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Summary 
The rule of law does not have an absolute definition. And even if people 
apprehend its meaning differently I dare to state one thing to be certain: The 
principle of legality is a condition for legal security. The principle of 
legality requires clear, accessible and maybe foremost foreseeable laws. It 
also says that one should not be able to be condemned without a clear and 
proper legal support.   
 
In Swedish Criminal law, the legislators have chosen to leave one of the 
most complicated questions unanswered: How are parties to a crime to be 
distinguished?  
 
Swedish Criminal law, specified by the 4th paragraph in the 23rd chapter of 
the Swedish Penal Code, demands a demarcation between the different 
parties to a crime:  culprits, accomplices and instigators.  
 
The above mentioned paragraph is unspecified, and open for interpretation. 
The liability as a culprit is not limited to one person only. Instead any of the 
accessories can be seen as a culprit as long as it appears naturally. In a 
criminal case where the court can not in a satisfying way elucidate who is 
liable for which conduct, there is one opportunity left for the prosecutor to 
sue the criminals as “co-culprits”1. In this case the crime is often defined as 
performed “together and in consultation” or “together and in mutual 
understanding”.  
 
While no one knows what these conceptions actually comprise, they have, 
along with the topical legal cases, been criticized.  Even if this has been a 
matter for the courts for a long time now, it has not yet been properly dealt 
with. The reason behind this may be that both the Supreme Court and the 
preparatory work have stated that the demarcation does not play an impartial 
role. By law the penalty for a crime is namely equal for the culprit as for the 
accomplice. While the possibilities for a penalty reduction also are the same, 
maybe there have not been any exceptional reasons for the court to really 
clarify the differences between the parties. But what about the symbolic 
matter of the classifying as either a perpetrator or an accomplice? A 
questionnaire study amongst the public showed that as much as 46.7 % 
didn’t find the title to have a symbolic value.   
 
Both the Swedish government and the governmental inquiry SOU 1996:185 
stated that the wording of the legal provision in 23:4 Swedish Penal Code, is 
both obsolete and unintelligible. The governmental inquiry also stated that it 
goes against the principle of legality. The inquiry proposed draft changes, 
which were both of a linguistic and clarifying character. The proposed bill 
included amongst other things a new legal provision with the emphasis only 
                                                 
1 As a result of not finding a corresponding English term for the Swedish conception 
“medgärningsmannaskap” I have construed the word “co-culprit”.  
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on “co-culprits”. On the grounds that the demarcation practically is working 
as it should, the government rejected the proposed bill in its entirety.   
 
By some of the few topical legal cases from the Supreme Court that exist, I 
have tried to refute the Government’s statement. These cases do not only 
show that the line between the accomplice and the (co)culprit is very vague 
and theoretically non-existent, but also that there is a lack of intention to 
even try to clarify it.   
 
Swedish law constitutes a compromise of two other existing European 
solutions to this complicated question. Both Norway and Denmark has 
chosen not to maintain a demarcation between different parties to a crime. 
Everyone who has been a party to a crime is equally responsible for that 
crime. But if the act was not completed, miscarried or classified as an 
attempt, or if the offender did not have the required intent to commit the 
crime, the penalty can be reduced. In Germany and Finland they have 
instead passed a special legal provision for “Co-Culprits”, as the one the 
Swedish governmental inquiry proposed. But the government said no. Even 
if I, after having analysed the results of this essay, find the government’s 
choice to reject the bill to be correct, I still fully criticize their reason behind 
this standpoint.  
 
The wording of the legal statutory conflicts with the rule of law and does 
not correspond with the principle of legality. An alteration in the act is 
therefore necessary. The legal cases, which are presented in this essay, show 
that the demarcation between perpetrators and accomplices increasingly 
decreases in value and that Swedish law in this context more and more is 
starting to look like the one in Denmark and Norway.   
 
Today the demarcation between different parties to a crime is only 
theoretically maintained. There are different explanations behind the fact 
that this demarcation does not practically exist. While the court does not 
find the demarcation impartially important, they are not feeling urged to 
draw the line. With regards to changing times and circumstances, it is also 
most likely that the Court does not want to draw the line. With this said I 
don’t think the legal position will change, until the legislator chooses to 
revise the rule about parties to a crime. While the Swedish case law on 
principle is corresponding with the Law in Denmark, it is hard not to 
advocate this solution.  
 
With a legal provision that does not make a distinction between different 
accessories, the Court would not have to consider new and changing 
circumstances, to the same extent as they do today. The legal provision 
would also be more foreseeable, and would therefore also correspond with 
the rule of law.  
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Sammanfattning 
Ordet rättssäkerhet har ingen allmängiltig betydelse, utan har snarare olika 
innebörd för olika personer. Säkert är dock att legalitetsprincipen är en 
förutsättning för rättssäkerhetens upprätthållande. Legalitetsprincipen ställer 
krav på en tydlig, lättförståelig och förutsebar lagtext. Dessutom står den 
som hinder för att någon döms för ett brott utan tydligt stöd i lag.  
 
I den svenska straffrätten har lagstiftarna valt att lämna en av de mest 
komplicerade frågorna obesvarade: Hur skall gränsdragningen mellan de 
olika ansvarsformerna för medverkan ske? 
 
Enligt 23:4 BrB skall nämligen en gränsdragning mellan gärningsmän, 
medhjälpare och anstiftare göras. Men mer än så har lagstiftaren inte 
specificerat. Det har varit och är fortfarande helt överlämnat åt domstolen att 
avgöra på vilket sätt gränsen skall dras. Alla delaktiga i ett brott kan 
rubriceras som gärningsmän, så länge detta ter sig naturligt. I ett fall om 
fleras deltagande i brott, där det inte på ett tillfredsställande sätt går att 
utreda vem som har gjort vad, finns en möjlighet för åklagaren att åtala 
samtliga som ”medgärningsmän”. I sådana fall benämns ofta brottet som 
utfört ”gemensamt och i samråd” eller ”tillsammans och i samförstånd”. 
 
Dessa begrepp, tillsammans med relevanta rättsfall och prejudikat, har 
kritiserats. Ingen vet riktigt vad begreppen omfattar. Även om denna fråga 
har legat på domstolens bord under en lång tidsperiod, har den inte tillägnats 
särskilt mycket tid. Kanske kan detta bero på att såväl Högsta domstolen 
som förarbetena till dagens medverkansbestämmelse, har konstaterat att 
gränsdragningen mellan olika delaktiga till ett brott inte har någon saklig 
betydelse. Enligt lagen är nämligen straffskalan för såväl gärningsmannen 
som medhjälparen densamma. Dessutom finns exakt samma möjligheter för 
straffnedsättning enligt 23:5 BrB. Därmed har det alltså inte funnits någon 
absolut anledning till att verkligen utreda gränserna mellan olika 
medverkande. Men med tanke på att gränsdragningen inte har någon saklig 
betydelse, frågar jag mig om den kan ha ett symboliskt värde. Genom en 
enkätundersökning bland allmänheten visade det sig att så mycket som 
46.7% inte tillräknade rubriceringen något symboliskt värde.  
 
Regeringen och utredningen i SOU 1996:185 konstaterade att lagtextens 
utformning och ordalydelse var såväl föråldrad som svårförståelig, vilket 
strider mot legalitetsprincipen. Utredningen lade bland annat som förslag att 
införa en särskild regel som enbart skulle behandla institutet 
medgärningsmannaskap. Utredningen föreslog också att termen 
medverkande enbart skall omfatta medhjälpare och anstiftare och inte 
gärningsmän som den gör idag. De ville också införa en särskild straffskala 
för medhjälp. Regeringen avslog dock alla förslag i sin helhet, med 
motiveringen att gränsdragningen fungerar väl i praktiken.  
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Detta konstaterande, att gränsdragningen skulle fungera i praktiken, har jag 
försökt bemöta genom att ta upp några av de få rättsfall som finns på 
området. Målen visar inte bara att gränsen mellan de olika 
medverkansformerna är flytande och i princip obefintlig, utan även att det 
inte finns någon avsikt att försöka klargöra gränserna.  
 
Den svenska uppställningen av medverkansformerna och gränsdragningen 
som enligt lag skall ske däremellan, utgör en kompromiss av två i Europa 
redan befintliga lösningar. Både Norge och Danmark har valt att inte alls 
skilja på olika former av deltagande. Alla som deltar i utförande av ett brott 
bedöms som lika ansvariga såvida inte brottet klassificeras som försök, om 
personen ifråga saknat uppsåt eller endast deltagit i mindre mån eller varit 
del i ett brott som misslyckades eller inte fullbordades. I Tyskland och 
Finland har man istället valt att stå fast vid en gränsdragning och en särskild 
regel för medgärningsmannaskap, såsom den SOU 1996:185 föreslog.  
Även om jag själv inte förespråkar en lösning som liknar Tysklands och 
Finlands, kritiserar jag fortfarande starkt regeringens motivering och 
anledning till att avslå utredningens förslag.  
 
Då 23:4 BrB står i strid med legalitetsprincipen är lagbestämmelsen inte 
rättssäker. Eftersom bedömningen dessutom inte fungerar väl i praktiken, 
anser jag en lagändring vara nödvändig. Genom rättsfallen som redogjorts 
för i denna uppsats, har gränsen mellan gärningsmännen och medhjälparna 
suddats ut allt mer och jag ser en tendens till att vi rör oss alltmer mot 
Danmarks och Norges ”gränslösa” lösning.  
 
Såsom rättsläget ser ut idag upprätthålls nämligen gränsdragningen i princip 
enbart på ett teoretiskt plan. Det kan finnas flera anledningar till varför 
gränsdragningen, som utgör ett av straffrättens mer komplicerande områden, 
inte sker i praktiken. Eftersom den då ”saknar saklig betydelse” har det 
heller inte har ansetts ”erforderligt att närmare ange vad med 
gärningsmannaskap skall förstås”. Vidare kan man anta att domstolen med 
hänvisning till framtida mål och nya situationer inte vill uttrycka sig för 
snävt och sätta gränsen. Det just sagda utgör enligt min mening hinder som 
sätter stopp för ett klarlagt rättsläge, såvida inte lagstiftaren väljer att se över 
medverkansbestämmelsen en gång för alla. När vi ändå i praktiken närmar 
oss Danmarks lösning, är det svårt att inte förespråka denna. Dessutom har 
vi redan avslagit det alternativ som Tyskland och Finland valt. 
 
Med en lagbestämmelse som inte skiljer på olika medverkande, skulle 
domstolen inte på samma sätt behöva gardera sig mot nya situationer och 
omständigheter. Bestämmelsens såväl teoretiska som praktiska tillämpning 
skulle motsvara varandra. Regeln skulle bli mer förutsebar, och därmed 
även mer rättssäker. 
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1 Inledning  
Denna uppsats kommer att behandla regleringen för den situation där flera 
personer deltagit i ett brott. Frågan blir då hur de olika personernas 
deltagande skall klassificeras och om den lagstiftning som finns är 
tillräcklig för att avgöra detta? 
 
För drygt ett år sedan deltog jag och min lagkamrat i Svenska Juridiska 
Mästerskapen (SJM). Frågan i riksfinalen, som skulle gå av stapeln inför 
fem justitieråd i Högsta domstolen (HD), handlade delvis om 
medgärningsmannaskap. Det var kanske här som det första intresset för 
ämnet väcktes. Under fördjupningskurserna i straff- och processrätt har jag 
främst intresserat mig för frågor som kan sägas röra rättssäkerheten. Mina 
tidigare uppsatsämnen om medgärningsmannaskap respektive det svenska 
beviskravet i brottmål, har en sak gemensamt – att lagstiftaren har 
överlämnat åt praxis att sätta gränserna för dessa. Jag har ställt mig delvis 
kritisk till detta sätt att stifta lagar, eftersom detta lagarbete inte genomgår 
samma process eller samma kontroll som övriga i lagtext definierade regler. 
Jag kommer inte att i den fortsatta framställningen gå in på för och 
nackdelar med en författningsdomstol, men vill bara konstatera det faktum 
att vi i Sverige inte har någon sådan; HD:s beslut kan aldrig överprövas eller 
ifrågasättas. HD:s beslut är vägledande för övriga domstolar runtom i 
Sverige och därmed avgörande för många tilltalades framtid och samhällets 
syn på rättsväsendet.   
 
I sammanhanget kan även en annan icke oväsentlig aspekt, nämnas. 
Förutom ett värnande om rättssäkerheten och för den betydande 
legalitetsprincipen är även rationalitetsaspekten viktig. Det är som 
utredningen i SOU 1996:185 konstaterar ”inte meningsfullt att låta 
personalen inom rättsväsendet lägga ner ibland avsevärd tid på att undersöka 
hur gränsen skall dras kring det straffbara området, om denna på ett enkelt 
och klart sätt kan anges i lagtext."2

1.1 Bakgrund 
Under en mycket lång tidsperiod har medverkansbestämmelserna i 23:4 BrB 
bibehållits oförändrade. I SOU 1996:85, som behandlade frågan, 
konstaterade utredningen därför att många av brottsbalkens bestämmelser av 
allmänstraffrättslig art är föråldrade. Vidare framhölls att terminologin i 
23:4 BrB om fleras deltagande i brott, är såväl oklar som svårförståelig. Av 
legalitetsskäl ville utredningen göra medverkansbestämmelserna i 23:4 BrB 
tydligare samtidigt som de ville införa en särskild bestämmelse om 
medgärningsmannaskap i 23:3 BrB. Även om regeringen själv tillsatte 
utredningen år 1994 för att möta samhällets krav på en uppdaterad och 

                                                 
2 SOU 1996:185, sid. 48.  
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lättförståelig lagtext, avvisade regeringen utredningens förslag i prop. 
2000/01:85.3

 
Som främsta grund för de förslag som utredningen lade fram, låg 
legalitetsprincipen. Utredningen menade nämligen att det finns ”ett särskilt 
starkt behov av att slå vakt om legalitetsprincipen när det gäller 
medverkansansvaret”. Det starka behovet bottnar i syftet med 
medverkansbestämmelsen, vilket är att utvidga gränserna för det 
straffbelagda området till att omfatta fler personer än dem som direkt 
uppfyller rekvisiten i ett visst straffbud. Utredningen ansåg avgränsningen 
av det straffbara området vara så viktig att betydande ansträngningar borde 
göras för att precisera detta så mycket som möjligt.4

Trots att regeringen själv ansåg att lagtexten var ålderdomlig och 
svårförståelig och trots att utredningen faktiskt kom fram till att olika 
förändringar borde företas, avslog regeringen förslagen i alla delar. 
Regeringen hänvisade i sammanhanget främst till att det enligt dem inte 
fanns ett praktiskt behov av förändring. Domstolens praxis stod som 
tillräckligt rimliga lösningar till svårlösta problem.5 Anledningen till att 
regeringen inte ville införa en särskild regel för medgärningsmannaskap var 
att den föreslagna bestämmelsen endast syftade till att klargöra att två eller 
flera personer tillsammans kan vara gärningsmän till ett brott samt till att 
precisera gränserna för gärningsmannabegreppets utsträckning.6

För mig är regeringens resonemang mycket intressant, eftersom de avvisar 
förslagen med hänvisning till det som var det egentliga och själva syftet 
med utredningens del om medverkansansvaret; att både klargöra och 
precisera medverkansansvarets gränser.   

I en av mig utförd enkätundersökning riktad till HD:s ledamöter, valde 
endast en att svara. Att övriga inte ansåg sig kunna svara berodde på att 
medverkan till brott är ”en av straffrättens mera komplicera områden”.7

Är det inte då just av denna anledning – att medverkansbestämmelsen tillhör 
ett av straffrättens mera komplicerade områden – som regeln borde ägnas 
mer tid för att preciseras och klargöras?  

Vad gäller medgärningsmanna-ansvaret uppstår en rad olika frågor: Vilka 
delaktiga i ett brott skall ses som gärningsmän? Var skall gränsen dras 
mellan gärningsmän och medhjälpare? 

Enligt gällande rätt kan den som endast främjar ett brott räknas som 
gärningsman. Vad innebär då ett främjande?  

                                                 
3 Prop. 2000/01:85, sid. 6.  
4 SOU 1996:185, sid. 213. 
5 Prop. 2000/01:85, sid. 14.  
6 Ibid. sid. 16.  
7 Se under kap. 2.5.1.2, ”Högsta domstolen” 
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Med hänvisning till att medgärningsmannaskapet ofta betecknas som en 
gärning utförd ”tillsammans och i samförstånd” eller ”gemensamt och i 
samråd”, kan man fråga sig vad dessa begrepp egentligen betyder? Vad 
innebär ett samförstånd respektive ett samråd, och skiljer sig dessa från 
varandra?  

Det är bland annat dessa frågor som jag har riktat till HD:s justitieråd.  

Lagtexten är gammal och svårförståelig. Reglerna tillhör ett av straffrättens 
mera komplicerade områden. Samtidigt kan HD inte svara på vad som gäller 
enligt gällande rätt. 

Följande uppsats kommer att behandla medverkansansvaret i 23:4 BrB, och 
då främst ansvaret som medgärningsman. Jag har valt att utreda frågan 
huruvida reglerna därom uppfyller rättssäkerhetens alla krav, inte minst på 
förutsebarhet.   

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida medgärningsmannaskapet 
som rättsinstitut är rättssäkert eller inte. Även om mitt huvudsyfte alltså inte 
är att kartlägga medgärningsmannaskapets materiella och faktiska innehåll, 
är denna aspekt dock av stor vikt för min problemformulering. 
Frågeställningarna som berörts ovan om innebörden av att främja en 
gärning, gränsen mellan gärningsman och medhjälpare och skillnaden 
mellan ”tillsammans och i samförstånd” och ”gemensamt och i samråd”, är 
enligt min mening av avgörande betydelse för att kunna besvara 
huvudfrågeställningen om rättssäkerhet. Läsaren kommer i en fortsatt 
läsning att stöta på fler liknande frågor inom ramen för de omfattande och 
ganska vitt ställda huvudfrågorna:    

Är medgärningsmannaskapet, och då både till lagtextens ordalydelse och 
praktiska tillämpning, ett rättssäkert institut i svensk rätt? 

Om inte, på vilket sätt behöver rättsläget förändras?  

Med hänvisning till detta huvudsyfte, blir ett ytterligare syfte att utreda vad 
det egentligen innebär att något är rättssäkert. En underfråga kan därför 
formuleras på följande sätt:  

Vilken betydelse har begreppet rättssäkerhet, och vad innebär det att en 
rättsregel är rättssäker?  

Till slut kan sägas att jag, med hänvisning till att medgärningsmannaskapet 
utgör en del av övriga medverkansbestämmelser i 23:4 BrB, kommer att 
behandla paragrafen även i dessa delar.  
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1.3 Avgränsningar 
Det har överlämnats åt praxis att bestämma medgärningsmannaskapets 
gränser. Men med hänvisning till att uppsatsen alltså inte har till huvudsyfte 
att försöka utreda medgärningsmannaskapets faktiska innehåll, har jag valt 
att endast i korthet redogöra för detta. De rättsfall som redovisas nedan är 
relativt kortfattat beskrivna och syftar främst till att bemöta den dåvarande 
regeringens ställningstagande att bedömningen av medverkansansvaret 
fungerar bra i praktiken.  
 
Som ett led i utredningen av huruvida det är rättssäkert att överlämna 
medverkansansvarets gränser åt domstolens praxis, ligger frågan hur väl 
regleringen fungerar i praktiken. På denna praktiska punkt har jag valt att 
lägga fokus på innebörden av främjande och samråd/samförstånd.  
 
I SOU 1996:185 finns följande citat att återfinna:  
 
”I åklagarens gärningspåstående beskrivs ofta medgärningsmannaskap 
genom att åklagaren påstår att de tilltalade har företagit gärningen 
gemensamt och i samråd. Vad som mera i detalj skall förstås med detta 
uttryckssätt har inte varit föremål för någon närmare diskussion eller analys, 
vare sig i HD:s praxis eller inom doktrinen. Så mycket synes emellertid vara 
klarlagt att ett minimikrav är att gärningsmännen har utfört gärningen 
tillsammans (”gemensamt”).”8

 
Det oklara i begreppet ”Gemensamt och i samråd” är alltså inte ordet 
”gemensamt” utan snarare innebörden av ”samråd”, eller kanske snarare 
”samförstånd” som är en något nyare term. Det är av denna anledning som 
jag har valt att begränsa mig till dessa termer. Samtidigt utgör främjandet 
enligt min åsikt en del av det ”gemensamma” agerandet. Jag har valt att 
fokusera även på främjandet, eftersom det är detta som gör gränsen mellan 
medhjälparen och gärningsmannen svävande.  
 

1.4 Metod och material  
Vad gäller metoden för att samla in och välja ut material har jag använt mig 
av den traditionella rättsdogmatiska metoden, där jag alltså redogjort för 
lagar, förarbeten, praxis och doktrin på området.  Då lagstiftningen i 
förevarande fall delvis lämnats öppen för tolkning ligger därför 
tyngdpunkten på rättspraxis och den debatt i tidskrifter som den gett upphov 
till. 
 
Vid bearbetningen av det insamlade materialet har jag använt mig av en 
kvalitativ textanalys, inom vilken syftet med min frågeställning har varit att 

                                                 
8 SOU 1996:185, sid. 182.  
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kritiskt granska medverkansbestämmelsens överensstämmelse med kraven 
för rättssäkerhet.9  
 
Härutöver har jag valt att själv genomföra två frågeundersökningar där den 
ena riktats till HD:s samtliga justitieråd, och den andra till allmänheten. I 
båda fallen har det rört sig om en enkätundersökning med standardiserade 
frågor. Alla svarspersoner har fått samma frågor, även om dessa har varit 
både öppna (utan fasta svarsalternativ) och bestämda. Enkätundersökningen 
som riktats till allmänheten har helt och hållet utformats som en 
respondentundersökning där det varit svarspersonerna själva och deras egna 
tankar som varit studieobjektet. Syftet med denna undersökning har främst 
varit att ta reda på hur vanlig uppfattningen är bland våra medborgare att en 
medhjälpare av olika anledningar är mindre straffvärd. I undersökningen har 
60 personer deltagit, i sin tur uppdelade i olika målgrupper baserade på kön 
och ålder. Dessa personer har blivit slumpmässigt utvalda, för att jag skulle 
kunna generalisera resultaten.10  
 
Enkäten som riktats till HD har istället utformats som en blandning av en 
respondent- och en informationsundersökning, där inte bara justitierådens 
egna tankar utan även information om hur verkligheten faktiskt är beskaffad 
efterfrågats. Noterbart är att endast ett av 14 justitieråd svarade på enkäten 
och detta svars redovisas nedan. För enkäten i sin helhet, vänligen se bilaga 
A.11  

Jag vill slutligen uppmärksamma läsaren på att jag med hänvisning till min 
kritiska utgångspunkt och val att ta med många citat i texten, har valt att 
kommentera lagtext, artiklar och citat löpande i texten. Uppsatsen är alltså 
inte uppbyggd efter en huvuddel med en särskild analysdel. Även om jag 
har en separat avslutning som redogör för mina slutsatser, har jag alltså 
dessutom valt att kommentera uppsatsens innehåll i texten med såväl egna 
som andras synpunkter.  

  

                                                 
9 Esaiasson, Peter, m fl: ”Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och 
marknad”, Stockholm, 2005, sid. 235.  
10 Ibid., sid. 253ff.  
11 Ibid.  
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2 Avhandling 

2.1  Rättssäkerheten 
Sedan JK:s tillsynsprojekt rörande rättssäkerheten i brottmål blev 
färdigställt har begrepp som rättssäkerhet, skyldig och oskyldig 
omdebatterats i media. Även före denna rapport var rättssäkerhet ett begrepp 
som ofta förekom såväl i den juridiska som i den politiska debatten. 
Professor Åke Frändberg frågar sig hur vi använder detta ord – ”för att inte 
säga slagord”. Rättssäkerhetsbegreppet är nämligen mångtydigt. Begreppet 
har ingen given betydelse och det kan, enligt Frändberg, ”den duktiga 
begreppsanalytikern upptäcka, om han anstränger sig.”12  
 
Nedan har jag försökt att definiera begreppet genom att redogöra för dess 
lexikaliska betydelse. För att sedan kunna sätta begreppet i relation till min 
frågeställning på ett bra sätt, har jag valt att begränsa en fortsatt 
framställning av rättssäkerheten till Legalitetsprincipen. 

2.1.1 Lexikalisk betydelse  
 
Nedan följer några exempel på vilken betydelse rättssäkerheten har för olika 
myndigheter och personer. 
 
I åklagarmyndighetens ordlista går följande förklaring till ordet 
”Rättssäkerhet” att finna.  

”Någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda 
att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den 
enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället 
självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att man 
inte döms utan tydligt lagstöd och att alla medborgare oavsett 
samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt.”13

Rättssäkerhetens lexikaliska betydelse är alltså inte helt klarlagd. Ordet står 
varken beskrivet i svenska akademins ordlista eller i den bland jurister 
etablerade ordboken ”Juridikens termer”. I Nationalencyklopedin ges 
följande förklaring:   
 
”Rättssäkerhet präglar enligt gängse språkbruk ett samhälle, där de enskilda 
i sina inbördes relationer och i sina mellanhavanden med det allmänna kan 

                                                 
12 Frändberg, Åke: ”Om rättssäkerhet”, Juridisk Tidskrift (JT) 2000-01, Stockholm 2001, 
sid. 269ff.  
13 http://www.aklagare.se/131/Ordlista/Rattssakerhet, 2008-01-02,  
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räkna med den säkerhet som skapas genom rättsregler vilka tillämpas på ett 
förutsebart och effektivt sätt”.14  
 
I Norstedts engelska ordbok beskrivs ordet genom ”law and order, rule of 
law, security of life and property”.15 Genom att enbart se till själva ordets 
översättning till olika språk kan man få ytterliga förståelse för ordets 
innebörd. På franska heter det ”securité juridique”, på tyska 
Rechtsischerheit” och  i anglosaxisk rätt talar man oftast om ”rule of 
law”.16. 
Uttrycket används ofta och i många olika sammanhang. Som exempel kan 
nämnas prop. 2004/05:131 om en modernare rättegång: ”Förhör som hålls 
inför åklagare eller polismyndighet uppfyller generellt sett inte samma krav 
på rättssäkerhet som de förhör som hålls i domstol.” Ett annat exempel är 
SOU 2001:93 om snabbare lagföring: ”Även för målsäganden innebär den 
långa väntetiden olägenheter som inte sällan kan hänföras till bristande 
rättssäkerhet.17

 
Rättschef Carl Henrik Ehrenkrona anser att de senaste årens 
rättssäkerhetsdebatt har varit ”yvig och spretig”, eftersom han menar att 
man har blandat äpplen och päron. Vad som kan ses som rättssäkerhet för en 
person kan ses som övergrepp mot en annan. Olika personer lägger olika 
innebörd i ordet rättssäkerhet.18  
 
För förre justitieministern Anna-Greta Leijon innebär rättssäkerhet att man i 
ett demokratiskt samhälle inte kan bli anhållen, häktad eller dömd 
orättfärdigt.19  
 
För statsvetaren Olof Petersson vänder sig rättssäkerhetstanken mot en 
godtycklig maktutövning. En variant av godtycke anser han är en s.k. 
rättsbrist, dvs. brist på rättslig reglering. Vidare menar han att rättssäkerhet 
åstadkoms genom förutsebarhet.20

 
Vad gäller sambandet mellan rättssäkerhet och förutsebarhet är åsikterna 
skilda. Aleksander Peczenik har hävdat att användningen av ”rättssäkerhet” 
i betydelsen ”förutsebarhet” är absurd: ”Tyska judar under Hitlers välde 
kunde på grund av då gällande lagar lätt förutse att de skulle komma att 
förföljas, men det vore absurt att kalla en sådan förutsebarhet för 
rättssäkerhet”. Nils Jareborg har som en reaktion på detta påpekat följande: 
”godtar man att det kan finnas moraliskt ”dålig” juridisk rätt, är det inget 
absurt i att rättssäkerhet kan innebära att det är förutsebart att man av staten 
                                                 
14 Axberger, Hans-Gunnar m fl: ”Felaktigt dömda – Rapport från JK:s 
rättssäkerhetsprojekt”, Stockholm 2006, sid. 19ff. 
15 Ibid.  
16 Ehrenkrona, Carl Henrik: ”Rättssäkerhetsbegreppet och Europakonventionen”, Svensk 
Juristtidning (SvJT), häfte 1 2007, sid. 38.  
17 Axberger, Hans-Gunnar m fl: a.a., sid. 19ff. 
18 Ehrenkrona Carl Henrik:, a.a., sid. 38.  
19 Axberger, Hans-Gunnar m fl: a.a., sid. 19ff.  
20 Petersson, Olof: ”Rättsstaten – frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik”, 
Göteborg 1996, sid. 21ff.  
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legalt behandlas på ett sätt som inte är moraliskt godtagbart. Det som är 
”absurt” är rättens innehåll, inte rättssäkerhetsbegreppet”. Professor Åke 
Frändberg instämmer med Jareborg.21

 
För Ehrenkrona är det, när man pratar om rättssäkerhetsbegreppet, naturligt 
att falla tillbaka på de grundläggande medborgerliga fri- och rättigheterna 
såsom de kommer till uttryck i olika västerländska fri- och 
rättighetsförklaringar. Det som främst åsyftas här är bland annat skyddet för 
den personliga friheten, rätten till domstolsprövning och rätten till rättvis 
rättegång, åsiktsfriheten och yttrandefriheten, egendomsrätten och 
legalitetsprincipen och förbudet mot retroaktiv strafflagstiftning. De artiklar 
i EKMR som innebär en central rättssäkerhetsgaranti är bland annat artikel 5 
om förutsättningarna för frihetsberövande och artikel 6 om Rätten till 
domstolsprövning. Härunder faller en rad rättigheter som är knutna till 
principen om en rättvis rättegång. Även den s.k. Oskyldighetspresumtionen 
spelar här en mycket viktig och central roll. 22 Var och en som anklagas för 
brott har rätt att i rättslig mening betraktas som oskyldig fram tills motsatsen 
bevisats. Det finns alltså inte några som helst krav på att en tilltalad aktivt 
måste handla för att bevisa sin oskuld.23 I sammanhanget bör också nämnas 
en viktig processrättslig princip - ”In dubio pro reo”. Denna innebär att man 
vid tvekan hellre bör fria än fälla.24  
 

2.1.2 Legalitetsprincipen  

Legalitetsprincipen formades av Upplysningsfilosoferna under sent 1700-
tal. Principen uppkom troligtvis främst som en reaktion mot det godtycke 
som då ansågs råda inom domstolarna. Principen ingår i de flesta 
civiliserade länders rättssystem och har godkänts och respekterats i svensk 
rätt i cirka 200 år. 25 Trots detta dröjde det fram till våra dagar innan 
legalitetsprincipen fick ett tillfredsställande lagstöd. Genom att EKMR blev 
gällande svensk lag den 1 januari 1995 fick principen ett allt starkare stöd 
och idag är legalitetsprincipen lagfäst i 1:1 och 2:10 RF, 5 § BrP och i 1:1 
BrB.26

De flesta känner igen principen genom straffrättsreformatorn Feuerbachs 
kända definition: ”Nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum 
crimen sine poena legali”. Alltså, inget straff utan lag, inget straff utan brott, 
inget brott utan kriminalisering genom lag.27

På åklagarmyndighetens hemsida förklaras legalitetsprincipen som ”En 
rättssäkerhetsprincip som innebär att ingen kan straffas utan stöd av lagen. 

                                                 
21 Frändberg, Åke: a.a. , sid. 269. 
22 Ehrenkrona, Carl Henrik: a.a., sid. 38.  
23 Axberger, Hans-Gunnar m fl: a.a., sid. 19ff. 
24 Jareborg, Nils: ”Allmän kriminalrätt”, Göteborg, 2001, sid. 115.  
25 SOU 1988:7, sid. 43. 
26 Axberger, Hans-Gunnar m fl: a.a., sid. 32.; SOU 1996:185, sid. 48f.  
27 SOU 1988:7, sid. 43. 
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För att det ska räknas som ett brott måste handlingen exakt motsvara lagens 
beskrivning av brottet. Det är lagen vid gärningstillfället som gäller.”28

Det är inte bara här som man oftast begränsar legalitetsprincipen till BrB:s 
brottskatalog i kapitel 3-22. I boken ”Straffansvar” författad av Madeleine 
Leijonhufvud i samarbete med Suzanne Wennberg, fastslås att 
Legalitetsgrundsatsens innebörd kan sammanfattas i två förbud där förbud 
mot analog strafftillämpning är det ena och förbud mot retroaktiv 
strafflagstiftning är det andra.29  Med hänvisning till Feuerbachs 
formulering, vilken i direkt ordalag främst avser själva brottet och 
straffbudet, är begränsningen till brottskatalogen kanske inte särskilt 
märklig. Men får inte denna beskärda definition av legalitetsprincipen några 
konsekvenser? Hamnar inte de bestämmelser som ligger utanför själva 
brottskatalogen i bakgrunden eller är det så att samma hårda legalitetskrav 
faktiskt ställs även på dessa? 

Brottsbalken, som är den centrala författningen rörande brott och 
brottspåföljder, är uppdelad i en allmän del och en speciell del. Den 
speciella delen består av den s.k. brottskatalogen i kap. 3-22. Här beskrivs 
alla gärningar som är belagda med straff. Enligt min uppfattning är det alltså 
denna del som man i första hand åsyftar när man pratar om 
legalitetsprincipen på det straffrättsliga området.  

Straffrättens allmänna del utgörs av allmänna regler om brott, påföljder för 
brott och vissa andra rättsverkningar för brott. Härmed skall nämnas kap. 1 
och kap. 23-36 BrB.30 För denna uppsats frågeställning är främst kap. 23 
BrB, närmare bestämt 23:4 BrB, av vikt.  

Visst talar man, förutom det konkreta straffbudet, även om 
legalitetsprincipens betydelse för lagstiftningsarbetet som sådant, om mer 
generella förbud. Nils Jareborg menar att legalitetsprincipen är en garanti 
för rättssäkerheten, eftersom den ställer krav på lagstiftningens begriplighet 
och precision och att medborgarna kan förutse inte bara vilka gärningar utan 
även hur dessa är kriminaliserade.31  

Även HD använder ett vidare legalitetsbegrepp. HD har nämligen, i ett 
relativt nyligen avgjort mål, konstaterat att Legalitetsprincipen utgör en 
central rättsstatlig princip som bl.a. ger uttryck för ett 
obestämdhetsförbud.32  

Ehrenkrona framhåller att Europadomstolens praxis i väsentliga delar 
bygger på ett fundamentalt rättssäkerhetstänkande. Ett tydligt exempel är 
just legalitetsprincipen som genomsyrar hela konventionen. Själva principen 
”nullum crimen sine lege” går visserligen att återfinna i artikel 7 EKMR, 

                                                 
28 http:www.aklagare.se/131/Ordlista/Legalitetsprincipen/, 2008-01-01 
29 Leijonhufvud, Madeleine, Wennberg, Suzanne: ”Straffansvar”, Stockholm 2005, sid. 22.  
30 Jareborg, Nils: a.a., sid. 23ff.  
31 Ibid., sid. 57f.  
32 Högsta domstolens dom 2007-04-04, mål nr B 86-05, sid. 20.  
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men  legalitetsprincipen anses vara vidare än så. Krav på lagstöd finns 
nämligen i flera artiklar som reglerar skyddet för individens egen rättssfär 
och där intrånget i denna medges endast under vissa angivna förutsättningar, 
som exempelvis att intrånget har stöd i lag. Legalitetskravet upprätthålls här 
mycket strikt och det räcker inte med en normerande föreskrift för ett 
rättighetsintrång. Det ställs krav på kvalitén av föreskriftens utformning. 
Den skall vara så tydlig att dess uttolkning blir rimligt förutsebar.33

Lagen skall alltså vara så precis, tydlig och begriplig att dess uttolkning blir 
rimligt förutsebar. Men vad innebär då kraven att lagen skall vara klar och 
precis? 

Enligt Jareborg kan dessa kravs innebörd tydligast förklaras genom 
Europadomstolens (för mänskliga rättigheter) formulering från 1979.  

”…a norm cannot be regarded as a ”law” unless it is formulated with 
sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must be 
able – if need be with appropriate advice – to foresee, to a degree that is 
reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may 
entail. Those consequences need to be foreseeable with absolute certainty: 
experience shows this to be unattainable. Again, whilst certainty is highly 
desirable, it may bring in its train excessive rigidity and the law must be 
able to keep pace with changing circumstances. Accordingly, many laws are 
inevitably couched in terms which, to a greater or lesser extent, are vague 
and whose interpretation and application are questions of practice.”34

I en dom från Europadomstolen för mänskliga rättigheter år 1991 används 
delar av denna formulering, men med några modifierade avslutande ord:  

” Experience shows, however, that it is impossible to attain absolute 
precision in the framing of laws, particularly in fields in which the situation 
changes according to the prevailing views of society”. 35

Är regleringen I 23:4 BrB om medverkansvar, av den arten att dess 
obestämdhet kan motiveras med stöd av samhällets förändring? 

I SOU 1996:185, vars uppgift bland annat var att ”ytterligare  befästa 
legalitetsprincipen inom straffrätten”, konstaterades att det inte går att 
komma ifrån att vissa straffrättsliga bestämmelser måste tolkas. De 
bestämmelser som åsyftas är i första hand bestämmelserna om de olika 
brotten, som till exempel ”omfattande” förstörelse i 13:1 BrB om ansvar för 
mordbrand, eller egendom av ”betydande” värde i 11:1 BrB om Oredlighet 
mot borgenärer. Men även de allmänna reglerna måste bli föremål för 
tolkning. I sammanhanget pratar utredningen främst om uppsåtsbegreppets 
innebörd och då framförallt då personen ifråga befunnit sig i berusat 
                                                 
33 Ehrenkrona, Carl Henrik: a.a., sid. 39.  
34 Jareborg, Nils: a.a., sid. 58. 
35 Europadomstolen för mänskliga rättigheter: Case of Ezelin v. France, dom 1991-04-26, 
sid. 16., p 45. 
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tillstånd – en fråga som utredningen fått direktiv att utreda.36 Värt att notera 
är att man här inte nämner behovet av att tolka 23:4 BrB. Istället konstaterar 
utredningen det att det finns ”ett särskilt starkt behov av att slå vakt om 
legalitetsprincipen när det gäller medverkansansvaret”.37  

2.2 Medverkansansvaret – utvecklingen 
fram till ett kritiserat 
medgärningsmannskap 

2.2.1 Fleras deltagande i brott – regleringen då 
och nu 

Som tidigare nämnts är Brottsbalken indelad i en speciell och en allmän del. 
Den speciella delen utgörs av kap. 3-22 och därmed de konkreta 
straffbuden, som tillsammans kallas ”brottskatalogen”. Den allmänna delen 
är utspridd över brottsbalkens kapitel. I kap. 1 (§§ 1 och 2), 23 och 24 finns 
allmänna bestämmelser om brotten och i kap. 1 (återstoden av kapitlet) och i 
kap. 25-36 finns allmänna regler om påföljderna.38  
 
Den allmänna delen har stor betydelse för straffrätten, eftersom 
straffbestämmelserna i brottskatalogen är ofullständiga. De enskilda 
straffbestämmelserna i svensk rätt (alltså inte bara i brottsbalken) passar i 
regel bara in direkt på ”en” persons handlande.39 De anger alltså inte alla 
brottsförutsättningar och heller inte hur långt kriminaliseringen sträcker sig. 
Mängden av straffbelagda gärningar är således mycket mer omfattande än 
vad de enskilda straffbuden ger sken av. För gärningar som innefattar någon 
form av delaktighet finns allmänna regler om straffansvar. I kap. 23 BrB 
uppräknas de s.k. ”osjälvständiga brottsformerna”. De är osjälvständiga, 
eftersom de, enligt Jareborg ”parasiterar” på de enskilt straffbelagda 
gärningstyperna. De finns sex typer av osjälvständiga brottstyper:  

- Försök (23:1 BrB) 
- Förberedelse (23:2 1 st. BrB) 
- Stämpling (23:2 2 st. BrB)  
- Medverkan (23:4 BrB) 
- Underlåtenhet att avslöja brott (23:6 1 st. BrB)  
- Underlåtenhet att hindra brott (23:6 2 st. BrB)40 

 
Bestämmelsen om fleras deltagande i brott, dvs. om medverkansansvar, 
finns i 23:4 BrB. Med ”medverkare” avses inte bara anstiftare och 
medhjälpare utan även gärningsmän. När man i vardagligt tal pratar om 
medverkansansvar åsyftas nog främst anstiftan eller medhjälp till brott. Men 

                                                 
36 SOU 1996:185, sid. 49f. 
37 Ibid., sid. 213. 
38 Jareborg Nils: a.a., sid. 26 
39 Ds 1993:15, sid. 11.  
40 Jareborg, Nils: a.a., sid. 34.  
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enligt lagstiftaren och lagens ordalydelse omfattar medverkansansvaret 
alltså även gärningsmannen.41

 
23:4 BrB är uppbyggd som följer:  
 
”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. Lag 1994:458.”  

Om vi nu utgår från dagens medverkansbestämmelse i 23:4 BrB, kan vi 
konstatera en förändring från dess föregångare. I SL från år 1864 gick det en 
tydlig skiljelinje mellan gärningsmän, anstiftare och medhjälpare. De 
behandlades var för sig och medverkan var avhängig gärningsmannens 
ansvar. Närmare innebar detta krav att den delaktige inte kunde straffas om 
gärningsmannen gick fri från ansvar på grund av t.ex. bristande uppsåt.42 SL 
trädde ikraft 1865 och bestod då i princip av en sammanfattning av den 
redan genomförda reformen. I stora delar var lagen omodern redan vid sin 
tillkomst. Det var de allmänna delarna som hade uppmärksammats och 
omarbetats minst. De allmänna bestämmelserna om brottet var vid denna tid 
i princip ofullständiga. Även om det redan under tidigt 1900-tal väcktes 
stark kritik mot SL, kom lagen att gälla i exakt 100 år. Arbetet med att 
utarbeta ett förslag till ny strafflag hade börjat redan 1909, men kom att ge 
resultat först från och med år 1937 då Straffrättskommittén tillsattes. 
Lagstiftningsarbetet som ledde fram till ikraftträdandet av dagens brottsbalk 
1965, skedde i tre etapper. År 1942 fick dagens kap. 8-11 BrB sin nya 
lydelse och 1948 reformerades dåvarande kap. 8-13, 19, 24-25 förlades till 
kap. 12-20 BrB.43

 
Genom denna 1948-års strafflagsrevision genomfördes vissa förändringar 
avseende de allmänna bestämmelserna. Medverkansansvaret blev nu 
självständigt. Man ville dessutom åstadkomma en mer allmän bestämmelse. 
Det skulle numera räcka med att den medverkande hade ett ”inflytande på 
händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning”. Inflytandet kunde bestå av 

                                                 
41 Ds 1993:15, sid. 12. 
42 SOU 1996:185, sid. 209.  
43 Jareborg, Nils: a.a., sid. 25.ff.  
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såväl fysisk som psykisk påverkan. 44 Genom denna 
medverkansbestämmelses tillkomst försvann kravet på accessoriet. Men 
samtidigt behöll man distinktionen mellan gärningsman och andra 
medverkande. Med hänsyn till andra rättsligt närliggande länder, kan denna 
modell sägas utgöra någon slags ”kompromiss”. I både den finska och den 
tyska rätten kan man finna en särskild lagreglering som syftar på 
medgärningsmannaskap. I varken Danmark och Norge gör man däremot 
någon som helst åtskillnad mellan gärningsmän och medverkande. För att 
visa hur en sådan regel kan se ut, har jag valt att citera två paragrafer i 
danska straffeloven, 4 kap. om ”Forsøg og medvirken”.  
 
21§ 1 st, 
”Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en 
forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg.” 
 
23§ 1st. 
”Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved 
tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan 
nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller 
styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller 
en tilsigtet medvirken er mislykkedes.” 
 
Den danska lagen utgår från en allmän bestämmelse som inte skiljer på olika 
medverkansformer, utan förespråkar lika skuld för alla medverkande. 
Däremot kan straffet sättas ned för den, som enbart har medverkat i mindre 
mån, saknat uppsåt eller deltagit i ett brott som misslyckades eller aldrig 
fullbordades.   
 
I Sverige har man istället en regel som upprätthåller en gränsdragning 
mellan de olika medverkansformerna medhjälpare, anstiftare och 
gärningsmän.45

 
I förarbetena bakom dagens medverkansbestämmelse konstaterade 
utredningen följande angående vem som skall ses som gärningsman.  
 
”Det har icke ansetts erforderligt att närmare ange vad med 
gärningsmannaskap skall förstås. Liksom hittills torde det böra överlämnas 
åt rättstillämpningen…att avgöra huruvida en medverkande handlat på 
sådant sätt att han bör anses som gärningsman. Vanligen kräves härför att 
den medverkande deltagit i utförandet av den brottsliga gärningen. De 
använda ordalagen medger emellertid att även annan medverkande bedömes 
såsom gärningsman där detta ter sig naturligt.”46

 
I lagstiftningsarbetets tredje etapp infördes bland annat en ny lagstiftning 
rörande brotten mot person. Och vad gäller det fortsatta arbetet rörande de 

                                                 
44 SOU 1944:69, sid. 90ff. 
45 SOU 1996:185, sid. 211ff. 
46 SOU 1944:69, sid. 90ff. 
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allmänna bestämmelserna samlades reglerna om försök, förberedelse och 
medverkan i kap. 23 BrB.47

 
Men vad har hänt med regleringen i kap. 23 BrB sedan lagens ikraftträdande 
år 1965?  
 
År 1994 tillsatte regeringen den s.k. Straffansvarsutredningen som fick i 
uppdrag att klarlägga vissa frågor med anknytning till bland annat det 
subjektiva rekvisitet och medverkan till brott. 
 
Anledningen till att man tillsatte utredningen var enkel – 
allmänstraffrättsliga frågor hade i princip inte uppmärksammats i 
lagstiftningsarbetet sedan brottsbalkens införande år 1965. Visserligen utgör 
översynen av bland annat 24 kap. BrB ett undantag till detta, men 
frågetecken rörande regleringen i 23 kap. BrB kvarstod.  
 
År 1997 presenterade utredningen sitt slutbetänkande i SOU 1996:185 med 
namn ”Straffansvarets gränser”. Betänkandet var uppdelat i tre delar 
benämnda A-C. Den för denna uppsats relevanta del B innehöll förslag till 
lagstiftning gällande uppsåtsbegreppet, straffansvaret vid rus, frågor med 
anknytning till kap. 23 BrB och Lindome-problematiken. Först skall 
redovisas för utredningens arbete och förslag angående problemområdena 
rörande medverkansansvaret i kap. 23 BrB. Därefter redogörs för 
regeringens ställningstagande till detta i prop. 2000/01:85.48  
 
 

2.2.1.1 SOU 1996:185, Straffansvarets gränser – ett 
förslag om medgärningsmannansvar i 23:3 BrB 

 
Innan utredningen presenterar sina förslag till ny lagstiftning, konstaterar de 
att det föreligger ett behov av att göra förändringar i medverkansansvaret. 
Eftersom den nuvarande terminologin anses både oklar och svårförstålig, är 
det av legalitetsskäl som man föreslår följande förändringar: (Jag har enbart 
tagit med de förslag jag ansett relevanta för min framställning.) 

- Införande av en särskild bestämmelse om medgärningsmannaskap i 
kap. 23 BrB 

- Möjligheten att omfördela de inblandades roller på 
rubriceringsstadiet tas bor. Den som endast har främjat en gärning 
skall inte längre kunna betecknas som gärningsman. Termen 
medverkan skall fortsättningsvis enbart omfatta anstiftan och 
medhjälp. 

- Införande av en särskild straffskala vid medverkan till brott, som 
föreskriver att straff för medverkan till brott skall bestämmas högst 
till vad som gäller för brott i gärningsmannaskap. Därigenom öppnas 

                                                 
47 Jareborg, Nils: a.a., sid. 26. 
48 Prop. 2000/01:85, sid. 6.  
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en generell möjlighet att underskrida minimum i straffskalan för de 
brott som medverkansansvaret avser. 49 

 
Legalitetsprincipen är den främsta grunden bakom förslagen. Utredningen 
menar nämligen att det finns ”ett särskilt starkt behov av att slå vakt om 
legalitetsprincipen när det gäller medverkansansvaret”. Anledningen härtill 
är att ”syftet med medverkansbestämmelsen är nämligen att utvidga 
gränserna för det straffbelagda området till att omfatta fler personer än dem 
som direkt uppfyller rekvisiten i ett visst straffbud. Just avgränsningen av 
det straffbara området är så viktigt att betydande ansträngningar bör göras 
för att precisera detta så mycket som möjligt.”50

 
Utredningen menar att det finns flera skäl för att i straffrättsligt hänseende 
skilja mellan å ena sida (med)gärningsmannen och å andra sidan andra 
medverkande. Genom 1948-års strafflagsrevision ville man dels framarbeta 
en mer allmän bestämmelse samtidigt som man ville bibehålla distinktionen 
mellan medverkansformerna. Genom att regleringen i 23:4 BrB genom 
främst meningen ”den som inte är att anse som gärningsman” hålls så 
öppen, möjliggörs en omfördelning av de inblandades roller på 
rubriceringsstadiet. Enligt förarbetena skall en sådan omfördelning ske när 
detta ter sig naturligt. En person som inte har deltagit i själva utförandet, 
skall kunna dömas som gärningsman om detta alltså ter sig naturligt.51  
 
Denna fria rubricering har lett till att det många gånger inte finns någon 
anledning att klargöra vilken typ av gärningsmannaskap det rör sig om. I 
samband härmed har det uppstått en viss osäkerhet i vilken utsträckning 
man kan döma för medgärningsmannaskap där den åtalade gärningen anses 
ha skett gemensamt och i samråd. Utredningen hänvisar till Riksåklagarens 
rapport som menar att frågan om medgärningsmannaskap har en stor 
praktisk betydelse för exempelvis hur ingående förhören behöver göras och 
för hur åtalen skall utformas när det finns flera misstänkta.52

 
Av stor betydelse är också att gränsdragningen mellan 
(med)gärningsmannaskap och andra medverkansformer påverkar 
konstruktionen av huvudgärningen. Med hänvisning till doktrin och kanske 
främst Jareborg, vill utredningen hävda att det med hänsyn till 
legalitetsprincipen endast är rekvisit som uppfylls av gärningsmän som kan 
bidra till konstruktionen av huvudgärningen.53  
 
Att gränsdragningen är av vikt i många olika sammanhang leder till 
utredningens förslag: En särskild regel om medgärningsmannaskap skall 
införas i kap. 23 BrB. Härmed vill man också tydliggöra gränserna för de 
olika medverkansformerna genom att främst ta bort möjligheterna till 
omrubricering. Den som endast har främjat en gärning skall inte längre 

                                                 
49 SOU 1996:185, sid. 216, 219, 223. 
50 Ibid., sid. 213.  
51 SOU 1996:185, sid. 180.  
52 Ibid., sid. 183f.  
53 Ibid.  
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kunna betecknas som gärningsman och termen ”medverkan” skall bara 
omfatta anstiftare och medhjälpare.  
 
Utredningen menar att man i normalfallet anser en gärningsman mer 
straffvärd än i vart fall en medhjälpare. En omrubricering däremot markerar 
att en främjare är lika straffvärd som en gärningsman. Även om 
omrubriceringen kan ha ett visst symbolvärde så anses de negativa 
konsekvenserna större. Därför föreslår utredningen även att en särskild 
straffskala till medverkan till brott införs. Den tänkta straffskalan skall vara 
likartad den som gäller vid försök till brott.54 I 23:1 2 st. om straffskalan för 
försök till brott stadgas följande:   
”Straff för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat brott 
och må ej sättas under fängelse, om lägsta straff för det fullbordade brottet 
är fängelse i två år eller däröver.” 
 
Slutligen menar utredningen att bestämmelsens språkliga utformning är för 
otydlig och ålderdomlig och föreslår en strukturell omdirigering av 
lagtexten så att exempelvis termerna ”råd” och ”dåd” tas bort.55

 

2.2.1.2 Prop. 2000/01:85 och regeringens avslag av 
utredningens förslag  

Nedan redogörs för förslagen och regeringens förhållningssätt till 
utredningens förslag avseende medverkansansvaret i kap. 23 BrB.  
 
Inledningsvis konstaterar regeringen att man bör iaktta stor försiktighet när 
det gäller förändringar av allmänna straffrättsliga regler som har ett 
vidsträckt tillämpningsområde. En förändring av regler av allmän och 
övergripande art skulle nämligen innebära att det under en inte obetydlig 
tidsperiod skulle råda viss osäkerhet om den närmare innebörden av 
gällande rätt.56

 
För att det skall vara försvarligt att genomföra ändringar i dessa allmänna 
regler som har fått en relativt preciserad innebörd genom praxis och doktrin 
krävs att det antingen finns ett påtagligt praktiskt eller rättspolitiskt behov 
av förändring, eller att regleringen avviker från de rättssäkerhetskrav som 
bör upprätthållas. Man måste väga de eftersträvade fördelarna mot 
nackdelarna som en förändring kan medföra.57

 
Med hänvisning till det just förda resonemanget beslutar regeringen att 
utredningens förslag om bland annat medverkan inte bör genomföras. 
Regeringen menar att ”den nuvarande regleringen inte är behäftad 
med sådana brister att de föreslagna ändringarna är motiverade från 
praktiska eller rättspolitiska utgångspunkter.” Märk att regeringen inte 
överhuvudtaget nämner den andra försvarbara anledningen till att 
                                                 
54 SOU 1996:185, sid. 219 och 223.  
55 Ibid., sid. 220. 
56 Prop. 2000/01:85, sid. 7 
57 Ibid., sid. 8.  
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genomföra en förändring, dvs. den om att regleringen avviker från de 
rättssäkerhetskrav som bör upprätthålls. Istället menar regeringen att den 
innebörd som 23:4 BrB har fått genom praxis och doktrin är tillräckligt klar 
och tydlig och att en förändring häri i praktiken inte behövs.58

 
Utan att regeringen själv preciserar vilket innehåll 
medverkansbestämmelsen har givits genom praxis, kan man undra vilken 
betydelse den faktiskt har? Är innehållet så tydligt och klart att det inte finns 
en anledning att lagstifta om det? Av vikt i sammanhanget är vilken 
innebörd regeringen lägger i frågan om det praktiska eller rättspoliska 
behovet av en förändring som regeringen menar inte finns. En anledning till 
ett sådant behov skulle kunna vara att regleringen ifråga är ofullständig på 
ett sätt som inte är sakligt motiverat.59

 
Trots att förslagen om ”fleras deltagande i brott” i stora delar bemötts 
positivt av remissinstanserna och trots att regeringen håller med om att 
bestämmelser framstår som ålderdomliga och är i behov av en översyn, 
anges skälen till varför de inte bör genomföras kortfattat på endast en A4-
sida. 
 
Regeringen anser att utredningen som genomförts inte genomlyst 
konsekvenserna av ändringarna på ett tillfredsställande sätt. Regeringen 
menar vidare att de aktuella reglerna, som i och för sig på vissa punkter kan 
utsättas för kritik, i allt väsentligt fungerar väl i praktiken och att de 
avgränsar det straffbara området på ett rimligt sätt. För att bekräfta att 
bestämmelserna fungerar i praktiken hänvisar regeringen till ”ett antal 
uppmärksammade fall där flera personer på olika sätt medverkat vid 
tillkomsten av ett brott”. Regeringen påstår att regleringen i dessa fall har 
visat sig motsvara de krav som kan ställas. Men exakt vilka rättsfall man 
refererar till och exakt vilka krav som reglerna motsvarar låter regeringen 
vara osagt. Genom prövningen i rättsfallen, som vi inte riktigt vet vilka de 
är, kan därför ”ifrågasättas om det finns något påtagligt praktiskt behov av 
en förändring”. Regeringen betonar starkt det praktiska behovet samtidigt 
som de inte nämner ordet rättssäkerhet och detta ords närmare innebörd.60

 
Som exempel på utredningens förslag på ny lagstiftning har tidigare nämnts 
införande av en särskild straffskala för medverkan till brott och borttagande 
av möjligheten till en omfördelning av rollerna på rubriceringsstadiet.  
 
När regeringen bemöter dessa specifika förslag menar regeringen att det 
idag är motiverat med hänsyn till omständigheterna att kunna bedöma en 
person som formellt sätt endast främjat gärningen såsom gärningsman, eller 
omvänt att klassificera en som utfört brottet såsom medhjälpare. En 
eventuell uppstramning av rubriceringsreglerna skulle enligt regeringen 
kunna leda till att domstolarna inte skulle känna sig fria att bedöma en 
medverkande som gärningsman när detta ter sig naturligt. Problemet som 
                                                 
58 Prop. 2000/01:85, sid. 8. 
59 Ibid., sid. 7f. 
60 Ibid., sid. 14.  
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regeringen ser är att det är svårt att förutse hur gränsdragningen mellan 
gärningsmannaskap och annan medverkan skulle se ut om man tog bort 
möjligheten att omfördela de inblandades roller på rubriceringsstadiet.  
Enligt regeringens mening finns det också skäl att tro att den flexibilitet som 
finns inbyggd i dagens reglering är en förutsättning för att komplicerade fall 
skall kunna hanteras på ett ”rimligt sätt”.61 Men vad är ett ”rimligt sätt”? 
Enligt min åsikt uttrycker sig regeringen aningen diffust och otydligt i 
alldeles för många delar. 
 
Avseende den särskilda straffskalan för medverkan till brott, lyfter 
regeringen fram remissinstanserna Riksåklagaren, Statsåklagarmyndigheten 
för speciella mål och Åklagarmyndigheten i Linköping som menar att 
förslaget kan komma att inskränka möjligheterna till häktning enligt 24:1 2 
st. RB, på ett sätt som inte är sakligt motiverat.  
 
24: 1 2 st. RB stadgar följande:  
 
”Är för brottet inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, skall 
häktning ske, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas.” 
 
Är minimistraffet för ifrågavarande brott två år skall alltså häktning ske. 
Den är således obligatorisk, förutsatt att det inte är uppenbart att skäl till 
häktning saknas. Eftersom den föreslagna straffskalan för medverkan 
föreskriver ett straff som skall bestämmas till högst vad som gäller för brott 
i gärningsmannaskap och därmed saknar en nedre gräns, menar 
remissinstanserna här att den obligatoriska häktningsmöjligheten skulle 
minska vad avser medhjälpare och anstiftare. Regeringen ansluter sig till 
remissinstanserna och menar därmed att de inte är beredda att genomföra 
utredningens förslag i denna del.62

 
Slutligen. Vad tycker då regeringen om den särskilda bestämmelsen om 
medgärningsmannaskap i 23:3 BrB? 
 
”Den föreslagna bestämmelsen syftar…endast till att klargöra att två eller 
flera personer tillsammans kan vara gärningsmän till ett brott samt till att 
precisera gränserna för gärningsmannabegreppets utsträckning. Mot 
bakgrund av att möjligheten att döma flera personer såsom gärningsmän till 
ett och samma brott redan följer av fast praxis – och att den föreslagna 
bestämmelsen inte torde ge ytterligare vägledning än denna praxis – gör 
regeringen den bedömningen att förslaget inte bör genomföras.”63

 
Som avslutning kan detta utdrag från regeringens proposition ställas mot ett 
av de i direktivet angivna syftena med utredningen: ”Att ytterligare befästa 
legalitetsprincipen”.64Dessutom kan följande uttalande från utredningen om 
den särskilda bestämmelsen om medgärningsmannaskap citeras: 

                                                 
61 Prop. 2000/01:85, sid. 15f.  
62 Ibid., sid. 16. 
63 Ibid.  
64 SOU 1996:185, sid. 358. 
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”Bestämmelsen är avsedd att nära ansluta till vad som får bedömas vara 
gällande rätt, men bör kunna leda till att domstolarna på ett tydligare sätt än 
i dag kan avgöra var gränserna för medgärningsmannaskap går.”65

 

2.2.2 Medgärningsmannaskap 
De enskilda straffbestämmelserna i svensk rätt är utformade så att de i regel 
bara passar in på en persons handlande.66 Men flera personer kan vara 
gärningsmän trots att ingen av dem, eller inte alla, självständigt uppfyller 
hela brottsbeskrivningen i ett straffbud. Det avgörande är istället att de har 
agerat tillsammans och att den gemensamt utförda gärningen uppfyller 
brottsbeskrivningen.67

   
I 23:4 2 st. BrB stadgas att ”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.” Detta stycke konstaterar alltså att ett brott kan 
ha mer än en gärningsman. Dessutom lämnas kriterierna för vem som är att 
anse som gärningsman obestämda.  
 
I förarbetena till dagens medverkansbestämmelse uttrycks nämligen att det 
är överlämnat åt rättsstillämpningen att avgöra huruvida en medverkande är 
att anse som gärningsman eller ej. Utredningen menar här att det vanligtvis 
bör krävas att den medverkande har deltagit i själva utförandet av den 
brottsliga gärningen, men att ordalydelsen medger att även andra kan 
bedömas som gärningsmän i fall där detta ter sig naturligt. Det uppställs 
härmed inga krav på att en person för att kunna dömas som gärningsman, 
har deltagit i själva utförandet av brottet.68

 
Carl Herlitz urskiljer medgärningsmannaskapet som en av tre olika 
kategorier av gärningsmannaskap. Han talar om direkt gärningsmannaskap, 
där den dömda ifråga själv utfört och fullbordat gärningen. En annan form 
är det medelbara gärningsmannaskapet där någon annan än den som utför 
brottet ligger bakom det. Den som alltså utnyttjar en annan person som 
redskap för att genomföra ett brott kan alltså dömas som medelbar 
gärningsman. Till sist har vi det fall som jag har begränsat min uppsats till – 
samverkansfallet, där flera delaktiga tillsammans anses ha utfört gärningen. 
Gärningsmännen ansvarar här som medgärningsmän. 69

 
Idag kan man skilja på två typer av medgärningsmannaskap – ett ordinärt 
och ett utvidgat medgärningsmannaskap. I det ordinära ligger fokus på flera 
personers deltagande i den brottsliga handlingens utförande. De inblandade 

                                                 
65 Prop. 2000/01:85, sid. 57. 
66 Ds 1993:15, sid. 11. 
67 SOU 1996:185, sid. 182. 
68 SOU 1944:69, sid. 90ff. 
69 Herlitz, Carl Erik: Delaktighet i brott i ljuset av NJA 1992 s 474 – en förvirrad del av 
straffrätten?”, JT 1996/97, Stockholm 1997, sid. 280f.  
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skall ha deltagit i utförandet, även om det senare inte spelar någon roll 
huruvida de utfört olikartade handlingar eller om någon av dem intagit en 
centralare eller aktivare roll i genomförandet än andra. Talar man däremot 
om ett s.k. utvidgat medgärningsmannaskap åsyftar man en situation där de 
inblandade inte kan sägas ha deltagit i brottets utförande, utan snarare 
främjat de andra i sina handlingar att utföra brottet. Även en främjare kan 
alltså under vissa omständigheter betraktas som medgärningsman.70 Vid ett 
konstaterade att en person åtminstone måste ha främjat brottet, används 
främjandet i samma betydelse som vid anstiftan och medhjälp.71  
 
Medgärningsmannaskap beskrivs ofta som en gärning utförd ”gemensamt 
och i samråd”. Sedan millennieskiftet har institutet även kommit att mer 
beskrivas som ett brott utfört ”tillsammans och i samförstånd”.72 Det är 
oklart huruvida ”samråd” har ersatts av ”samförstånd” eller om de anses 
parallellt tillämpliga.   
 
Vad som däremot står klart är att det inte längre fordras samråd i den 
meningen att man uttryckligen kommit överens om att begå brott, eller att 
detta planerats tillsammans. Avgörande är istället att gärningen utförts 
gemensamt. Enligt gällande rätt anses det heller inte föreligga något krav på 
att var och en av gärningsmännen själv uppfyller något brottsrekvisit i ett 
straffbud, utan att den gemensamt utförda gärningen uppfyller 
brottsbeskrivningen. Om det planerade brottet har innefattat en 
arbetsfördelning mellan de inblandande kan ansvar även ådömas den som 
mera perifert deltagit i själva det brottsliga tilltaget.73 Bevisningen skall 
dock företas på individnivå och det skall visas att varje inblandad har 
medverkat i brottets utförande på ett sådant sätt att de är att betrakta som 
medgärningsmän.74

 

2.2.2.1 Främjandet och det utvidgade 
medgärningsmannaskapet  

Även om lagen bygger på tanken att man skall skilja på rollerna som 
gärningsman respektive anstiftare/medhjälpare, är distinktionen dem mellan 
mycket svår att göra.75

 
Suzanne Wennberg som kritiskt granskat utvecklingen till ett s.k. utvidgat 
medgärningsmannaskap, beskriver detta som ett instrument som tillämpas 
på personer som inte kan sägas ha utfört ett gärningsmoment i brottet, men 
som ändå spelat en central roll för brottets utförande. En person som 
                                                 
70 Holmqvist m fl: ”Brottsbalken – en kommentar del II”, Stockholm, 2007, sid. 23:62 
71 Wennberg, Suzanne: ”Från Malexander till Sambandscentralen” – fördelar och farhågor 
med dömande i medgärningsmannaskap respektive medfrämjandeskap”, JT 2002/03, 
Stockholm 2003, sid. 596.  
72 Victor, Dag: ”HD om tillsammans och i Samförstånd”, SvJT 2004, Uppsala, 2004, sid. 
100. 
73 SOU 1996:185, sid. 183ff. 
74 NJA 2006 s. 535, sid. 16ff. 
75 Diesen, Christian: ”Göteborgsbranden, Malexander- och Söderbergsmorden – Svåra mål 
i teorin, enkla i praktiken?”, JT 2000/02, Stockholm 2001, sid. 627. 
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bokstavligen endast främjat brottet, kan alltså dömas som medgärningsman 
tillsammans med dem som utfört gärningen.76  
 
Detta styrks av att kommentarerna till BrB säger att förutsättningen för att 
kunna döma flera personer i medgärningsmannaskap är att det för varje 
individ kan styrkas att han faktiskt deltagit i brottets utförande, eller genom 
främjande är att anse som medgärningsman.77  
 
Även regeringen har konstaterat att det idag är möjligt att bedöma en person 
som formellt sett endast främjat gärningen såsom gärningsman.78 För 
medverkan krävs som minimikrav alltså ett främjande. Men vad mer exakt 
innebär det att främja en gärning?  
 
Vid ett konstaterande att en person åtminstone måste ha främjat brottet, 
används främjandet i samma betydelse som vid anstiftan och medhjälp.79

För medhjälpare stadgas att denne skall ha främjat gärningen med ”råd eller 
dåd”. Härmed avses ett främjande som antingen har skett med fysiska eller 
psykiska medel. Men någon mer entydig tolkning av vad kravet på 
främjande innebär finns inte.80 I SOU 1944:69 sägs emellertid att det räcker 
med att medverkansgärningen ”övat inflytande på händelseutvecklingen i 
brottsfrämjande riktning, vore det så än blott genom att styrka de andra i 
deras brottsliga beslut.”81

 
Enligt vanligt språkbruk främjas en gärning när någon gjort något som 
underlättat eller i vart fall varit ägnat att underlätta gärningens utförande. 
Man har dock kunnat enas om att ”främjande” i brottsbalkens mening inte 
skall kunna tolkas så snävt. Ett främjande kan föreligga trots att brottet 
motverkas, förutsatt att syftet inte varit att motverka det. Vidare krävs inte 
att personen ifråga faktiskt medverkat, utan att han istället faktiskt funnits 
till hands för det fall hans medverkan skulle behöva tas i anspråk. Han kan 
då sägas potentiellt ha underlättat gärningens genomförande.82  
 
För medverkan krävs som minimikrav alltså antingen fysiskt eller psykiskt 
främjande, där psykisk medhjälp handlar om att styrka gärningsmannen i 
dennes uppsåt. Men när styrker man någon i dennes uppsåt? Räcker det med 
att enbart närvara på brottsplatsen?  
 
En person som endast råkat vara närvarande på brottsplatsen när brottet 
begås, kan inte på något sätt anses ha påverkat den brottsliga gärningen i en 
brottsfrämjande riktning. Även om personen ifråga beslutat sig för att följa 

                                                 
76 Wennberg, Suzanne: ”Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för 
gärningsmannaskap”, NJM (det 36:e nordiska juristmötet, Helsingfors 2002.), sid. 617. 
77 Holmqvist m fl: a.a., sid. 23:62.  
78 Prop. 2000/01:85, sid. 15. 
79 Wennberg, Suzanne: ”Från Malexander till Sambandscentralen”,  sid. 596.  
80 SOU 1996:185, sid. 188f. 
81 SOU 1944:69, sid. 91. 
82 SOU 1996:185, sid. 188.  
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med gärningsmannen till brottsplatsen i syfte att närvara när denne utför 
brottet, kan inte heller det anses ha främjat gärningen.83

 
I sammanhanget blir mål B 338-00 (”Pele”-fallet) från Stockholms tingsrätt 
intressant. Fallet som handlar om det hedersrelaterade mordet på den 
Irakiska flickan Pele (P.A.), går nämligen enligt min mening emot det just 
sagda – att närvaro på brottsplatsen inte är tillräckligt. Även om målet 
avgjorts efter en helhetsbedömning där ytterligare omständigheter förelegat 
som pekat på en inblandning i brottet, formulerar sig såväl åklagaren som 
domstolen på så sätt att det skulle kunna ha räckt med att enbart närvara på 
platsen.  
 
Följande citat är ett utdrag ur åklagarens gärningsbeskrivning.  
 
”D.A. har deltagit i verkställandet av mordet, dels genom att närvara och 
därigenom psykiskt stödja genomförandet av detta, dels genom att han 
tillsammans med tre övriga gärningsmän med våld bestående av slag och 
knuffar och genom att dra i håret och hindra P.A:s mor och syster B.A. från 
att hjälpa P.A.”84

 
I tingsrättens slutsats i skuldfrågan sägs följande:  
 
”När det gäller D.A:s delaktighet i mordet vill tingsrätten tillägga följande. 
Som anförts har tingsrätten funnit att D.A. tillsammans med andra kommit 
överens om att mörda P.A. och att han deltagit i planeringen av brottet. Han 
har dessutom varit närvarande på brottsplatsen när mordet begick och på så 
sätt utgjort ett stöd för R.A.”85

 
Det är i just detta specifika sammanhang inte relevant att D.A. döms även på 
andra grunder. Det intressanta ligger som redan antytts, i såväl åklagarens 
som tingsrättens stadgande att ett närvarande på brottsplatsen är detsamma 
som ett stöd för och psykiskt främjande av genomförandet av brottet.  
 
I förarbetena konstateras att gränsen mellan en straffbar och en straffri 
uppmuntran är subtil. Gränsen verkar gå vid samrådet, eller det s.k. 
samförståndet. Så snart en person har närvarat på brottsplatsen utan att ha 
deltagit i utförandet av brottet, men kan visas ha ingått en överenskommelse 
med övriga deltagare om utförande av detta brott, förändras underlaget för 
bedömningen. I denna överenskommelse ligger nämligen en form av 
psykisk medhjälp. De som träffar överenskommelsen stärker varandras 
motivation att begå brottet. Resonemanget förutsätter att det kan styrkas att 
man verkligen kommit överens om att begå det aktuella brottet eller att det i 
vart fall funnits en outtalad sådan plan, ett samförstånd, hos samtliga 
deltagare.86

 
                                                 
83 Wennberg, Suzanne: ”Tillsammans och i samförstånd”, sid. 619 
84 Stockholms tingsrätt, dom 2001-01-12, B 338-00, sid. 5.  
85 Ibid., sid. 48. 
86 Wennberg, Suzanne: ”Tillsammans och i samförstånd ”, sid. 619. 
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En viss begränsning ligger enligt förarbetena i den s.k. livets regel: ”Att med 
gillande min åse ett slagsmål eller ett djurplågeri är alltför obetydligt för att 
utgöra ett främjande.” Direkt efter detta konstaterande försöker utredningen 
istället beskriva ett främjande som i motsats till ”den gillande minen” skulle 
kunna grunda ett medverkansansvar: ”Att inte bara passivt stå i närheten av 
brottsplatsen, utan på ett mera aktivt sätt påverka händelseförloppet, innebär 
däremot ett sådant främjande som kan grunda medverkansansvar genom att 
det innefattar ett styrkande av gärningsmannens uppsåt”.87  
 
Vad är det egentligen som sägs i denna sistnämnda mening? Enligt min 
mening sägs ingenting som skiljer sig från främjandet genom en gillande 
min, som alltså inte kunde resultera i ett medverkansansvar. Att bara passivt 
stå i närheten av brottsplatsen räcker inte. Men om man står helt passiv 
precis bredvid gärningsmannen?  Skulle det kunna föranleda ett 
medverkansansvar? Och om man skulle stå precis bredvid gärningsmannen 
med en gillande min? Skulle då inte detta styrka gärningsmannen i dennes 
uppsåt? 
 
Står man endast i närheten av brottsplatsen, kan man alltså inte vara helt 
passiv för att dömas som medverkare. Man måste på ett mera aktivt sätt 
påverka händelseförloppet. Om man mera aktivt, och då i jämförelse med att 
stå helt passiv, påverkar händelseförloppet kan man tala om ett straffbart 
främjande. Det enda utredningen konstaterar är alltså att man inte kan vara 
helt passiv, något som jag tror att även gemene man skulle kunna berätta om 
såvida han blev tillfrågad om ”främjandets” betydelse. Vad kravet på 
främjande innebär kvarstår som oklart.  
 
Det vi i alla fall vet är att man från fall till fall får se till brottets 
beskaffenhet och se huruvida främjandet skall framstå som obetydligt eller 
inte.88

 
I denna diskussion om nedre gränsen för ett främjande i 
medverkansbestämmelsens mening, blir det högst aktuellt att nämna 
främjande genom underlåtenhet. Ansvar med stöd av underlåtenhet kan ses 
som en sista utväg för åklagaren i ett fall där personen i fråga varken gjort 
sig skyldig till ett fysiskt eller psykiskt främjande. Även om denna 
problematik har ägnats litet utrymme i den svenska doktrinen, vill 
Wennberg hävda att man psykiskt skulle kunna främja ett brott under 
förutsättning att underlåtenheten kan sägas ha utgjort ett 
kommunikationsmedel. Detta innebär alltså att gärningsmannen måste ha 
observerat motpartens underlåtenhet och därigenom låtit sig bli påverkad. 
Endast i ett sådant fall kan ansvar för underlåtenhet utdömas utan 
handlingsplikt. I annat fall krävs en föregående handlingsplikt. Som 
exempel kan nämnas situationer där den som själv framkallet en farlig 
situation kan bli ansvarig för sin underlåtenhet att förhindra uppkomsten av 
skada.89

                                                 
87 SOU 1996:185, sid. 189.  
88 Ibid, sid. 188f. 
89 Wennberg, Suzanne: ”Tillsammans och i samförstånd”, sid. 619f. 
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2.2.2.2 Kritik mot den senaste tidens utveckling 
Jag kommer här kort redogöra för de viktigaste punkterna i den kritik som 
har framförts mot medgärningsmannaskapets utveckling under senare tid.    
 
Genom EKMR gäller en oskyldighetspresumtion i Sverige. Den främsta 
kritiken av dagens tillämpning av medgärningsmannaskap är att den inte 
helt går hand i hand med art. 6 p. 3 a EKMR. Vad ifrågavarande artikel 
fastslår är att var och en som anklagas för brott har rätt att utan dröjsmål, på 
ett språk han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden 
för anklagelsen mot honom.  Detta för att den tilltalade skall kunna 
förbereda sitt försvar på bästa sätt. Det åligger alltså åklagaren en viss 
skyldighet att individualisera vad han/hon lägger varje tilltalad till last.90  
Gärningsbeskrivningen i Göteborgsbranden beskrev händelseförloppet i 
obestämd form som ”I trapphuset hälldes brännbar vätska” vidare ”revs och 
placerades det papper”. ”Någon av de övriga uppmanade A…”. 91 Suzanne 
Wennberg ställer sig mycket kritisk till såväl åklagarens som domstolens 
behandling av begreppet medgärningsmannaskap i fall som 
Göteborgsbanden. Hon menar att vi härigenom kan tala om ett slags 
kollektivt straffansvar där ”tillsammans och i samförstånd” används som en 
sista utväg när man inte riktigt vet vad som har hänt.92 Christian Diesen 
delar denna uppfattning. Han menar att domstolen i såväl Göteborgsbranden 
som Malexander först försöker klarlägga händelseförloppet i detalj, men när 
detta inte går har domstolen istället gjort en form av kollektiv bedömning 
och frågar sig om de samagerat eller om någon av de tilltalade tagit avstånd 
från gärningen.93

 
Den ovan nämnda kritiken riktar sig alltså bland annat mot att man inte gör 
en individuell uppsåtsbedömning. Men enligt 23:4 3 st. 1 men. BrB skall 
varje medverkande bedömas efter det uppsåt eller den oaktsamhet som 
ligger honom till last.  Termen medverkan omfattar som tidigare 
konstaterats inte bara anstiftare och medhjälpare, utan även 
gärningsmannen.94 Härav följer att de som gemensamt är att anse som 
medgärningsmän också omfattas av termen och att det för var och en av 
dessa skall ske en individuell uppsåtsbedömning. Vid 
medgärningsmannaskap prövas huvudgärningens subjektiva täckning på 
samma sätt som om det vore fråga om en gärningsman.95 Som nämnts 
tidigare krävs det inte att varje gärningsman var för sig uppfyller något 
brottsrekvisit i ett straffbud. Det viktiga är att den gemensamt utförda 
gärningen gör det och att varje gärningsmans uppsåt täcker denna 
gemensamma gärning.96

 

                                                 
90 Wennberg, Suzanne: ”Tillsammans och i samförstånd”, sid. 633. 
91 Ibid., sid. 624.  
92 Ibid., sid. 633. 
93 Diesen, Christian: a.a., sid. 629. 
94 Holmqvist m fl.: a.a., sid. 23:49.  
95 SOU 1996:185, sid. 185. 
96 Ibid., sid. 183.  
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Vidare skall man vid prövningen av den subjektiva täckningen för 
medverkansansvaret skilja mellan medverkanshandlingen och huvudbrottet. 
Den medverkande skall uppfylla kravet på uppsåt eller oaktsamhet i 
förhållande till såväl främjandet, dvs. sitt eget deltagande, som till 
huvudbrottet. Vid en uppsåtlig gärning fordras alltså uppsåt till såväl själva 
deltagandet i utförandet/främjandet av gärningen, som till den konkreta 
gärningen som är huvudbrottet.97

 
Jag har tidigare nämnt SOU 1944:69 som utredningen bakom framtagandet 
av dagens medverkansbestämmelse. Till skillnad från accessoriet som 
senare avskaffades, menade utredningen att ”även annan medverkande än 
gärningsmannen böra betraktas såsom självständigt ansvarig”. Intressant är 
att man i samma SOU hänvisar till en artikel av Ivar Strahl i Svensk 
Juristtidning. Värt att nämna är att Strahl var en av de personer som 
utformade den nya lagtexten, och i nämnda artikel uttalade sig om den nya 
medverkansbestämmelsen: 
 
”Det fordras…att ett brott kommit till stånd med alla, subjektiva såväl som 
objektiva, rekvisit, men brottet behöver lika litet beträffande den objektiva 
som med avseende å den subjektiva sidan ha förverkligats av någon person 
ensam för sig. Det räcker, att den gärning som alla medverkande 
tillsammans åstadkommit, är att anse som ett brott”.98

 
Strahl konstaterar här att varje medverkande var för sig alltså inte behöver 
uppfylla de subjektiva rekvisiten. Det räcker med att alla inblandade 
tillsammans gör det. Och vid en genomgång av dagsaktuell praxis märker 
man ganska snabbt att en sådan separat individuell uppsåtsbedömning, som 
brottsbalken faktiskt föreskriver, oftast inte sker.  
 

2.2.3 Distinktionen mellan gärningsmannen och 
medhjälparen 

Under våren 2007 deltog jag och min lagkamrat i Svenska Juridiska 
Mästerskapen, som är en processrättstävling för juridikstuderande runtom i 
Sverige. Från lokalfinalen i Lunds tingsrätt avancerade vi till riksfinalen i 
Högsta domstolen. Tävlingsdagen i Stockholm avslutades med en stor 
middag med alla deltagande och arrangörer tillsammans med de fem 
justitieråd som hade suttit som tävlingsjury och domstol. Vid middagen fick 
jag Dag Victor till bordet som med hänvisning till tävlingsfrågan och vår 
roll som åklagare undrade varför jag och min lagkamrat hade valt att gå på 
”medgärningsmannaskap” när vi kunde ha ”bjudit på det” och istället satsat 
på medhjälp. Vid den tidpunkten hade jag nog inte tillräcklig kunskap för att 
förstå varför vi som åklagare skulle ”bjuda på” rubriceringen som 
medgärningsmän. Även om jag idag förstår vad som låg bakom Victors 

                                                 
97 Holmqvist m fl.: a.a., sid. 23:57. 
98 Herlitz, Carl-Erik: ”Parties to a Crime and the notion of a complicity object.”, Uppsala 
1992, sid. 195. 
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fundering, kan jag faktiskt fortfarande inte förstå varför vi skulle ha avstått 
från att gå på medgärningsmannaskap. Enligt svensk lag, såsom den ser ut 
idag, skall en gränsdragning ske. Dessutom anser jag personligen att det inte 
bara handlar om straffskalan, utan även om rubriceringen och vilken 
betydelse denna har för såväl allmänheten som för den tilltalade själv. 
 
I NJA 2006 s. 535, som för övrigt var ett av de fall som Victor hade låtit 
ligga till grund för tävlingsfrågan, konstaterar HD nämligen följande:  
 
”Utformningen av medverkansbestämmelsen har syftat till att åstadkomma 
en ordning enligt vilken det inte har saklig betydelse om en medverkande är 
att betrakta som gärningsman eller inte (NJA II 1948 s. 206 f.). Straffskalan 
för ett brott är sålunda densamma oavsett om en medverkande bedöms som 
gärningsman eller som anstiftare eller medhjälpare, och det finns inte något 
hinder mot att gärningsmannen beroende på omständigheterna får ett 
lindrigare straff än t.ex. anstiftaren.”99

 
Som konstaterats ovan under kapitel 2.2 (Fleras deltagande i brott – 
regleringen då och nu), gick det i 1864-års SL en tydlig skiljelinje mellan de 
olika medverkansformerna. Alla inblandade behandlades var för sig, 
samtidigt som allas delaktighet var accessorisk gärningsmannens ansvar.  
En delaktig inte kunde alltså inte straffas om gärningsmannen gick fri från 
ansvar på grund av t.ex. bristande uppsåt.100 Som resultat av kritiken mot 
SL på tidigt 1900-tal genomfördes 1948-års strafflagsrevision där 
medverkansansvaret istället blev självständigt.  
 
I förarbetena bakom lagändring sades följande om den för tiden gällande 
Strafflagen:  
 
”På grund av den begränsade omfattning, i vilken medverkan till brott 
bestraffas såsom delaktighet, är det enligt gällande rätt, en viktig fråga, 
huruvida viss handling är att uppfatta såsom gärningsmannaskap eller såsom 
blott delaktighet”.101

 
Att gränsdragningen var mycket viktig enligt den dåvarande lagstiftningen 
är förståeligt, med tanke på att ingen delaktig kunde straffas om ingen 
gärningsman kunde åtalas eller knytas till brottet. För att överhuvudtaget 
kunna åtala någon för ett brott, blir därför i sammanhanget min egen och 
kanske inte helt oväntade slutsats att mycket tid och resurser lades på att 
utreda vem som hade gjort vad och vilket medverkansansvar var och en 
kunde tilldelas.  
   
Genom tillkomsten av den i dag gällande medverkansbestämmelsen, 
försvann kravet på accessoriet. Samtidigt som man ville åstadkomma en mer 

                                                 
99 NJA 2006 s. 535. sid. 17 
100 SOU 1996:185, sid. 209.  
101 SOU 1944:69 sid. 86.  
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allmän bestämmelse, ville man behålla distinktionen mellan anstiftare, 
medhjälpare och gärningsmän. 102  
 
Carl Erik Herlitz citerar den dagsaktuella lagtexten i 23:4 BrB och 
konstaterar därefter att en åtskillnad mellan de olika medverkansformerna 
skall göras enligt svensk lag.  
 
”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.” 
 
Herlitz kommenterar lagtexten på följande sätt:  
”This obviously means that the parties have to be designated differently and 
that there is a priority order in which this is to be done. One may thus note 
that the parties to a crime in Swedish law are to be distinguished”.103

 
Några sidor senare kommenterar Herlitz samma lagtext, eller kanske snarare 
syftet bakom den:  
 
”But one may also infer that the drafters wanted to make it less important, 
on the whole, how the parties are distinguished. They, as it seems, wanted to 
leave behind those difficult distinctions that one had to make according to 
earlier law.”104

 
Efter ovan nämnda citat, frågar jag mig om det inte på något sätt är ganska 
motsägelsefullt, att från lagstiftningshåll å ena sidan vilja bibehålla den 
svåra gränsdragningen mellan olika medverkande, och samtidigt vilja bortse 
från den genom att lämna lagtexten mer öppen? 
 
För att förstå dels tanken bakom själva lagtextförändringen och dels hur 
gränsdragningen sedermera skall göras, måste vi gå tillbaka till 1944-års 
förarbeten. Häri sägs bland annat följande:  
 
”Det har icke ansetts erforderligt att närmare ange vad med 
gärningsmannaskap skall förstås. Liksom hittills torde det böra överlämnas 
åt rättstillämpningen att med ledning av de särskilda brottsbeskrivningarna 
avgöra, huruvida en medverkande handlat på sådant sätt att han bör anses 
som gärningsman”.105

 
Vidare konstateras att ”som bestämmelserna om straffnedsättning i 4 § (idag 
23:5 BrB) är tillämpliga såväl på gärningsman som på annan medverkande 
är det emellertid icke av någon saklig betydelse, huruvida en medverkande 
dömes för gärningsmannaskap eller för annan medverkan”.106 Det är dock 
inte enbart bestämmelsen om straffnedsättning som idag spelar in på 

                                                 
102 SOU 1944:69, sid. 90ff. 
103 Herlitz, Carl Erik: “Parties to a crime”, sid. 190. 
104 Ibid., sid. 192.  
105 SOU 1944:69, sid. 92.  
106 Ibid, sid. 93.  
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gränsdragningens betydelse. Straffskalan vid medverkan till brott är 
nämligen dessutom densamma som för brott begångna i 
gärningsmannaskap.107 Detta framgår av att det saknas en särskild 
straffskala i medverkansbestämmelsen samt att innebörden av 
medverkansbestämmelsen på ett mera allmänt plan är att utsträcka 
straffansvaret enligt de särskilda straffbuden.108

 
Enligt min mening framstår nu lagtextändringen än mer paradoxal. Varför 
ville man hålla fast vid en gränsdragning mellan olika medverkansformer 
när denna saknar saklig betydelse?  
 
Vad vet vi då om gränsdragningen mellan (med)gärningsmannen och 
medhjälparen?  
 
Det som med säkerhet i alla fall kan konstateras är att en gränsdragning 
skall ske. Däremot har det ingen saklig betydelse var denna gräns dras. 
Detta konstateras både i förarbetena till dagens medverkansbestämmelse och 
av HD i NJA 2006 s. 535. Vi vet också att gränsdragningen är överlämnad 
åt domstolen, som skall söka hjälp i de särskilda brottsbeskrivningarna.  
  
Genom utredningen SOU 1996:185 sågs medverkansbestämmelsen för 
första gången över sedan SOU 1944:69. Av legalitetsskäl föreslog 1996-års 
utredning att termen medverkande endast skulle omfatta medhjälpare och 
anstiftare och därmed inte gärningsmän, samtidigt som man menade att det 
skulle införas en särskild straffskala för medverkan till brott.109  
 
Utredningens förslag till förändringar av medverkansbestämmelsen avslogs 
av regeringen i sin helhet. Enligt regeringen var en förändring onödig, 
eftersom bedömningen ansågs fungera väl i praktiken.110 Kanske avvisade 
regeringen utredningens förslag med tanke på just detta – att 
gränsdragningen saknar saklig betydelse. Men även om rubriceringen som 
antingen gärningsman eller medhjälpare saknar betydelse för straffet och 
möjligheten till straffnedsättning, har kanske gränsdragningen ett 
symboliskt värde för den tilltalade och för allmänheten?  
 
För att ta reda på om så är fallet valde jag att göra en enkätundersökning. 
För att eventuellt kunna uttyda olika åsikter bland olika kön eller åldrar 
delade jag upp undersökningen efter sex olika målgrupper, vilka var 
uppdelade efter män respektive kvinnor i åldrarna 20-35, 36-50 och 51plus. 
Den delades ut till sammanlagt 60 personer med tio svarspersoner i varje 
grupp. Enkäten delades slumpmässigt ut till personer på tåget mellan Höör-
Malmö och i Lund under några dagar under våren 2008 samt till personer i 
min omgivning som vid tillfället inte hade vetskap om mitt uppsatsämne 
eller frågeställning. 

                                                 
107 SOU 1996:185, sid. 223 
108 SOU 1996:185, sid. 200. 
109 Ibid., sid. 223. 
110 Prop. 2000/01:85, sid. 14.  
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2.2.3.1 Redovisade intervjusvar  

Allmänheten 
Nedan redovisas intervjusvaren som fordrat antingen JA eller NEJ som svar 
i diagram. Varje målgrupp presenteras genom en egen stapel där 
förkortningen M och K står för Män respektive Kvinnor i de olika 
åldersgrupperna. För svaren som utgjorts av svarspersonernas egna 
förklaringar av sina antingen jakande eller nekande svar har ett axplock 
beskrivningar valts ut för att exemplifiera de tankegångar som återkom och 
som många stod bakom. För enkäten i sin helhet, vänligen se bilaga B.  
 
Fråga  

1) Tror du att svensk lagstiftning uppställer samma straff för en 
medhjälpare som för en gärningsman?  

 

0

2

4

6

8

10

12

M 20-35 K 20-35 M 36-50 K 36-50 M 51 K 51

Ja
nej 

 
 
För att tydliggöra antal personer som svarade JA respektive NEJ på frågan 
finns följande uppställning: 
 
 Ja Nej 
Män  7 23 
Kvinnor 7 23 
Totalt 14 (23,3%) 46 (76,7%) 
 
 

a) Om du svarade nej, tror du att medhjälparen får längre eller högre 
straff? 

 
Här svarade samtliga 46 personer som hade svarat nej på fråga 1, lägre. 
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2) Antag nu att medhjälparen får exakt samma straff som 
gärningsmannen. Skulle det i fallet ovan spela någon roll för dig om 
du klassificerades och dömdes som gärningsman eller medhjälpare?  
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Ja Nej 
Män 14 16   
Kvinnor 18 12  
Totalt 32 (53,3%) 28 (46,7%) 
 
 

a) Ge gärna en kort förklaring till ditt antingen nekande eller jakande 
svar.  

  
Nedan följer motiveringarna bakom ett såväl nekande som jakande svar. 
Samtliga tankegångar återkom mer än en gång, dock beskrivna på olika sätt. 
Jag har valt att skriva ner de vanligaste och exemplifiera dessa med något 
eller några citat från intervjusvaren.  
 
En uppfattning bland dem som avgav ett nekande svar, var att det inte gick 
att svara definitivt på frågan. Svaret ansågs nämligen vara beroende av 
brottets art. Vid våldsbrott (alltså inte stöld som i mitt fiktiva fall) hade 
svaret antagligen blivit det motsatta.  
 
”Om det varit ett våldsbrott känns det som en skillnad om man var den som 
utförde brottet eller den som ex vaktade, men stöld tycker jag är sak samma 
vilken del man själv utför.” 
 
Den vanligaste uppfattning var dock att brott är brott, att man skall straffas 
för det brott man deltar i och att alla är lika delaktiga eftersom man deltagit i 
samma brott, även om man haft olika ”arbetsuppgifter”. 
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En annan vanlig uppfattning var att själva rubriceringen eller etiketten inte 
spelade någon roll. Det som var intressant var påföljden och längden av 
själva straffet.  
 
Vid ett jakande svar var det absolut vanligaste ställningstagandet att man 
inför sig själv, inte skulle känna sig lika aktiv, delaktig och skyldig vid en 
rubricering som ”medhjälpare”. Dessutom skulle andra uppfatta en som 
mindre skyldig och ingen ”riktig skurk”. ”Medhjälpare” låter mildare och 
alltså inte lika allvarligt som ”gärningsman”. Dessutom antog många att 
straffet skulle bli lägre, varför de hellre skulle dömas som medhjälpare än 
gärningsman.  
 
En intervjuperson gick närmare in på hur pass aktiv/passiv han/hon hade 
varit.  
 
”om det är ett brott som jag inte begått, men bara varit på platsen så har det 
stor betydelse. Om jag döms utan bevisning av ngt slag hade det haft stor 
betydelse”. 
 
 

3) Oavsett vad lagen stadgar, tycker du att det skall/bör föreligga en 
skillnad i straffet för en medhjälpare respektive gärningsman? 
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Ja Nej 
Män 13 17   
Kvinnor 11 19  
Totalt  24 (40%) 36 (60%)  
 
 
3a) Ge gärna en kort förklaring till ditt svar. 
 
Generellt var svaren under denna fråga mycket likartade de under fråga 2 a).  
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De som alltså stod bakom ett nekande svar och inte ansåg att det skall vara 
skillnad i straffet för en medhjälpare respektive medgärningsman, menade 
som ovan att alla inblandade har lika stor skuld.  
”Att medverka till att brottet sker bör innebära ett lika stort ansvar som för 
gärningsmannen.” 
 
”Alla som varit inblandade i brottet skall ha samma straff, oavsett vem som 
gjort vad.” 
 
I likhet med svaren under 2a) ansåg vissa att svaret berodde på brottets art.  
 
”Det beror på brottet. Vid mord och misshandel är skillnaden större än vid 
inbrottsexemplet”. 
 
En annan synpunkt var att ”man inte skall kunna skylla på varandra för att 
på så sätt minska eller helt eliminera påföljden.” 
 
Liksom ovan ansåg de som avgav ett jakande svar att medhjälparen inte är 
lika delaktig som gärningsmannen och därför inte skall ha samma straff.  
 
”Jag tycker att gärningsmannen utför ett grövre brott än medhjälparen och 
därför bör straffet vara hårdare. Men alla medhjälpare ska inte skylla på 
varandra och ingen gärningsman dömas. Då får alla ’uppgraderas’ till 
gärningsmän”. 
 
För att kommentera de redovisade resultaten vill jag börja med säga att 
svaret på fråga 1) om samma straff, var väntat. Detta var nämligen något 
som jag själv inte visste innan jag började juristutbildningen. Svaret på fråga 
2) var däremot mycket oväntat. Personligen trodde jag att nästan alla skulle 
vara av den uppfattningen att de vid ett eventuellt åtal om brott, helst 
dömdes som medhjälpare istället för gärningsman. Som visas nedan skulle 
denna rubricering nämligen spela roll för det justitieråd som svarade på 
enkäten. Dessutom trodde denna svarsperson att gränsdragningen skulle 
vara av betydelse för allmänheten om denna tillfrågades. Även om en knapp 
majoritet ansåg att gränsdragningen var viktig, så menade så många som 
46,7 % att den inte spelade någon större roll. Dessutom menade faktiskt så 
många som 60 % att det inte skall föreligga någon skillnad i straffet för en 
medhjälpare respektive en medgärningsman, vilket var för mig något 
förvånande.  

Högsta domstolen 
I mitten på januari 2008 skickade jag en enkät till samtliga justitieråd i 
Högsta domstolen. För enkäten i sin helhet, vänligen se bilaga A. 
 
Av 14 justitieråd var det bara ett som svarade på frågorna. Som stadgats i 
enkäten kommer följande svar från detta justitieråd och korrespondens med 
andra justitieråd via e-mail att redovisas anonymt. Nedan följer 
Justitierådets svar på enkäten:  
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Medgärningsmannaskap beskrivs ofta som ”gemensamt och i samråd” 
eller/och ”tillsammans och i samförstånd”.  
 
1. Anser Ni att dessa båda begrepp skiljer sig åt och på så vis omfattar något 
olika situationer?  (skriv ”ja” eller ”nej”) 
Svar: JA 
 
a. Om du svarade ja, beskriv gärna hur dessa i så fall skiljer sig åt, dvs. 
vilken situation Ni anser att varje begrepp för sig omfattar/täcker: 
”Gemensamt och i samråd”  
Svar: Ger snarast associationer till uttryckligt samråd.  
 
”Tillsammans och i Samförstånd” 
Svar: Behöver inte förutsätta uttryckligt samråd.  
 
b. Om du svarade nej, vilken anledning skulle Ni i så fall ange till att man 
använder två till ordvalet skilda begrepp för samma situation?  
Svar: - - -  
 
2. Ibland talas det även om ”tyst samförstånd”. Hur skulle Ni säga att detta 
tysta samförstånd skiljer sig från vanligt samförstånd? 
Svar: Genom att det inte är uttryckligt utan konkludent e.d.  
 
3. Anser Ni att en gärningsman är mer straffvärd än en medhjälpare? 
(Skriv ”ja” eller ”nej”) 
Svar: Går ej att besvara generellt.  
 
4. Oavsett Ert svar, tror ni att allmänheten anser att en gärningsman är mer 
straffvärd än en medhjälpare? (skriv ”ja” eller ”nej”) 
Svar: Går ej att besvara generellt.  
 
5. Om Ni själv stod åtalad för ett brott, t.ex. grov stöld, skulle det spela 
någon roll för Er om Ni klassificerades och dömdes som gärningsman eller 
medhjälpare? 
(skriv ”ja” eller ”nej”) 
Svar: JA 
 
6. Tror Ni att rubriceringen som antingen gärningsman eller medhjälpare 
skulle spela någon roll för gemene man om denne tillfrågades på stan om 
situationen att han/hon själv stod åtalad för t.ex. grov stöld? (skriv ”ja” eller 
”nej”) 
Svar: JA 
 
7. Det har hävdats i bl.a. doktrin att enbart ett främjande kan komma att bli 
tillräckligt som grund för ansvar som medgärningsman. Menar Ni att detta 
är riktigt?  
(skriv ”ja eller ”nej”) 
Svar: NEJ 
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a. Om Ni svarade ja, anser Ni i så fall att främjandet har samma betydelse 
som för andra medverkansformer såsom anstiftare och medhjälpare?  
(skriv ”ja” eller ”nej”) 
Svar: - - -  
  
b. Om ni svarade nej, Försök att beskriva vilken delaktighet en person som 
lägst, måste göra sig skyldig till för att kunna fällas till ansvar som 
medgärningsman.  
Svar: Svårt att svara generellt. Han måste väl i princip själv ha 
utfört något som utgör en del i brottsplanen.  
 
8. Anser Ni att gränsdragningen mellan gärningsman och medhjälpare är 
problematisk, eller anser Ni att den fungerar väl i praktiken? 
Svar:  Gränsdragningsfrågor kan uppkomma, men det är relativt  
 sällsynt.  
 
9. Anser Ni att lagtexten 23:4 BrB om medverkansansvaret med hänsyn till 
legalitetsprincipen är tillräckligt tydlig? (skriv ”ja” eller ”nej”) 
Svar:  JA 
 
10. Föreställ Er att regeringen har tillsatt en ny utredning för att utreda 23:4 
BrB och med hänsyn till ett europeiskt perspektiv ge förslag på 
förändringar. I både den finska och den tyska rätten kan man finna en 
särskild lagreglering som tar syfte på medgärningsmannaskap. I varken 
Danmark och Norge gör man däremot någon som helst åtskillnad mellan 
gärningsmän och andra medverkande. Ser Ni ett behov av förändring av den 
svenska medverkansbestämmelsen?  (skriv ”ja” eller ”nej”) 
Svar: NEJ 
 
a. Om Ni svarade ja, ser Ni den tyska och finska rätten, eller den danska och 
den norska som en förebild i förändringen? (eller annat alternativ?)  
Svar: - - -  
 
 
För att inte svara på enkäten angavs följande anledningar:  
(För att behålla svarens anonymitet kan något av svaren ha ändrats genom 
att namn har ersatts med jag, i en något förändrad meningsuppbyggnad.)  
 
”Hej!  
Som Du vet har vi fått Din enkät. När det gäller ”samförstånd/samråd” vill 
jag hänvisa till en kort notis i SvJT 2004 s. 100 om ett par HD-avgöranden 
som kanske kan vara av visst intresse för Dig. Annars är medverkan till 
brott ett av straffrättens mer komplicerade områden (jfr t.ex. Herlitz´ 
avhandling Parties to a Crime and the Notion of a Complicity Object från 
1992) vilket gör att i vart fall jag inte anser mig kunna besvara Dina frågor 
på det sätt som uppläggningen av Din enkät förutsätter.” 
 
Ett annat svar var som följer:  
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”Hej Ulrika, 
 
De kolleger som jag talat med som saken är lite tveksamma till att besvara 
enkäten, eftersom den delvis kan anses röra frågor som det inte är meningen 
att HD skall ge något förhandsbesked om utan yttra sig över inom ramen för 
den dömande verksamheten. Jag vidarebefordrar emellertid detta 
meddelande till ledamöterna i enlighet med Ditt önskemål.” 
 
Som ett tillägg till detta svarade ytterligare en person:  
 
”Hej!  
 
Av de skäl som borttaget namn (alltså de ovan stadgade) har angett för Dig 
avstår jag från att besvara Din enkät.”  
 
Min åsikt efter att ha genomfört denna enkätundersökning är att det är högst 
anmärkningsvärt att endast ett av 14 justitieråd ansåg sig behörigt att svara 
på frågorna. Anledningen som angavs för att inte svara på enkäten var som 
ovan nämnts, att stora delar av enkäten ansågs röra frågor som HD inte 
”skall ge något förhandsbesked om utan yttra sig över inom ramen för den 
dömande verksamheten”. I sammanhanget vill jag därför förtydliga att de 
flesta av frågorna som riktats till HD genom enkäten, har sin grund i praxis 
där HD alltså redan yttrat sig inom ramen för den dömande verksamheten.  
 
Fråga 1 – 2 behandlar begreppen medgärningsmannaskap, ”gemensamt och 
i samråd” och ”tillsammans och i samförstånd”. Det finns en rad rättsfall 
som har berört institutet medgärningsmannaskap och den därmed följande 
begreppsfrågan. Några av dessa rättsfall behandlas nedan.  
 
Min osäkerhet angående begreppens olika innebörd och skiljaktighet har 
delvis uppkommit från just den notis som ett av justitieråden för att ”hjälpa 
mig” i frågan, hänvisat mig till. Vad frågorna 1-2 således efterfrågar är att 
HD förtydligar sina redan avfattade, men aningen vaga yttranden.  
 
Vad som vidare efterfrågas i fråga 3-6 är enbart svaroavgivarens egna 
subjektiva åsikt. Svar som jag hoppas inte tillhör den dömande 
verksamheten.  
 
Fråga 7 var kanske en något överflödig fråga, eftersom svaret redan går att 
finna i kommentarerna till Brottsbalken.  Dessa får förhoppningsvis anses 
innehålla välgrundad fakta eftersom den ligger som obligatorisk 
kurslitteratur på de flesta, om ja inte alla, juristutbildningar runtom i 
Sverige:  
 
”Talar man däremot om ett s.k. utvidgat medgärningsmannaskap åsyftar 
man en situation där de inblandade inte kan sägas ha deltagit i brottets 
utförande, utan snarare främjat de andra i sina handlingar att utföra brottet. 
Även en främjare kan alltså under vissa omständigheter betraktas som 
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medgärningsman.” Vidare konstateras att ”en förutsättning för att man skall 
kunna döma flera personer i medgärningsmannaskap är naturligtvis att det 
för varje individ kan styrkas att han faktiskt deltagit i brottets utförande eller 
genom främjande är att anse som medgärningsman.”111

 
Dessutom kan det vara värt att nämna att man redan i SOU 1996:185 lade 
som förslag att avskaffa omrubriceringsmöjligheten, och därmed även 
möjligheten att klassificera en som endast främjat gärningen såsom 
gärningsman:  
 
”Den som endast har främjat en gärning skall inte längre kunna betecknas 
som gärningsman och termen ”medverkan” skall bara omfatta anstiftare och 
medhjälpare.”112

 
Förslaget avslogs dock i sin helhet.  
 
Vad som dessutom är mycket intressant för specifikt denna punkt är att det 
justitieråd som faktiskt svarade på enkäten och på fråga 7, svarade att ett 
främjande inte var tillräckligt som grund för ansvar som medgärningsman. 
Kanske bör antingen författarna till BrB-kommentaren förhöra sig med 
justitieråden innan tryck, eller så kanske justitieråden bör uppdatera sina 
juridiska kunskaper som de redan använt för att yttra sig inom ramen för den 
dömande verksamheten, och som de i framtiden även skall använda för att 
fortsätta därmed.  
 
Fråga 8 erfordrar också ett subjektivt svar från justitierådet som egen 
person. Det kan i vilket fall inte påstås vara en fråga för den dömande 
verksamheten – för det är ett faktum: gränsdragningen är ett svårt problem.  
 
”Distinktionen mellan medhjälp och medgärningsmannaskap är under alla 
förhållanden svår att göra…”113

 
Som anledning att inte svara på frågorna avgav ett justitieråd dessutom att 
medverkan till brott utgör ”ett av straffrättens mer komplicerade områden”.  
 
Märkligt nog så innehöll det enda svar som angivits istället konstaterandet 
att det sällan uppstår några gränsdragningsproblem. 
 
I NJA 2006 s. 535 uttrycker HD att det ibland ”ansetts” vara oklart hur 
gränsen mellan gärningsmannaskap och medhjälp skall dras. Därefter 
hänvisar de till Wennbergs skrift ”Tillsammans och i samförstånd – ett nytt 
begrepp för gärningsmannaskap” från förhandlingarna vid det 36:e nordiska 
juristmötet, 2002 s. 615 ff. Uttryckssättet är vagt, då det i neutral form 
princip endast konstaterar att inte HD utan andra anser att gränsdragningen 
mellan gärningsmannaskap och medhjälp är oklar. Samtidigt så hänvisar de 
till Wennbergs text som alltså försöker definiera gränsen. Innebär då inte 
                                                 
111 Holmqvist m fl: ”Brottsbalken – en kommentar del II”, Stockholm, 2007, sid. 23:62 
112 SOU 1996:185, sid. 219 och 223.  
113 Diesen, Christian: a.a., sid. 627. 
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detta bara att HD, eftersom de uppenbarligen inte själva vill uttala sig om 
gränsen, inte vet vart denna går och att det Wennbergs text stadgar i så fall 
gäller för gränsdragningen tills vidare?! 
 
Om vi återgår till enkätfrågorna, så är det återigen justitierådens personliga 
åsikt som efterfrågas i fråga 9-10. Jag skulle kunna respektera det faktum att 
frågorna är svåra att besvara eller känsliga att yttra sig om.  Men oavsett 
vilken roll HD:s synpunkter spelar för frågorna, så ligger själva kärnfrågan 
om en ändring av lagtexten, helt och hållet i lagstiftarens händer.  
 
Det är anmärkningsvärt att det justitieråd som svarat på enkäten ansåg att 
23:4 BrB är i överensstämmelse med legalitetsprincipen, när både en 
dåvarande regering och en av den tillsatt utredning (SOU 1996:185) har 
konstaterat att 23:4 BrB inte är tillräckligt tydlig. Möjligtvis beror svaret på 
hur man definierar själva legalitetsprincipen som begrepp.  

2.2.4 Begreppen: Samråd och (tyst) 
samförstånd 

I förarbetena sägs följande: 
”I åklagarens gärningspåstående beskrivs ofta medgärningsmannaskap 
genom att åklagaren påstår att de tilltalade har företagit gärningen 
gemensamt och i samråd. Vad som mera i detalj skall förstås med detta 
uttryckssätt har inte varit föremål för någon närmare diskussion eller analys, 
vare sig i HD:s praxis eller inom doktrinen. Så mycket synes emellertid vara 
klarlagt att ett minimikrav är att gärningsmännen har utfört gärningen 
tillsammans (”gemensamt”).”114

 
Det oklara i begreppet ”Gemensamt och i samråd” är alltså inte ordet 
”gemensamt” utan snarare innebörden av orden ”samråd” och 
”samförstånd”. 
 
Det är inte för mig känt att någon tidigare delat upp begreppen ”gemensamt 
och i samråd” och ”tillsammans och i samförstånd”. Begreppen som sådana 
har, enligt min åsikt, blivit allmänt accepterade. När man framfört kritik mot 
dessa har den riktats mot vad begreppet i sin helhet skall anses omfatta.  
 

2.2.4.1 Begreppens lexikaliska betydelse 
I föregående avsnitt har försöks gjort att illustrera ramen för 
medgärningsmannaskapet genom att redogöra för gällande minikrav och 
andra riktliner, upptagna i såväl doktrin som praxis.  
 
Men vad innebär då ”samråd” och ”samförstånd”, som också är en 
omständighet som måste föreligga vid utdömande i 
medgärningsmannaskap? 
 

                                                 
114 SOU 1996:185, sid. 182.  
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Vad begreppen innebär i praktiken kommer jag försöka att ta reda på genom 
att nedan gå igenom domstolens bedömning i en rad rättsfall. Men först vill 
jag börja med respektive ords lexikaliska betydelse.  
 
På nationalencyklopedins hemsida gavs orden följande förklaring: 
  
Samråd: överläggning för att enas om gemensamt handlande ofta i 
formellare sammanhang115

 
I Bonniers svenska ordbok beskrevs ordet som överläggning/diskussion.116

 
För att sätta ordet i sitt sammanhang sökte jag även på ”Artiklar som 
nämner samråd någonstans i texten”.  
 
Benediktregeln: Den utmärks av sin måttfullhet och praktiska inriktning. 
Abboten är fadern som efter samråd med sina munkar fattar de viktigare 
besluten.  
 
Diabetes (Glukosmätning): Hur stor avvikelse från normalområdet som kan 
accepteras avgörs individuellt i samråd mellan patient och läkare 
 
Domkyrkosyssloman: Under medeltiden benämndes han oeconomicus. 
Befattningen tillsattes av biskopen efter samråd med domkapitlet117

 
Ordets engelska översättning på nationalencyklopedins hemsida var identisk 
med den i Norstedts engelska ordbok: Consultation.118

 
Överläggning, diskussion och samråd mellan läkare-patient och fader-munk. 
Ordets betydelse torde vara klarlagd – det krävs någon form av samtal och 
konkret utbytande av tankar. Det handlar alltså om en uttrycklig 
överenskommelse!  
 
Men vad betyder samförstånd?  
 
Enligt nationalencyklopedin betyder Samförstånd uppnådd enighet i åsikter 
eller handlande mellan parter som kan ha olika intressen.119 I Bonniers 
svenska ordbok beskrevs ordet som enighet. 
 
På samma sätt som för samråd så sökte jag även på ”Artiklar som nämner 
samförstånd någonstans i texten”. 

                                                 
115 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O307784&i_word=samr%e5d, 2008-
01-09. 
116 Bonniers svenska ordbok, Smedjebacken, 1998. 
117 http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=SAMR%c5D&btn_freeTxtSearch.y=1, 
2008-01-09. 
118 http://www.ne.se/jsp/esse/web_translate.jsp?t_word=SAMR%c5D, 2008-01-09 och 
Norstedts engelska ordbok, England, 1999. 
119http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O306535&i_word=SAMF%d6RST%c5
ND, 2008-09-01. 
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Gustav IV Adolf: Redan 1799 bröt Sverige under G:s ledning sina 
diplomatiska förbindelser med Frankrike. Därefter sökte han i samarbete 
med Paul I av Ryssland och i samförstånd med Preussen och Danmark föra 
en neutral politik i stormaktskriget 
 
Irland: Landets religiösa splittring går igen i flaggan, där grönt betecknar 
katoliker, orange protestanter och vitt önskan om samförstånd dem 
emellan120

 
Översättningen till engelska i både Norstedts engelska ordbok och på 
Nationalencyklopedins hemsida var även för detta ord identiska: (Mutual) 
understanding, consensus.  Men i Norstedts engelska ordbok översattes 
även ”I samförstånd” till ”In agreement with” och ”komma till samförstånd” 
till ”come to an understanding”.  
 
Ordet samförstånd verkar enbart beskriva ett tillstånd, och berör alltså inte 
på något sätt hur man har nått detta. Det förutsätter inget föregående samråd 
och detta verkar ju gå hand i hand med utredningens uttalande ” att det inte 
längre fordras samråd i den meningen att man uttryckligen kommit överens 
om att begå brott, eller att detta planerats tillsammans”.121 Istället krävs 
samförstånd, dvs. en uppnådd enighet i åsikter eller handlande. 
 
När man i SOU 1996:185 presenterar förslaget att införa en särskild 
bestämmelse om medgärningsmannaskap, talar man även om gränsen för 
detta institut. Man säger att ”det skall vara fråga om ett gemensamt brottsligt 
företag, där man i viss utsträckning kan sägas vara ömsesidigt beroende av 
varandras agerande”.122

 
Som ovan visats föreligger det en skillnad mellan orden ”samråd” och 
”samförstånd”, där samråd kan utgöra ett bland flera tillvägagångssätt att 
uppnå ”samförstånd”. Vad vi emellertid vet är att det inte längre krävs ett 
samråd i meningen att man uttryckligen kommit överens om att begå brott.  
”Samförstånd” omfattar härmed även en outtalad förståelse eller 
överenskommelse. Ändå talar man i juridiska sammanhang om ”tyst 
samförstånd” – ett ord eller ett begrepp som, såvitt jag vet, inte finns med i 
någon ordbok. 
 

2.2.4.2 Begreppens betydelse i praktiken 
 
Enligt ordböcker och därmed det svenska språket skall samråd och 
samförstånd framstå som skilda till betydelse. Även om det vid en första 
anblick också verkar vara så i de juridiska sammanhangen, har 
genomgången av praxis gjort mig osäker. Domstolen verkar nämligen 
                                                 
120http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=samf%f6rst%e5nd&h_pageno
=1&btn_next.y=10&page_size=20&hdn_freeTxtSearch=true, 2008-01-09.
121 SOU 1996:185, sid. 185.  
122 Ibid., sid. 217. 
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behandla orden som om de antingen har samma innebörd, eller som om 
skillnaden dem emellan inte har någon betydelse. 
 
I NJA 1992 s. 474 skiljde man visserligen begreppen åt. Domstolen 
konstaterade att det inte var styrkt att våldet mot offret hade förgåtts av 
samråd, utan att den ena förövaren, genom att han måste ha varit inställd på 
händelsernas utgång, istället agerat i samförstånd123. Härefter kan man dock 
inte urskilja några fortsatta försök att tydliggöra en skillnad orden emellan, 
utan snarare tvärtom.  
 
Justitierådet Dag Victor förklarar att formuleringen ”tillsammans och i 
samråd” började användas mer allmänt på 80-talet, men att den kring 
millenniumskiftet kom att ersättas med ”tillsammans och i samförstånd”.124 
Att den förra formuleringen just ersatts av en nyare pekar enligt min mening 
enbart på att begreppet möjligen vidgats, och därefter fått en modifierad 
förklaring. HD och andra allmänna domstolar ser dessutom ut att blanda 
begreppen utan någon tillsynes större eftertanke. Dag Victor konstaterar 
som tidigare nämnts, i en notis om just ”tillsammans och i samförstånd”, att 
det är ett nyare begrepp som ersatt det äldre. Några rader senare ger han 
exempel på två rättsfall, i vilka HD tagit ställning till gärningar beskrivna 
som utförda ”tillsammans och i samråd”, nämligen NJA 2003 s. 473 och 
NJA 2003 s. 645.125 Går man vidare till själva rättsfallet, exempelvis NJA 
2003 s. 645 är gärningen däremot, både i gärningsbeskrivningen och 
domstolens senare bedömning, beskriven som utförd ”tillsammans och i 
samförstånd”. Fler exempel på liknande sammanblandning av 
formuleringarna återfinns i flertalet rättsfall. För att nämna ytterligare ett 
exempel kan nämnas ett fall från Svea Hovrätt, det s.k. Kungsgatanfallet där 
hovrätten frågar sig ”i vad mån de kan anses ha handlat ”tillsammans och i 
samråd”. Efter en kort redogörelse för händelseförloppet slår hovrätten fast 
att de har agerat ”tillsammans och i samförstånd.” 126

 
Vad man däremot verkar skilja på är samförstånd och tyst sådant. I det just 
omnämnda Kungsgatanfallet anser Hovrätten att två av de tre tilltalade 
agerat tillsammans och i samförstånd, medan den tredje anses i vart fall ha 
agerat i tyst samförstånd med övriga.127 I ytterligare ett hovrättsfall 
markeras denna åtskillnad. I RH 2005:56 sägs följande: Sådant s.k. 
medgärningsmannaskap förutsätter att de deltagande har handlat i samråd 
eller i ett, om än tyst, samförstånd.128

 
I en artikel författad av Suzanne Wennberg diskuteras främjandets nedre 
gräns. Som till exempel nämns samförståndets betydelse för en person som 
varit närvarande, men passiv på brottsplatsen. Denna person kan komma att 
bedömas som medgärningsman om det kan visas att denna har ingått en 

                                                 
123 NJA 1992 s. 474, sid. 11f.  
124 Victor, Dag: a.a., sid. 100. 
125 Ibid.  
126 Svea Hovrätts dom, 2006-02-12, B 6470-05, sid. 20ff. 
127 Ibid., sid. 23.  
128 RH 2005:56, sid. 3. 
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överenskommelse, ett samråd med övriga. Det skall i vart fall ha funnits en 
outtalad plan, ett samförstånd, att begå det aktuella brottet.129  
 
Eftersom ett samförstånd är en outtalad plan, eller en tyst överenskommelse 
kan jag inte undgå att fråga mig vad då ett tyst samförstånd är? Och tyvärr 
har jag inget bättre svar än att det verkar vara ett begrepp som tagits i bruk 
utan synbar eftertanke.  
 
Med hänvisning till det faktum att det inte längre krävs ett samråd, eller en 
uttrycklig överenskommelse, har jag valt att begränsa den följande 
genomgången av praxis främst till ordet ”samförstånd”. Hur avgör 
domstolen på vilket sätt och när de inblandade uppnått enighet i handlandet? 
Inte i något fall som jag stött på under utbildningen eller under insamlingen 
av material till denna uppsats, har jag sett att domstolen på något sätt har 
försökt förklara vad ”samförstånd” egentligen innebär. Det enda jag har 
kunnat uttyda är korta konstaterande om vad som skulle kunna röra såväl 
uppsåtet som samförståndet. Om man tillsammans med andra har genomfört 
en brottslig gärning, med uppsåt till såväl gärningen som dess konsekvenser, 
har man då inte agerat i samförstånd? Och om man har deltagit i ett brott, 
utan uppsåt till antingen deltagandet eller gärningens konsekvenser, kan 
man väl inte sägas ha agerat i samförstånd? 
  
I NJA 1992 s. 474 sade Högsta domstolen följande om medgärningsmannen 
J.S:s samförstånd/uppsåt:  
 
J.S. ”deltog i våldet mot R.E…på ett stadium då han inte kan ha undgått att 
uppfatta att M.J. avsåg att döda R.E. och att denne var svårt skadad. Av 
detta följer att han då själv måste ha varit inställd på att händelserna skulle 
få en dödlig utgång.”130

 
I NJA 2002 s 489 (Sambandscentralen) under kravallerna under EU-
toppmötet i Göteborg, definierades samförståndet enligt min mening på 
följande sätt:  
 
”Det har inte gått att klarlägga i detalj vad envar av de tilltalade har sysslat 
med i lägenheten. På skäl som TR:n anfört är det emellertid utrett att 
samtliga inte bara vetat om hur verksamheten var organiserad och fungerade 
utan även var införstådda med vad som skulle åstadkommas, dvs. att 
avsikten var att främja de våldsamma upplopp som förekom.”  
 
Vad som är intressant med detta rättsfall är dock att HD direkt efter följande 
citat även konstaterar att ”arbetet i lägenheten har också utförts gemensamt 
och i samförstånd mellan dem som deltog i verksamheten. Som HovR:n 
funnit skall därför samtliga dömas för medhjälp till våldsamt upplopp.”131

 

                                                 
129 Wennberg, Suzanne: Tillsammans och i samförstånd”, sid. 619. 
130 NJA 1992 s. 474, sid. 12.  
131 NJA 2002 s 489, sid. 29.  
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HD verkar alltså skilja på ”att vara införstådd med…” och ”utföra i 
samförstånd”. Men det enda som man i princip kan få ut av domen rörande 
”samförstånd” såsom dess lexikaliska betydelse skall förstås, är att de 
tilltalades arbete var upplagt på ett sätt som innebar att samtliga alltså måste 
ha varit införstådda med vad som skulle åstadkommas. Att vara införstådd 
med konsekvenserna av ett visst handlande och samtidigt fortsätta 
genomföra denna handling, innebär för mig ett samförstånd. Men HD 
konstaterar att brottet, förutom att samtliga har varit införstådda med 
konsekvenserna, har genomförts ”gemensamt och i samförstånd”. Härmed 
låter HD samförståndets innebörd vara outtalad.  
 
RH 2004:58 är ett fall som har blivit prejudicerande i det avseendet att 
våldtäktsfall inte längre skall ses som ett egenhändigt brott. Detta innebär att 
det inte längre enbart är den person som utfört den ’sexuellt kränkande 
delen’ av våldtäkten som kan dömas som gärningsman. I detta fall sade 
hovrätten följande:  
  
”Med hänsyn till hur det inledande agerandet mot målsäganden varit 
framstår det som uppenbart att I.J. i allt handlat tillsammans och i 
samförstånd med den underårige R.Z. Vad denne utsatt målsäganden för 
ligger inom ramen för vad I.J. kunnat förvänta och har alltså omfattats av 
I.J:s uppsåt. I.J. skall således fällas till ansvar även för det handlande som 
R.Z. gjort sig skyldig till.”132

 
I målet om dödsmisshandeln av Riccardo Campogiani dömdes tre av de fem 
tilltalade för grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. 
Brotten bedömdes vara utförda ”tillsammans och i samförstånd” med stöd 
av följande förklaring: 
 
”Sammanfattningsvis delar hovrätten tingsrättens bedömning att det är 
styrkt att C.N., F.V. och S.F. deltagit i misshandeln av Riccardo 
Campogiani. Eftersom det är utrett att de gemensamt jagat och misshandlat 
Riccardo Campogiani får de anses ha agerat tillsammans och i samförstånd. 
Som tingsrätten konstaterat saknar det betydelse vem av dem som utdelade 
den eller de dödande sparkarna.”133

 
Vad säger då dessa rättsfall om ordet ”samförstånd”? 
 
Ingen av domstolarna har uttryckligen konstaterat vad som skall menas med 
”samförstånd”, utan följande utläggning utgörs endast av mina egna 
slutsatser. Jag vill härmed påstå att det för att en delaktig skall kunna dömas 
såsom gärningsman förutsätts alltså att denne har varit inställd på 
händelsernas utgång, varit införstådd med vad som skulle åstadkommas 
eller kunnat förvänta sig motpartens agerande. Med hänvisning till 
hovrättens mening i RH 2004:58 om att motpartens agerande ”…ligger 
inom ramen för vad I.J. kunnat förvänta och har alltså omfattats av I.J:s 
uppsåt”, vill jag vidare påstå att fastslagandet av dels uppsåt och dels 
                                                 
132 RH 2004:58, sid. 2f. 
133 Svea Hovrätt, dom 2008-04-29, mål nr B 418-08, sid. 28. 

 47



samförstånd ligger inom exakt samma bedömning. För att förtydliga detta 
resonemang, vill jag hävda att samförståndet endast är ett uttryck för själva 
uppsåtet, och utgör ett överflödigt krav för att någon skall kunna dömas som 
medgärningsman. Ett individuellt uppsåt krävs nämligen under alla 
omständigheter.  
 
Slutsatsen om att ”samförståndet” (och även samrådet) är en onödig 
beståndsdel i termen ”tillsammans och i samförstånd” stöds enligt min åsikt 
av hovrättens domskäl i det sistnämnda rättsfallet. Där skriver nämligen 
hovrätten att de tilltalade på grund av att de gemensamt jagat får anses ha 
agerat tillsammans och i samförstånd. Det viktiga är alltså att de 
inblandande har utfört gärningen gemensamt. Därefter sker sedan en 
individuell uppsåtsbedömning. 
 
Denna utveckling av medgärningsmannaskapet har kritiserats. Wennberg 
menar att den svenska formen av medgärningsmannaskap på senare år har 
tillämpats på ett sätt som inger farhågor för rättssäkerheten. Hon konstaterar 
att man tillämpar ett utvidgat medgärningsmannaskap som vilar på den 
svaga grunden att vederbörande medgärningsman måste ha varit införstådd 
med den brottsliga verksamheten, som sedan utförts av de andra 
medgärningsmännen.134

 
Och min slutsats ovan om att både samförstånd och samråd saknar innehåll 
och verklig betydelse för ansvarsbedömningen, verkar dock endast gälla 
under förutsättning att man gått till botten med och utrett begreppen. Men 
godtar man att samrådet/samförståndet har en viss betydelse, utan att veta 
exakt på vilket sätt, kan begreppen ”gemensamt och i samråd” och 
”tillsammans och i samförstånd” utnyttjas. Wennbergs kritik riktar sig mot 
att medgärningsmannaskapet enbart vilar på den grund att den delaktiga 
måste ha varit införstådd med den brottsliga verksamheten. I det 
dagsaktuella rättsläget verkar domstolen utnyttja konstruktionen av 
medgärningsmannaskapet genom att dela upp begreppen. Om det är tydligt 
att du har begått ett brott gemensamt med övriga inblandade, behöver du 
inte går djupare in på samförståndet utan kan direkt konstatera uppsåt. Då 
kan bedömningen av dels samförståndet och dels uppsåtet sammanföras till 
en och samma bedömning. Men i fall där det gemensamma handlandet, eller 
varje persons delaktighet, inte på ett tillfredsställande sätt kan utredas verkar 
det som om domstolen finner starkare stöd för ett medgärningsmannaskap 
genom samförståndet/samrådet. En bevisad uttrycklig plan/ett bevisat 
samråd, räcker för ett brott utfört i medgärningsmannaskap. Men kan en 
sådan plan inte bevisas, får domstolen utröna hur pass införstådda samtliga 
varit i brottet och dess konsekvenser utan att ingripa eller samtidigt som de 
på något sätt (psykiskt eller fysiskt) främjat gärningen. Ja, rättare sagt måste 
domstolen bedöma huruvida det ter sig naturligt om var och en av de 
inblandade skall ses som gärningsmän eller ej.  

                                                 
134 Wennberg, Suzanne: ”Tillsammans och i samförstånd”, sid. 615. 
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2.3 Praxis – Rättsfallen som är tillräckligt 
klara och tydliga… 

Sedan 1971 är HD en s.k. prejudikatdomstol som har till uppgift att 
komplettera lagstiftningen genom prejudicerande domar. Är det sedan så att 
styrningen genom praxis tar en riktning som lagstiftaren inte är nöjd med är 
det lagstiftarens uppgift att ändra på det.135  
 
Prejudikaten som förekommer är av olika art och kvalitet. En av HD:s 
tidigare ordföranden Bo Svensson menar att ett bra prejudikat ger ett bra och 
entydigt svar på en fråga av stor praktisk betydelse. Samtidigt kan ett 
avgörande förlora i prejudikatvärde om HD omgärdar det med många 
reservationer. ”Budskapet blir otydligt och prejudikatfrågan kvarstår som 
delvis obesvarad. Men här har domstolen att gå en svår balansgång. Det är 
önskvärt att avgörandena är entydiga och klara, men erfarenheten visar att 
det kommer nya mål där omständigheterna är något annorlunda. Om man då 
har skrivit snävt i det första målet kan man hamna i svårighet när nästa mål 
skall avgöras. I samband med överläggning till dom eller beslut förs det 
därför livliga diskussioner bland ledamöterna om hur mycket av 
reservationer som behövs med tanke på framtida mål och nya 
situationer.”136

 
Jag kan utan tvekan påstå att medverkansansvarets gränser och 
medgärningsmannaskapets omfattning är sådana frågor som domstolen inte 
vill begränsa så att man riskerar att nya framtida mål och situationer hamnar 
i någon form av gråzon eller på ”fel” sida av gränsen. Av denna anledning 
har ämnesaktuella rättsfall kritiserats hårt av vissa, inte minst av Suzanne 
Wennberg.  
   
Nedan följer ett antal rättsfall, som har valts ut med stöd av följande 
anledningar: med hänvisning till att det är ett relativt litet antal fall som 
faktiskt har avgjorts i HD, utgörs de mål som behandlas nedan inte enbart av 
prejudikat från HD. I sammanhanget blir det dock intressant att nämna att 
HD själv har valt att inte ta upp vissa av hovrättsfallen till prövning. Som 
anledning till varför HD väljer att inte ta upp ett fall kan nämnas tidigare 
prejudikat på området som anses räcka för gränsdragningsfrågan, eller 
annars rent rättspolitiska skäl. 137

 
Jag har valt att redogöra för det fall i vilket HD för första gången 
behandlade begreppet ”Tillsammans och i samförstånd”. Jag har vidare valt 
att redovisa två fall i vilka HD, enligt dem själva, har tagit ställning till 
samma begrepp. Av fallen som är avgjorda i HovR, går jag igenom några av 
de fall som kritiserats mest.  

                                                 
135 Hellberg, Hans, Knutsson, Tom: ”Högsta domstolen och prejudikatverkan”, Advokaten 
nr 4 2003, årgång 69, sid. 19.  
136 Ibid. sid. 15. 
137 Diesen, Christian: a.a., sid. 626.  
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2.3.1 Köksstolsfallet138 
NJA 1992 s. 474 är det första och ett av de få fall som HD tagit upp rörande 
det nyare begreppet ”Tillsammans och i samförstånd”. 139

 
Två män gick hem till en annan man för att inhandla heroin. Väl på plats 
utbröt ett slagsmål. M.J. som den ena besökaren hette högg offret med en 
kniv ett flertal gånger, samtidigt som den andra besökaren, J.S., motade 
offret med en köksstol. Det som senare var oklart och som inte kunde 
utredas, var vem av dem båda som utdelat det livshotande knivhugget. Båda 
dömdes emellertid för dråp, varav J.S. uttryckligen som medgärningsman.  
 
För M.J. som erkänt alla fem knivhugg mot offret förutom det dödandet 
hugget, fastslås ansvaret som gärningsman för dråp relativt omgående. 
Våldet som utövats skedde nämligen i en så sammanhängande följd att det 
saknade avgörande betydelse för bedömningen att dödens inträde inte kunde 
härledas från ett av de knivhugg som han erkänt. Angående 
uppsåtsbedömningen tar denna sig uttryck i en mening: ”Även om han inte 
är skyldig också till det dödande hugget – vilket i så fall måste ha utdelats 
av J.S. i mycket nära anslutning till de andra – visar M.J:s handlande att han 
hade uppsåt att döda R.E.”140

 
Domen har varit svår att tolka. Enligt Carl Herlitz beror detta främst på att 
domen handlar om medgärningsmannaskap, men där HD inte direkt talar 
klarspråk. HD skriver till exempel inte uttryckligen att M.J. var 
medgärningsman och heller inte att M.J. och J.S. tillsammans, i samverkan 
eller gemensamt orsakat offrets död.141 Det enda som HD tydligt konstaterat 
är att J.S. skall dömas såsom medgärningsman. HD kan genom domen ha 
utvidgat konstruktionen för medgärningsmannaskap.  
 
HD sade följande:  
”Mot J.S:s bestridande kan det inte anses styrkt att han övade våld mot R.E. 
annat än med en köksstol. Exakt vad han gjorde med denna kan inte 
fastställas med full säkerhet…Med bortseende från J.S:s egna uppgifter får 
det anses tillförlitligen utrett, att han deltog i våldet mot R.E. på ett mera 
aggressivt sätt än han har medgett och på ett stadium då han inte kan ha 
undgått att uppfatta att M.J. avsåg att döda R.E. och att denne var svårt 
skadad. Av detta följer att han då själv måste ha varit inställd på att 
händelserna skulle få en dödlig utgång. Oaktat att han inte visats ha tillfogat 
R.E. någon livshotande skada, har han på ett så verksamt sätt bidragit till 
R.E:s död, att han skall dömas som medgärningsman för dråp.” 142

 

                                                 
138 NJA 1992 s. 474 (Även om detta fall ibland kallas för det s.k. Pinnstolsfallet, så har jag 
valt att namnge det ”Köksstolsfallet” eftersom domstolen använder sig av detta ord.). 
139 Wennberg, Suzanne: ”Tillsammans och i samförstånd”, sid. 620.  
140 NJA 1992 s. 474, sid. 12. 
141 Herlitz, Carl Erik: ”Delaktighet i brott”, sid. 297.  
142 NJA 1992 s 474, sid. 12.  
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Värt att nämna är att HD inte med ett enda ord beskriver eller gör en 
bedömning av J.S:s uppsåt. Det enda som konstaterats rörande uppsåt är, 
som ovan nämnts, att M.J. genom sitt handlande, måste anses ha haft uppsåt 
att döda R.E. En fråga som då uppstår är vilken bedömning av J.S:s uppsåt 
som skett. Det enda vi vet är att J.S. genom sitt agerande på plats måste ha 
förstått och varit inställd på händelsernas utgång.   
 
Wennberg har riktat kritik mot denna dom, eftersom HD här har tillämpat 
ett utvidgat medgärningsmannaskap, utan att anföra några särskilda skäl 
härför. Som ovan nämnts krävs för ett utvidgat medgärningsmannaskap 
nämligen att den tilltalade spelat en central roll för brottets utförande. Några 
sådana skäl åberopas alltså inte. Trots att HD inte lyckas lägga J.S. mer till 
last än att han övat våld med en köksstol utan att veta vad han exakt har 
gjort med stolen, anser HD att J.S. skall dömas såsom medgärningsman.  
Med hänvisning till att brottet varken föregåtts av samråd mellan de båda 
tilltalade eller styrkts av omständigheter som pekat på att slumpen avgjorde 
vem som handlade som gärningsman respektive främjare, menar Wennberg 
att man alltså inte kan göra gällande att J.S. tagit lika stort ansvar för 
gärningens utförande som M.J. Wennberg menar att HD kom lätt undan 
genom bedömningen i fallet, eftersom man genom att döma både M.J. och 
J.S. som medgärningsmän kunde bortse från problematiken vem som hade 
orsakat R.E:s död.143  
 

2.3.2 Göteborgsbranden och Malexander 
I det mycket massmedialt uppmärksammade målet om den s.k. 
Göteborgsbranden vänder sig Wennberg främst mot den oklara domen som 
fäller alla fyra tilltalade till ansvar efter en kollektiv ansvarsbedömning. 
Eftersom ett kollektivt straffansvar inte är accepterat inom den svenska 
straffrätten anser Wennberg det vara högst anmärkningsvärt att alla fyra 
döms för Grov Mordbrand utförd tillsammans och i samförstånd. 
Det kollektiva ansvaret kan utläsas genom såväl åklagarens 
gärningsbeskrivning som TR och HovR:s domskäl. Gärningsbeskrivningen i 
Göteborgsbranden beskriver händelseförloppet i obestämd form som ”I 
trapphuset hälldes brännbar vätska”,…vidare ”revs och placerades det 
papper”. ”Någon av de övriga uppmanade A…”. 144 Anledningen bakom 
denna obestämdhet, är att domstolen inte kan utreda mer av själva 
anläggandet av branden än att en person, S.K., medtagit en dunk med 
brännbar vätska från kulverten där de släppts in, till trapphuset där branden 
anlades. S.K. erkände, utan att uppge namnet på den andre, att han var en av 
två personer som hade tänt eld på papper. Så vad vet domstolen mer?  
 
Efter det att de tre vännerna, S.K.,  H.A. och Moh.M., kommit på kant med 
festarrangörerna eftersom de inte blev insläppta gratis, och efter att de väl 
inne i festlokalen hamnat i bråk, ville de förstöra festen. Under kvällen hade 

                                                 
143 Wennberg, Suzanne: ”Tillsammans och i samförstånd”, sid. 621.  
144 Ibid. sid. 624.  
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de tre nämnda personerna tagit kontakt med M.M., som vid tiden bodde i 
samma trappuppgång som H.A. och dessutom kände Moh.M. sedan tidigare. 
M.M. skulle senare vara den som släppte in de tre övriga tilltalade tillbaka 
in i festlokalen.145 Och det är kanske främst mot M.M:s ansvar som kritiken 
har riktats. Christian Diesen skriver följande:  
 
”En av de fyra tilltalade, M.M., tillhörde inte de övrigas krets utan hade 
sällat sig till dem i en önskan att bli upptagen däri. M.M. hade inget motiv 
att hämnas på arrangörerna till festen och eftersom heller ingenting talar för 
att han aktivt deltog i brandanläggandet måste hans gärningsmannaskap och 
uppsåt ’konstrueras’. Tingsrätten menar därvid att han blir ansvarig genom 
att han i nödtrapphuset, där branden anlades, ’inte gjorde något för att visa 
att han tog avstånd från vad som skedde’”.146  
 
Även om TR och HovR kommer fram till samma slutsats, bygger de 
ansvaret på olika grunder. Eftersom det anses klarlagt att S.K. hade berättat 
för de övriga att han ville förstöra festen genom att sätta igång brandlarmet, 
menar TR att både H.A:s och Moh.M:s avsikt måste ha varit densamma. 
Eftersom H.A. och Moh.M. också måste ha sett att S.K. tog med sig dunken 
till trapphuset och skvätte ut vätskan över stolarna och därefter varken 
protesterade eller på annat sätt tog avstånd från att anlägga branden, kunde 
de åläggas samma ansvar som S.K. Resonemanget Kring M.M:s ansvar 
fördes på samma sätt.147  
 
Avgörande för HovR är inte att de inte tagit avstånd, utan snarare att de får 
anses ha kommit överens om att anlägga elden. Samtliga fyra befann sig i 
eller i nära anslutning till trapphuset när elden anlades. Med stöd av att 
domstolen inte kan finna någon annan förklaring till S.K:s åtgärd att ta med 
dunken, än att den skulle användas till att anlägga eld, anses de fyra 
tilltalade ha kommit överens om att anlägga eld vid festlokalen.148  
 
”Sammantaget anser hovrätten på grund av det anförda att det är styrkt att 
S.K. tände eld i trapphuset sedan han, H.A., Moh.M. och M.M. gemensamt 
hade kommit överens om att förstöra festen genom att anlägga eld. Vid den 
bedömningen saknar det avgörande betydelse för skuldfrågan att det inte har 
kunnat utredas om det var någon eller några andra än S.K. som rev papper 
eller tände eld i trapphuset.”149

 
Enligt såväl Wennberg som Diesen är domen oklar. Wennberg menar att det 
inte är helt klart huruvida domstolarna fäller H.A., Moh.M. och M.M. till 
ansvar genom aktivt handlande där de som lägsta gräns måste ha främjat 
gärningen (ej strikt utan utvidgat medgärningsmannaskap), eller genom sin 
underlåtenhet att ingripa. Om domstolen tillämpat det utvidgade 
medgärningsmannaskapet frågar sig Wennberg på vilket sätt de 

                                                 
145 Göteborgs tingsrätt, dom 2000-06-08, mål B 39-00. 
146 Diesen, Christian: a.a., sid. 629. 
147 Wennberg, Suzanne: ”Tillsammans och i samförstånd”, sid. 625f.  
148 Ibid.  
149 Hovrätten för Västra Sverige, dom 2000-08-29, B 2957-00. 
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ovannämnda personerna främjat gärningen. Det frambringades ingen 
bevisning på att H.A., Moh.M. och M.M. gjort sig skyldiga till någon fysisk 
medhjälp. Om de hade träffat en gemensam överenskommelse att begå 
brottet hade en psykisk medhjälp kunnat åberopas. Men enligt Wennberg 
kan denna överenskommelse inte med säkerhet fastställas. Och därmed kan 
heller inget främjande utläsas enbart ur den omständigheten att de närvarat 
på brottsplatsen. En sista möjlighet är då att undersöka om en handlingsplikt 
för de inblandade förelegat och om de därmed kan dömas för underlåtenhet 
att stoppa den anlagda branden.150  
 
Wennberg finner dock inget stöd för ansvar på grund av underlåtenhet, och 
domen kvarstår för henne som högst oklar. Intressant är att HD valt att inte 
lämna prövningstillstånd i frågan. Som ovan nämnts kan det finnas olika 
anledningar till valet att inte ta upp fallet. I detta fall handlar det enligt min 
mening mer om rättspolitiska skäl, än om skäl att det redan finns tillräckligt 
klara och tydliga prejudikat på området.   
 
Fallet Göteborgsbranden som just redovisats har en sak gemensamt med ett 
annat hovrättsfall som avgjordes samma år – Polismorden i Malexander. 
Christian Diesen menar att domstolen i såväl Göteborgsbranden som 
Malexander först försöker klarlägga händelseförloppet i detalj, men när 
detta inte visar sig möjligt går domstolen istället över till en form av 
kollektiv bedömning och frågar sig om de tilltalade samagerat eller om 
någon av dem tagit avstånd från gärningen.151 Även om händelseförloppet 
på mordplatsen inte helt kan utredas, drar både TR och HovR slutsatsen att 
alla måste ha varit inblandande i skottlossningen. Domstolen vet nämligen 
att tre vapen, förutom polisens tjänstevapen, användes och menar att det är 
högst osannolikt att enbart en av dem sköt med alla vapen själv. Det som 
inte heller helt kan klarläggas är vem av dem som avlossade det direkt 
dödande skottet. Men med hänvisning till den kraftiga skottlossningen som 
ägde rum och som alla inblandade deltog i, kunde vem som helst ha blivit 
ansvarig för detta skott. Därför spelar denna omständighet, som var 
överlämnad åt slumpen, ingen avgörande roll för ansvarsbedömningen.152  
 
Vid sidan om denna åtalspunkt rörande mord, åtalspunkt fem, finns 
ytterligare åtalspunkter i samma mål av intresse för denna uppsats. Under 
åtalspunkterna 15 och 16 avseende försök till grovt rån respektive rån, åtalas 
A.A. och J.A. för att de tillsammans och i samråd med en tredje icke 
namngiven person planerat ett brott. De tre tilltalade, beskrivs som 
”rånarna”, där ”en av rånarna”, alltså utan att veta vem, utfört rånförsöket 
mot en ICA-butik, och ”de andra två rånarna, utan att veta vilka, utfört det 
andra brottet mot systembolaget”. Med hänvisning till att en av de tilltalade 
är en okänd person, lämnas frågan öppen hur medgärningsmannaskapet ser 
ut för de utpekade namngivna personerna. A.A:s och J.A:s ansvar grundas 
helt på att de ”tillsammans och i samråd” planerat och förberett båda 
brotten. Eftersom man inte vet vem som deltagit i vilket brott, tillskrivs de 
                                                 
150 Wennberg, Suzanne: ”Tillsammans och i samförstånd”, sid. 626f.  
151 Diesen, Christian: a.a. Sid. 629. 
152 Wennberg, Suzanne: a.a., sid. 622. 
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inte ett enda konkret handlande. Det är nämligen möjligt att rånet, som 
endast utfördes av en person, utfördes av den tredje och anonyma personen. 
Ändå åtalas de för båda brotten utförda i samverkan. TR går helt på denna 
linje, medan HovR får ett erkännande från A.A:s sida att bygga domen på. 
Man dömer dock A.A. som gärningsman för rånförsöket mot ICA-butiken, 
trots att det visats att J.A. utförde detta själv. Wennberg menar att en 
anledning till att domstolen här håller fast vid det kollektiva ansvaret kan 
vara att de annars skulle få problem med bedömningen av rånet riktat mot 
systembolaget.  Samtidigt som man inte med säkerhet vet om J.A. deltog i 
detta rån, vill domstolen kanske undgå att fälla A.A. till ansvar för ett rån 
som han begått ”tillsammans och i samförstånd” med en helt anonym person 
och fäller möjligtvis därför J.A. och A.A. som gärningsmän för båda 
brotten.153

 

2.3.3 Sambandscentralen154  
Inledningsvis kan bara nämnas att detta rättsfall inte främst handlade om 
medgärningsmannaskap, även om åklagaren gjorde detta gällande i första 
hand, utan snarare om medfrämjande då brottet ifråga gällde medhjälp till 
våldsamt upplopp. Bedömningen av ”Tillsammans och i samförstånd” 
gjordes likväl.  
 
Målet rörde en s.k. sambandscentral som skulle avlyssna polisradion i 
samband med kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg i juni 2001. HD 
konstaterade följande i domskälen: ”Det har inte gått att klarlägga i detalj 
vad envar av de tilltalade har sysslat med i lägenheten. På skäl som TR:n 
anfört är det emellertid utrett att samtliga inte bara vetat om hur 
verksamheten var organiserad och fungerade utan även var införstådda med 
vad som skulle åstadkommas, dvs. att avsikten var att främja de våldsamma 
upplopp som förekom. Arbetet i lägenheten har också utförts gemensamt 
och i samförstånd mellan dem som deltog i verksamheten. Som HovR:n 
funnit skall därför samtliga dömas för medhjälp till våldsamt upplopp.”155

 
Till skillnad från TR som dömde samtliga åtta tilltalade som gärningsmän, 
menade HD att den ”slutna sms-gruppen”, som de kallade sig, haft en 
underordnad roll i förhållande till en annan grupp – kaosfiltret.156 Därför 
dömdes samtliga för medhjälp, och då på grund av att de agerat tillsammans 
och i samförstånd.  
 
Domen har fått kritik. Wennberg har kritiserat domstolarnas resonemang 
som inte förts på en individnivå som det svenska straffrättssystemet kräver. 
Hon menar att man inte bryr sig om att slå fast varje konkret handlande som 
kan styrkas ligga var och en av de tilltalade till last. 157 I Likhet med 

                                                 
153 Wennberg, Suzanne: ”Tillsammans och i samförstånd”, sid. 624.  
154 NJA 2002 s. 489. 
155 Ibid., sid. 29.  
156 Wennberg, Suzanne: ”Från Malexander till Sambandscentralen”, sid. 607.  
157 Ibid.  
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Göteborgsbranden formuleras straffansvaret i obestämd form. HD 
konstaterar nämligen att det är utrett att det har ”planerats” och 
”organiserats” en sambandscentral i Göteborg under den 10-14 juni. 
Centralen har ”utrustats” med olika typer av elektronisk utrustning, där en 
bärbar dator ”kopplats” upp till Internet. HD konstaterar härefter följande: 
”Som domstolarna vidare funnit visar utredningen också att de tilltalade 
under tiden d. 11-14 juni 2001 varit verksamma i lägenheten i allt väsentligt 
i enlighet med ett särskilt upprättat arbetsschema…”.158 Enligt Wennberg så 
är det bland annat detta konstaterade, att ”de tilltalade varit verksamma i 
lägenheten”, som pekar på att domskälen förts på gruppnivå.159

 
Den bevisning som förebringades i målet var bland annat tre sms, där ett av 
dem löd som följer: ”Folk förbereder sig på att försvara sig inne på 
Hvitfeldtska. Polisen är för få. Alla dit för att hjälpa sina kamrater. Sprid 
vidare". I en intervju med Wennberg genomförd av ÖstgötaCorrespondenten 
antyder hon att domen strider mot EKMR.  
 
”Har de verkligen tänkt medverka till våldsamt upplopp? För att dömas för 
medhjälp måste de aktivt ha gjort något -- skjutsat någon, gett dem vapen 
eller liknande. Man måste visa konkret att de har gjort något som befrämjar 
brottet. Det kommer man förbi genom att döma kollektivt. Åklagaren tar 
alla i gruppen och buntar ihop dem. I domen använder man uttryck som "det 
skickades SMS", men det framgår inte vem av dem som gjorde det.”160

 

2.3.4 Underlåtenhets-161 och passagerarfallet162 
Ett av justitieråden som valde att inte svara på min enkät, hänvisade mig till 
en notis i SvJT där jag kunde finna vägledning om begreppet ”tillsammans 
och i samförstånd”. Artikeln behandlar nämligen två rättsfall från 2003 i 
vilka HD, enligt sin egen uppfattning, ”tagit ställning till åtal som avsett 
gärningar som enligt gärningsbeskrivningen utförts ’tillsammans och i 
samråd’”.163 Det som de båda fallen har gemensamt är att den tilltalades 
passivitet har varit föremål för rättens bedömning i skuldfrågan. I båda 
fallen som är NJA 2003 s. 473 och NJA 2003 s. 645, har HD med ändring 
av hovrättens domslut lämnat åtalen utan bifall.164  
 
HD har alltså tagit ställning.  
 

                                                 
158 NJA 2002 s. 489, sid. 27. 
159 Wennberg, Suzanne: “Från Malexander till Sambandscentralen”, sid. 607.  
160http://archive.corren.se/archive/2002/6/15/god2roh5srm0sm0.xml?category=1mr1glp20
15n39x, 2008-07-15, kl. 18.40.
161 NJA 2003 s. 473 (Obs! Underlåtenhetsfallet är min egen benämning på domen.) 
162 NJA 2003 s. 645 (Obs! Passagerarfallet är min egen benämning på domen.) 
163 Victor, Dag: a.a., sid. 100.  
164 Wong, Christoffer: ”Den magiska formeln har förlorat lite av sin magi – nya prejudikat 
om det straffrättsliga begreppet ”gemensamt och i samförstånd”, JT 2003/04, sid. 924.  
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NJA 2003 s. 473, ovan kallat Underlåtenhetsfallet, rörde frågan huruvida en 
bostadsrättsinnehavare, K.S, kunde tillskrivas ansvar för hyresgästen J.M:s 
förvaring av narkotika i den gemensamma bostaden. Även om J.M. hade 1 
kg cannabisharts och 250 ecstasytabletter gömda i sitt rum, finner både TR 
och HovR att det inte kan styrkas att K.S. haft vetskap om fler än 100 
ecstasytabletter – den mängd som K.S. erkänt att han känt till. K.S. döms 
därför för narkotikabrott som inte är att anse som grovt. HovR fastställer 
tingsrättens dom, vilken alltså dömer K.S. för narkotikabrott utfört 
tillsammans och i samförstånd.165  
 
I HovR var dock Hovrättslagmannen Eriksson tillsammans med 
nämndemannen Rodrigues da Silva, skiljaktiga. De stod för ett 
ställningstagande som HD i ett senare skede alltså också skulle inta:  

”Vad avser åtalet mot K.S. för grovt narkotikabrott kan konstateras att hans 
roll i sammanhanget har varit enbart att han känt till att narkotikan fanns i 
hans lägenhet och att han inte vidtagit några åtgärder för att få den 
avlägsnad. Med beaktande av vad som uttalats i förarbetena till 
ifrågavarande lagstiftning (prop. 1982/83:141, s. 18 och 33 f.) och i 
doktrinen (Olle Hoflund, Narkotikabrotten, En straffrättslig studie, tredje 
upplagan, s. 51-52, 59-62) samt av rättspraxis (NJA1981 s. 444) anser jag 
att K.S:s förfarande inte kan föranleda ansvar vare sig för förvarande eller 
innehav av ecstasytabletterna.”166

När HD bemöter åklagarens förstahandsyrkande om brott utfört 
”tillsammans och i samförstånd” sägs följande:  
 
”Klart är att K.S. inte i den mening som avses i 23 kap. 4 § 1 st. BrB utfört 
gärningen. Enbart ett godtagande av J.M:s förvaring är uppenbarligen inte 
heller tillräckligt för att K.S. skulle kunna anses vara gärningsman med stöd 
av 23 kap. 4 § 2 st.”167

 
När HD sedan går vidare i ansvarsfrågan kommer de till frågan K.S. kan 
fällas till ansvar för medhjälp:  
 
”När det gäller frågan om K.S. främjat J.M:s brott på ett sätt som är att 
bedöma som medhjälp till brottet, ger utredningen inte stöd för att K.S. på 
ett aktivt sätt skulle ha godtagit att J.M. förvarade narkotikan i lägenheten 
utan endast för att han inte motsatt sig förvaringen. Vad som kan läggas 
K.S. till last är således endast att han underlåtit att ingripa mot J.M:s 
brott.”…och ”Någon allmän skyldighet att ingripa mot annans brottslighet 
finns inte.”168

 

                                                 
165 NJA 2003 s. 473, sid. 2f.  
166 Ibid., sid. 4. 
167 Ibid., sid. 5. 
168 Ibid. 
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I samband med ansvar för medhjälp diskuterar HD en eventuell 
garantställning som kan tillskrivas K.S. som lägenhetsinnehavare. Men 
eftersom J.M. förvarade den aktuella narkotikan i det rum som 
han enligt avtalet med K.S. disponerade för egen del, lämnas åtalet utan 
bifall.169  
 
I NJA 2003 s. 645, det ovan benämnda Passagerarfallet, väckte allmän 
åklagare åtal mot en person, R.L, för olovligt brukande enl. 10:7 1 st. BrB. 
Frågan gällde om en passagerare i en stulen bil, kan dömas som 
medgärningsman för olovligt brukande. Med omständigheter som att R.L. 
visste att föraren saknade körkort, och att denne startade bilen med en kniv 
anser underinstanserna att han måste ha förstått att bilen var stulen. Bara av 
den anledningen att R.L. olovligen färdats i målsägandens bil, och att färden 
uppnått viss varaktighet, är kravet på olägenhet för målsäganden uppfyllt. 
Både TR och HovR fäller R.L. som gärningsman för olovligt brukande, 
medan HD helt ogillar åtalet. Av intresse i sammanhanget är att HD:s 
ledamöter inte är eniga i frågan. Tre justitieråd ogillar åtalet medan två 
justitieråd vill döma R.L. för olovligt brukande. 170  
 
HD konstaterar den olägenhet som bilfärden inneburit för målsäganden och 
går vidare och fastslår att även andra än föraren kan ses som i vart fall 
medgärningsmän. Men enbart den omständigheten att någon följt med i en 
bil kan enligt majoriteten i HD inte anses vara tillräckligt för att någon skall 
anses vara medgärningsman. För detta krävs nämligen viss kvalificerad 
medverkan som initierande av färden, färdväg eller färdsätt så att själva 
brukandet framstår som ett för de medverkande gemensamt företag eller en 
gemensam verksamhet. HD, liksom underinstanserna, menar att R.L. måste 
ha förstått att bilen var tillgripen. Detta anses dock inte tillräckligt för att 
fälla honom som medgärningsman till brukandet. Medhjälp blir inte heller 
aktuellt då HD inte anser att det förekommit några uppgifter som pekat på 
att han främjat det olovliga brukandet. Åtalet ogillas.171

 
De två skiljaktiga justitierådens skäl bakom sitt ställningstagande att R.L. 
skall bedömas som medgärningsman, är att han kommit överens med övriga 
att färden skulle äga rum. Trots att han insåg att bilen var stulen valde han 
ändå att åka med, varför han härmed direkt gjorde sig skyldig till olovligt 
brukande.172

 
Genom de två ovannämnda rättsfallen har HD alltså tagit ställning, men till 
vad?  
 
I det första redovisade fallet om narkotikabrott, NJA 2003 s. 473, 
konstaterar HD, utan att djupare gå in på varför, att K.S. som enbart godtagit 
J.M:s förvaring av narkotika inte kan anses vara gärningsman. För ett strikt 
medgärningsmannaskap krävs att de har utfört brottet i samverkan. Det 
                                                 
169 NJA 2003 s. 473, sid. 5. 
170 NJA 2003 s. 645, sid. 1 och 4.  
171 Ibid., sid. 4.  
172 Ibid.   
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kunde uteslutas. För ett utvidgat medgärningsmannaskap krävs som tidigare 
nämnts minimikravet att personen ifråga åtminstone främjat gärningen och 
att han har haft en avgörande funktion vid brottets tillkomst. I målet påstods 
bara att K.S. godtagit förvaringen, inget annat. Detta kan inte ses som ett 
främjande, och än mindre som att K.S. spelat en central roll för brottets 
förverkligande.  
 
Men hur behandlade domstolarna ansvaret för underlåtenheten att ingripa? I 
Göteborgsbranden tillskrev TR tre av de fyra tilltalade ansvar med stöd av 
underlåtenhet att ingripa. HovR dömde alla fyra för brott i 
medgärningsmannaskap, med aningen modifierade domskäl. HD lämnade 
inte prövningstillstånd och frågan om medgärningsmannaskapets nedre 
gräns står för en fortsatt framtid obesvarad. Christoffer Wong skriver 
följande i en artikel som behandlar de båda rättsfallen: ”Högsta domstolen 
har inte, i denna del av domen, gått in i ett särskilt resonemang kring K.S:s 
eventuella ansvar redan på grund av sin underlåtenhet – vare sig i 
gärningsmannaskap eller utvidgat gärningsmannaskap.”…”Med denna 
disposition säger domen egentligen inte så mycket nytt om nedre gränsen 
för ansvar av modellen för ”gemensamt och i samförstånd”.173  
 
Wong skriver också att ”det är svårbegripligt varför åtalet i detta fall har 
utformats såsom ett gemensamt handlande i samförstånd.”174(sid. 926). 
Åklagaren utformade en dålig gärningsbeskrivning och bristfälliga 
yrkanden, där det inte fanns tillräckligt stöd för ett brott utfört gemensamt 
och i samförstånd. Ändå gav detta åklagarens misstag HD en möjlighet att 
visa att de tagit ställning.  
 
Vad då gäller det andra fallet, NJA 2003 s. 645, kan jag inte göra annat än 
att hålla med Wong när han skriver att man bör tolka domen försiktigt. 
Målet rör det specifika brottet olovligt brukande där majoriteten i HD kan 
sägas ha preciserat begreppet ”brukande” eller ”gemensamt brukande”. 
Eftersom enbart den omständigheten att någon följt med i en bil inte anses 
tillräckligt för ansvar som medgärningsman, krävs alltså en mer aktiv 
medverkan som exempelvis initierande av färden, färdväg eller färdsätt så 
att brukandet framstår som ett gemensamt företag. Härmed alltså inte sagt 
att lika högra krav ställs på initierande eller medbestämmande för andra fall 
av gemensamt handlande.175

 
Av många olika anledningar kan jag inte på något sätt se att HD genom 
dessa fall tagit ställning till åtal för brott utförda ”tillsammans och i 
samförstånd”. I det första fallet där åklagaren av svårförståelig anledning 
valt att utforma åtalet som ett gemensamt handlande, tog HD tillfället i akt 
att konstatera vad som i vart fall inte kan klassificeras som 
medgärningsmannaskap. Det andra fallet som för det första kan sägas ha satt 
gränserna för specifikt Olovligt brukande, avgjordes dessutom av en oenig 
Högsta domstol.  
                                                 
173 Wong, Christoffer: a.a., sid. 924. 
174 Ibid. sid. 926. 
175 Ibid., sid. 926f. 
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2.3.5 Kungsgatan-fallet176 
”L, A. och R. har den 5 maj 2005 på Kungsgatan i Stockholm tillsammans 
och i samförstånd med eventuellt ytterligare personer uppsåtligen berövat 
G. livet genom att de, sedan de jagat honom över gatan, antingen slagit, 
knuffat eller fällt honom så att han fallit in i en husvägg och med kraft slagit 
huvudet i denna, ramlat omkull och blivit liggande, tillsynes livlös.”177

 
Så löd åklagarens gärningsbeskrivning i det mycket uppmärksammade 
Kungsgatanfallet, där Hovrätten gör en bedömning av just begreppet 
”Tillsammans och i samförstånd”. Av vikt i sammanhanget är att domen 
överklagades, men att ansökan om prövningstillstånd i HD avslogs.   
 
I sin bedömning av händelseförloppet konstaterar hovrätten ganska snabbt 
att uppgifter om hur många och vilka som deltagit i jakten på G. går starkt 
isär.178 Vad som tidigt anses utrett är att såväl A. som L. deltagit i jakten 
och den efterföljande misshandeln. Mer osäker är R:s inblandning. Följande 
citerade fragment ur hovrättens dom tycker jag redogör för domstolens 
tankegång samtidigt som det synliggör delar av gränsen för samförstånd.  
 
”Som nyss nämnts kan det nära nog hållas för uteslutet att det fanns någon i 
gruppen av förföljare som inte hade deltagit i det inledande bråket eller som 
uppehållit sig i omedelbar närhet till gatukorsningen, sett vad som pågick 
och solidariserat sig med förföljarna. R. stod vid indiska, dvs. i omedelbar 
närhet av gatukorsningen…Det framstår som högst osannolikt att inte också 
R. sett detta bråk…Sammantaget finner hovrätten p.g.a. det ovan anförda att 
det kan hållas för visst att även R. deltagit i jakten på G. och att han även 
befunnit sig på platsen för misshandeln av denne…Uppgifter om vilka det 
var som deltog i misshandeln av G. – går som beträffande frågan om vilka 
det var som deltog i jakten på G. – starkt isär…vittnen…har uppgett att det 
bara var två eller tre personer som sparkade G. A.W. som var nykter och 
iakttog misshandeln på nära håll, har uppgett att det var förföljarna – eller 
några av dem som sparkade…Det är alltså fråga om en intensiv – närmast 
våldsam – jakt av angreppskaraktär och hovrätten håller det för uppenbart 
att L. och A. redan här agerat tillsammans och i samförstånd. Syftet med 
och intensiteten i detta angrepp kan inte ha undgått R. men detta har likväl 
inte avhållit honom från att kasta sig in i jakten och medverka vid 
misshandeln. R. får vid sådant förhållande anses i vart fall ha agerat i tyst 
samförstånd…och…alla skall bedömas som medgärningsmän till det våld 
de samlat utövat mot G.”. 179

 
Genom att R. uppehållit sig vid gatukorsningen där det inledande bråket 
ägde rum, måste han ha sett vad som pågick. Han har även deltagit i jakten 
på offret och befunnit sig på platsen för misshandeln av denne. Med hänsyn 
till detta tillsammans med jaktens och angreppets intensitet måste R. anses i 
                                                 
176 Svea Hovrätt, dom 2006-02-12, B 6470-05. 
177 Ibid., sid. 10.  
178 Ibid., sid. 19.  
179 Ibid., sid 20ff.  
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vart fall ha agerat i tyst samförstånd. Detta är bakgrunden till varför R. är att 
anse som gärningsman. Det intressanta här är att HovR bygger 
samförståndet på jaktens och angreppets intensitet. Genom att uppfatta 
denna och att i vart fall befinna sig på platsen utan att ta avstånd från våldet 
(enligt min mening är det inte styrkt att han faktiskt deltagit i misshandeln.), 
har han agerat i samförstånd.  
 
Medgärningsmannaskap fastslås, men till vilket brott? I detta fall gör 
hovrätten en separat uppsåtsbedömning, även om den inte är särskilt 
individuell. Ingen av de tre tilltalade anses ha handlat i direkt avsikt att döda 
G. Istället diskuterar domstolen om förövarna kan anses ha haft 
likgiltighetsuppsåt. De fastslår att det sparkvåld som förekommit i och för 
sig inneburit en beaktansvärd risk för offrets liv och hälsa. Däremot 
innefattar sparkvåld inte samma risk för effekten ”döden” som när till 
exempel skjutvapen eller knivar kommer till användning.  Uppsåt till mord 
alternativ dråp ansågs därför inte föreligga. Samtliga dömdes för grov 
misshandel och vållande till annans död, grovt brott.180

 

2.3.6 Balkongfallet181 
Fallet gällde ett mord, där offret S.J. först misshandlades och senare 
kastades ut från balkongen. Vad gällde händelseförloppet lämnade de två 
förövarna, P.G. och P.L., helt olika versioner. P.L. erkände sin inblandning 
som bestod i att leda ut offret till balkongen. P.L. invände dock att han inte 
hade uppsåt att beröva S.J. livet, eftersom han inte kunde föreställa sig 
resultatet av gärningen. Han anförde vidare att han i vart fall inte skulle 
bedömas som gärningsman.  
 
P.L. fick i samband med utredningen i TR genomgå en rättspsykiatrisk 
undersökning, vilken visade att P.L. hade ett påtagligt handikapp, främst i 
form av talsvårigheter, men även gällande den allmänintellektuella nivån. 
Detta handikapp var dock inte av den svårighetsgrad som man först trott. 
Det var P.L. svårigheter att uttrycka sig i tal som gjorde att man uppfattade 
honom som obegåvad.182 Så även om både TR och HovR konstaterar att 
P.L. har en, om än lätt, mental retardation, anses denna vara av så mild 
karaktär att P.L. uppgifter kan ligga till grund för en bedömning. Av de två 
skilda versioner som finns angående händelseförloppet, väljer domstolarna 
alltså att gå på P.L.183  
 
TR menar alltså att handikappet, på grund av talsvårigheterna, framstår som 
allvarligare än vad det egentligen är. Genom att P.L. klart givit uttryck för 
att han inte ville att S.J. skulle kastas ut, menar TR vidare att detta visar att 
han förstått att konsekvenserna skulle bli negativa för denne om så skedde. 

                                                 
180 Svea Hovrätt, dom 2006-02-12, B 6470-05, sid. 23f.  
181 Svea Hovrätts dom, 2007-08-27, B 4692-07 (Obs! Balkongfallet är min egen benämning 
på domen). 
182 Västmanlands Tingsrätts dom, 2007-06-05, B 321-97, sid. 27f. 
183 Svea Hovrätts dom, 2007-08-27, B 4692-07, sid. 12f.  
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Därför konstaterar TR att P.L. har handlat med insikt om vad P.G. avsåg 
göra och den sannolika konsekvensen. Vidare sägs följande: ”P.L. har 
därvid haft uppsåt i brottsbalkens mening....Således skall P.L. dömas för att 
tillsammans och i samförstånd med P.G. ha dödat S.J.”184

 
HovR går aldrig direkt in på frågan, utan kommer snabbt fram till att P.L. är 
att bedöma som gärningsman, genom fastslagande av P.L:s agerande och 
deltagande på plats: ”När de var på väg ut mot balkongen har P.L. enligt de 
uppgifter han själv lämnat förstått vad som skulle hända och inte gjort något 
för att avvärja det. Hovrätten anser att P.L. haft en så pass aktiv roll vid 
genomförandet av gärningen att hans faktiska handlade, som tingsrätten 
anfört varit av så kvalificerad art att han är att bedöma som 
gärningsman....Hovrätten gör inte heller någon annan bedömning än 
tingsrätten ifråga om P.L. uppsåt.”185

 
TR bjuder i detta fall på en ny tankegång, som jag inte stött på i något 
tidigare fall. För ansvarsfrågan har P.L. genomgått en rättspsykiatrisk 
undersökning. Undersökningen visar att P.L. lider av ett 
förståndshandikapp, som enligt TR bevisligen inte kan vara så allvarligt. 
Den omständigheten att P.L. faktiskt på ett tydligt sett gett uttryck för att 
han inte ville att S.J. skulle kastas ut, pekar alltså inte på att han saknade 
uppsåt, utan istället på att han förstod att konsekvenserna skulle bli negativa 
och att han därför handlade med insikt. HovR i sin tur konstaterar att P.L. 
inte gjort något för att avvärja brottet. Detta tillsammans med att han varit 
aktiv genom att hjälpa till att föra ut offret på balkongen, leder till att han 
döms som medgärningsman.  
 
 
 

                                                 
184 Svea Hovrätts dom, 2007-08-27, B 4692-07, sid. 29f. 
185 Ibid., sid. 14.  
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3 Avslutning  
Legalitetsprincipen är en av rättssäkerhetens grundvalar. Den ställer bland 
annat krav på att lagtexten skall vara klar, tydlig och förutsebar. Gemene 
man skall inte bara kunna förutse på vilket sätt en gärning är kriminaliserad, 
utan också kunna förutspå vilket ansvar han eventuellt skulle kunna 
tillskrivas. 
 
Utredningen i SOU 1996:185 konstaterade inte bara att lagtexten i 23:4 BrB 
är föråldrad, oklar och svårförståelig utan också att det finns ”ett särskilt 
starkt behov av att slå vakt om legalitetsprincipen när det gäller 
medverkansansvaret.” Även Europadomstolen och EKMR ställer höga krav 
på lagens precision och tydlighet. Med detta sagt kan både innebörden av att 
en rättsregel är rättssäker, och att 23:4 BrB inte uppfyller dessa krav 
konstateras.  
 
För att vara rättssäker skall en rättsregel alltså vara lättläst, begriplig, 
preciserad och förutsebar. I sammanhanget kan jag inte undgå att ta upp 
åklagarmyndighetens definition av ordet ”rättssäkerhet”. Rättssäkerhet 
innebär nämligen att ingen skall kunna dömas utan tydligt stöd i lag. 
Lagtexten i 23:4 2 st. BrB är inte på något sätt tydlig. Det är inte den praxis 
som utvecklats på området heller. Härmed kan därför fastslås att 23:4 BrB, 
till både sin ordalydelse och praktiska tillämpning inte är rättssäker.  
 
Av denna anledning är en lagändring önskvärd. 
 
I prop. 2000/01:85 avslog regeringen på alla punkter utredningens 
dåvarande förslag på förändringar i 23:4 BrB. Anledningen var bland annat 
att det efter en eventuell förändring av bestämmelsen skulle råda viss 
osäkerhet om den närmare innebörden av gällande rätt, och då under en inte 
obetydlig tidsperiod. Vidare menade regeringen att det i princip inte skulle 
vara försvarligt att genomföra ändringarna eftersom regeln genom praxis 
och doktrin har fått en relativt preciserad innebörd.  Dessutom konstaterade 
regeringen att bedömningen av fleras deltagande i brott, fungerar väl i 
praktiken. Och detta konstaterande, att en revidering av 23:4 BrB är 
obehövlig, gjordes helt utan beaktande av kraven på rättssäkerhet.  
 
Vad ska man säga?  
 
Åtal för brott utförda ”gemensamt och i samråd” och ”tillsammans och i 
samförstånd” har varit föremål för diskussion under en lång period. Det 
råder redan, inte bara en viss, utan en ganska stor osäkerhet om den närmare 
innebörden av medverkansansvaret. En eventuell förändring av lagtexten 
skulle alltså inte, enligt min mening, ställa till med den oreda som 
regeringen befarade, utan kanske snarare tvärtom. Praxis har inte givit 
bestämmelsen en preciserad innebörd, och bedömningen fungerar enligt min 
mening inte väl i praktiken. Att regeringen och Högsta domstolen kan 
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konstatera att gränsdragningen fungerar väl i praktiken, beror nämligen 
enligt min mening enbart på att den inte genomförs på ett tillfredsställande 
sätt.  
 
Enligt 23:4 2 st. BrB kan samtliga som deltagit i utförandet av ett brott 
klassificeras som medgärningsmän, under förutsättning att detta ter sig 
naturligt. Det är ostridigt att de allmänna bestämmelserna i BrB har 
tillägnats mycket lite tid för översyn och omarbetning. Den enda förändring 
som genomfördes under en 100-årsperiod fram tills ikraftträdandet av 
dagens BrB år 1965, var att accessoriet togs bort. 
 
Men den lagändring som istället antogs kom att bli en kompromiss. 
Man ville åstadkomma en allmän bestämmelse. Man ville lämna den svåra 
uppgiften att skilja på olika medverkande bakom sig. Samtidigt bestämde 
man sig för att behålla den. Lagstiftaren valde dock att inte ge någon som 
helst vägledning om hur denna gränsdragning skulle ske.  
 
I jämförelse med andra europeiska länder kan utläsas två skilda lösningar på 
medverkansansvarsproblematiken. Både Tyskland och Finland upprätthåller 
en tydlig gränsdragning mellan de olika medverkansformerna genom bland 
annat en särskild lagregel som tar syfte på medgärningsmannaskap. I 
Danmark och Norge har man däremot valt att inte göra någon som helst 
åtskillnad mellan gärningsmän och andra medverkande. Jag har kommit till 
slutsatsen att den svenska lösningen som utgör en kompromiss mellan dessa 
två system, har varit och är fortfarande en mindre tillfredsställande lösning.  
 
För tillfället finns ingen lägsta gräns för medgärningsmannaskapet, och 
gränsen mot ansvaret som medhjälpare är därmed högst flytande. Genom 
det utvidgade medgärningsmannaskapet kan en person som endast främjat 
en gärning komma att bedömas som medgärningsman. Främjandet här 
används i samma betydelse som för anstiftan och medhjälp. En person som 
alltså främjat gärningen med antingen råd eller dåd skulle kunna rubriceras 
som gärningsman om han eller hon spelat en central roll för brottets 
utförande. Genom utvecklingen i praxis kan vi konstatera att detta senare 
krav i praktiken inte tillräknas någon större betydelse. Det viktigaste är 
fortfarande att det ter sig naturligt. I diskussionen om vad råd, dåd och 
främjande i praktiken innebär har flest frågetecken rests kring det psykiska 
främjandet. I ”Pele”-fallet menar domstolen att man genom att vara 
närvarande på brottsplatsen utgör ett stöd för gärningsmannen. I SOU 
1996:185 konstaterar utredningen i princip att en medgärningsman kan ha 
varit helt passiv på brottsplatsen, så länge det kan visas att denna person 
ingått en överenskommelse med övriga deltagare om utförande av brottet. 
För ett sådant ansvar krävs alltså att åklagaren kan visa att det funnits en 
sådan överenskommelse, eller i vart fall en outtalad plan, dvs. ett 
samförstånd, att begå brottet. Wennberg går steget längre och menar att ett 
psykiskt främjande skulle kunna åberopas för en passiv person även om en 
uttalad eller outtalad överenskommelse inte kan bevisas. Förutsättningen 
härför är ansvar på grund av underlåtenhet att ingripa. Åklagaren skulle 
kunna komma runt kravet på handlingsplikt om underlåtenhet utgjort ett 
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kommunikationsmedel mellan de inblandade. Om gärningsmannen har 
observerat motpartens underlåtenhet och därigenom låtit sig bli påverkad, 
kan medgärningsmannaskap bli aktuellt.  
 
I princip står och faller medgärningsmannaskapet med samrådet eller 
samförståndet. Närvarar en person på brottsplatsen och det i efterhand kan 
visas att denne uttryckligt kommit överens om att begå brottet är saken klar 
– det ter sig naturligt att se personen ifråga som medgärningsman, även om 
han eller hon inte aktivt deltagit. Detta stöds av HovR:s konstaterande i 
Göteborgsbranden: ”Sammantaget anser hovrätten på grund av det anförda 
att det är styrkt att S.K. tände eld i trapphuset sedan han, H.A., Moh.M. och 
M.M. gemensamt hade kommit överens om att förstöra festen genom att 
anlägga eld. Vid den bedömningen saknar det avgörande betydelse för 
skuldfrågan att det inte har kunnat utredas om det var någon eller några 
andra än S.K. som rev papper eller tände eld i trapphuset.”  
 
Genom att dela upp begreppen ”gemensamt och i samråd” och ”tillsammans 
och i samförstånd” i å ena sidan gemensamt/tillsammans, och å andra sidan i 
samråd/samförstånd, har jag kommit fram till följande: Konstruktionen av 
ovan nämnda begrepp är onödig och tycks ha tillkommit utan större 
eftertanke. I alla fall om man utgår från den kompromisslösning som 
lagstiftaren och regeringen har valt stå fast vid. Enligt min mening är 
nämligen enbart den omständigheten att de tilltalade begått brottet 
tillsammans en fullgod anledning till att bedöma samtliga som exakt lika 
delaktiga – oavsett om de sedan döms som medgärningsmän eller 
medfrämjande. Vidare så anser jag att ordet ”samråd” i sig omfattar ett 
gemensamt handlande som kan föranleda likvärdigt ansvar. ”Samförståndet” 
å andra sidan menar jag mer står för den tilltalade personens uppsåt. 
Eftersom en grundläggande förutsättning redan från början är gemensamt 
handlande och eftersom en individuell uppsåtsbedömning ändå alltid skall 
ske, anser jag alltså att begreppen är överflödiga och intetsägande. Det enda 
syftet med begreppen är, som jag kan se det, att täcka de situationer där 
brottet inte direkt kan sägas ha begåtts tillsammans, såsom den passive och 
på brottsplatsen närvarande personen. Domstolen har uppenbarligen hela 
tiden undvikit att uttrycka sig för snävt och har hellre valt att inte sätta 
gränsen. Samhället är i ständig förändring och nya situationer uppstår hela 
tiden. Och oviljan att precisera medverkansansvaret är förståelig. Men det är 
ytterst tveksamt om detta är en acceptabel anledning till att låta en paragraf 
och en så stor och viktig rättsfråga som det faktiskt rör sig om, vara helt 
öppen för tolkning.  
 
När utredning i SOU 1996:185 ger exempel på bestämmelser som kan bli 
föremål för tolkning, nämns endast enstaka ord i en bestämmelse såsom 
”omfattande” förstörelse och ”betydande” värde. Inte någonstans har jag sett 
att en lagbestämmelse i sin helhet kan vara överlämnad åt praxis för 
tolkning. I 43 år har frågan varit överlämnad åt domstolens bedömning, 
eftersom ”det icke har ansetts erforderligt att närmare ange vad med 
gärningsmannaskap skall förstås”. Och jag måste då slå fast att domstolen 
på 43 år inte har gjort några nämnvärda framsteg. Som ett av justitieråden 
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konstaterade så är medverkansansvaret ett av straffrättens mest 
komplicerade områden. Och kanske skall lagstiftaren inte överlämna så 
komplicerade områden åt rättstillämpningen för avgörande. Det är 
uppseendeväckande och högst anmärkningsvärt att regeringen tycker att 
bestämmelsen har getts en preciserad innebörd genom praxis.  
 
I så väl Göteborgsbranden som Malexander- och Kungsgatanfallet, valde 
HD att inte lämna prövningstillstånd. Jag har svårt att tro att anledningen 
härtill är att det redan finns tillräcklig praxis på området. Skälen bakom 
valet att inte ta upp målen, måste snarare vara rättspolitiska. Med tanke på 
framtida mål och nya situationer föredrar man hellre en reservation för 
mycket, än en för lite.   
 
NJA 1992 s. 474 är en oklar dom, där endast en av de två tilltalade 
uttryckligen dömdes som medgärningsman. Om M.J. som på egen hand 
uppfyllde samtliga brottsrekvisit, inte dömdes som medgärningsman, kan 
man fråga sig på vilket sätt de tilltalade har begått brottet ”tillsammans och i 
samförstånd”. Men kanske spelar denna omständighet inte någon roll? 
 
I Göteborgsbranden och NJA 2002 s. 489 (Sambandscentralen) beskriver 
både åklagaren och domstolen händelseförloppet i obestämd form. Det går 
nämligen inte att på ett tillfredsställande sätt utreda vad var och en av de 
tilltalade har gjort sig skyldiga till. Och kanske måste man inte veta det? 
 
I NJA 2003 s. 473 och NJA 2003 s. 645, anser HD att de har tagit ställning i 
frågan. HD berör inte i något av fallen den nedre gränsen för 
medgärningsmannaskapet, och bidrar därför inte med någon ny 
prejudicerande information.  I det förstnämnda fallet avgjordes dessutom 
domen genom 3 röster mot 2. Det var delade meningar mellan justitieråden, 
och ändå menar de att de alltså har tagit ställning.  
 
Enligt HD:s tidigare ordförande Bo Svensson är ett bra prejudikat, ett 
prejudikat som ger ett entydigt svar på en fråga av stor praktisk betydelse. 
 
Än så länge har vi inte fått något entydigt svar. Och detta beror inte enbart 
på att området är ett av straffrättens mer komplicerade, utan även på att 
domstolen själva inte tycker frågan är av tillräckligt stor praktisk betydelse - 
gränsdragningen saknar ju som tidigare konstaterats, saklig betydelse.  
Straffskalan och möjligheten till straffnedsättning är nämligen densamma 
oavsett om en medverkande döms som gärningsman eller medhjälpare. 
 
Med hänvisning enbart till den riktning som utvecklingen har tagit i praxis, 
skulle jag kunna förespråka det system som Danmark antagit.   
 
Den enda klara riktlinje som domstolen idag har att gå på vid en bedömning 
om medverkansansvaret, är att klassificeringen som (med)gärningsman skall 
te sig naturlig. Och bedömningen av när det ter sig naturligt, kvarstår vid ett 
borttagande av gränserna mellan olika medverkansformer, även om det då 
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inte skulle handla om själva rubriceringen, utan snarare om straffets art och 
längd. 
 
Genom den enkätundersökning som jag genomförde bland allmänheten 
visade det sig att nästan hälften inte tyckte att det spelade någon roll 
huruvida de klassificerades som gärningsman eller medhjälpare. Av de 
personer som däremot svarade att denna rubricering var betydelsefull, 
motiverade många sitt svar med att de trodde att de skulle få lägre straff som 
medhjälpare. Sammanfattningsvis kan alltså i princip konstateras att 
rubriceringen inte i sig är avgörande, utan kanske snarare straffet. Denna 
bedömning kommer att kvarstå vid ett antagande av Danmarks lösning. Där 
sätts straffet nämligen ner för den som medverkat i mindre mån, inte haft 
uppsåt eller deltagit i ett brott som misslyckades eller aldrig fullbordades.   
 
Även om brottslingar fortfarande döms som såväl gärningsmän och 
medhjälpare, skulle jag vilja påstå att den svenska 
medverkansbestämmelsen i praktiken alltmer börjar likna Danmarks. Och 
såsom praxis ser ut och såsom både domstolen och förarbetena uttrycker, 
kan man dra slutsatsen att det också är den riktning vi har eftersträvat. 
Gränsdragningen saknar ju nämligen saklig betydelse och det finns inga 
som helst riktlinjer för dess genomförande, det har heller inte funnits någon 
anledning att precisera den och man har velat gardera sig mot framtida 
omständigheter och situationer. Och eftersom förslaget på en lösning som 
liknar Tysklands och Finlands redan har avslagits en gång, står Danmarks 
och Norges variant ensam kvar.  
 
Med en rättsregel som inte skiljde på olika medverkansformer skulle man få 
teori och praktik att bättre stämma överens med varandra, samtidigt som 
domstolen inte hela tiden skulle behöva gardera sig mot nya situationer och 
förändrade omständigheter. Varken lagstiftaren eller domstolen skulle 
längre behöva ta ställning till den svåra gränsdragningsfrågan. Och 
lagbestämmelsen skulle bli förutsebar för gemene man – och mer rättssäker.  
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Bilaga A 
Medgärningsmannaskap 

 
Nedan följer ett tiotal frågor om institutet Medgärningsmannaskap. 
Ungefär hälften av frågorna skall besvaras med ”Ja” eller ”Nej”. Tiden för 
att besvara formuläret är beräknad till ca 10 minuter.  
 
Enkäten som skickas ut till samtliga justitieråd utgör en del av mitt 
examensarbete inom juristutbildningen vid Lunds universitet. Era svar 
skulle vara till stor hjälp och jag ber er skicka in svaren elektroniskt via e-
mail, [adress borttagen], eller per post till 
Ulrika Pehrson, [adress borttagen], senast den 15 februari 2008.  
 
OBS! Ni väljer själva om ni vill vara anonyma eller inte. Oavsett så 
kommer alla svar redovisas anonymt i uppsatsen.  
 
 
Medgärningsmannaskap beskrivs ofta som ”gemensamt och i samråd” 
eller/och ”tillsammans och i samförstånd”.  
 

1) Anser Ni att dessa båda begrepp skiljer sig åt och på så vis omfattar 
något olika situationer?  (skriv ”ja” eller ”nej”) 

Svar: 
 
 

a. Om du svarade ja, beskriv gärna hur dessa i så fall skiljer sig 
åt, dvs. vilken situation Ni anser att varje begrepp för sig 
omfattar/täcker: 

”Gemensamt och i samråd”  
Svar: 

 
 
 
”Tillsammans och i Samförstånd” 

Svar: 
 
 
 

b. Om du svarade nej, vilken anledning skulle Ni i så fall ange 
till att man använder två till ordvalet skilda begrepp för 
samma situation?  

Svar: 
 
 
 

 67



2) Ibland talas det även om ”tyst samförstånd”. Hur skulle Ni säga att 
detta tysta samförstånd skiljer sig från vanligt samförstånd? 

Svar: 
 
 
 
3) Anser Ni att en gärningsman är mer straffvärd än en medhjälpare? 
(Skriv ”ja” eller ”nej”) 

Svar: 
 

 
4) Oavsett Ert svar, tror ni att allmänheten anser att en gärningsman är 

mer straffvärd än en medhjälpare? (skriv ”ja” eller ”nej”) 
Svar: 
 
 

5) Om Ni själv stod åtalad för ett brott, t.ex. grov stöld, skulle det spela 
någon roll för Er om Ni klassificerades och dömdes som 
gärningsman eller medhjälpare? 
(skriv ”ja” eller ”nej”) 

Svar: 
 
 

6) Tror Ni att rubriceringen som antingen gärningsman eller 
medhjälpare skulle spela någon roll för gemene man om denne 
tillfrågades på stan om situationen att han/hon själv stod åtalad för 
t.ex. grov stöld? (skriv ”ja” eller ”nej”) 

Svar: 
 
 

7) Det har hävdats i bl.a. doktrin att enbart ett främjande kan komma att 
bli tillräckligt som grund för ansvar som medgärningsman. Menar Ni 
att detta är riktigt?  

(skriv ”ja eller ”nej”) 
Svar: 
 
 

a. Om Ni svarade ja, anser Ni i så fall att främjandet har samma 
betydelse som för andra medverkansformer såsom anstiftare 
och medhjälpare?  

(skriv ”ja” eller ”nej”) 
Svar: 
 
  

b. Om ni svarade nej, Försök att beskriva vilken delaktighet en 
person som lägst, måste göra sig skyldig till för att kunna 
fällas till ansvar som medgärningsman.  

Svar: 
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8) Anser Ni att gränsdragningen mellan gärningsman och medhjälpare 
är problematisk, eller anser Ni att den fungerar väl i praktiken? 

Svar:  
 
 
 
9) Anser Ni att lagtexten 23:4 BrB om medverkansansvaret med 

hänsyn till legalitetsprincipen är tillräckligt tydlig? (skriv ”ja” eller 
”nej”) 

Svar:  
 
 
 
 

10)  Föreställ Er att regeringen har tillsatt en ny utredning för att utreda 
23:4 BrB och med hänsyn till ett europeiskt perspektiv ge förslag på 
förändringar. I både den finska och den tyska rätten kan man finna 
en särskild lagreglering som tar syfte på medgärningsmannaskap. I 
varken Danmark och Norge gör man däremot någon som helst 
åtskillnad mellan gärningsmän och andra medverkande. Ser Ni ett 
behov av förändring av den svenska medverkansbestämmelsen?  
(skriv ”ja” eller ”nej”) 

Svar: 
 
 

 
a. Om Ni svarade ja, ser Ni den tyska och finska rätte, eller den 

danska och den norska som en förebild i förändringen? (eller 
annat alternativ?)  

Svar: 
 
 
 
 
Stort tack för Er tid!  
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Bilaga B 
Jag är: (Vänligen ringa in ditt svar) 
 
Kön:  Man   Kvinna 
 
Ålder: 20-35 36-50 51  
 

Föreställ dig att du och tre av dina vänner har begått ett inbrott i en villa. Ni 
har alla, mer eller mindre, deltagit i utförandet av brottet. Du fick uppgiften 
att stå vakt vid dörren för att signalera om någon skulle komma. Brottet 
genomfördes och ni står nu samtliga åtalade för Grov stöld.  
 
Du kan dömas som antingen  
- gärningsman, dvs. den som utfört själva gärningen, eller varit så aktiv i 
deltagandet att han/hon är att anses som gärningsman 
eller,  
- medhjälpare, dvs. den som fysiskt eller psykiskt har främjat gärningen 
med antingen ”råd eller dåd”, som lagen stadgar.  

 
 
1) Tror du att svensk lagstiftning uppställer samma straff för en 

medhjälpare som för en gärningsman?  
 
Ja  Nej 

 
 

a) Om du svarade nej, tror du att medhjälparen får lägre eller högre 
straff? 

 
Lägre  Högre  

 
 
2) Antag nu att medhjälparen får exakt samma straff som 

gärningsmannen. Skulle det i fallet ovan spela någon roll för dig om 
du klassificerades och dömdes som gärningsman eller medhjälpare?  

 
Ja  Nej 

 
b) Ge gärna en kort förklaring till ditt antingen nekande eller jakande 

svar. 
Svar: 
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3) Oavsett vad lagen stadgar, tycker du att det skall/bör föreligga en 
skillnad i straffet för en medhjälpare respektive gärningsmän?   

 
Ja  Nej 

   
a) Ge gärna en kort förklaring till ditt svar. 
Svar:  
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