten omfattas 

av kriminaliseringen. Att urholka farerekvisitets betydelse som begränsning av 

förberedelsebrottets tillämpningsområde är problematiskt. Om faran anses vara mer än 

ringa trots att plausibiliteten för brottets fullbordan är mycket låg eller utesluten betyder 

det i princip att otjänliga förberedelseser kan omfattas av bestämmelsen, vilket inte är 

förenligt med vad som uttalats i motiven till förberedelsebestämmelsen.
245

  

 

 

7.3.3 Mer än ringa fara vid förberedelse genom främjade 

 

I en rad rättsfall har domstolarna använt sig av en terminologi i sina farebedömningar 

som inte kan sägas leva upp till kravet på mer än ringa (konkret) fara. Även om 
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bedömningarna i sak kan vara korrekta, indikerar formuleringarna att en mycket låg 

grad av sannolikhet för brottets fullbordan kan vara tillräckligt, vilket är problematiskt 

med hänsyn till att en sådan tolkning urholkar den begränsande funktion som 

farerekvisitet har på förberedelsebrottets tillämpningsområde.
246

 Nedan redogörs för två 

rättsfall där gärningsmannen främjar annans brott. 

 

 

7.3.4 Utesluten och uppenbart osannolik fara för brottets 

fullbordan 

 

I hovrättsdomen som finns refererad SvJT 1980 rf s. 20
247

 hade O vid två tillfällen 

överlämnat en pistol till X för att denne skulle döda L. X fullföljde vid dessa två 

tillfällen aldrig planen och lämnade åter pistolen till X med hänvisning till att han inte 

lyckats lokalisera L. Han hade emellertid provskjutit pistolen. Några veckor senare gav 

O istället X uppdraget att döda F. O såg till att X genom en mellanman A fick en pistol. 

O, X och en tredje person J begav sig sedan till N som var arbetsgivare till F, för att 

söka kunskap om var F befann sig och berättade samtidigt för N att F skulle ”knäppas”. 

När de sedan av N fått reda på att F befann sig vid sitt fritidshus på en ö, fortsatte X 

och J till ön men stannade vid färjeläget och utförde aldrig uppdraget. X lämnade 

pistolen till J för vidarebefordran till X, och sade senare till O att han inte kunnat utföra 

uppdraget för att det var för riskfyllt. X uppgav senare att han aldrig haft för avsikt att 

döda vare sig L eller F utan endast gjorde som han blev tillsagd av rädsla för O. Vid 

frågan huruvida faran för brottens fullbordan var ringa, ansåg TR:n att så endast var 

fallet om det var uteslutet att X skulle fullborda brottet. Med hänsyn till att X tidigare 

erbjudit sig att begå grövre brott, uttalat önskan om att döda sin före detta flickvän samt 

varit delaktig i diskussioner om lämpliga mordvapen var det inte enligt TR:n uteslutet 

att han någon gång under uppdragsperioden faktiskt övervägt att utföra brotten. Faran 

för brottets fullbordan var därför mer än ringa.  

I farebedömningen gick HovR:n vidare på samma linje, men formulerade om 

farekravet så att faran skulle vara ringa endast om det var uppenbart osannolikt att X 

skulle genomföra något av brotten. HovR:n konstaterade att X vidtagit vissa åtgärder 
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som objektivt sett var särskilt ägnade att ingå som ett led i utförandet av brottsplanen, 

såsom att ringa och försäkra sig om att L var ensam. I förhållande till mordplanerna på 

F hade X åkt runt tillsammans med J för att leta efter F, eftersom J kunde identifiera 

denne. Dessutom hade X provskjutit de vapen han utrustats med. Det var därför inte 

uppenbart osannolikt att X ”vid något tillfälle övervägt att söka genomföra morden”. O 

hade å sin sida avslutat sin förberedelsegärning, eftersom han gjort allt som krävdes av 

honom för att främja det brott X avsåg begå. O dömdes således för förberedelse till 

mord.  

Det anmärkningsvärda i fallet är att domstolarna givit ”ringa fara” innebörden 

uteslutet respektive uppenbart osannolikt. För att det ska föreligga mer än ringa fara 

krävs det alltså endast att det enligt TR:n inte varit uteslutet och enligt HovR:n att det 

inte varit uppenbart osannolikt att brottet skulle fullbordas. Endast en mycket liten 

sannolikhetsgrad skulle alltså krävas för att faran för brottets fullbordan skulle vara mer 

än ringa. Det kan inte anses vara förenligt med uppfattningen att mer än ringa (konkret) 

fara åtminstone torde innebära konkret fara av normalgraden, vilket som i termer av 

sannolikhet kan formuleras som att något ska vara ”plausibelt i beaktansvärd grad”.
248

 

Som Asp noterar är det faktum att TR:n likställer ringa fara med att något är uteslutet 

över huvud taget inte förenligt med definitionen av konkret fara, som ju förutsätter 

existensiell möjlighet. Dessutom är det ett besvärande faktum att domstolen inte 

resonerat utifrån huruvida X avser fullborda brotten, utan huruvida det funnits mer än 

ringa fara för att han överhuvud taget övervägt att fullborda brotten. För att det ska 

kunna föreligga mer än ringa fara för brottets fullbordan torde det krävas mer av X än 

att han endast övervägt att utföra brottet. Att överväga att fullborda ett brott torde ju 

innebära att faran för att brottet ska fullbordas är mindre än om gärningsmannen haft för 

avsikt att fullborda brottet.
249

  

Hoflund har anmärkt att domstolen gjort farebedömningen (i förhållande till 

huruvida O gjort sig skyldig till brott) så att de frågat sig om fara för brottets fullbordan 

förelegat under den tidsperiod X innehaft uppdraget och vapnet. I stället borde 

farebedömningen relaterat till den tidpunkt då O överlämnade vapnet till X. Efter det 

ligger kontrollen över brottets fullbordan inte längre i händerna på O.
250

 Fallet är alltså 

knappast vägledande för hur mer än ringa fara bör tolkas. Däremot belyser domen att 
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det i fall av främjande av brott är den tilltänkte gärningsmannens avsikt att fullborda 

brottet som till stor del är föremål för farebedömningen.
251

 

 

 

7.3.5 Mer om utesluten fara 

 

Även i RH 1994:24 resonerade HovR:n i delen rörande farebedömning i termerna av 

huruvida det var uteslutet att brottet skulle fullbordas eller inte. M hade i april 1993 

bestämt att tillsammans med annan kidnappa P med uppsåt att utöva utpressning. Han 

mottog under samma månad förlag och befattade sig med hjälpmedel för brottet. 

Kidnappningen skulle ske med hjälp av tre ryssar, som i april ännu inte förmåtts att resa 

till Sverige. Det framkom senare att de tre ryssarna aldrig haft för avsikt att medverka 

till brottet, vilket dock inte framgick för M förrän mycket nära inpå den tidpunkt då 

brottet var avsett att fullbordas.  

Enligt HovR:n skulle farebedömningen ske (med hänvisning till NJA 1981 s. 1057) 

enligt de förhållanden som förelåg i april 1993 och framåt i tiden, alltså som tidigast då 

M mottog förlag och hjälpmedel för kidnappningen. Domstolen konstaterade sedan att 

trots att de tre ryssarna aldrig avsett medverka till brottet, var det vid den tidpunkt 

farebedömningen relaterar till inte uteslutet att M hade kunnat planera brottet på ett sätt 

som inte krävde de tre ryssarnas medverkan. Faran för brottets fullbordan var därför mer 

än ringa. På samma sätt som TR:n i SvJT 1980 rf s. 20 resonerar alltså domstolen så att 

mer än ringa fara förelegat vid gärningstillfället eftersom det inte varit uteslutet att 

brottet kunnat fullbordas på något annat sätt.  

Bedömningen i det nyss nämnda fallet kräver förvisso en ännu lägre grad av 

sannolikhet eftersom farebedömningen där relaterar till huruvida personen som ska 

fullborda brottet ens övervägt att göra så, men att ens resonera i termer av att något är 

uteslutet är inte förenligt med kravet på konkret fara. Anmärkningsvärt är att TR:n som 

första instans också dömde M för förberedelse till människorov, men utan att göra 

någon uttrycklig farebedömning över huvud taget.
252
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Sammanfattningsvis är det alltså svårt att komma fram till någon generell slutsats om 

när faran för ett brotts fullbordan är mer än ringa, men det går att skilja på fall av 

egenförberedelse och fall då gärningsmannen främjar någon annans brott. Som påvisats 

i rättsfallen ovan är det tidsmässiga avståndet mellan förberedelsegärningen och 

tidpunkten då brottet kan tänkas fullbordas av betydelse. Ett långt tidsmässigt avstånd 

mellan förberedelsegärning och fullbordat brott innebär för det första att det finns 

många sätt på vilket brottet kan fullbordas. Det torde därför finnas en ganska hög grad 

av plausibilitet för att brottet faktiskt på något sätt ska kunna fullbordas. Samtidigt 

innebär ett långt tidsmässigt avstånd att brottsplanen ofta är villkorad på olika sätt, och 

vissa hinder på vägen mot det fullbordade brottet måste övervinnas.  

Det måste då vid förberedelsegärningen objektivt sätt framstå som plausibelt att 

dessa villkor eller hinder inte hindrar att brottet fullbordas. Är det existensiellt möjligt 

och har gärningsmannen genom tanke och gärning visat en verkligt stark avsikt att 

fullborda brottet innebär det att faran för brottets fullbordan är mer än ringa. Består 

gärningsmannens förberedelsebrott av att främja brott, är frågan om mer än ringa fara 

förekommit beroende av att den tilltänkta gärningsmannen faktiskt har för avsikt att 

fullborda ett brott. 

Genom den terminologi domstolarna ofta använder får läsaren emellertid intrycket av 

att den viktigaste komponenten i begreppet ”mer än ringa fara” är huruvida brottet är 

existensiellt möjligt att genomföra, snarare än sannolikheten för att så faktiskt ska ske. 

Att ringa fara exempelvis förutsätter att något är ”uppenbart osannolikt” ger ett mycket 

litet utrymme för när en förberedelsegärning eller en stämplingsgärning inte innebär 

konkret fara för ett brotts fullbordan. Det innebär att farerekvisitets betydelse som 

begränsning av förstadiebrottens tillämpningsområde krymper, vilket är problematiskt 

eftersom det ökar avståndet mellan det beteende som straffbudet önskar förhindra och 

det beteende som faktiskt kriminaliseras.  

Vid sådana förhållanden riskerar gärningar som varken är särskilt straffvärda eller 

klandervärda att beläggas med straff. Det är nämligen viktigt att just farerekvisitet i 

förberedelsebrottet ges en klar innebörd, eftersom det är förhållandet att en 

förberedelsegärning innebär en fara för skada som legitimerar bestämmelsens existens. 

Kravet på mer än ringa fara kan ju sägas vara det yttersta uttrycket för att endast ett ont 

uppsåt eller befattning med vissa föremål inte är tillräckligt för förberedelseansvar: det 

krävs också att gärning faktiskt hotar eller kränker ett visst skyddsintresse. 
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8 Avslutande kommentarer 

 

För det första bör påpekas att gränsen för det område som straffbeläggs i och med det 

osjälvständiga förberedelsebrottet givetvis är avhängig alla de självständiga straffbud 

varmed BrB 23:2 är tillämpligt. Syftet med uppsatsen har inte varit att analysera den 

exakta stoleken på den buffertzon som förberedelsebestämmelsen skapar kring 

respektive straffbuds skyddsintresse. Det är tveksamt om någon sådan precis analys 

över huvud taget låter sig göras.  

Istället har inledningsvis ett antal förutsättningar för när det överhuvudtaget kan 

anses motiverat att kriminalisera något såsom förberedelse presenterats. Utgångs-

punkten har då varit att avgörande frågor för när kriminalisering är ett acceptabelt medel 

för social kontroll är vikten hos ett skyddsintresse, straffvärdet hos en viss gärning samt 

avståndet mellan skyddsintresset och gärningen. Det osjälvständiga förberedelsebrottet 

är en del av den straffrättsliga buffertzon som bör finnas kring vissa skyddsintressen, 

men det är likväl viktigt att bestämmelsen endast kriminaliserar beteenden som faktiskt 

är straffvärda. Bestämmelsen kriminaliserar förberedelsegärningar i förhållande till en 

rad mycket skilda brottstyper vars grader av allvarlighet visar stora variationer. BrB 

23:2 har därför konstruerats med en självständig gärningsbeskrivning där endast vissa 

straffvärda förberedelsegärningar omfattas, med syftet att begränsa bestämmelsens 

tillämpningsområde till bara de mest allvarliga gärningarna.  

Utgångspunkten vid det osjälvständiga förberedelsebrottets tillkomst var att endast 

ett uppsåt att föröva ett brott tillsammans med en fara för att så skulle ske inte var 

tillräckligt klandervärt för att föranleda straff. Som visats i uppsatsen är den krets av 

förberedelsegärningar som numera omfattas av BrB 23:2 tämligen vidsträckt, särskilt 

vad gäller befattning med hjälpmedel. I vissa fall synes det vara så att gärningsmannens 

avsikt med ett visst föremål är av betydelse för huruvida det utgör ett hjälpmedel eller 

inte. Det står inte heller helt klart vilka olika typer av befattningar med förlag och 

vederlag som omfattas, där bestämmelsen i vissa fall lämnar utrymme för en tolkning 

där en förberedelsegärning inte behöver företas i förhållande till ett fullbordat brott i 

gärningsmannaskap.  

Vidare har det visats att farerekvisitet som är konstitutivt för straffvärdet hos en 

förberedelsegärning, och det som överhuvudtaget legitimerar existensen av 

kriminaliseringen av förberedelsegärningar, i flera fall har fått en minskad betydelse 
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genom att kravet på vad som utgör mer än ringa konkret fara har satts mycket lågt. I och 

med att farekravet i vissa fall kan sättas mycket lågt riskerar också gärningar med lågt 

straffvärde att omfattas av BrB 23:2. 

Utan att precis slå fast hur stor den buffertzon förberedelsebrottet bildar är, går det 

ändå att konstatera att gränserna för det område förberedelsebrottet kriminaliserar i 

många fall får anses vara ganska oklara. Som slagits fast är det problematiskt ur 

rättssäkerhetssynpunkt. Konformitetsprincipen och legalitetsprincipen innebär att straff 

endast får drabba den som haft tillfälle och förmåga att rätta sig efter lagen. När det inte 

finns tydliga gränser för vilka typer av gärningar som förberedelsebrottet omfattar 

innebär det betydande svårighet för individen att avgöra vad som är kriminaliserat, och 

det är omoraliskt att straffa någon som inte haft en chans att rätta sig efter lagen.  

Det finns också anledning att tro att bestämmelsens allmänpreventiva effektivitet 

begränsas av att det i flera fall är tämligen oklart vilka beteenden som kriminaliseras. 

För att ett straffbud ska verka avskräckande måste rimligtvis normkännedomen hos 

allmänheten vara hög. Å andra sidan gör förberedelsebrottets oklara gränser att 

möjligheterna att genom bestämmelsen ingripa mot oönskade beteenden ökar. Detta 

sker dock också till priset av minskad rättsäkerhet. Således kan det konstateras att den 

utveckling som skett av det osjälvständiga förberedelsebrottet, både i rättstillämpningen 

men framförallt genom reformen 2001 är symptom på icke önskvärda offensiva 

tendenser inom straffrätten.  
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Källförteckning 

 

Offentligt tryck 

 

Prop. 1948:80 Förslag till lag om ändring i strafflagen mm 

Prop. 1972:96 Förslag till lag om ändring i brottsbalken 

Prop. 1982/83:141Om ändringar i narkotikastrafflagen 

Prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande 

Prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag mm 

Prop. 2000/01:85 Förberedelse till brott mm 

Prop. 2008/09:149 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften 

SOU 1940:19 Förslag till ändrad lagstiftning om straff för försök tillbrott, jämte 

motiv 

SOU 1944:69 Med förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten 

SOU 1992:61 Ett reformerat åklagarväsende 

SOU 1996:185 del I-II Förberedelse till brott mm 

SOU 2013:38 del II Vad bör straffas?  
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