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1. Introduktion 

1.1 Inledning och syfte 
 
All that is gold does not glitter, 

not all those who wander are lost 

- Riddle of the strider1 

 

Jag ska bege mig ut på en vandring i straffrättens gränsland. En vandring utan karta och 

kompass. Det finns vissa riktmärken men ingen tydlig uppfattning var de ska placeras. 

Några har vandrat tidigare i området utan att bringa klarhet. Målet med min vandring är 

att utreda, i den mån det går, gränsen mellan det straffria och medhjälpsansvar. 

 

Gränsen kan även uttryckas som den nedre gränsen för medhjälp.2 Den nedre gränsen 

för medhjälp kännetecknas i dagsläget framförallt av två äldre fall: NJA 1963 s. 574 och 

NJA 1984 s. 922 även kallade ”Rockfallet” och ”Raggarbilsfallet”. Dessa har medfört 

en diskussion vilken dock får anses vara ofullständig. Diskussionen har besått i 

konstateranden av vad en lägsta nivå i dessa enskilda fall torde vara men inte mer än så. 

Avsaknaden av en djupare analys där gränsen undersöks med en mer generell 

infallsvinkel är tydlig. 

 

Syftet med uppsatsen är att genom en rättsdogmatisk metod bringa ljus på gränsen 

mellan det straffria och den nedre gränsen för medhjälp. För att nå syftet har jag valt att 

behandla dessa delfrågor: 

 

• Finns det någon och i så fall vad är den generella nedre gränsen för medhjälp? 

o Vad krävs hos en medhjälpare för att ett främjande ska föreligga? 

o Vad krävs hos gärningsmannen för att medhjälpsansvar ska utgå? 

• Hur påverkar omständigheter i det enskilda fallet bedömningen för den nedre 

gränsen för medhjälp? 

o Hur sker bedömningen i praxis? 

                                                
1 Av Bilbo Baggins, se även J.R.R. Tolkien, Lord of the rings, The fellowship of the ring, UK: George 
Allan & Unwin, 1954, kap. ”Strider” och ”The Council of Elrond”. 
2 Båda versionerna av gränsen kommer tillämpas parallellt.  
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o Finns det några generella omständigheter vilka är genomgående 

förekommande i praxis? 

 

Mitt mål är att genom att besvara ovan anförda delfrågor sakta kunna närma mig 

gränsen och bringa klarhet. Huruvida en fullständig klarhet kommer nås är oklart men 

jag hoppas i vart fall kunna tydliggöra vilka omständigheter som är av vikt och vad de 

innebär.  

 

 

1.2 Metod 
 

Att författa en uppsats i ett ämne vilket sparsamt har behandlats kräver en välgrundad 

metod. Detta främst för att minimera misstagen, undvika felaktiga slutsatser och skapa 

kontinuitet i arbetet. Det krävs en ödmjuk inställning vid konstateranden, resonemang 

och slutsatser. 

 

Metoden som kommer tillämpas för undersökningen är rättsdogmatisk och jag kommer 

utgå från Jareborgs definition. Jareborg menar att rättsdogmatik beskrivs, kortfattat, som 

en rekonstruktion av rättssystemet.3 Vidare menar Jareborg att vetenskap i regel går ut 

på att finna nya svar och bättre lösningar vilket även stämmer in på rättsdogmatik. 

Rättsdogmatik är buden till ett visst system, det vill säga lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin, och således får svaren på det vetenskapliga syftet sökas internt. Vad 

rättsdogmatiken fyller för funktion är således att undersöka, kontrollera och analysera 

vad lagstiftaren stadgat och vad domstolar dömt. 4 

 

Sammanfattningsvis kommer således uppsatsen vara uppbyggd kring en rättsdogmatisk 

metod. Undersökningen kommer alltså ut gå från lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. 

Via dessa rättskällor vill jag systematisera gränsen mellan det straffria och 

medhjälpsansvar och på så vis nå djupare in i rättsvetenskapen och således finna nya 

svar. 

                                                
3 N. Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, Stockholm: SvJT 2004, s. 4. 
4 N. Jareborg, 2004, s. 5. 
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1.3 Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel: 1. Medverkan, 2. Den brottsfrämjande handlingen 

och nedre gränsen för medhjälp, 3. Redovisning av nyckelpraxis, 4. Analys och 5. 

Avslutande tankar. Syftet med denna uppdelning är att inleda uppsatsen brett för att mer 

och mer smalna in på uppsatsens huvudsakliga fråga. 

 

Det första kapitlet kommer att på ett allmänt plan behandla grunderna för medverkan. 

Kapitlet utgör grunden för uppsatsen undersökande del. I det andra kapitlet kommer 

uppsatsen börja styra in mot syftet och börja problematisera dels kring vad ett 

främjande egentligen är och dels kring övrig problematik5. Kapitlet innehåller även en 

redovisning av de så kallade huvudfallen vilka får ses som en sammanställning av olika 

problemformuleringar där den nedre gränsen för medhjälp ställs på sin spets i olika 

situationer av medhjälp. Det tredje kapitlet består av en omfattande praxisredovisning. 

Den praxis som redovisas har olika betydelser där vissa behandlar den nedre gränsen för 

medhjälp som huvudfråga medan vissa behandlar en intressant omständighet. Varje 

redovisat praxis har en efterföljande kommentar och analys. Det fjärde kapitlet är 

uppsatsens kärna. Här binds de tre föregående kapitel ihop och analyseras samt så 

presenteras en modell för hur den nedre gränsen för medhjälp kan dras. Det femte och 

sista kapitlet är mina avslutande tankar kring arbetet. Dessa är allmänt hållna och 

kapitlet har till syfte att reflektera över vad jag kommit fram till på ett bredare plan.  

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Jag har valt att avgränsa mig från att behandla rättspolitiska frågor, det vill säga, om den 

nedre gränsen för medhjälp samstämmer med legalitetsprincipen, om den är förutsebar 

och så vidare. Anledningen till detta är att jag valt att fokusera arbetet att utreda 

rättsläget grundligt snarare än att rättspolitiskt ifrågasätta. Med detta sagt vill jag dock 

påpeka att de rättspolitiska frågorna är av stor vikt. 

 

                                                
5 Med övrig problematik förstås frågor kring uppsåt, förståelse mellan medhjälpare och gärningsman med 
mera. 
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Tidigt kunde jag konstatera att ämnet inbjuder till flertalet olika synvinklar och 

angreppspunkter. För det första har jag valt att avgränsa mig från att behandla fysisk 

medhjälp genom underlåtenhet på ett djupare plan. Vidare har jag valt att avgränsa mig 

från att behandla 23 kap. 6 § BrB. Detta främst för dessa områden till stor del är 

beroende av läran om oäkta underlåtenhetsbrott och är begränsade till vissa specifika 

situationer.   

 

Uppsatsen har till syfte att generellt undersöka den nedre gränsen för medhjälp och 

således har ingen avgränsning gjorts gällande straffbud. Både BrB och special 

straffrättsligabrott omfattas. Med det sagt ska det dock förtydligas att samtliga straffbud 

inte kommer behandlas, detta ryms inte inom ramen för en uppsats. De straffbud som 

kommer behandlas är generellt de som förekommer i praxis och avsnitt 4. 

 

Slutligen har jag även valt att göra avgränsningar i straffvärdesbedömningar och 

påföljdsfrågor. Gällande den senare frågan rör detta enbart om straffansvar utdöms eller 

inte och således kommer 23 kap. 5 § BrB bortses ifrån. 
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2. Medverkan 

2.1 Inledning 
 

Straffbuden i BrB stadgar gärningstyper vilka belagda med straff. Dessa är ofullständiga 

på så sätt att de inte upptar samtliga personer vilka kan bli ansvariga för brott och de 

komplimenteras av de osjälvständiga brottsformerna i kap. 23 BrB. De osjälvständiga 

brottsformerna parasiterar på de enskilda straffbuden och finns i formerna försök, 

förberedelse, stämpling och medverkan. 6  För medverkan är de tillämpliga 

bestämmelserna 23 Kap. 4-6 §§ BrB varav den 4 § är den som kommer beröras i 

uppsatsen: 

 
Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört gärningen utan 

även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller 

författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet. 

 

Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av 

brottet och annars för medhjälp till det. 

 

Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last. Ansvar som är 

föreskrivet för gärning av syssloman, gäldenär eller annan i särskild ställning skall ådömas även den som 

tillsammans med honom medverkat till gärningen. 

 

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

 

2.2 Terminologi och förtydliganden 
 

Inom området för medverkan förekommer flera olika begrepp och termer beroende på 

författare och när verket tillkommit, viss förvirring råder. För att underlätta läsningen av 

uppsatsen följer en redovisning av Lernestedts terminologi vilken är den jag valt att 

tillämpa. Varför jag valt att tillämpa denna beror på att jag tycker det är den mest 

pedagogiska. Begreppet medverkande syftar till de samtliga accepterade medverkande 

                                                
6 Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, Stockholm: Iustus, 2013, s. 396. 
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former i 23 kap. 4 § BrB. Begreppet främjare syftar till anstiftare och medhjälpare. 

Slutligen innebär begreppen anstiftare och medhjälpare på formerna anstiftare och 

medhjälpare enligt 23 kap. 4 § 2 st. BrB.7   

 

Vidare bör det förtydligas vad gärningsman och medverkande i strikt meningen innebär 

och även förtydliga att detta inte generellt är Lernestedts terminologi. Gärningsman i 

strikt mening är den som är gärningsman enligt straffbudet. Medverkande i strikt 

mening syftar sålunda till den som inte är gärningsman i strikt mening utan är 

medverkande enligt 23 kap. 4 § BrB och således inte utfört gärningen.8 

 

Ett förtydligande ska även göras i hur rättsfallen ska läsas. I omständigheterna kommer 

personerna översättas till A, (B, C) och följande. Medhjälparen är alltid den sista i 

bokstavsordningen och brottsoffret är alltid betecknat som O. 

 

 

2.3 En historisk tillbakablick 
 

Avsnittet har till syfte att kortfattat redovisa hur medverkansläran har utvecklats. Fokus 

kommer främst ligga på förarbetena till den nuvarande regleringen. Anledningen till 

varför jag valt att behandla den historiska utvecklingen är att det enligt min mening är 

viktigt att veta vart man kommer ifrån för att veta vart man är på väg.  

Medverkansläran började sin utveckling till vad den är idag i missgärningsbalken i 1734 

års lag. Straffansvar kunde utdömas för den som bjöd eller lejde, hjälpte eller rådde 

annan till missgärning. Straffet var detsamma som utdömdes till gärningsmannen.9  

 

Arbetet med 1864 års strafflag påbörjades i början och mitten av 1800-talet. Tanken var 

att utveckla mer ingående regler av det så kallade delaktighetsansvar vilket var den 

dåvarande tillämpliga terminologin. Det som främst kännetecknade delaktighetsansvaret 

var att det till sin natur var accessoriskt i förhållande till gärningsmannen. Med detta 

menades att den påstått delaktige inte kunde ställas inför straffansvar om inte 

                                                
7 Claes Lernestedt, Upplösta kroppar, upplösta sinnen: medverkansläran och bortom, Katedralen, Tre 
texter om straffrätt, Uppsala: Iustus förlag, 2009 (s. 49-147), s. 64. 
8 SOU 1996:185, s. 175 ff., Nils Jareborg, Allmän kriminalrätt, Uppsala: Iustus förlag, 2009, s. 402. 
9 SOU 1944:69, s. 85. 
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gärningsmannen var ansvarig för brottet.10 Vidare bestraffades delaktighet lika som 

gärningsmannaskap förutom vid medhjälp som inte varit avgörande för brottets 

tillkomst.11 

 

Vid utvecklingen av nuvarande lagstiftningen var det grundläggande syftet att råda bot 

på den oklarhet och brist på överskådlighet som förelåg i 1864 års strafflag. Det ansågs 

vara icke tillfredsställande med det accessoriska ansvaret. Som exempel framfördes då 

gärningsmannen gick fri på grund av en nödsituation och således gick även den 

delaktiga också fri. 12  Den dåvarande lösningen låg i att tillämpa den rättsliga 

konstruktionen medelbart gärningsmannaskap.13 Detta ansågs inte vara en tillräckligt 

stabil lösning och medförde diverse icke önskvärda situationer.  

 

Vidare kunde delaktighetansvar enbart utdömas då delaktighetshandlingen begåtts 

uppsåtligen förutom om rättsliga konstruktionen om medelbart gärningsmannaskap var 

tillämplig. 14  En ytterligare avsikt med BrB var att fånga upp de fall då 

medverkansgärningen varit oaktsam under förutsättning att brottet finns i en 

oaktsamform.15 

 

En skillnad från 1864 års strafflag var hur påföljden för medverkande skulle bestämmas. 

Den tidigare regleringen innebar att straffet blev det samma för gärningsman som den 

delaktige. Den nya regleringen siktade på att kunna medföra strafflindring till 

medverkande och en ny uppdelning skulle tillkomma med medverkanformerna: 

gärningsman, anstiftare och medhjälpare. 16 Dock anfördes att rubricering av 

medverkande rollen inte enbart skulle bestämma straffet för den medverkande. 

 

Sammanfattningsvis var den väsentliga förändringen från 1864 års strafflag att 

medverkansansvar inte längre var accessoriskt. Den nya förändringen innebar att 

medverkan enbart var accessoriskt i förhållande till annans brott.17  

 
                                                
10 SOU 1944:69, s. 85. 
11 SOU 1944:69, s. 88.  
12 SOU 1944:69, s. 87. 
13 SOU 1944:69, s. 87, för medelbart gärningsmannaskap se avsnitt 2.5.3. 
14 SOU 1944:69, s. 87 f. 
15 SOU 1944:69, s. 88. 
16 SOU 1944:69, s. 88. 
17 SOU 1944:69, s. 90. 
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2.4 Medverkansobjektet och omständigheter av objektiv betydelse 
 

Straffbuden är bundna till dem som utför gärningen men genom 23 kap. 4 § BrB 

omfattas även de som medverkat till gärningen.18 Vad som sålunda är den första 

förutsättningen för att tillämpa 23 kap. 4 § BrB är att rekvisitet gärning uppfyllts. 

Gärningen, tilldragelsen 19  eller medverkansobjektet, är gärningsmannens objektiva 

brott, det vill säga brottet frånsett de subjektiva rekvisiten.20 

 

Vad som anses vara objektiva omständigheter är rekvisiten i de enskilda straffbuden 

tillsammans med eventuella subjektiva överskjutande rekvisit.21 De subjektiva över-

skjutande rekvisiten, som tillängelseuppsåt, anses vara av generell betydelse och måste 

sålunda vara uppfyllda för att kunna innefattas i medverkansobjektet.22 Utan denna 

konstruktion skulle exempelvis det inte vara möjligt att medverka till stöld, 8 kap 1 § 

BrB.  

 

Dessa objektiva omständigheter är inte bundna till ett fullbordat brott utan hänför sig 

även till försök eller stämpling om dessa brottsformer är kriminaliserade.23 Vilken 

brottsform som blir aktuell är beroende om fullbordandepunkten eller försökspunken är 

nådd.24 Vidare är svårighetsgraden av brottet en omständighet av objektiv betydelse 

som sålunda smittar medverkansobjektet på så sätt att en mindre medverkan till ett grovt 

brott blir inte medverkan till ett brott av normalgraden. 25 

 

Medverkandeobjektet frånser olika privilegierande omständigheter så som vid 

barnadråp, 3 kap. 3 § BrB.26 Den medverkande kan inte ikläda sig moderns roll i 

barnadråp utan medverkar till antingen dråp eller mord. Enligt 23 kap. 4 § st. 3 BrB kan 

                                                
18 Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg, Straffansvar, 8 (omarb.) uppl. Stockholm: Nordstedts 
juridik AB, 2009, s. 128. 
19 Strahls begrepp för omständigheter av objektiv betydelse. 
20 I. Strahl, s. 137. 
21 SOU 1996:185, s. 185, Ivar Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, Lund: PA Norstedts & söners 
förlag, 1976, s. 261, P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 15.  
22 P. Asp, M. Ulväng, N, Jareborg, s. 437. 
23 I. Strahl, s. 261. 
24 SOU 1996:185, s. 185. 
25 I. Strahl, s. 264. 
26 N. Jareborg, s. 404 f. 
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specialsubjekt hämtas för den som inte utfört gärningen. Detta förutsätter att den 

medverkande uppfyller förutsättningarna för att vara specialsubjekt.27 

 

Innebörden av att medverkansobjektet utgår från gärningsmannens objektiva handlingar 

är att samtliga gärningsmannens otillåtna gärningar, alla samtliga gärningar 

gärningsmannen teoretiskt utfört, skapar medverkansobjektet. Som exempel begår en 

gärningsman vid mord även den otillåtna gärningen dråp och misshandel, med mera. 

Medverkansobjektet skapar sålunda den yttre ramen för medverkansansvaret. 

Anledningen till medverkansobjektets breda spektra är att medverkansansvaret är 

självständigt, med andra ord är ansvar för medverkan inte beroende av 

gärningsmannens subjektiva omständigheter. Detta kan medföra situationer då 

gärningsmannen går fri eller fälls för ett annat brott.28 Konkurrensläran bortses vid 

skapandet av medverkansobjektet.29 

 

 

2.5 Omständigheter av subjektiv betydelse 
 

Enligt 23 kap 4 § st. 3 BrB bedöms varje medverkande efter det uppsåt som ligger 

denne till last. Medverkansansvaret är således självständigt och då flera medverkar till 

ett brott kan de i sin tur dömas för olika brott.   

 

Den subjektiva bedömningen hos medverkande sker i två steg. Dels krävs uppsåt i 

förhållande till den främjande gärningen och dels i förhållande till 

medverkansobjektet.30 Den subjektiva bedömningen är kopplad till medverkansobjektet 

på sätt att om medverkansobjektet förutsätter uppsåt så krävs detta av också den 

medverkande.31 Lagstiftaren har löst eventuella problem som skulle kunna uppstå 

genom att införa en uppsåtlig och oaktsam form av ett brott, exempelvis mord och 

vållande till annans död, det vill säga oaktsam medverkan till mord. Vidare blir uppsåtet 

                                                
27 I. Strahl, s. 263. 
28 SOU 1996:185, s. 178. 
29 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 437. 
30 N. Jareborg, 2001 s. 414 f. 
31 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 137. 
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hos den medverkande avgörande för vilken av de gärningar som medverkansobjeket 

består av som den medverkande döms för.  

 

Exempel i praxis är NJA 1996 s. 27, det så kallade ”Stureplansmordet”. A, B och C 

hade nekats inträde till en nattklubb och bråk uppstod. A, B och C valde att hämta 

vapen, en automatkarbin, vilken B bar. Väl framme vid nattklubben rycker A åt sig 

vapnet och skjuter skottsalvor mot entrén och orsakar död och skada.  Frågan rörde om 

B och C hade uppsåt att avlossa skott. HD ansåg att detta inte var styrkt och B och C 

dömdes för medhjälp till grovt vållande till annans död respektive grovt vållande till 

kroppsskada. Att B och C främjat A:s gärningar ansågs klart men B och C saknade 

uppsåt till att vapnet skulle avfyras. B och C måste dock ha insett den beaktansvärda 

risken att vapnet skulle komma att avlossas med konsekvensen död och grova skador. 

 

De ordinära uppsåtsformerna tillämpas vid de två stegen av den subjektiva 

bedömningen. Det är således tillräckligt hos en medverkande att ha likgiltighetuppsåt 

både mot den främjande gärningen och mot medverkansobjektet.32 Gällande uppsåtet 

mot den främjande gärningen måste uppsåtet rikta sig mot de faktiska omständigheter 

som utgör grunden för att ett främjande föreligger. Den medverkande behöver dock inte 

själv anse sig främjat brottet med direkt uppsåt.33 

 

Frågan gällande hur stor insikt en medhjälpare måste ha i det konkreta 

medvkerkansobjektet behandlades i NJA 2007 s. 929. Fallet rörde huruvida C kunde 

ansetts främjat A och B:s skattebrott. Omständigheterna i korthet var att A och B hade 

tagit ut obeskattade medel genom att gå via C:s tre företag. HD gjorde ett generellt 

uttalande med innebörd att täckningsprincipen inte kräver en komplett 

överrensstämmelse mellan medhjälparens föreställning och det verkliga 

händelseförloppet. Detta är beroende av vilket medverkansobjekt det rör sig om. Vad 

särskilt beträffade skattebrott så krävdes det uppsåt att lämna felaktiga uppgifter samt 

fara att skatt skulle undandras. Dock så krävdes det inte uppsåt till vilka uppgifter som 

det rörde sig om, vilka bolag eller vilka personer som stod bakom brottsligheten. 

 

                                                
32 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s.137. 
33 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s.137. 
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Att utnyttja annans brottslighet anses inte vara straffbart på grund av brist i uppsåtet. 

Således medför detta att rån mot en tidigare misshandlad person inte innebär medverkan 

till misshandeln.34  

 

 

2.6 Former av medverkan 
 

I 23 kap. 4 § 2 st. BrB stadgas tre former av medverkan. Anstiftan och medhjälp går 

tydligt att utläsa från lagtext. Den tredje formen utläses ur: 

 
”Den som inte är att anse som gärningsman döms” 

 

Denna del har ansetts det göra det möjligt att ur 23 kap. 4 § 2 st. BrB utläsa att en 

medverkande kan dömas som gärningsman.35 Det tillämpliga begreppet för den senare 

medverkansformen är utvidgat gärningsmannaskap. Ordningen de olika formerna av 

medverkan framställs stadgar även ordningen hur straffvärdet ska bedömas med 

gärningsman som högst och medhjälpare som lägst.36 23 kap 4 § BrB innefattar ingen 

straffskala utan utgår från samma straffskala som brottet den medverkande medverkat 

till. Detta motiveras genom att BrB utsträcker ansvaret för vilka som kan fällas för 

ansvar för brott. 37  Ytterligare om rollfördelningens påverkan av straffvärdet 

utelämnas.38 

 

 

2.6.1 Anstiftan 
 

Anstiftan utgår från att främjaren förmått gärningsmannen att utföra en viss gärning 

genom psykisk påverkan så som exempelvis ord och ageranden.39 Att förmå, i allmänt 

                                                
34 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 129. 
35 SOU 1996:185, s.177. 
36 SOU 1996:185, s.177. 
37 SOU 1996:185, s. 196, Asp, P, Jareborg, N, Ulväng, M, s. 475. 
38 För ytterligare diskussion om rollfördelningen och dess påverkan på straffvärdet se Lernerstedt text i 
Katedralen. 
39 I. Strahl, s. 280 ff., N. Jareborg, s. 409, SOU 1996:185, s.192, M. Leijonhufvud, S. Wennberg, S, s. 
128. 
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språkbruk, anses innebära att övertala eller lyckas få någon att utföra en handling. Något 

krav på övertalning eller vilseledande krävs inte för straffansvar för anstiftan. Vad som 

krävs är att gärningsmannen givits tillräckliga, förstärkta eller vidmakthållna skäl att 

utföra brottet.40 Slutligen måste det finnas kausalitet mellan anstiftandet och den utförda 

gärningen men det uppställs inget krav att anstiftaren haft kännedom om hur eller mot 

vem brottet kommer förövas.41 

 

 

2.6.2 Medhjälp 
 

Om inte anstiftan föreligger prövas huruvida främjaren kan anses vara medhjälpare till 

brottet. Definitionen för medhjälpare blir således främjande som inte förmått 

gärningsmannen att utföra den kriminaliserade gärningen. Medhjälpsgärningen kan ske 

genom råd eller dåd. Med råd menas psykisk medhjälp som uppmuntrande ord riktade 

mot gärningsmannen och med dåd avses fysiska handlingar som att skjutsa 

gärningsmannen till brottsplatsen.42  

 

Ansvar för medhjälp föreligger således när en medverkande inte är att anse som 

gärningsman eller anstiftare.43 Med detta sagt menas inte att formen medhjälp är en så 

kallad säkerhetsventil. Det rör sig om en särskild form vilken har sina egna 

förutsättningar för straffansvar. Att definitionen sedermera rör sig om en indirekt 

definition av anstiftan medför ingen skillnad. Snarare betyder detta att en tydlig gräns 

mellan anstiftare och medhjälp föreligger. Spannet för medhjälp torde kunna uttryckas 

med ett tydligt tak, mot anstiftan, men oklar botten mot det straffria.  

 

 

 

 

 

                                                
40 I. Strahl, s. 281, Asp, P, Jareborg, N, Ulväng, M, s. 441. 
41 I. Strahl, s. 260. 
42 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 133. 
43 I. Strahl, s. 280. 
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2.6.3 Utvidgat gärningsmannaskap 
 

Svensk straffrätt saknar en definition av gärningsman utan bedömningen sker utifrån de 

enskilda straffbuden.44 Det utvidgade gärningsmannaskapet är den tredje formen av 

medverkan och skiljer sig från gärningsmannaskap i strikt mening genom att det går via 

23 kap. 4 § st. 2 BrB.45  

 

Det utvidgade gärningsmannaskapet kännetecknas av att den medverkande inte utför 

brottet men intagit en så pass aktiv del i händelseförloppet att personen är att anse som 

gärningsman.46 Det förutsätts att den medverkande spelat en central och avgörande roll 

vid brottets tillkomst.47  

 

I situationer då den medverkande utnyttjar gärningsmannens vilja och omdöme kan det 

så kallade medelbara gärningsmannaskapet bli aktuellt. Det medelbara 

gärningsmannaskapet utnyttjas som en säkerhetsventil för gärningsmannen då denne 

enbart varit ett viljelöst offer för den medverkande och kombineras ofta med en 

konvertering av gärningsmannaskapet, det vill säga att den medverkande blir 

gärningsman i strikt mening och att gärningsmannen i strikt mening blir medverkande.48 

Det medelbara gärningsmannaskapet har blivit allt mer ovanligt i och med att 

medverkansansvaret blev självständigt.49 

 

Den stora diskussionen inom medverkansområdet har under senare år rört frågan kring 

medgärningsmannaskap och gränsen mot medhjälp. Debatten blossades upp efter det så 

kallade Lindomefallet.50  

 

Medgärningsmannaskap kan konstrueras genom två vägar. Den första sker genom 

straffbudet och att gärningsmännen begår brottet tillsammans och i samråd. 

                                                
44 SOU 1944:69, s. 92 f., SOU 1996:185, s. 180. 
45 SOU 1996:185, s. 179. 
46 SOU 1944:69, s. 92 f., SOU 1996:185, s. 194. 
47 SOU 1996:185, s. 194, se även NJA 1982 s. 525 och NJA 1992 s. 447. 
48 SOU 1996:185, s. 181, P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 435. 
49 SOU 1996:185, s. 183, se avsnitt 2.2. 
50 RH 1991:51. 
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Tillsammans begår gärningsmännen rekvisiten i ett straffbud och kausaliteten bedöms 

utifrån det gemensamma handlandet. 51  

 

Den andra konstruktionen sker genom att gå via 23 kap 4 § st. 2 BrB, det så kallade 

utvidgade medgärningsmannaskapet. Denna gräns, mellan medhjälpare och 

medgärningsman, får anses oklar. 52  Det utvidgade medgärningsmannaskapet blir 

aktuellt då det ter sig naturligt att döma medverkaren som medgärningsman.53 Det 

utvidgade medgärnings-mannaskapet har i stor utsträckning ersatt det medelbara 

gärningsmannaskapet. Gränsen mellan medhjälp och medgärningsmannaskap kommer 

inte behandlas ytterligare i uppsatsen. 

 

 

2.7 Medverkan och underlåtenhet 
 

I Sverige finns ingen regel att aktivt motverka att brott kommer till stånd, det anses att 

en sådan regel hade ställt för höga krav på befolkningen.54 Den främjande gärningen 

enligt 23 kap 4 § BrB ska ske genom råd eller dåd. Språkligt ter det sig naturligt att ett 

råd eller ett dåd måste ske genom ett aktivt handlande. Den juridiska tolkningen av råd 

eller dåd ska dock ske annorlunda. Dåd, exempelvis, är inte liktydigt med handlande 

och därmed finns det inget hinder att ansvar kan utdömas för medverkan genom 

underlåtenhet.55 Ofta blir detta en fråga om huruvida man väljer att formulera en 

situation som ett handlande eller en underlåtenhet.  

 

 

2.7.1 Psykisk medhjälp genom underlåtenhet 
 

Medhjälp förmedlat genom psykiskt stöd, om gärningsmannen uppfattar detta, via 

underlåtenhet är straffbart.56 Det torde kunna uttryckas som att gärningsmannen läser ut 

                                                
51 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 129, SOU 1996:185, s. 181, NJA 1980 s. 606. 
52 SOU 1996:185, s. 182 ff. 
53 SOU 1944:69, s. 92 f. 
54 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 452. 
55 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 452. 
56 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 137. P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 452. 
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ett budskap från medhjälparens underlåtenhet och således fungerar underlåtenheten som 

ett kommunikationsmedel. 57 Detta innebär inte en tillämpning av principerna för 

underlåtenhetsbrott. Anledningen är detta torde leda till situationer då medhjälparen 

skulle haft en skyldighet att agera oavsett om gärningsmannen uppfattat underlåtenheten 

eller inte.58 Ett psykiskt främjande behöver inte heller vara kausalt till gärningsmannens 

gärning.59 

 

 

2.7.2 Fysisk medhjälp genom underlåtenhet 
 

Området för fysisk medhjälp genom underlåtenhet är i praktiken inte speciellt stort och 

frågan är komplicerad.60 I detta fall krävs det att underlåtenheten kan likställas med ett 

positivt handlande.61 Ett vanligt förekommande exempel är en portvakt som aktivt 

väljer att inte låsa en dörr för att underlätta ett inbrott.62  

 

Förutsättning för straffansvar är att medhjälparen måste vara i garantställning och 

således ha en handlingsplikt enligt läran om oäkta underlåtenhetsbrott. Vidare krävs 

även att det fysiska främjandet genom underlåtenhet har underlättat gärningen. Detta då 

begreppet främjande endast då passar in på en underlåtenhet.63 

 

Vad som kan grunda en garantställning eller handlingsplikt är att den handlingspliktiga 

föranlett en farlig situation. Således blir det föregående handlandet avgörande. Slutligen 

krävs det för underlåtenhetsansvar att den förväntade handlingen var rimlig att utföra 

och det var möjligt att förvänta sig att medhjälparen utför denna.64 Slutligen får inte 

brottet ha varit avslutat.65 

 

 

                                                
57 S. Wennberg, s. 619. 
58 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 136. 
59 N. Jareborg, s. 422. 
60 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 453. 
61 SOU 1944:69, s. 100. 
62 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 453. 
63 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg. S. 453. 
64 S. Wennberg, s. 620. M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 136. 
65 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 136. 
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2.7.3 Medverkan till underlåtenhetsbrott 
 

Gällande medverkan till ett underlåtenhetsbrott är den rådande uppfattningen i doktrin 

delad. Å ena sidan menar Strahl att underlåtenhet inte faller inom begreppet tilldragelse 

och således finns inget att medverka till.66 Å andra sidan är Jareborg av uppfattningen 

att det inte föreligger något problematiskt med att medverka till en underlåtenhet och 

anser att det är förekommande vid bland annat passivt skattebedrägeri.67 Praxis har 

utvecklats enligt Jareborgs uppfattning.68 

  

                                                
66 I. Strahl, s. 340. 
67 Nils Jareborg, Straffrättens ansvarslära, Uppsala: Iustus, 1994, s. 128. 
68 Se även NJA 2012 s. 826. 
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3. Den brottsfrämjande handlingen och nedre 

gränsen för medhjälp 

3.1 Inledning 
 

Varför jag valt att behandla dessa två områden tillsammans är att frågan kring ett 

främjandets föreliggande eller inte samspelar med övriga problem vid den nedre 

gränsen för medhjälp. I avsnitt 3.4 kommer de så kallade huvudfallen redovisas varav 

flera av dessa behandlar frågan kring huruvida det föreligger ett främjande eller inte. 

 

 

3.2 Allmänt om främjande 
 

23 kap 4 § st. 1 BrB tydliggör inte vad ett främjande innebär. Språkligt torde att främja 

innebära att något underlättas likt att man främjar ett barns uppfostran eller främjar 

småföretagare. Begreppet främja, i 23 kap. 4 § BrB, ska dock tolkas vidare och av 

förarbetena framgår: 

 
”Det räcker, att medverkan övat inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning vore det så 

än blott att styrka de andra i deras brottsliga beslut.”69 

 

Detta medför att främjanden som i sin tur inte har haft betydelse för brottets tillkomst 

kan vara straffbara, detta kommer vidare i uppsatsen benämnas som obehövlig 

medverkan.70 Ett vanligt belysande exempel är då en person håller vakt vid ett inbrott 

utan att detta är nödvändigt för att brottet ska fullbordas.71 Inbrottet hade kunnat 

fullbordas oavsett den vakthållande personenen men gärningsmannens uppsåt att utföra 

brottet har stärkts genom vakthållarens medhjälp. 

 

Tidsmässigt måste medhjälpshandlingen begås innan eller under brottet. 

Medhjälphandlingar, så som uppmuntrande ord, efter brottets tillkomst är således inte 
                                                
69 SOU 1944:69, s. 91. 
70 I. Strahl, s. 252 f., SOU 1996:185 s. 187, P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 468 f, se avsnitt 3.4.5. 
71 SOU 1994:69, s. 91, SOU 1996:185, s. 187, se avsnitt 3.3.5. 
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straffbara.72 Om brottet är perdurerande så kan medhjälp ske till dess att brottet avslutas. 

Svårigheter kan uppstå vid gränsen mellan stöld och häleri.73 Avtal innan brottet att 

medverka efter anses dock vara medverkan innan brottet. Avtalsslutet blir tillfället då 

främjandet sker.  

 

 

3.3 Allmänna tankar om nedre gränsen för medhjälp 

 
Att mänskor vill placera saker och ting i rätt fack och organisera korrekt är sedan 

gammalt. Ordning och reda medför ett tydligare perspektiv. Ett av de mer kända 

exemplen är Carl von Linnes sexualsystem för växter. Liknande syfte tror jag en 

uppdelning inom juridiken har och som exempel BrB är uppbyggd utifrån olika typer av 

brott där 3 kap. stadgar brott mot liv och hälsa, 4 kap. brott mot frihet och frid, 5 kap. 

ärekränkning och så vidare. 

 

Gällande medverkansområdet stadgar 23 kap. 4 § BrB tre olika former av medverkan: 

gärningsman, anstiftare och medhjälp.74 Mellan dessa tre former finns alltid en gräns, 

exempelvis mellan anstiftare och medhjälpare där det beror på huruvida främjaren har 

förmått gärningsmannen att utföra en straffbelagd gärning. För att utröna gränsen 

mellan det straffria och nedre gränsen för medhjälp det finns inget rekvisit att utgå ifrån. 

 

Min uppfattning är att det inte är lätt att dra denna gräns. Att säga detta är medhjälp, 

detta är det inte är enligt mig en vansklig metod utan frågan blir huruvida det går att 

säga att det finns en generell gräns. Jag tror snarare på en metod där samtliga 

omständigheter beaktas ödmjukt. Tanken bakom metoden är att i grund och botten 

undvika felaktiga och förhastade slutsatser.  

 

Straffbuden i BrB kan skilja sig avsevärt. Mord, 3 kap. 1 § BrB, skiljer sig från tillgrepp 

av fortskaffningsmedel, 10 kap. 7 § BrB, exempelvis. Således är det enligt mig osäkert 

                                                
72 SOU 1996:185, s. 190. 
73 SOU 1996:185, s. 190. 
74 Se avsnitt 2.5. 
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om det går att överföra en vad som föranledde medhjälpsansvar i förra straffbudet till 

det senare och vice versa. 

 

Då gränsen knapphändigt har behandlats i förarbeten och doktrin medför detta att det 

inte heller finns några tydliga riktlinjer att utgå från. De huvudfall som presenteras 

nedan ger vägledning på så sätt att argumenten bakom kan tillämpas vidare. Dock får 

det tilläggas att dessa rör hypotetiska situationer vilka förmodligen svårligen kan 

översättas till konkreta fall. 

 

Sammanfattningsvis får gränsen mellan det straffria och medhjälpsansvar närmas med 

försiktighet då jag anser att gränsen i sig är oklar då gränsen rör inte ett visst rekvisit 

eller en viss situation. För att närma mig gränsen kommer jag försöka således utröna 

generella omständigheter vilka påverkar kontexten i sådan riktning att medhjälpsansvar 

utgår oavsett straffanbud.  

 

 

3.4 De olika huvudfallen 
 

Nedan kommer de olika huvudfall vilka förekommer i förarbeten och doktrin att 

behandlas. Med huvudfall syftar jag till olika situationer där frågan huruvida ett 

medhjälpsansvar föreligger eller inte ställs på sin spets. Uppdelningen kommer gå från 

klara fall då medhjälpsansvar inte föreligger och vandra mot klara fall där 

medhjälpsansvar föreligger. Syftet med detta är att tydligt se processen när straffritt 

närmar sig medhjälpsansvar.  

 

Dessa huvudfall kommer användas som grund till den fortsatta analysen. Jag har valt att 

se dessa huvudfall som argument för eller emot huruvida medhjälpsansvar föreligger 

eller inte.  
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3.4.1 Nödvändig medverkan 
 

Det första fallet som jag kommer ta avstamp i är nödvändigt medverkande, concursus 

neccessarius. Det är brott som för att kunna anses vara fullbordade kräver en viss 

medverkan vilket i sin tur straffbudet avser att skydda.75 Konstruktionen förutsätter att 

ett brottsoffer måste medverka för brottets tillkomst. Exempel på när nödvändig 

medverkan föreligger är vid olaga tvång, utpressning eller ocker. Eftersom straffbudet 

avser att skydda det medverkande brottsoffret är denna typ var medverkan inte 

straffbelagt.76 

 

 

3.4.2 Livets regel 
 
”Gränsen mellan vad som är att bedöma som straffbar medverkan och straffritt handlande blir i viss mån 

subtil […] En viss begränsning ligger i vad som i litteraturen betecknas som livets regel.”77  

 

Enligt SOU 1996:185 utgör livets regel en form av nedre gräns för medhjälp och livets 

regel i sin tur var mans rätt att röra sig fritt.78 Att enbart närvara på en brottsplats och 

åse exempelvis ett slagsmål torde kunna ses som ett främjande men anses som allt för 

obetydligt för att föranleda medhjälpsansvar.79  

 

Hur långt livets regel kan undandra straffansvar får anses inte vara helt klart. Det som 

kan konstateras är att om den närvarande personen utför något mer aktivt än enbart åse 

brottet med gillande min torde detta kunna föranleda straffansvar.80 Vad som innebär 

aktivt i denna betydelse får bedömas i varje enskilt fall och utifrån kontexten.81 

Wennberg anser att om en person aktivt väljer att följa efter gärningsmannen och vidare 

stannar kvar på brottsplatsen torde detta inte heller medföra straffansvar.82 Däremot, 

menar Wennberg, om en överenskommelse mellan medhjälparen och gärningsmannen 
                                                
75 SOU 1996:185, s. 179, I. Strahl, s. 284. 
76 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 428. 
77 SOU 1996:185, s. 189. 
78 Suzanne Wennberg, Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsmannaskap, 2002, 
Trettiosjätte nordiska juristmötets. 619. 
79 SOU 1996:185, s. 189, S. Wennberg, s. 618 f. 
80 SOU 1996:185, s. 189. 
81 Se avsnitt 4.2.2. 
82 S. Wennberg, s. 619 f. 
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ingåtts om att medhjälparen ska agera men sedermera under brottet väljer att inte utföra 

denna handling utan enbart närvara vid brottsplatsen torde detta medföra straffansvar.83 

Omständigheten att medhjälparen och gärningsmannen kommit överens är tillräckligt 

för att stärka gärningsmannens uppsåt. I och med överenskommelsen fråntas livets regel 

sin betydelse i den mån det gäller att enbart närvara på brottsplatsen. Sålunda får det 

konstateras att livets regel måste bedömas utifrån fall till fall och ses i ljuset av övriga 

omständigheter. 

 

Hoflunds resonemang kring livets regel84 är att enbart fysiskt närvara på en brottsplats 

inte torde innefattas inom råd eller dåd.85 Däremot menar Hoflund att en persons 

närvaro bör kunna innefattas inom dåd om personen har insikt i att hans närvaro i sig 

kan få betydelse, och han förflyttar sig till platsen.86 Exempel för betydelse, anser 

Hoflund, är om blotta närvaron utövat inflytande på händelseförloppet genom att 

antingen gärningsmannens uppsåt styrks eller att offret påverkas i samma ofördelaktiga 

riktning.87  

 

Strahl resonerar kring livets regel utifrån att det rör sig om uppsåtliga handlingar vilka i 

sin natur är så pass alldagliga och oskyldiga i sin kontext att straffansvar inte ska utgå. 

Vad som är avgörande för livets regels tillämplighet är enligt Strahl huruvida den 

sociala adekvansen av handlingen medför straffrihet. Vidare menar Strahl att detta ska 

läsas in som ett förbehåll i samtliga straffbud.88  

 

Min personliga reflektion kring livets regel är den inte är tillämplig på samtliga 

brottsformer. Detta blir tydligt framförallt vid ekonomisk brottslighet.89 Detta därför att 

det ter sig onaturligt att tala om livets regel då brottsligheten grundar sig i en yrkesroll 

med förpliktelse. Vidare har jag svårt att se hur främjande gärningar till ekonomisk 

brottslighet kan vara socialt adekvata. Dock vill jag lämna det öppet att det kan 

förekomma situationer rörande ekonomisk brottslighet där livets regel kan vara 

tillämplig. 
                                                
83 S. Wennberg, s. 619 f. 
84 Hoflund tillämpar inte begreppet livets regel men anför resonemang vilka jag menar faller inom livets 
regel.  
85 Olle Hoflund, Medverkan till brott, Stockholm: Norstedts förlag, 1972, s. 51. 
86 O. Hoflund, s. 51. 
87 O. Hoflund s. 51. 
88 I. Strahl, s. 408 f.  
89 Se avsnitt 4.3.1. 
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Enligt min mening anser jag att livets regel blir tillämplig på brottsformer där det ter sig 

naturligt att applicera argumenten för livets regel. Exempelvis misshandel, inbrott eller 

diverse narkotika brott men inte vid bokföringsbrott eller olovligt ingående av 

äktenskap. 

 

För de brottsformer där det ter sig naturligt att livets regel är tillämplig får den 

symbolisera den övre gränsen för straffrihet i situationer som gränsar mot nedre gränsen 

för medhjälp. Likt diskussionen i avsnitt 3.3 så kan någon tydlig gräns svårligen dras, 

den är så att säga flytande. Livets regel och dess argument för en fri rörlighet och socialt 

adekvata handlingar blir således en god grund för att argumentera att för att 

medhjälpsansvar inte bör utdömas. Livets regel får även ses som en viss garanti att 

medhjälpsansvar inte utdöms i situationer där den eventuella medhjälparens handlingar 

är så perifera att det inte vore rimligt att utdöma straffansvar. Regeln kan således ses, 

enligt min mening, som ett verklighetsankare att luta sig tillbaka mot när svåra 

bedömningssituationer uppstår. 

 

 

3.4.3 Agent provocateur 
 

Agent provocateur liknar anstiftare i formen med skillnaden att denne inte vill att brottet 

ska fullbordas.90 Uppsåtet hos en agent provocateur begränsas således till att enbart 

förmå gärningsmannen att försöka utföra ett brott och således inte till fullbordandet. För 

straffansvar krävs således att brottsformen, vilket agent provocateuren anstiftar mot, 

finns i en oaktsamform på grund av det bristande uppsåtet.91 

 

Vidare kan inte straffansvar utgå för brottsformer med överskjutande uppsåtsrekvisit. 

En agent provocateur har således inte uppsåt till att det överskjutande uppsåtrekvisitet 

kommer.92 Om däremot provocateuren vill ingripa mot brottet när det fullbordats är 

förutsättningarna för straffansvar uppfyllt. 93  Således uteblir straffansvar då det 

                                                
90 I. Strahl, s. 266. 
91 I. Strahl, s. 266. 
92 N. Jareborg, 2001, s. 417. 
93 N. Jareborg, 2001, s. 418. 
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fullbordade brottet innehåller ett överskjutande uppsåtsrekvisit eller om uppsåtet hos 

medhjälparen enbart sträcker sig till försök. 

 

Vad som enligt min mening gör agent provocateur intressant är hur medhjälpsansvaret 

begränsas i och med provocatuerns uppsåt. De argument som är väsentligt är hur 

provocatuerens, eller i ett vidare perspektiv medhjälparens, uppsåt blir bärande för om 

eller till vad medhjälpsansvar kan utdömas till. Uppsåtet blir avgörande om 

medhjälpsansvar kan utdömas om en främjande handling utförts. Således är detta av 

betydelse nedre gränsen för medhjälp. 

 

 

3.4.4 Försvårande medverkan 
 

Med försvårande medverkan 94  menas att den främjande handlingen har försvårat 

antingen brottets tillkomst eller det brottsliga resultatet.95 Strahls uppfattning är: 
 

”Det är gärningen som skall främjas och denna, konkreta tilldragelsen, främjas vad än den gjort som 

verksamt bidragit till att tilldragelsen blivit sådan den blev.”96 

 

Strahl frångår den språkliga tolkningen av främjande och menar att alla som bidragit till 

den slutgiltiga tilldragelsen ska föranleda straffansvar. Enligt Strahls mening ska den 

som sökt att främja likställas med den som främjat.97 Således är det enligt Strahl 

sekundärt huruvida bidragandet till gärningen har varit av försvårande art. Strahl menar 

vidare att främja ska läsas som uppsåt att främja.98 

 

Strahls uppfattning drar mer åt att straffa den subjektiva viljan. Således är viljan att 

främja det straffvärda, inte det faktiskt objektiva. Till stöd för Strahls uppfattning bör 

det tilläggas det faktum att ett främjande kan ske genom att enbart gärningsmannens 

uppsåt stärks, således att det subjektiva är det straffvärda. 

 
                                                
94 Synonymt begrepp är motverkande medverkan. 
95 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 133. 
96 I. Strahl, s. 252. 
97 I, Strahl, s. 252. 
98 Denna uppfattning får nog anses inte vara helt korrekt i och med NJA 1959 s. 254 och NJA 1988 s. 
383, se även N. Jareborg, 2001, s. 408. 
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Hoflund är av motsatt uppfattning och väljer att se främjandet enligt den mer språkliga 

betydelsen. Det vill säga att ett främjande förutsätter att något underlättas, förbättras 

eller påskyndas. Hoflund uttrycker detta som: 

 
”min uppfattning är att fullgoda skäl inte finns för att som medhjälp kriminalisera förfaranden som ersatt 

en svår skada med en mindre svår eller som försvårat utförandet av planerat brott”99 

 

Problematiken med Hoflunds uppfattning är att för att medhjälpsansvar i praktiken ska 

utgå måste det faktiska brottet jämföras med ett hypotetiskt brott för att utröna om 

medhjälpen varit försvårande eller inte. Alltså, har brottet varit mer framgångsrikt utan 

medhjälpen skulle således medhjälparen gå fri. Motsatsvis innebär detta om brottet varit 

lika framgångsrikt eller mer framgångsrikt med medhjälpen ska medhjälpsansvar 

ådömas.  

 

Jareborg är av åsikten att försvårande medverkan är straffbart men under förutsättningen 

att syftet inte varit att försvåra. I sådana fall skulle rättsordningen motarbeta sig själv.100 

Vidare vänder Jareborg på situationen och anför att i ett fall där syftet har varit att 

försvåra brottet men detta istället har underlättats så ska ansvar inte ådömas på grund av 

uppsåtsbrist.101 

 

Leijonhufvud och Wennberg anser att bedömningen kring försvårande medverkan ska 

lösas med ett praktiskt perspektiv. De menar att det sannolikt förhåller sig så att det i 

praxis inte uppställts ett krav på att medhjälpshandlingen ska ha underlättat beror på en 

bevisproblematik. 102  Åklagaren skulle således vara tvungen att bevisa att 

medhjälpshandlingen underlättat brottet.103  

 

Försvårande medverkan är det mest omstridda huvudfallet där olika åsikterna i doktrin 

skiljer sig åt. Det som gör att försvårande medverkan är av intresse är att det 

problematiserar den nedre gränsen för medhjälp på flera nivåer. För det första 

problematiserar huvudfallet vad som är ett främjande. För det andra behandlas även 

uppsåtets betydelse och slutligen tillkommer även ett praktiskt perspektiv. 
                                                
99 O. Hoflund, s. 63. 
100 N. Jareborg, 2001, s. 406. 
101 N. Jareborg, 2001, s. 406. 
102 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 133f. 
103 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 133f. 
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Likt Hoflund anser jag att det ter sig främmande att försvårande medverkan faller inom 

språkliga betydelsen främjande, det brottsliga resultat försämrades de facto av 

medhjälpen. Däremot måste detta ställas mot den juridiska betydelsen av främja vilket 

omfattar att stärka gärningsmannen uppsåt att begå brottet. Således får den försvårande 

medverkan ses i ett större perspektiv där faktumet att gärningsmannens uppsåt stärks 

övertrumfar att det brottsliga resultatet försvårats.  

 

En naturlig följdfråga på ovan anförda är varför? Strahl är av uppfattningen att man ska 

se till det subjektiva och även läsa främja som uppsåt att främja. Denna uppfattning får 

anses vara motbevisad.104 Vad jag anser däremot är mer rimligt är Leijonhufvud och 

Wennbergs praktiska perspektiv. Det torde medföra problem för åklagare om de var 

tvungna att bevisa att just en viss medhjälpande handling har försvårat brottet. Detta 

främst enligt min uppfattning av två skäl. För det första måste det i första steget bevisas 

att just den medhjälpande handlingen var det som medförde att det brottsliga resultatet 

försämrades. Ett brott består sällan av en enkel kausalkedja utan beror på flertalet 

faktorer som är beroende av varandra och det kan vara svårt att säga att just en handling 

medförde slutresultatet. För det andra, förutsatt att det går att besvara den första frågan, 

så måste det vidare bevisas att brottet hade fått ett bättre eller liknande utfall utan den 

medhjälpande handlingen. Detta i sin tur måste ske genom att det faktiska brottet 

jämförs med ett hypotetiskt brott bortsett från den medhjälpande handlingen. Om 

resultat blir att det hypotetiska brottet är mer framgångsrikt utgår således inte 

medhjälpsansvar. Denna bedömning är högst subjektiv och medför stora bevisproblem. 

Det vore även icke önskvärt att belasta en redan tungt subjektiv belastad bedömning 

med ett ytterligare subjektivt moment.  

 

Sammanfattningsvis får det konstateras att försvårande medverkan föranleder 

medhjälpsansvar under förutsättning att gärningsmannens uppsåt har stärkts. Varför 

omständigheten att gärningsmannen uppsåt stärkts väger tyngre än det brottsliga 

resultatet beror enligt mig på praktiska argument. Vidare får även en skillnad göras 

mellan att objektivt motverka brottet och subjektivt främja gärningsmannen. 

                                                
104 Se not 92. 
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Försvårande medverkan medför inte medhjälpsansvar om medhjälparen har uppsåt att 

försvåra brottet. 

 

 

3.4.5 Obehövlig medverkan 
 

Fallet har berörts tidigare under redovisningen och det får anses vara ostridigt att 

obehövlig medverkan föranleder straffansvar.105 Med obehövlig medverkan förstås 

medverkan som inte varit en betingelse för brottets tillkomst. Av förarbetena framgår: 

 
”Det räcker, att medverkan övat inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktigt vore det så 

än blott att styrka de andra i deras brottsliga beslut.”106 

 

Det får således anses klart att obehövlig medverkan kan utgöra ett främjande.107 Vad 

som däremot är av intresse är att begreppet obehövlig medverkan enligt min mening är 

till viss del missvisande. Min uppfattning är att stärka gärningsmannen uppsåt behöver i 

sin tur inte vara liktydigt med obehövlig. I teorin kan den obehövliga vakthållaren 

stärka gärningsmannens uppsåt i att begå brottet och vara den avgörande omständighet 

som får gärningsmannen att begå brottet.  

 

Likt huvudfallet försvårande medverkan grundar sig medhjälpsansvar för obetydlig 

medverkan att gärningsmannens uppsåt stärks. Gällande frågan om en obehövlig 

medverkan vilken inte påverkat gärningsmannens uppsåt hänvisas till resonemanget i 

avsnitt 3.4.1. Således är det tillräckligt att medhjälparen deltagit i förberedelse till eller 

genomförande av brottet och att detta är relativt obetydligt.108 

 

 

 

 

                                                
105 Se avsnitt 2.4. 
106 SOU 1944:69, s. 91. 
107 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 438. 
108 N. Jareborg, 2001, s. 406. 
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3.5 Sambandet mellan medverkande och gärningsman 
 

Avsnittet har till syfte att utröna mer kring sambandet mellan medverkande och 

gärningsman. Detta främst för att undersöka vad som egentligen krävs i korrelationen 

sinsemellan. Vidare kommer även den, i min mening, problematiska omständigheten 

vänskap behandlas. 

 

 

3.5.1 Förståelsen mellan medhjälpare och gärningsman 
 

23 kap. 4 § BrB förutsätter att en gärning främjas. Således är det två delar som måste 

samspela för att medhjälpsansvar ska kunna utdömas. Dessa två delar hänförs vidare till 

minst två personer: en gärningsman, som skapar medverkansobjektet, och en 

medhjälpare, som främjar detta. Ett samband mellan dessa två föreligger.109  

 

Uppsåtet hos medhjälparen måste täcka dels den främjande gärningen och dels 

medverkansobjektet och de ordinära uppsåtsformerna tillämpas.110 Likgiltighetsuppsåtet 

är uppbyggt av misstanke till en brottslig påföljd vilket personen är likgiltig inför. Utan 

misstanke om följden kan uppsåt inte konstateras. 111  Gällande uppsåtet hos en 

medhjälpare måste vetskap om att brott kommer främjas finnas. Detta medför att en 

medhjälpare således alltid minst måste ha en misstanke om att ett brott främjas.  

 

För att en gärning ska kunna främjas måste gärningsmannen uppfatta främjandet. Detta 

ter sig naturligt då något omöjligen kan främjas om främjandet inte når fram.112 Detta 

kan belysas med ett tydligt exempel: 

 
A misshandlar O vilket B vill främja genom att verbalt uppmuntra A. A är döv och kan således varken 

påverkas eller uppfatta främjandet. B:s främjande är fruktlöst och får klassificeras som försök till 

medhjälp vilket inte är straffbelagt.113  

 

                                                
109 N. Jareborg, 2001, s. 418. 
110 Se avsnitt 2.4. 
111 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 291. 
112 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 137. 
113 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 429. 
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Sammanfattningsvis kan således detta uttryckas som både gärningsmannen och 

medhjälparen måste vara medvetna om att en gärning främjas. Dock så kan denna 

vetskap vara mer eller mindre trivial. Gärningsmannen måste inte veta vem som främjar 

och inte heller varför och medhjälparen måste inte heller veta exakt hur brottet som 

främjas kommer ske.114  

 

 

3.5.2 Omständigheten vänskap 
 

Frågan som uppstår är om vetskapen eller korrelationen mellan gärningsman och 

medhjälpare kan påverkas av att de har en relation till varandra som exempel vänskap. 

Följande resonemang är inte baserat på rättsliga grunder utan på egna erfarenheter om 

vänskap men är dock ändå värda att belysa. Resonemanget är vidare generellt och det 

ska tilläggas att liknande relationer kommer i flertalet olika former.115 

 

Vänskap är ett band mellan minst två personer vilket består av en kunskap om varandra. 

Denna kunskap består vidare av en kännedom hur personen känner, tänker och agerar. 

Detta medför att en viss intern kommunikation där handling X, vilket i ett vanligt 

sammanhang betyder X, mellan två vänner kan betyda Y. Asp, Ulväng och Jareborg 

uttrycker detta som att gränsen mellan att passivt följa med och att genom närvaro ge 

stöd blir svår att dra.116  

 

Således kan det reservationsvis konstateras att en vänskap kan påverka korrelationen 

mellan gärningsmannen och medhjälparen. Vidare torde det även påverka vad den 

främjande gärningen i sin tur kan bestå av. Denna diskussion kommer fortsätta under 

avsnitt 5.3. 

  

                                                
114 Se avsnitt 3.2. 
115 Exempelvis: kärleksrelationer, arbetskamrater, gängverksamhet och så vidare. 
116 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 439. 
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4. Redovisning av nyckelpraxis 

4.1 Inledning 
 
The old that is strong does not wither, 

deep roots are not reached by the frost 

- Riddle of the strider 

 

Rubriken för detta avsnitt är ”Redovisning av nyckelpraxis” och med nyckelpraxis 

menar jag fall som har avgörande betydelse för syftet. Vissa fall behandlar 

medhjälpansvarets nedre gräns som huvudfråga medan vissa enbart belyser en intressant 

omständighet. Analysen i fallen kommer främst röra HD:s domskäl men i något fall kan 

även underrätters skäl analyseras. 

 

Samma modell för analys kommer tillämpas på samtliga fall och kommer fokusera på 

den främjande handlingen:  

• Vad är det för omständigheter som föranleder ett främjande respektive inte 

främjande?  

• Vilka omständigheter framgår direkt av domskälen och vilka indirekt? 

• Vad kan vi utläsa om gärningsmannen respektive medhjälparen och deras 

inbördes relation?  

 

Jag har valt att göra en uppdelning av praxis utifrån medverkansobjektet med ett 

undantag. Rubrikerna är: våldsbrott 117 , ekonomisk brottslighet, övrigt 118  samt 

underlåtenhet. Tanken bakom att låta praxis rörande underlåtenhet behandlas enskilt är 

att formen underlåtenhet särskiljer sig från aktivt handlande och således blir 

redovisningen tydligare. Det huvudsakliga syftet med uppdelningen är att olika 

brottsformer, som framhållits i avsnitt 3.3, kan särskilja sig avsevärt. En främjande 

gärning kan uttryckas på olika sätt beroende på medverkansobjektet. Varför jag även 

valt att behandla ekonomisk brottslighet ensamt beror på min uppfattning att 

argumenten för livets regel förmodligen inte är tillämpliga på dessa fall. Vidare tror jag 

                                                
117 Med våldsbrott förstås brott mot liv och hälsa. 
118 Med övrigt förstås resterande fall vilka inte kan hänföras till övriga uppdelade rubriker. 



 35 

även den analysen i kapitel 5 kommer gynnas av att redan i detta stadium vara 

kategorisk.  

 

En alternativ uppdelning hade kunnat vara att dela upp praxis i före och efter 

Lidomefallet. Detta främst baserat på åsikter i doktrin att fallet medförde att hela 

medverkansområdet kom att ändras mer åt det subjektiva hållet och således skulle 

praxis efter Lindome ha en annan innebörd än den före.119 Resonemanget förstår jag 

gällande diskussionen om medgärningsmannaskap men huruvida Lindome kom att 

påverka gränsen som behandlas i uppsatsen är mer tveksamt. Den alternativa 

uppdelningen är dock värd att nämna och även åsikterna kring att medverkansläran i sin 

helhet går mot det mer subjektiva. 

 

Vidare så hade uppdelningen i före och efter Lindome haft till funktion att det äldsta 

fallet, från 1962, hade särskiljts från det nyaste, 2010. Detta argument är dock enligt 

min mening inte heller tillräckligt för att använda en indelning av praxis efter 

uppställning före och efter Lindome då även äldre praxis fortfarande tillämpas flitigt.  

  

 

4.2 Våldsbrott 

4.2.1 NJA 1963 s. 574 
 

 A, B och C mötte O på motsatt sida vägen. Vid mötet uppstod en konflikt vilket ledde 

till att A och B misshandlade och rånade O. Före det att A och B utförde de brottsliga 

gärningarna så gav A sin rock till C. C gick därefter till andra sidan vägen, där brottet 

begicks, och förhöll sig där passiv. Frågan i målet var huruvida C kunde anses vara 

medhjälpare till misshandeln och rånet.  

 

HD ansåg att C:s mottagande av rocken och närvaron var att anse som medhjälp men 

motiverade inte detta utan hänvisade till rådhusrättens domskäl. Rådhusrätten ansåg att 

när C tog emot rocken hade han insikt, utifrån omständigheterna, att A skulle utföra en 

misshandel mot den mötande mannen. Vidare, ansåg rådhusrätten, att det förhållande att 

                                                
119 C. Lernestedt, s. 81 ff. 
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C kvarstannat på platsen under händelseförloppet och sedermera lämnat platsen 

tillsammans med A och B var omständigheter som låg C till last. Slutligen ansåg 

rådhusrätten att C enbart hade uppsåt i förhållande till misshandeln och inte rånet vilket 

innebar att C enbart dömdes för medhjälp till misshandeln. 

 

Omständigheten att C mottar rocken innebar att A lättare, eventuellt marginellt, kunde 

utföra misshandeln och rånet. Av domskälen framgår inte om denna omständighet, 

ensamt, föranledde att medhjälpsansvar utdömdes. Omständigheten får ses tillsammans 

att C valde att aktivt gå och ställa sig bredvid A och B. Vad som sålunda föranledde 

medhjälpsansvaret är förmodligen att C, genom psykisk medhjälp, stärkt A och B i 

deras uppsåt. Att A, B och C är vänner är en omständighet som inte nämns i domskälen 

och har därmed eventuellt inte legat till grund för bedömningen. För att undersöka om 

vänskapen finns mellan raderna i domskälen får en hypotetisk bedömning ske där C 

antas vara en person utan relation till A och/eller B. Om så vore fallet hade C 

förmodligen aldrig åtalats enligt Leijonhufvuds och Wennbergs uppfattning.120  

 

Slutsatsen som kan dras är att den främjande handlingen måste ses i sin kontext. 

Bedömningen i fallet av om ett främjande förelegat är beroende av omständigheterna i 

sin helhet. Mottagandet av rocken får ses tillsammans med att C förflyttar sig till platsen 

och därvid kvarstannar. Om man utför den hypotetiska bedömningen om vänskap 

ändras således kontexten runt främjandet och det blir en annorlunda situation som 

eventuellt inte skulle föranleda medhjälps ansvar.  

 

Det torde gå att föra resonemang att livets regel förskjutits i fallet på så sätt att vänskap 

sänker kraven för medhjälpsansvar. Mot detta får ställas att livets regel inte förekommer 

i domskälen och att domskälen är knapphändiga. Dock kan tanken föras vidare att 

vänskapen i vart fall påverkar kontexten vilken ligger till grund för domslutet. 

 

 

 

 

                                                
120 M, Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 134. 
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4.2.2 NJA 1984 s. 922 
 

NJA 1984 s. 922, även kallat ”raggarbilsfallet”, är ett vanligt refererat fall inom 

medverkansläraran. I förhållande till uppsatsen är fallet av intresse då HD kom fram till 

medhjälpsansvar och straffrihet för två olika personer i samma dom.  

 

Omständigheterna var att ett flertal personer åkte i en raggarbil på väg till en danslokal i 

Kalmar. Personerna i bilen såg några fotgängare vilka de ansåg såg ”roliga ut”. Dessa 

fotgängare pekade sedermera långfinger åt personerna i bilen. På uppmaning stannade 

bilens förare, vidare kallad A, bilen och fyra killar sprang ut och jagade efter 

fotgängarna. Tre av dessa misshandlade fotgängarna varav den fjärde personen, vidare 

kallad B, istället valde att återvända till bilen. Resterande passagerare återvände efter 

misshandeln och satte sig i bilen. Under den fortsatta färden fick de syn på fotgängarna 

igen och på uppmaning av en av passagerarna stannade A bilen en andra gång och 

återingen misshandlade de tre passagerarna fotgängarna igen. B stannade kvar i bilen 

under hela andra misshandeln.  

 

Bedömningen i fallet kom sålunda att handla om A och B kunde anses vara medhjälpare 

till misshandel. Analysen börjar, likt HDs domskäl, med B. 

 

De handlingar som låg B till last var att han färdats i bilen tillsammans med de övriga. 

Vid första tillfället då bilen stannar har han lämnat bilen med de övriga tre personerna 

men inte utfört någon misshandel utan återvänt till bilen före de tre andra personerna. 

Vid andra tillfället har B inte lämnat bilen.  

 

HD framförde i början av sina domskäl ett generellt ställningstagande angående 

medverkanansvar121:  

 
”[…] ett främjande visserligen kan vara straffbart, även om det inte har varit en betingelse för att brottet 

skulle komma till stånd, men att å andra sidan en handling, som varken fysiskt eller psykiskt har övat 

inflytande på brottets tillkomst inte är att anse som medverkan.”. 

 

                                                
121 Uttalandet motsvarar vad som sägs i SOU 1944:69, s. 91. 
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Vidare framförde HD indirekt att man bör undvika ett alltför vidsträckt 

medhjälpsområde. Det straffria bör, enligt HDs domskäl, begränsas genom 23 kap 5 § 

BrB och enligt livets regel.  

 

Gällande B:s agerande anförde HD att detta får ses i ljuset av att misshandeln inte var 

en planerad aktion. Detta läser jag som att den första misshandeln inte var planerad men 

angående den andra bör viss planering eller i vart fall misstanke om vad som komma 

skall läsas in då det rörde sig om samma personkrets av gärningsmän och offer. HD 

konstaterade att innan bilen stannat har B inte stärkt gärningsmännen uppsåt att begå 

misshandeln.  

 

Mellan raderna framgår att det faktum att B lämnat bilen tillsammans med övriga torde 

kunna föranleda medhjälpsansvar. Dock, i och med HD:s uttalande att 

främjandehandlingen ska läsas i ljuset av brist på planering, så är detta inte en handling 

som föranleder medhjälpsansvar. Alltså kontexten man placerar den främjande 

gärningen i är avgörande för om medhjälpsansvar kan utdömas. I övrigt ansåg HD att B 

har stått utanför händelseförloppet i så hög grad att han trots att han uppmanade föraren 

att följa efter de övriga passagerarna inte utfört någon gärning som kan föranleda 

straffansvar.  

 

Vid andra tillfället bilen stannade lämnade B inte bilen med de övriga. I och med 

avsaknad av handlande och att enbart det faktum att han befunnit sig i bilen ansågs detta 

inte vara ett tillräckligt för att styrka de övriga deltagares uppsåt och B frikändes. Här 

bör tilläggas att B var medveten om att misshandel skett. Detta rör sig således om en 

situation där en handling som varken fysiskt eller psykiskt övat inflytande på brottets 

tillkomst.  

 

Gällande A gjorde HD en annan bedömning. Då föraren valde att stanna bilen första 

gången förelåg, återigen, ingen planering av brottet och sålunda kunde inte handlingen 

att stanna bilen föranleda straffansvar. Om man väljer att läsa detta motsatsvis så hade 

en plan om misshandel eventuellt uttryckt genom ett uttalande om att misshandel ska 

ske, föranlett straffansvar.  

 



 39 

När A stannade bilen en andra gång förelåg vetskap om att en misshandel skett, han 

hade sett personerna som blivit misshandlade och återigen blivit uppmanad att stanna 

bilen. När föraren valde att stanna bilen en andra, gång på uppmaning av en av 

passagerarna, ansåg HD att A måste insett att en ny misshandel skulle äga rum och 

således hade A främjat misshandeln och dömdes för detta. 

 

Vid en jämförelse mellan A och B finns en omständighet som tydligt särskiljer dem, 

nämligen att A valde, genom ett aktivt handlande, att stanna bilen. Att stanna bilen har 

varit en betingelse för brottet. Handlingen är, i dess kontext, bedömas som ett främjande 

då den får anses vara tillräckligt tydlig och sålunda har gärningsmännen uppfattat detta 

och deras uppsåt stärkts. 

 

I fallet förekom även ytterligare omständigheter vilka HD inte uttryckligen beaktade. 

För det första var det inte A:s bil utan personens som vid tillfälle två uppmanade A att 

stanna. Vidare får även det tilläggas att samtliga i bilen var bekanta med varandra. 

Ponera att situationen särskilde sig på så sätt att det istället var en taxichaufför som 

framförde bilen. Hade utgången blivit annorlunda då? Förmodligen. Sålunda anser jag 

att även umgängeskretsen bör läsas in som en omständighet av betydelse. Återigen, likt 

förra refererade fallet, så blir vänskapen en del av bedömningen om straffansvar ska 

ådömas och vidare att kravet på främjandet och uppsåtet hos medhjälparen sätts lägre.  

 

 

4.2.3 SveaHovrätt, B1115-10, 2010-03-31 
 

A och B hade bestämt träff med O i en lägenhet. Väl i lägenheten tilldelade A och B O 

sparkar och slag samt tejpade fast O i en stol, satte en huva över hans huvud och låste in 

honom i lägenheten. A och B fortsatte med att dra en kniv över O:s kropp. Vidare hade 

O blivit placerad i ett badkar med kallt vatten och fått vatten över sin huva vilket 

medfört svårigheter för O att andas. O tilldelades betydande skador. C filmade stora 

delar av A och B:s agerande mot O. Filmningen hade skett aktivt genom att byta 

vinklar, zooma in och gjort så kallade close-ups.  
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HovR kom fram till att mycket talade för att C var medveten om vad som skulle ske i 

lägenheten men valde i sin bedömning att bortse från detta. Det kan inte ha undgått C, 

när han befann sig i lägenheten, vad som skulle ske och att filmandet var ett väsentligt 

inslag i övergreppet konstaterade HovR. Att C sedermera fortsatte att filma övergreppet 

under en avsevärd tid ansågs ha stärkt A och B i deras uppsåt. HovR ansåg även att C:s 

filmande förstärkte O:s utsatthet och det hotfulla i situationen. 

 

Av intresse är TR dom där C inte dömdes för medhjälp. TR ansåg att C inte deltagit i 

planeringen till brottet. Vidare hade C inte främjat A och Bs gärningar genom varken 

stöd eller verbala uttalanden. TR ansåg att filmandet var ytterst omoraliskt och 

klandervärt men inte straffbart. 

 

Vad tingsrätten således lägger till grund för sitt domslut, tillskillnad mot HovR, är att 

filmandet inte varit en del i övergreppet. TR verkar även lägga större vikt vid 

avsaknaden av planering av brottet och anser inte likt HovR att filmandet har skett 

under en avsevärd tid. 

 

Enligt min uppfattning så är HovR domskäl intressanta genom att de valde att inte göra 

bedömningen utifrån att C haft vetskap eller misstanke om vad som skulle ske mot O. 

Detta tolkar jag som att C genom filmande får förståelse under tidens gång vad hans 

agerande innebär. Således ändras kontexten runt C:s handlande från att eventuellt vara 

straffritt till, ju längre filmar, medhjälpsansvar. 

 

 

4.3 Ekonomisk brottslighet 

4.3.1 NJA 2008 s. 697 
 

B hade åtagit sig för att utföra bokföring åt A. A hade bistått B med felaktigt 

bokföringsunderlag: inte bokfört alla intäkter eller utbetalningar. Det uppdrag som B 

gjorde var främst att utföra rent bokföringstekniska åtgärder utifrån A:s uppgifter om 

rörelsen. B uttryckte till A, vid under upprepade tillfällen, vikten av att A noggrant 

förde löpande noteringar av rörelsen. Detta framförde även B skriftligen. B fick aldrig 
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se noteringarna men uppgav att han trodde A skulle bättra sig. Sålunda fick B utföra, för 

två månader, skönsmässiga bedömningar då anteckningar som underlag saknades. 

 

A åtalades för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll och B för medhjälp till 

detta. A dömdes sedermera i TR, vilket HovR fastställde, för grovt bokföringsbrott 5 § 

1 st. BrB och för försvårande av skattekontroll, grovt brott, 10 § 1 st. skattebrottslagen 

(1971:69). 

 

HD ansåg att huvuduppgiften som B utförde var inte att verifiera affärshändelser i 

bolaget utan att bokföra affärshändelserna baserat på A:s uppgifter, det vill säga rent 

bokföringstekniska uppgifter. Vad som däremot legat B till last, menade HD, var att B 

trots bristerna i underlaget vidtagit bokföringsåtgärder. HD ansåg vidare att B:s 

handlande ska ses i kontexten att han påpekat för A att underlaget måste förbättras samt 

att B:s uppdrag varat under en relativt kort tid. Slutligen beaktade HD att B även hade 

under två månader gjort skönsmässiga bedömningar. Det vill säga B hade inte okritiskt 

eller passivt godtagit den ofullständiga dokumentationen. Mot bakgrund av dessa 

omständigheter konstaterade HD att B:s agerande inte varit ägnat att underlätta 

gärningarna och således inte dessa i 23 kap. 4 § BrB:s bemärkelse.  

 

Vid en analys av fallet bör det först nämnas att straffbuden är annorlunda gentemot 

exempelvis våldsbrotten. Detta medför en viss restriktivitet i följande slutsatser om 

dessa enbart är gällande kategorin ekonomisk brottslighet. Vidare bör det även beaktas 

att B hade utfört gärningarna i sin yrkesroll. Detta torde ha viss betydelse för dels B:s 

skyldighet att agera korrekt dels för hur A uppfattar B:s handlande. Vad som enligt mig 

även är av intresse är det faktum att argument kring livets regel svårligen kan tillämpas 

på fallet. 

 

Det kan konstateras att fallet belyser en intressant problematik kring ett handlande som 

föregås av ett tydlig kritiskt åsikt. Om B enbart, bortsett från hans uttalande och 

skönsmässiga bedömning, hade bokfört uppgifterna bör hans agerande ses som 

medhjälp till A:s brottslighet. Detta främst på grund av att om en person i en yrkesroll 

godtar, om än felaktiga, uppgifter så stärker detta antingen A:s uppsåt eller hjälper 

honom genom dåd att utföra brottet.  
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Således bör det kunna uttryckas att B:s tidigare agerande med de kritiska uttalandena 

och den skönsmässiga bedömningen räddar B. Med räddar menar jag att en främjande 

gärning inte ska ses enskilt utan är en handling i en kontext av samtliga omständigheter. 

Om kontexten där handlingen sätts in i medför att den anses som ett främjande 

föreligger eventuellt medhjälpsansvar och kontexten medför att det inte rör sig om ett 

främjande så föreligger straffrihet. Således kan handlingen vara den samma men 

kontexten påverkar huruvida medhjälpsansvar blir aktuellt.  

 

Med beaktande av rättsfallets speciella bakgrund så bör viss försiktighet iakttas vid att 

tillskriva denna analys en generell betydelse. Dock, så anser jag att trots detta analysen 

kring främjandets kontext kan fungera i ett bredare perspektiv. Däremot kan det 

svårligen, enligt min mening, uttryckas så att B:s omständigheter som räddar honom 

kan tillskrivas en generell betydelse. De är för speciella och hänförs för mycket till 

straffbudet och B:s roll.  

 

 

4.4 Övrigt 

4.4.1 NJA 2002 s. 489 
 

NJA 2002 s. 489 är ett kvasifall mellan medgärningsmannaskap och medhjälp. Varför 

jag ändå valt att ta med fallet är för att påvisa två saker; dels för att visa att detta torde 

vara en variant av nedre gränsen för medhjälp och dels även att medverkansområdet är 

under utveckling. Redovisningen av fallet får ses som en intressant parantes i uppsatsen. 

 

Omständigheterna, vilka var omfattande, var kortfattat att det förekom stora 

demonstrationer och kravaller under EU-toppmötet i Göteborg 2001. En grupp 

personer, vilka var åtalade för medhjälp till våldsamt upplopp, hade upprättat en 

sambandscentral med tillhörande utrustning: Internet, datorer, märkta mobiler, 

dokumentförstörare och frekvenstabeller. I sambandscentralen hade spaningsarbete 

pågått genom radioövervakning och telefon och smstrafik. Det hade rört sig om ensidiga 

uppgifter om hur poliser rört sig och var avspärrningar funnits. Sambandscentralen hade 

till syfte att främja och underlätta upploppen under demonstrationerna. Samtliga 
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tilltalade hade under förhören varit väldigt restriktiva i dels vad de själva gjort och dels 

vad andra gjort.  

 

HD ansåg att det inte gick att tydligt klarlägga vad de enskilda i detalj hade gjort i 

sambandscentralen. Däremot var det utrett att samtliga var medvetna om vad som var 

syftet med verksamheten och hur verksamheten var organiserad. HD ansåg att detta var 

tillräckligt för att döma samtliga tilltalade för, att tillsammans och i samråd, ha 

medhjälpt till våldsamt upplopp.  

 

Som konstaterades i ingressen så är fallet ett kvasifall och faller inte direkt inom 

uppsatsen syfte. Däremot vill jag tydliggöra att fallet rör en form av nedre gräns för 

medhjälp. Detta genom att resonemanget om medgärningsmannaskap kan tillämpas 

även vid medhjälp. Av HD:s domskäl går det att utläsa att om det inte går att styrka vad 

en enskild specifikt gjort men att den enskilda varit medveten om verksamhetens syfte 

och tillvägagångssätt detta är tillräckligt för straffansvar. 

 

 

4.4.2 NJA 2003 s. 645 
 

A och B tillgrep en bil i Skövde och åkte till en fest. De valde att lämna och återvända 

till festen en andra gång med hjälp av den tillgripna bilen. Då de slutligen lämnade 

festen för att bege sig tillbaka till Skövde följde C med i baksätet. A och B dömdes för 

att tillsammans och i samråd olovligen tillgripit fordonet. HD tog ställning huruvida C, 

som passagerare i baksätet, kunde dömas som medgärningsman alternativt medhjälp till 

A och B:s brott olovligt brukande av fordon, 10 kap. 7 § BrB. 

 

Redovisningen av fallet har begränsats till att enbart röra HD:s bedömning om C är att 

anse som medhjälpare och sålunda bortses HD:s resonemang kring medgärnings-

mannaskap.  

 

HD ansåg att C måste insett då färden påbörjades att bilen varit tillgripen. För 

medhjälpsansvar ansåg HD att C måste genom sitt agerande ha främjat det olovliga 

brukandet. Gärningsbeskrivningen saknade dock ett konkretiserande av vad den 
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främjande gärningen skulle bestå i men HD ansåg inte att detta medfört några problem 

för bedömningen av medhjälpsansvar. HD kom slutligen fram till att av de 

omständigheter vilka förekommit i målet inte föranledde att C främjat det olovliga 

brukandet. 

  

Av HD:s resonemang framgår att ett främjande måste ske genom ett visst agerande. Den 

slutsats som går att dra är att det inte torde vara tillräckligt agerande för C att enbart 

sätta sig i bilen och där förhålla sig passiv.  

 

Innan analysen fortsätter bör det nämnas att medverkansobjeket, olovligt brukande 

fordon, särskiljer sig tydligt från övriga redovisade rättsfall på så sätt att brottsformen 

förutsätter att skada uppkommit genom brukandet. Detta medförde att C enbart kunde 

medverkat till brottet under tiden han befunnit sig i bilen. Vidare framför HD viss kritik 

mot riksåklagaren på grund av avsaknad av någon tydlig främjande gärning i 

gärningsbeskrivningen. Sålunda kommer de nedan framställda slutsatserna dras med 

viss försiktighet och med förbehåll att slutsatserna enbart, eventuellt, kan härledas till 

fall med liknande omständigheter.  

 

De handlingar som ligger C till last är att sätta sig i baksätet och vara medveten om att 

fordonet är stulet. Jämfört med NJA 1963 s. 574 torde detta teoretiskt kunna föranleda 

att C stärker A och B i deras uppsåt, psykiskt främjande, genom att C är närvarande vid 

den brottsliga handlingen.122 Möjligen kan frågan varför medhjälpsansvar inte utdömdes 

besvaras av att sträckan C befann sig i bilen under inte var tillräckligt lång, att skada 

inte uppkommit, och således behövdes tydligare agerande från C sida. Alltså, 

straffbudets utformning medförde att fallet eventuellt särskiljer sig från övrig praxis. 

Således tror jag att det är vanskligt av ovan nämnda anledningar att dra generella 

slutsatser. Jag finner därmed anledning att anta att fallet är, gällande bedömningen om 

medhjälpsansvar, unikt och bär på för många osäkra faktorer som gör fallet icke 

tillförlitligt.  

 

 

                                                
122 Detta under förutsättningen att man likställer, något sånär, mottagandet av rocken med att sätta sig i 
bilen. 
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4.4.3 RH 2005:56 
 

I fallet hade A och B lämnat en fest för att hämta en CD. De kom överens att ta med en 

filmkamera och att de skulle filma något ”roligt”, men inte specifikt vad. När de 

passerade en skola tog A upp en gren och började förstöra fönster. B blev överraskad 

och sade till A att han ansåg att det var onödigt. A försäkrade B om att det inte var 

någon fara. B filmade delar av händelsen. A och B fortsatte sin promenad och gick förbi 

en vårdcentral. Där kastade A stenar genom fönsterrutor och uppmanade B att filma 

detta vilket B även gjorde. B spelade sedermera över filmen. Den följande analysen 

avser att belysa resonemanget kring medhjälp och kommer bortse från frågan kring 

medgärningsmannaskap.  

 

HovR började med att konstatera att det är tillräckligt att gärningsmannens uppsåt stärks 

och att medhjälpsansvar inte förutsätter att främjandet varit en betingelse för brottet. 

Vidare konstaterade HovR, med hänvisning till SOU 1944:69 och NJA 1984 s. 922, att 

ett främjande som varken fysiskt eller psykiskt har haft inflytande på brottets tillkomst 

eller utförande inte är att anse som medhjälp. Som framgått av omständigheterna har A 

och B inte planerat att förstöra fönsterrutor utan enbart att filma något ”roligt”. Vad som 

däremot låg B till last är att han filmade skadegörelsen på båda platserna och således, 

konstaterade HovR, medvetet styrkt A i hans uppsåt. HovR ansåg att B så i hög grad 

varit delaktig i händelseförloppet genom filmandet att han skulle dömas som 

medhjälpare. 

 

Det som är av intresse av domen är hur filmandet påverkar bedömningen med att 

närvara på platsen. Således, även fast B uttryckt viss skepsis mot A:s agerande är 

filmandet en omständighet som stärker A:s uppsåt. Genom filmandet är inte B enbart 

närvarande på platsen.  

 

Det är även av intresse hur HovR restriktivt bedömer hur A och B planerat att de ska 

göra något ”roligt” och hur filmandet väger upp den bristande planeringen. Det går att 

fråga sig om A och B redan i planeringsstadiet hade bestämt att förstöra rutor och filma 

detta men sedan B inte filmat utan enbart närvarat skulle föranleda medhjälpsansvar. Ur 

HovR resonemang torde det gå att utläsa att bedömningen i vart fall skulle bli 

annorlunda: 
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”Av särskild betydelse för bedömningen kan vara om det är utrett att den tilltalade har tagit del i 

planeringen av den gärning vid vilken han sedan var närvarande” 

 

Eftersom HovR konstaterade att det inte är styrkt att den föregående planeringen inte 

innefattande att förstöra rutor så var de tvungna att pröva huruvida filmandet utgjorde 

ett främjande. 

 

Slutligen bör omständigheten att A och B var bekanta med varandra beaktas. Detta 

främst av anledningen att nästintill samtliga invånare i dagens Sverige har tillgång till 

en videokamera genom mobiltelefoner och att vi tenderar att använda den i tid och otid. 

Enligt min uppfattning innebär detta således att närvara vid ett brott, exempelvis en 

skadegörelse, och sedermera filma utförandet inte bör föranleda straffansvar, främst på 

grund av uppsåtsbrist i främjande av brottet. Detta ter sig inte som konstigt men är värt 

att belysa.  

 

En slutsats som kan dras är att ett filmande är som gärning tillräckligt för ett främjande 

men får ses i dess övriga kontext likt många andra fall för att konstatera om 

medhjälpsansvar föreligger. Livets regel är formulerad som att gillande närvara och åse 

en brottslig gärning inte föranleder medhjälpsansvar. Här torde det tilläggas: och utföra 

handlingar vilka är vanliga i det rådande samhället, likt filmande.123  

 

 

4.4.4 NJA 2006 s. 577 
 

A och B inledde dagen med en tidig fisketur men avbröt denna snabbt. På vägen hem 

gick A till ett för B okänt hus. A undersökte huruvida några personer var hemma genom 

att knacka på dörren. Huset var öde och A gick då och hämtade verktyg och sade till B 

att han avsåg att bryta sig in i huset. Några minuter senare valde B att gå till huset och 

såg då att A hade lossat ett fönster. B uppmanade A att ge honom fönstret istället för att 

förstöra det. A tog sig vidare in i huset och slog sönder ett larm. A bad B ställa sig och 

hålla vakt. A gjorde detta men visade att han misstyckte genom att inte hålla tydlig 

                                                
123 Jämför Strahls definition av livets regel i avsnitt 3.4.2. 
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uppsikt och ha ryggen mot vägen. En bil körde fram till huset vilken B missade tills 

föraren signalerade. B gick sedermera fram till huset och sade till A: ”Ut härifrån, jag 

vill hem”. B gick och startade sin motorcykel, A kom ut från huset med de bestulna 

föremålen satte sig på motorcykeln och A och B åkte iväg. Frågan HD tog ställning till 

var huruvida B agerande var att anse som medhjälp. 

 

Då B går fram till A vid första tillfället, som är i huset, ansåg HD att detta inte kan vara 

ett främjande oberoende av B:s inställning. HD fortsätter med att tillägga att B varken 

sagt eller agerat på något sätt som stärkte A i sitt uppsåt. Sålunda kan man utläsa en viss 

regel angående närvaro vid en brottsplats. För straffansvar krävs att röra sig till en plats, 

stanna kvar och endera säga något uppmuntrande eller agera på ett sätt som stärker 

gärningsmannens uppsåt. HD såg till syftet med handlingen vilket var det väsentliga i 

sammanhanget.  

 

Vidare fortsatte händelseförloppet med att B tog emot ett fönster vilket A tagit loss för 

att komma in i huset. HD ansåg att syftet med att ta mot fönstret var att tillvarata 

husägarens behov och undvika skador på huset. Detta medförde att handlandet inte 

kunde anses vara ett främjande. Här blir det intressant att applicera argumenten kring 

försvårande medverkan. I detta fall har A:s handling kunnat ses som ett främjande men 

vad som medförde att det inte är ett främjande är syftet att ta emot fönstret, nämligen 

motverka skada. Detta är i sin tur inget motverkande av huvudbrottet direkt utan snarare 

indirekt. Genom att ta emot fönstret motverkas skadegörelse, inte inbrottet. Det i sin tur 

faller inte direkt inom Strahls uppfattning att motverka brottet med uppsåt att 

motverka.124 Detta rör sig eventuellt om att förmildra brottets verkningar med uppsåt att 

göra detta vilket inte föranleder medhjälpsansvar.  

 

I det fortsatta händelseförloppet väljer B, på uppmaning från A, att ställa sig och hålla 

vakt. Detta misstycke B mot vilket kom till uttryck genom att han dels missar bilen när 

den kommer och hans uttalande att ”ut härifrån, jag vill hem”. HD ansåg att genom 

accepten att ställa sig och hålla vakt har gärningsmannens uppsåt styrkts i fullföljande 

av inbrottet. Detta oavsett B motvilliga inställning och mer eller mindre dåliga uppsikt.  

 

                                                
124 Se avsnitt 3.4.4. 
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Av detta går det att dra två slutsatser. För det första är knäckpunkten när accepten av att 

medhjälp sker. I det tillfället stärks gärningsmannen uppsåt att begå brottet. Att 

sedermera utföra gärningen halvhjärtat ”räddar” inte medhjälparen. Tillfället av intresse 

är när medhjälparen godtar gärningsmannens uppmaning att utföra medhjälpen.  För det 

andra torde detta även likna i viss mån försvårande medverkan. B uppsikt föranledde 

visserligen inte att brottet försvårades men B inställning till den främjande handlingen 

hade kunnat föranleda detta. Således kan det konstateras att i alla fall inställningen till 

medhjälpshandlingen inte påverkar straffansvaret så tillvida syftet inte var att motverka.  

 

HD fortsatte att undersöka huruvida B:s uppmaning till A att lämna huset är att anse 

som ett främjande. HD ansåg att även fast handlandet i sig inte haft någon påverkan för 

händelseutvecklingen och att gärningen låg i B:s egna intresse får det anses som ett 

främjande. B måste insett att hans agerande medförde att A kunde lämna brottsplatsen 

med stöldgodset. 

 

Vad fallet belyser är att i vissa fall torde det inte krävas speciellt mycket från 

medhjälparens sida för att gärningsmannens uppsåt ska stärkas. Genom att 

medhjälparens acceptera den handling gärningsmannen påkallat så är gärningsmannens 

uppsåt stärkt. Detta belyser ytterligare tanken om att det är gärningsmannens 

uppfattning som är det preliminära, det vill säga att hans uppsåt styrks. När accepten 

sker manifesteras den främjande gärningen och gärningsmannen uppsåt styrks. Att 

medhjälparen sedan uttrycker missnöje blir sekundärt för bedömningen.  

 

 

4.5 Underlåtenhet 

4.5.1 NJA 1987 s. 655 
 

I NJA 1987 s. 655 hade polismän påtvingat O handfängsel och förflyttat honom mot sin 

vilja. O var inte gripen och någon laglig grund för dessa handlingar mot O har inte 

funnits. Ingripande hade karaktären av olagatvång, 4 kap. 4 § BrB, vilket de polismän 

som aktivt utfört handlingen dömdes för.  
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HD prövade huruvida en polisman A, som inte hade utfört något aktiv handling, hade en 

skyldighet att agera och huruvida han i så fall kunde dömas för medhjälp för sin 

underlåtenhet. HD ansåg att en polis i förmansställning genom underlåtenhet kunde bli 

medansvarig för en underordnads handlingar vilket dock inte A var. Att en grupp 

poliser som tillsammans tjänstgör har var och en ett visst ansvar för de handlingar 

gruppen vidtar oavsett om någon har en befälsställning eller inte. Slutligen konstaterade 

HD att A haft en skyldighet att ingripa om någon i gruppen vidtar en uppenbar 

lagstridigåtgärd för att inte bli medansvarig till olaga tvång. 

 

Fallet ger uttryck för när medhjälpsansvar för polismän kan ådömas. Detta medför även 

att fallets omfattning begränsas och resonemanget kan eventuellt svårligen appliceras på 

situationer där det inte rör poliser eller liknande yrkeskårer. Vad som däremot är av 

intresse är HD:s resonemang kring hur en psykisk medhjälp genom underlåtenhet kan 

uttryckas. Asp, Ulväng och Jareborg ställer sig frågande till om det är att anse som 

psykiskt medhjälp enbart genom att inte uttrycka missnöje när en sådan reaktion 

förväntas. Detta resonemang närmar sig frågan kring underlåtenhet att hindra brott och 

principerna om garantställning.125 Huruvida A hade varit i garantställning behandlades 

inte i målet. Detta får eventuellt tolkas så att i just denna situation så krävdes inte att A 

varit i garantställning i förhållande till övriga för att straffansvar ska utgå. Enligt min 

mening får detta fall, med reservation för att det rörde polismän, placeras mellan 

psykisk medhjälp genom underlåtenhet och fysisk medhjälp genom underlåtenhet, en 

form av kvasisituation.  

 

Slutligen väcker fallet en intressant tanke hos mig vilken jag inte finner juridiskt belägg 

för men samtidigt inte heller kan avfärda. Tanken rör huruvida en likande form av 

psykisk medhjälp genom underlåtenhet kan förekomma hos vänner eller dylikt. Att 

således en vän är tyst vid en liknande situation bör uppfattas som ett främjande, med 

Asp, Ulväng och Jareborgs resonemang, om personen förväntas agera. Problemet med 

detta är att alla vänner inte agerar och förväntas inte heller agera. En person med en 

ledande roll i ett gäng torde eventuellt resonemanget kunna översättas till men med 

reservation för att det är en väsentlig skillnad mellan ett gäng vänner och en grupp 

                                                
125 Se NJA 2003 s. 473. 
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poliser. Tanken, är dock enligt min mening, värd att belysas och även hur 

omständigheten vänskap försvårar en viss bedömning. 

 

 

4.5.1 NJA 2003 s. 473 
 

A hyrde ett rum i B:s bostadsrätt. I hyreskontraktet hade A tillgång till övriga 

gemensamma rum i lägenheten. I sitt rum hade A förvarat 100 ecstasytabletter. B var 

medveten om narkotikan men hade varken rådighet eller vetskap om var narkotikan 

varit förvarad.  

 

HD konstaterade att A inte var medgärningsman och prövade vidare om A främjat 

brottet. I den prövningen konstaterades att A inte aktivt godtagit innehavet av 

narkotikan utan enbart inte motsatt sig detta. Sålunda kom HD fram till att det som 

ligger A till last är att han underlåtit att ingripa mot B:s förvaring. 

 

Någon allmän skyldighet att ingripa mot brottslighet finns inte i Sverige och detta även 

om personen skulle solidarisera med brottet konstaterade HD.126 Huvudregeln är att om 

inte medhjälparens solidariserande till förvaringen inte kommer till uttryck på ett sådant 

sätt som är ägnat att styrka gärningsmannens uppsåt föreligger inte medhjälpsansvar. 

HD uttalade vidare att underlåtenhet vid annans brottslighet kan vara straffbart enligt 

principerna för oäkta underlåtenhetsbrott. En förutsättning för detta ansåg HD var att 

främjaren intagit en garantställning vilket i sin tur medfört att den medverkande skulle 

behövt avvärja brottet. 

 

Av omständigheterna framgår att A förvarat narkotikan i det rum han hyrt, det vill säga, 

det rum som han förfogade över enligt hyresavtalet. Mot bakgrund av detta ansåg HD 

att B inte intagit en garantställning. HD lämnar en viss öppning för en annan utgång om 

narkotikan hade förvarats på annat utrymme i lägenheten som B disponerat över. B 

dömdes således enbart för narkotika brott och ringa dopningsbrott, 1 § NSL och 3 § Lag 

om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1969). 

 

                                                
126 Se även SOU 1985:96, s. 331 ff. 
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Vad HD främst stadgade med detta mål är att för straffansvar för underlåtelse att ingripa 

mot annans brottslighet förutsätts att medhjälparen intagit en garantställning, det vill 

säga samma principer som vid oäkta underlåtenhetsbrott. Vidare ansåg HD att det måste 

framgå på vilket sätt medhjälparen skulle avvärjt brottet. 

 

Fallet är av intresse på så sätt att livets regel specificeras i detta sammanhang. Man kan 

eventuellt uttrycka HDs resonemang som en modifikation av livets regel. Således är det 

straffritt om medhjälparen solidariserar med brottet och detta inte kommer till uttryck 

som är ägnat att stärka gärningsmannens uppsåt. Reservationsvis bör det även nämnas 

att fallet rörde ett perdurerande innehav av narkotika och till stor del rörde en 

underlåtenhet från B:s sida. Eventuellt kan denna slutsats om modifieringen av livets 

regel svårligen översättas till våldsbrott.  
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5 Analys 

5.1 inledning  
 
From the ashes a fire shall be woken, 

A light from the shadows shall spring 

- Riddle of the Strider 

 

Avsnittet har till syfte att binda ihop de tankar, slutsatser och konstateranden som 

förekommit under den tidigare framställningen. Detta för att systematiskt närma mig 

den nedre gränsen för medhjälp. 

 

Det som ter sig mest naturligt att börja i är den rättsliga grunden för nedre gränsen för 

medhjälp vilket får utgöra basen i analysen. Enligt min uppfattning är det av vikt att 

dessa grundläggande rättsliga delar inte förloras vid en mer komplex och subjektiv 

analys. 

 

För att medhjälpsansvar ska kunna utdömas enligt 23 kap. 4 § BrB krävs ett 

medverkansobjekt som främjats. Främjandet kan ske genom råd eller dåd varav det är 

tillräckligt att främjandet enbart stärkt gärningsmannen i hans uppsåt.127 Vad som inte 

anses vara ett främjande är en gärning som varken psykiskt eller fysiskt påverkat 

gärningsmannen. 

 

 Något krav på att medhjälpen ska ha varit en betingelse för medverkansobjektets 

tillkomst uppställs inte. Främjandet kan ske genom både genom aktivt handlande och 

genom underlåtenhet. Skillnaden mellan handlande och underlåtenhet beror ofta på hur 

en gärning formuleras. För att gärningsmannens uppsåt ska kunna stärkas krävs det att 

han uppfattat främjandet. Slutligen krävs det att medhjälparens uppsåt täcker både den 

främjande gärningen och medverkansobjektet. 

 

Den rättsliga grunden har jag valt att kalla standard fallet för medhjälpsansvarets nedre 

gräns. Med standard fallet syftar jag till en ren situation utan övriga omständigheter som 

                                                
127 Se avsnitt 3.1. 
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påverkar kontexten. Varför jag valt att utgå från ett standard fall är för att det tydligt ska 

gå att utröna vilka omständigheter som påverkar den nedre gränsen.  

 

Denna modell kan förklaras genom att standard fallet ligger på nivå 1 och nivå 1 

symboliserar när medhjälpsansvar kan utdömas. Således kan olika omständigheter 

påverka denna nivå. Omständighet X kan medföra att nivå 1 blir 0.75 medan 

omständighet Y medför att nivån stiger till 1.25. För att tydliggöra är detta exempel 

enbart av förklarande modell och någon tillämpning av siffror kommer inte göras. 

 

Vidare har jag utgått från premissen att livets regel är den övre gränsen för straffrihet, 

då den rättsliga grunden för medhjälp är uppfylld, förutom för de brottsformer där det 

ter sig onaturligt att applicera argumenten för livets regel på. I NJA 2006 s. 697 

tydliggörs detta. Således kommer en uppdelning i analysen göras för de brottsformer där 

livets regel är tillämpbart och för de brottsformer där det inte är det.  

 

För de brottsformer där livets regel är tillämplig innebär detta att om medhjälparens 

handling enbart är så trivial och där det rör sig om var mänskas rätt till fri rörlighet att 

medhjälpsansvar generellt inte ådömas.128 Varför jag valt att utgå från denna premiss är 

att jag anser att redovisningen blir tydligare. Argumenten kring livets regel är också av 

sådan natur att de ofta kan motivera varför medhjälpsansvar ska uteslutas. Diskussion 

kommer föras kring korrelationen mellan livets regel och den nedre gränsen för 

medhjälp. 

 

Analysen kommer bestå av två delar. Första delen kommer resonera kring standard 

fallet och betydelsen av de olika rekvisiten medan andra delen kommer diskutera vilka 

omständigheter som påverkar bedömningen av medhjälpsansvaret i en negativ riktning, 

det vill säga omständigheter som medför att medhjälpsansvarets nedersta gräns är lägre 

än i standard fallet.  

 

 

 

 

                                                
128 Se avsnitt 3.2.2 
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5.2 Standard fallet för nedre gränsen för medhjälp 
 

Det första rekvisitet jag kommer behandla är främjande. En främjande gärning kan 

komma i uttryck genom råd eller dåd. Vad som får anses vara den nedersta gränsen är 

att gärningsmannens uppsåt stärks genom psykisk medhjälp. Visserligen kan 

resonemang huruvida detta ensamt får ses som nedersta gränsen för ett främjande föras. 

Problematiken mellan en fysisk och psykisk medhjälp ligger i hur man väljer att 

formulera främjande handlingen. Ett dåd, fysisk medhjälp, kan formuleras på så sätt att 

den stärker gärningsmannens uppsåt, det vill säga psykisk medhjälp och hur man väljer 

att formulera främjandet beror på i vilken kontext man placerar den i. Detta förekommer 

exempelvis i NJA 1963 s. 574 och NJA 2006 s. 577. Vad som egentligen är en form av 

fysisk medhjälp kan formuleras som att den psykiskt stärker gärningsmannens uppsåt. 

Skillnaden kan enligt mig bero på att om dådet inte är tillräckligt för medhjälpsansvar så 

kan det placeras i en kontext och således vara en del i att stärka gärningsmannens 

uppsåt. Således flyter fysisk medhjälp och psykisk medhjälp ihop när man närmar sig 

den nedre gränsen för medhjälp.  

 

Vad som är ostridigt är att den främjande gärningen inte behöver vara en betingelse för 

brottet och att en gärning som varken psykiskt eller fysiskt påverkat gärningsmannen 

inte föranleder medhjälpsansvar. 

 

Mer komplicerat är det gällande frågan huruvida den främjande gärningen kan ha 

försvårat brottets tillkomst. Här råder en till viss del delad uppfattning i doktrin. Frågan 

kompliceras ytterligare på grund av avsaknad av tydligt praxis. NJA 2006 s. 577 är det 

fall som närmast behandlar frågan. Det som kan konstateras från fallet är att vid tillfället 

då medhjälparen tar emot fönstret motverkar han skadegörelse men inte inbrottet. HD 

ansåg att detta inte var att se som medhjälp och såg till syftet till handlingen. Då 

medhjälparen sedan blir ombedd att hålla vakt vid inbrottet gjorde han detta motvilligt 

och ouppmärksamt vilket medförde en reell risk att gärningsmannen skulle bli 

påkommen. Det rörde sig sålunda inte om ett direkt motverkande men handlingen i sin 

tur hade kunnat medföra att det brottsliga resultatet försämrats. HD ansåg att detta var 

medhjälp. Enligt min uppfattning så uppfylldes kravet på främjande då medhjälparen 

accepterar gärningsmannens uppmanande att hålla vakt. 
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Detta medför att en handling som har till syfte att motverka inte är ett främjande. En 

handling som däremot kan motverka brottet är en främjande gärning om 

gärningsmannens uppsåt stärks. Detta tydliggörs om den främjande handlingen påbörjas 

av en tydlig accept likt NJA 2006 s. 577. 

 

Vidare bör även Leijonhufvud och Wennbergs praktiska perspektiv nämnas. Om 

försvårande medverkan inte skulle omfattas skulle det medföra stora bevisproblem för 

åklagare. Åklagare skulle vara tvungna att bevisa att brottet faktiskt inte påverkats eller 

inte gynnats av den främjande gärningen. Enligt min uppfattning är detta ett starkt 

argument för att anse att försvårande medverkan bör innefattas i rekvisitet främjande. 

En jämförelse mellan det faktiska brottet och ett hypotetiskt brott skulle tillföra 

ytterligare ett subjektivt moment i en redan subjektiv belastad bedömning. Slutligen är 

motverkande medverkan med syfte att försvåra straffritt eftersom uppsåtet inte täcker 

medverkansobjektet.  

 

Straffansvar kan inte utdömas enbart för att ett främjande föreligger utan det måste 

täckas av uppsåt hos medhjälparen. Gällande medhjälparens uppsåt blir detta i många 

fall avgörande för om medhjälpsansvar kan utdömas då den främjande gärningen kan 

vara högst subtil och enbart behöver stärka gärningsmannens uppsåt. Uppsåtet hos 

medhjälparen ska täcka den främjande handlingen och medverkansobjektet. De ordinära 

uppsåtsformerna tillämpas vilket medför att medhjälparen enbart behöver vara likgiltig 

inför dessa. Vad detta kan medföra kommer jag återkomma till under del två i analysen.  

 

Gällande att gärningsmannen uppsåt stärks är detta en förutsättning för att ett främjande 

kan anses föreligga. Om inte detta sker föreligger en situation då gärningsmannen 

varken fysiskt eller psykiskt blivit främjad. Samspelet mellan dessa två blir således 

avgörande i bedömningen om ett medhjälpsansvar föreligger. Utan att dra för stora 

växlar så är min uppfattning att uppsåtet hos medhjälparen och att gärningsmannens 

uppsåt stärkts förmodligen de viktigaste parametrarna gällande den rättsliga nedre 

gränsen för medhjälp. 
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Slutligen bör även kravet att gärningsmannen ska uppfatta den främjande handlingen 

belysas. Detta krav förekommer inte ordagrant i 23 kap. 4 § BrB men framgår av 

förarbeten och praxis. Förarbetena tydliggör: 
 

”Det räcker, att medverkan övat inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktigt vore det så 

än blott att styrka de andra i deras brottsliga beslut.”129 

 

Jag uppfattar detta på två sätt. Första tolkningen är att något som inte påverkat 

gärningsmannen inte kan inte medföra medhjälpsansvar. Alltså, om den främjande 

gärningen aldrig uppfattas av gärningsmannen så utesluts medhjälpsansvar. Den andra 

tolkningen rör att handlandet vare sig det är försvårande eller motverkande är detta 

sekundärt om gärningsmannens uppsåt stärks. 

 

 

5.2.1 Standard fallet vid underlåtenhet 

 

Gällande psykisk medhjälp genom underlåtenhet gäller det ovan stadgade. Till detta bör 

det tydliggöras att gärningsmannen måste uppfatta underlåtenheten som ett budskap. 

Detta torde kunna förstås som ett strängare krav på gärningsmannens uppfattande då det 

innefattar ett tolkande.   

 

Om det rör sig om fysisk medhjälp genom underlåtenhet så krävs det att medhjälparen 

är i en garantställning. Vidare bör det även nämnas att i dessa situationer en skyldighet 

att motverka brott inte föreligger. Enligt min uppfattning är fysisk medhjälp genom 

underlåtenhet inte en vanligt förekommande situation och således kommer detta inte 

analyseras ytterligare. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att skillnaden mellan en handling och underlåtenhet 

beror ofta på hur man väljer att formulera gärningen. Detta i sin tur påverkar 

bedömningen. Följden av handlandet och underlåtenheten är den samma gällande att 

gärningsmannens uppsåt stärks men beträffande hur det uppfattas av gärningsmannen 

föreligger en skillnad. Enligt min mening är det ytterligare behovet att gärningsmannen 

                                                
129 SOU 1944:69 s. 91. 



 57 

ska tolka underlåtelsen som ett främjande befogad. Detta främst därför att medhjälparen 

inte uttrycker främjandet utan gör det, indirekt, genom underlåtenhet. Vidare är det av 

intresse hur långt NJA 1987 s. 655 kan tolkas. Frågan är om liknande resonemang, där 

underlåtenhet att agera då det förväntas uppfattas som ett främjande, kan tillämpas i 

andra situationer än hos poliser i tjänst. Något konkret stöd för detta finns inte men 

tanken är värd att nämna.  

 

 

5.3 Omständigheter som påverkar gränsen i negativ riktning 
 

Jag kommer utgå från att livets regel belyser den övre gränsen för det straffria när de 

rättsliga förutsättningarna för medhjälp är uppfyllda. Denna gräns är enligt min 

uppfattning flytande, likt den nedre gränsen för medhjälp. Var dessa två möts är 

beroende på omständigheter i det enskilda fallet. Vad dessa omständigheter är och deras 

gemensamma nämnare kommer belysas nedan. 

 

Den första omständigheten som kommer belysas är en föregående planering av brottet. 

Om medhjälparen och gärningsmannen har planerat hur brottet ska gå till påverkar detta 

den främjande handlingen och uppsåtet hos medhjälparen och gärningsmannen 

uppfattning av den främjande handlingen.  

 

Gällande den främjande gärningen och gärningsmannens uppfattning av den anser 

Leijonhufvud och Wennberg att om en föregående planering mellan gärningsmannen 

och medhjälparen finns är det tillräckligt att medhjälparen enbart närvarar på 

brottsplatsen för att gärningsmannens uppsåt ska stärkas. Således blir det tydligt hur 

gränsen mellan det straffria, livets regel, och nedre gränsen för medhjälp förskjuts 

nedåt. Något som annars anses falla inom livets regel, alltså enbart närvara på en 

brottsplats, faller således inom medhjälpsansvar eftersom en föregående planering av 

brottet funnits. 

 

Vad som dock eventuellt talar emot denna uppfattning är att medhjälparen frångått en 

eventuell planering om att utföra en viss gärning. Detta skulle i så fall tyda på att 

medhjälparen inte har uppsåt att utföra den planerade medhjälps gärningen. 
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Gällande hur en planering av brottet kan påverka medhjälparens uppsåt får man återgå 

till likgiltighetsuppsåtet och vad som krävs för täckning. Likgiltighetsuppsåtet är 

uppbyggt av en misstanke mot en brottslig följd vilken man är likgiltig inför.130 Således 

innebär en planering att första steget redan är uppfyllt, det vill säga medhjälparen vet 

om att ett brott kommer begås.  

 

En ytterligare fråga av vikt är hur brett begreppet planeringen ska tolkas. I RH 2005:56 

fanns en planering om att något ”roligt” skulle filmas. Planeringen var abstrakt och 

innehöll ingen plan på någon brottslig gärning ändock ansåg HovR att planeringen 

påverkade bedömningen. 

 

 I NJA 1984 s. 992 tillämpar HD uttrycket misstanke. En misstanke består av 

omständigheter i det enskilda fallet vilka påverkar medhjälparens uppfattning om vad 

som komma skall. I NJA 1984 s. 992 bestod dessa av att en misshandel precis hade 

begåtts med just den personkretsen vilket medförde att föraren i det fallet var medveten 

om vad hans handling skulle medföra. 

 

Enligt min uppfattning bör även misstanke om brott påverka bedömningen i en negativ 

riktning för medhjälparen och påverka sambandet mellan det straffria och nedre gränsen 

för medhjälp på samma sätt som vid en planering.  

 

Om man accepterar tanken att misstanke131 är en grund för en omständighet som 

påverkar gränsen i negativ riktning bör således samtliga omständigheter som vilka 

föranleder en misstanke påverka gränsen negativt. En sådan omständighet skulle således 

kunna vara vänskap mellan gärningsmannen och medhjälparen. Likt avsnitt 3.5.2 är 

denna omständighet svår att resonera kring då den lyser med sin frånvaro i praxis. Ett 

resonemang går dock att föra, utan egentlig rättsliggrund, att vänskap kan föranleda 

misstanke.  

 

Vad som går att anföra är att en vänskap medför en viss tyst kommunikation och en 

ökad förståelse för varandras handlingar och uttalanden. Detta går att uttrycka som att 

                                                
130 Se avsnitt 3.4.1. 
131 Misstanke får i detta fall förstås som en vetskap om en framtida brottslig gärning.   
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man har en viss uppfattning om vännen och hur vännen kommer agera i olika 

situationer. Denna uppfattning kan bestå i att vännen är aggressiv, har tendenser att 

stjäla eller likande. I sin tur kan denna uppfattning eller kunskap om vännens 

egenskaper påverka om en misstanke om vad som komma skall och genom, liknande 

resonemanget som vid föregående planering, att gärningsmannen uppfattar vännens 

närvaro som ett stöd, det vill säga gärningsmannens uppsåt stärks. Däremot får det 

reservationsvis tilläggas att, som framgår av NJA 2003 s. 473, någon plikt att ingripa 

mot brott i Sverige finns inte och svårligen kan vänskap föranleda garantställning. Det 

fall som närmast behandlar frågan är NJA 1987 s. 655 under förutsättning att 

resonemanget att en polis underlåtenhet att agera när det förväntas att denne ska agera 

går att tillämpas vidare. Ponera om detta vore aktuellt så skulle området för detta vara 

mycket begränsat och i princip enbart hänföras till situationer då medhjälparen innehaft 

någon ledande roll. 

 

Vidare kan vänskap även påverka bedömningen i hur gärningsmannen uppfattar den 

främjandegärningen. Den främjande gärningen måste således ses i ljuset av vad 

gärningen kan betyda i en vänskap. 

 

Sammanfattningsvis medför detta, enligt min uppfattning, att vänskap, som grundar 

misstanke, är en försvårande omständighet men som inte sänker gränser för medhjälp 

lika mycket som vid en fullständig plan om hur brottet ska utföras. 

 

I praxis är det vanligt att gärningsmannen uppmuntrar medhjälparen att begå en 

handling. Detta förekommer i exempelvis NJA 1963 s. 574, NJA 1984 s. 922 och NJA 

2003 s. 645. Denna omständighet grundar i sin tur även en misstanke om vad som 

komma skall. Medhjälparen får en misstanke om vad som kommer ske om han väljer att 

utföra handlingen som gärningsmannen uppmuntrat och således stärks gärningsmannen 

uppsåt om han utför den. Gällande denna omständighet förutsätts att medhjälparen utför 

den uppmuntrande, eller likande, handling för att stärka gärningsmannens uppsåt. Det 

torde inte vara tillräckligt att enbart närvara.  
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5.3.1 Bedömning då livets regel inte är tillämplig 
 

Analysen i denna del kommer ske utifrån att livets regel inte belyser den övre gränsen 

för det straffria. Av de fall vilka redovisats för i avsnitt 4 torde enbart NJA 2008 s. 697 

vara av den art att argument för livets regel inte kan tillämpas. Således finns ingen 

gedigen grund att dra några slutsatser från utan följande har mer karaktären av öppna 

resonemang. 

 

Det jag först kan konstatera är att det är viss typ av brottsformer, där NJA 2008 s. 697 är 

ett bra exempel, vilka inte livets regel är tillämpliga på. Yrkesrollen eller 

uppdragsformen medförde i NJA 2008 s. 697 att det är svårt att tala om att handlandet 

ska vara straffritt på grund av det varit socialt adekvat. Istället, föregående avsnitt, sågs 

handlingen i sin kontext där de övriga omständigheterna medförde att medhjälpsansvar 

inte utgick.  

 

Således är det enligt mig svårare att bestämma den nedre gränsen för medhjälp då livets 

regel inte är tillämplig. Detta på grund av att argument om fri rörlighet och att triviala 

handlingar inte ska medföra medhjälpsansvar inte går att falla tillbaka mot. Således blir 

det enbart kontexten runt handlingen som blir avgörande. Gällande kontexten är det 

svårt att kunna utröna mer exakt vad för omständigheter som påverkar i positiv 

respektive negativ riktning då enbart NJA 2008 s. 697 ligger till grund. Således kommer 

inte detta behandlas vidare i avsnittet nedan. 

 

 

5.4 Den nedre gränsen för medhjälp 
 

Standardfallet är den nedre gränsen för medhjälp i dess renaste form och möter livets 

regel i dess renaste form. Med renaste form menas utan påverkan av yttre 

omständigheter. Gränsen mellan dessa är levande och de är beroende av varandra. När 

den ena påverkas av en positiv eller negativ omständighet höjs eller sänks gränsen dem 

emellan. En situation som enligt standard fallet inte föranleder straffansvar kan 

påverkas av en negativ omständighet och medför att straffansvar utdöms. Uppsatsen har 
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till syfte att utreda den nedre gränsen till medhjälp och har således enbart fokuserat på 

den senaste. 

  

23 kap. 4 § BrB utvidgar ansvaret för samtliga brott i BrB och specialstraffrättsliga 

brott. Således måste svaret för den nedre gränsen sökas i omständigheter vilka kan ge 

generell vägledning och alltid sätta en viss färg på kontexten. För att utröna detta har 

argument från de olika huvudfallen hämtats och analys av nyckelpraxis tillämpats. Det 

som först kan konstateras är att vad som anses vara ett främjande i straffbud X behöver 

inte medföra att det är ett främjande för straffbud Y och vice versa. Vidare får det även 

konstateras att en främjande handling likväl i vissa fall hade kunnat formuleras som ett 

främjande genom underlåtenhet. 

 

En negativ omständighet är omständigheter som har bland annat sin grund i en vetskap 

hos medhjälparen att brott kommer att begås. Denna vetskap kan som mest bestå i en 

fullständig planering av brottet tillsammans med gärningsmannen till som minst en 

misstanke. Beroende på vetskapen ändras även den nedre gränsen för medhjälp. Ju mer 

vetskap hos medhjälparen vad som komma skall ju mindre handlande hos medhjälparen 

krävs för medhjälpsansvar. Nyckeln till den nedre gränsen för medhjälp är, enligt min 

uppfattning, således vilken vetskap medhjälparen har till vad som komma skall. 

 

Bedömningarna i praxis har tydligt visat att den främjande gärningen alltid måste ses i 

sin kontext då flertalet omständigheter ofta ligger till grund för bedömningen. 

Kontexten färgas av olika omständigheter i positiv eller negativ riktning. Vetskapen om 

vad som komma skall påverkar således hur tydligt den främjande gärningen måste 

uttryckas och framförallt färgas kontexten i en negativ riktning. Om en fullständig 

planering för hur brottet ska gå till finns torde det eventuellt räcka med att medhjälparen 

närvarar och gärningsmannen uppfattar detta. Även en vänskap bör föranleda att den 

främjande gärningen kan vara mindre tydlig.  

 

Gällande psykisk medhjälp genom underlåtenhet blir de ovan förda resonemangen 

tillämpliga. Samma uppsåt tillämpas vilket i sin tur medför att medhjälparen återigen 

måste vara medveten om vad hans underlåtenhet medför. Vidare måste gärningsmannen 

tolka underlåtenheten som ett främjande vilket i vissa fall kan medföra att 

gärningsmannen inte uppfattar detta och något främjande av gärningen inte blir 
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tillämpligt. Sammanfattningsvis i fall gällande psykisk medhjälp genom underlåtenhet 

krävs en tydligare uppfattning och samspel mellan medhjälparen och gärningsmannen. 
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6. Avslutande kommentar 
 
Renewed shall be blade that was broken, 

The crownless again shall be king. 

- Riddle of the Strider 

 
En absolut definition av den nedre gränsen för medhjälp går förmodligen inte att 

formulera. Kontexten och omständigheterna i det enskilda fallet bidrar till att olika 

situationer medför olika utfall. Detta är i sin tur inget unikt i för just denna gräns utan 

denna problematik förekommer i både straffrätten och juridiken i allmänhet. Vad som 

råder bot på dessa problem är tydliga riktlinjer: genom lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin. Just gränsen mellan det straffria och nedre gränsen för medhjälp saknar dessa 

tydliga riktlinjer och således har denna gräns framstått som mer oklar. Gränsen 

försvåras ytterligare av att den består i flertalet olika subjektiva moment.  

 

I förarbetena till BrB var ett av målen att göra medverkansbestämmelserna mer tydliga. 

Lagstiftning är och bör inte vara allt för specifik och det är upp till rättstillämpningen att 

utveckla området i en önskvärd riktning. För att denna utveckling ska ske krävs att 

något påkallar en diskussion, detta i sin tur kan vara ett omtalat fall likt Lindome. 

Någon sådan tydlig katalysator har inte funnits för gränsen mellan det straffria och 

nedre gränsen för medhjälp. Området har inte heller gynnats av att när gränsen väl 

behandlats i praxis så har domskälen inte varit tillräckligt tydliga. Flertalet 

omständigheter som ligger till grund för domslutet bortses eller får läsas in mellan 

raderna. Den enda omständigheten jag med säkerhet kan konstatera är av vikt är en 

föregående planering eller misstanke om vad som komma skall. 

 

Min uppfattning är att mer ljus behöver spridas på gränsen mellan det straffria och 

nedre gränsen för medhjälp! I praxis måste domstolar tydligare motivera vilka 

omständigheter som ligger till grund för domslutet. Vidare bör även området 

uppmärksammas mer i doktrin. Det är av vikt att utröna gränsen tydligt då den 

representerar statens yttersta makt över befolkningen. Även om huruvida den nedre 

gränsen för medhjälp är rättssäker och samstämmer med legalitetsprincipen är frågor 

vilka måste belysas. 
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