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Summary 
The purpose of this essay is to examine when complicity in crime and spe-
cifically aiding as defined in the Swedish Penal Code can be taken into 
consideration, also to analyse the dividing line between criminal and non-
criminal participation.  
 
The theoretical approach has been to look into whether the principle of 
legality can be considered satisfied, and especially whether chapter 23, 
section 4 of the Penal Code is sufficiently precise and clear or if it leaves too 
much room for interpretation. Taking rule of law in consideration it is essen-
tial that both individuals and representatives of the courts are able to foresee 
on what grounds complicity in crime can be judged. The present regulation 
does not seem to fulfil these criteria. 
 
Punishment shall be imposed not only on the perpetrator of a crime but also 
on anyone who furthered it by advice or deed. It is not necessary for the aid 
to be of any significance, but furthering may only be considered as complic-
ity if it can have influenced the crime. The prevailing opinion is that even a 
counteraction can be considered as furthering of a crime. This can be ex-
plained by considering that the accomplice’s attempt to help provides moral 
support in spite of its failure, and it can therefore strengthen the intent of the 
perpetrator. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och försöka fastställa var den 
nedre gränsen går för när medhjälp till brott kan medföra straffrättsligt 
ansvar. Medverkansansvaret är stadgat i 23 kap. 4 § BrB och omfattar alla 
former av deltagande i brott. Enligt bestämmelsen fodras för straffrättsligt 
ansvar att den medverkande har främjat gärningen med råd eller dåd; med-
verkan kan således vara både fysisk och psykisk.  
 
Den teoretiska utgångspunkten har varit att försöka undersöka om legali-
tetsprincipen kan anses vara tillgodosedd avseende främjandeansvarets 
nedre gräns. Principen fungerar som en rättssäkerhetsgarant på så sätt att 
den innebär att det ska finnas en förutsebarhet kring vad som är straffbart 
och inte och ställer således vissa krav på straffrättslig lagstiftning och 
rättstillämpning. Medverkansbestämmelsen torde inte uppfylla legalitets-
principens krav på att utformningen av straffbestämmelser ska vara tydliga 
och inte lämna ett alltför stort utrymme för tolkning. Kraven på förutsebar-
het kan därför inte anses vara uppfyllda genom den utformning 23 kap. 4 § 
BrB har idag. 
 
Ett främjande av en gärning är straffbart såsom medverkan, även om detta 
inte är en betingelse för att gärningen ska komma till stånd. Detta medför att 
även den som endast obetydligt bidragit till den brottsliga gärningen kan 
drabbas av medverkansansvar. Den dominerande uppfattningen synes vara 
att ett främjande kan ske trots att brottets genomförande motverkas. Förklar-
ingen till detta torde vara att medhjälparens ambition att hjälpa manifesterar 
ett psykiskt stöd till gärningsmannen. Trots att dennes faktiska handlande 
motarbetar gärningen kan således medhjälpshandlingen ändå stärka gär-
ningsmannen i dennes uppsåt. 
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1 Inledning  
En man bryter upp ett fönster till en villa i avsikt att begå ett inbrott. Utanför 
står hans kamrat och tar emot det fönster som mannen räcker honom. HD:s 
resonemang kring om främjande föreligger eller ej mynnar ut i att straff-
rättsligt medhjälpsansvar inte anses föreligga avseende ovan nämnda med-
hjälpshandling.1 I stället kommer HD fram till att kamratens åtgärd var till 
godo för fastighetsägaren då fönstret på detta sätt inte skadades.  
 
Att flera begår ett brott tillsammans är inte ovanligt. Många svårigheter 
uppstår emellertid när det kommer till att bedöma var och ens delaktighet i 
gärningen; straffansvaret är individuellt. Grundtanken i medverkansläran är 
just att var och en ska svara för sina egna handlingar. Medhjälp är den lägre 
graden av medverkan i brott. Men var går gränsen för när medhjälp har 
kommit till stånd? Vad anses stärka gärningsmannen i dennes uppsåt och 
hur stärkt måste han eller hon bli i sitt handlande – oavsett om detta består i 
fysisk eller psykisk hjälp?  
 
I Lindome-fallet2 uppkom spörsmål avseende hur ansvarsfrågan ska bedö-
mas när två personer varit närvarande när ett brott har begåtts, men det inte 
med tillräcklig grad av säkerhet går att avgöra vem av dem som begått 
brottet eller om de båda utfört gärningen tillsammans. Det anförs i straffan-
svarsutredningen att det, enligt regeringen, är viktigt för rättsmedvetandet 
att stötande resultat i rättsskipningen undviks.3 I efterdyningarna av den så 
kallade Lindome-problematiken har rättstillämpningen visat på en ökad 
benägenhet att i liknande fall döma i gärningsmannaskap i stället för som 
medhjälpare eller anstiftare. Det anses även finnas ”en ökad benägenhet att 
döma personer för medhjälp i stället för att fria dem”.4 Om detta stämmer 
innebär det enligt Claes Lernestedt att området för det överhuvudtaget 
straffbara området har vidgats. Det förefaller således som att gränserna kan 
ha förskjutits. 
 
När det gäller gränsen mellan ansvar för gärningsmannaskap och medhjälp 
har en omfattande diskussion förts i såväl doktrin som statliga utredningar. 
Däremot synes diskussionen avseende den lägre gränsen för när medhjälp är 
straffbart ha hamnat i skymundan. Det är ur en rättssäkerhetsaspekt av stor 
betydelse att förutsättningarna för när straffansvar kan komma i fråga är 
klart definierade – detta gäller på såväl en individ- som en rättstillämp-
ningsnivå. 

                                                 
1 NJA 2006 s. 577.  
2 RH 1991:51. 
3 se SOU 1996:185, s. 40. 
4 Claes Lernestedt, Upplösta kroppar, upplösta sinnen : medverkansläran och bortom, 
Katedralen, Tre texter om straffrätt, Uppsala: Iustus förlag, 2009 (s. 49-147), s. 60 ff. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och försöka fastställa var den 
nedre gränsen går för när medhjälp till brott kan medföra straffrättsligt 
ansvar. Som nämnts ovan finns det de som menar att det överhuvudtaget 
straffbara området för medhjälp har utvidgats. Man kan därför ifrågasätta 
om förutsebarheten vad gäller straffansvar för medhjälp är tydlig; detta kan i 
sin tur innebära att rättstillämpningen är oklar på ett sätt som är menligt för 
rättssäkerheten. 
 
Den huvudsakliga frågeställning som jag hoppas kunna besvara genom 
denna uppsats är var gränsen går mellan straffbart och straffritt medhjälps-
ansvar. En konkretisering av detta syfte har gjorts genom följande fråge-
ställningar: 
 
• Vad krävs för att ett främjande genom råd eller dåd ska anses föreligga?  
• Under vilka förutsättningar kan obehövlig eller motverkande medhjälp 

utgöra ett främjande av brott? 
• Är det förutsebart när ansvar för medhjälp kan komma i fråga? 
• Ger medverkansbestämmelsen ett för stort utrymme för tolkning? 

1.2 Teori och metod 
Den teoretiska utgångspunkten är att närmare försöka undersöka om legali-
tetsprincipen kan anses vara tillgodosedd avseende främjandeansvarets 
nedre gräns – detta är således uppsatsens teoretiska referensram. Principen 
fungerar som en rättssäkerhetsgarant på så sätt att den innebär att det ska 
finnas en förutsebarhet kring vad som är straffbart och inte och ställer där-
med vissa krav på straffrättslig lagstiftning och rättstillämpning.5 Det är 
således ur ett rättssäkerhetsperspektiv av avgörande betydelse att strafflag-
stiftningen följer legalitetsprincipens utgångspunkter, vars närmare innebörd 
kommer att beröras mer utförligt nedan.  
 
Vid författandet av denna uppsats har traditionell rättsdogmatisk metod 
tillämpats och studier har således gjorts av lagtext, dess förarbeten, doktrin 
och praxis. I studiet av rättsfall har fokus lagts på de omständigheter som är 
av betydelse för uppsatsens undersökning. Min avsikt har därför inte varit 
att presentera någon utförlig redogörelse av rättsfallen. De tio rättsfall som 
ingår i rättsfallstudien har valts ut eftersom de på olika sätt belyser var den 
nedre gränsen för medverkansansvar går. I några av de rättsfall som ingår i 
studien har avsevärd tid gått sedan de avgjordes. Anledningen till att de 
ändå har tagits med i undersökningen är att de fortfarande hänvisas till såväl 
i doktrin som i praxis. De bedömningar och slutsatser som görs i dessa fall 
torde därmed ha ett betydande värde för uppsatsens syfte och frågeställning-
ar. 

                                                 
5 Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, Stockholm: Iustus 
förlag AB, 2010, s. 62. 
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1.3 Disposition 
Förevarande uppsats är indelad i sju kapitel och inleds med ett kapitel som 
ger en allmän beskrivning kring vad som utgör ett brott och hur det straff-
rättsliga ansvaret är uppbyggt. I kapitel tre behandlas legalitetsprincipen, 
vilket ska tydliggöra de krav som ställs på straffrättslig lagstiftning i all-
mänhet och medverkansansvar i synnerhet. I kapitel fyra beskrivs medver-
kansläran; avsikten med detta kapitel är att underlätta förståelsen och ge en 
överblick för när straffrättsligt ansvar kan inträda vid deltagande i brott. I 
detta kapitel redogörs även för uppsatsens terminologi. I kapitel fem be-
handlas medhjälpsansvaret och det kapitlet behandlar gränsdragningen 
mellan straffbar och straffri medverkan; här finns vidare en redogörelse och 
reflektion över doktrinens ståndpunkter. I kapitel sex har fokus i stället 
förflyttats till praxis och tio olika fall presenteras och analyseras. I detta 
kapitel har en löpande analys gjorts och avslutas med en kort jämförelse 
mellan rättsfallen. I uppsatsens sjunde kapitel görs en analys utifrån uppsat-
sens syfte och frågeställningar. I det sista kapitlet ges i all korthet en avslu-
tande kommentar där några av uppsatsens frågeställningar lyfts fram. 

1.4 Avgränsning 
Jag har i denna uppsats haft för avsikt att närmare undersöka när det finns 
förutsättningar att utdöma straffrättsligt ansvar för medhjälp i enlighet med 
23 kap. 4 § BrB. En översiktlig beskrivning ges även av andra former av 
deltagande i brott vilka täcks in i medverkansbestämmelsen, för att ge läsa-
ren en förståelse för medverkansläran. Jag har inte gått närmare in på de 
brott som faller in under 23 kap. 5-6 §§ BrB avseende ringa medverkan och 
de s.k. underlåtenhetsbrotten, utan endast berört detta i korthet då det har 
varit nödvändigt för förståelsen av uppsatsen. Någon uttömmande beskriv-
ning av medhjälp till underlåtenhetsbrott ges inte då detta inte torde vara en 
vanligt förekommande företeelse. 
 
Regeln om councursus necessarius innebär en begränsning av medverkans-
ansvaret. Den innebär att den person som en straffbestämmelse har för 
avsikt att skydda inte ska straffas för medverkan även om dennes medver-
kan är nödvändig för brottets genomförande. Detta är emellertid ingenting 
som närmare kommer att beröras i uppsatsen. 
 
En avgränsning har gjorts avseende brottstyp; detta för att inte framställ-
ningen ska bli alltför vidsträckt. Uppsatsen behandlar endast främjandean-
svar avseende våldsbrott reglerade i Brottsbalken. Detta förefaller även vara 
den brottstyp som främst diskuteras i doktrin. Min avsikt har inte varit att 
närmare studera eventuell bevisproblematik avseende medhjälpsansvaret, 
men detta berörs ändå i vissa fall. 
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2 Det osjälvständiga brottet 
Definitionen av ett brott är enligt 1 kap. 1 § BrB en gärning för vilket straff 
är föreskrivet. De olika straffstadgandenas brottsbeskrivningar uppställer de 
förutsättningar eller s.k. rekvisit som ska vara uppfyllda för att ett brott ska 
anses vara begånget och för att ett straffrättsligt ansvar därmed ska kunna 
utdömas.  
 
Dagens straffrätt är individbaserad, vilket innebär att vid bedömningen av 
om ett brott har begåtts ska man i princip utgå från varje enskild individs 
gärning.6 För att det överhuvudtaget ska föreligga en otillåten gärning förut-
sätts först och främst att denna uppfyller de objektiva rekvisiten i en brotts-
beskrivning.7 För att ett personligt ansvar ska kunna utkrävas krävs dessut-
om att personen har begått gärningen med det skuldkrav – de subjektiva 
rekvisit – som krävs för den aktuella gärningen, dvs. antingen med uppsåt 
eller culpa.8 I enlighet med täckningsprincipen ska i princip de subjektiva 
rekvisiten vid tidpunkten för den brottsliga gärningen täcka de objektiva 
rekvisiten för att ansvar ska kunna inträda.9 Var och en som på egen hand 
uppfyller brottsrekvisiten ska dömas som gärningsman, men brottsbeskriv-
ningen kan även tillämpas på flera personer som tillsammans uppfyller 
uppställda brottsrekvisit.10  
 
Det finns en rad omständigheter vilka medför att en person som uppfyller 
förutsättningarna för gärningen ändock inte ska hållas ansvarig för densam-
ma; detta är exempelvis fallet då man kommer fram till att gärningen har 
begåtts under excess11, då straffrättsvillfarelse föreligger12 eller då en person 
utan eget vållande är tillfälligt sinnesförvirrad då brottet begås.13  
 
Straffansvar kan även följa på osjälvständiga brottsformer; dessa utgörs av 
förberedelse, stämpling, försök, medhjälp och anstiftan. Förklaringen till 
varför de kallas osjälvständiga är att straffansvar inte kan följa endast enligt 
en straffbestämmelse i kap. 23 BrB, vilken reglerar de osjälvständiga brotts-
formerna, utan genom var och en av dessa i kombination med en enskild 
straffbestämmelse. När det gäller ansvar för förberedelse, stämpling, försök 
till brott samt underlåtenhet att avslöja brott krävs dessutom att det uttryck-
ligen anges avseende respektive straffbestämmelse att just det brottet även 
är straffbelagt vad gäller den osjälvständiga brottsformen.14 Medverkansan-
svaret har en mer generell tillämpning i så måtto att det för ansvar inte 

                                                 
6 C. Lernestedt, s. 56. 
7 Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg, Straffansvar, 8 (omarb.) uppl. Stockholm: 
Nordstedts juridik AB, 2009, s. 49. 
8 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 34. 
9 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 66 och s. 31 f. 
10 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 128. 
11 se 24 kap. 6 § BrB. 
12 se 24 kap. 9 § BrB. 
13 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 41. 
14 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 104. 
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förutsätts att medverkansansvar är särskilt föreskrivet för det aktuella brot-
tet.15 
 

                                                 
15 Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg, 
Brottsbalken – En kommentar, del II (13-24 kap.), Studentutgåva 6, Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, 2009, s. 23:49. 
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3 Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen är en straffrättslig princip vilken präglar svensk 
straffrätt. Denna grundsats utformades av upplysningstidens filosofer som 
en reaktion mot det godtycke som ansågs råda i domstolarna. Den tyske 
straffrättsreformatorn Anselm Von Feurbach definierade i början av 1800-
talet principen med formuleringen: Nulla poena sine lege, nulla poena sina 
crimine, nullum crimen sine poena legali, dvs. inget straff utan lag, inget 
straff utan brott, inget brott utan kriminalisering genom lag.16  
 
Legalitetsprincipen följer idag av 2 kap. 10 § RF, 8 kap. 3 § RF, art. 7 
EKMR samt 1 kap. 1 § BrB. Principen fungerar som en rättssäkerhetsgarant 
i så mån att den innebär att det ska finnas en förutsebarhet kring vad som är 
straffbart och inte – den ställer således vissa krav på straffrättslig lagstift-
ning och rättstillämpning. Legalitetsprincipens innebörd kan sammanfattas 
enligt följande: det måste finnas en föreskrift för att ett brott ska föreligga 
och för att straff ska kunna utdömas. Föreskriften får inte införas eller 
lämpas retroaktivt eller genom analogisk tillämpning utsträckas utöver vad 
som följer av ordalydelsen. Principen ställer även krav på att föreskriften i 
rimlig utsträckning ska vara bestämd till sin utformning, vilket innebär att 
den ska vara begriplig och preciserad. 17  
 
Avgränsningen av det straffbara området bör så långt det är möjligt vara 
förbehållen lagstiftaren. Av legalitetsskäl ska straffbestämmelser tolkas 
objektivt och inte vidare än vad dess ordalydelse ger stöd för.18 Trots att 
legalitetsprincipen under lång tid har respekterats dröjde det innan den fick 
ett tillfredsställande lagstöd. En anledning härtill var att det ansågs vara en 
fördel om det, inom varje fall specialstraffrättens område, inte var direkt 
förbjudet att tillämpa straffbestämmelser analogvis.19 Sedan Brottsbalken 
trädde i kraft år 1965 har relativt få ändringar gjorts. Ett undantag är emel-
lertid den lagstiftning som antogs år 1994 vilken bland annat innebar att 
legalitetsprincipen gavs en starkare ställning.20 Då tillskapade lagstiftaren ett 
lagstöd för legalitetsprincipen genom att införa ett förbud mot analogisk 
tillämpning av straffbud i 1 kap. 1 § BrB.21 Före lagändringen anknöt 23 
kap. 4 § BrB till ”ansvar som i denna balk är stadgat”, dvs. endast till brot-
ten stadgade i brottsbalken. Ändå tillämpades medverkansbestämmelsen, i 
strid mot legalitetsprincipen, analogiskt på specialstraffrättens område i de 
fall straffskalan för det specialstraffrättsliga brottet innehöll fängelse.22  
 
De variabler inom legalitetsprincipen som kan vara intressanta att undersöka 
såvitt avser medhjälpsansvaret, är dels om 23 kap. 4 § BrB är tillräckligt 
                                                 
16 SOU 1996:185, s. 49. 
17 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 62. 
18 SOU 1996:185, s. 176. 
19 SOU 1996:185, s. 49. 
20 SOU 1996:185, s. 19. 
21 SOU 1996:185, s. 49. 
22 L. Holmqvist m.fl., s. 23:50. 



 11 

bestämd till sin utformning, dels om tolkningen av bestämmelsen kan anses 
sträckas utöver vad som följer av ordalydelsen; på så sätt kan man undersö-
ka om det finns en förutsebarhet kring vad som är straffbar medverkan. 
 
I straffansvarsutredningen anfördes att det föreligger ett behov av att 
genomföra förändringar i medverkansbestämmelsen. En av anledningarna 
till detta var att terminologin och strukturen i bestämmelsen ansågs vara 
oklar och svårförståelig. Utredningen anförde även att det finns ”ett särskilt 
starkt behov av att slå vakt om legalitetsprincipen när det gäller medver-
kansansvaret”; detta eftersom avgränsningen av det straffbara området är så 
viktigt att betydande ansträngningar bör göras för att precisera detta så 
mycket som möjligt.23 
 
För att det ska vara försvarligt att genomföra ändringar i regler som, genom 
utveckling i praxis och doktrin kommit att få en relativt preciserad innebörd, 
har det av regeringen framhållits att det krävs att det antingen finns ett 
påtagligt praktiskt eller rättspolitiskt behov av förändring, eller att reglering-
en på något sätt avviker från de rättssäkerhetskrav som bör upprätthållas. 
Regeringen menade att ”den nuvarande regleringen inte är behäftad med 
sådana brister att de föreslagna ändringarna är motiverade från praktiska 
eller rättspolitiska utgångspunkter”.24  
 

                                                 
23 SOU 1996:185, s. 213. 
24 Prop. 2000/01:85, s. 8. 
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4 Medverkansläran 

4.1 Uppsatsens terminologi 
Det finns en rad olika definitioner och metoder när det kommer till att 
benämna olika medverkande i brott. Avsikten är att i uppsatsen tillämpa en 
begreppsmetodik som i stort numer förefaller vara vanligast; denna ligger 
även nära de begrepp som tillämpas i lagstiftning och förarbeten.25 Enligt 
denna omfattar termen medverkande alla former av deltagande i brott; såle-
des gärningsmän, anstiftare och medhjälpare. Till skillnad från i lagtexten 
tillämpas i doktrin och även i praxis en mer utförlig benämning på gär-
ningsmän när en gärning har begåtts av flera personer. En person kan dömas 
för gärningsmannaskap även om denne inte ensam uppfyller alla i brottsbe-
skrivningen uppställda rekvisit; det har därför utvecklats termer som närma-
re preciserar de olika gärningsmännens deltagande, i lagstiftningen talas 
dock fortfarande endast om gärningsmän. 
 
Gärningsmannen är den som i strikt mening utfört gärningen och därmed 
uppfyller brottsrekvisiten i straffbestämmelsen. Det finns ytterligare tre fall 
av gärningsmannaskap: utvidgat gärningsmannaskap, medgärningsmannas-
kap och utvidgat medgärningsmannaskap.  
 
Utvidgat gärningsmannaskap innefattar personer som är att anse som gär-
ningsmän men som inte utfört själva gärningen.26 Det kan röra sig om ett 
medelbart eller ett konverterat gärningsmannaskap. Vid medelbart gär-
ningsmannaskap har en person anstiftat t.ex. ett barn, en psykiskt sjuk per-
son eller en person utan uppsåt att begå ett brott. Anstiftaren kan då dömas 
som gärningsman. Konverterat gärningsmannaskap förutsätter att det finns 
ett specialsubjekt. Om det ter sig naturligt att uppfatta specialsubjektet som 
gärningsman och denne åtminstone främjat gärningen kan denne konverte-
ras till gärningsman.27  
 
Vad gäller medgärningsmannaskap finns tre olika situationer; två eller flera 
personer utför brott tillsammans och var och en av dem uppfyller brottsrek-
visiten genom sitt handlande. I den andra situationen utför två eller flera 
personer brott tillsammans, utan att envar av dem uppfyller brottsrekvisiten, 
men brottet utförs i samråd i enlighet med en plan. I den tredje situationen 
utför två eller flera personer brott tillsammans, utan att envar av dem upp-
fyller samtliga rekvisit. Något egentligt samråd föreligger inte, men de har 
handlat tillsammans på ett sätt som alla har varit införstådda med. 
 
                                                 
25 Den valda begreppsmetodiken har presenterats under en föreläsning i kursen Straffansvar 
och straffpåföljder med särskilt fokus på det kriminella våldet, Helén Örnemark Hansen, 
2010-11-10. 
26 Detta är dock uteslutet vid s.k. egenhändiga brott, t.ex. mened och rattfylleri. Däremot 
vid t.ex. medhjälp och anstiftan. 
27 L. Holmqvist m.fl., s. 23:59 f. 
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Utvidgat medgärningsmannaskap innebär att en person har deltagit i ett 
brott med en handling som har främjat dess utförande, att personen har varit 
införstådd med att ett brott realiseras genom det gemensamma handlandet 
(detta kan t.ex. framgå av att det föreligger en stark gruppsammanhållning 
och inbördes solidaritet) och att personen har handlat med det subjektiva 
skuldkrav som krävs.  
 
Anstiftare är den som har förmått någon annan att utföra ett brott medan en 
medhjälpare på annat sätt har främjat den brottsliga gärningen genom råd 
eller dåd. 

4.2 Medverkansansvar 
Herlitz har beskrivit det straffbelagda området som bestående av två cirklar; 
den ena utanför den andra. Den inre cirkeln innesluter de enskilda brotten 
medan området utanför upptar de gärningar som medför straffansvar för 
främjande av brott. Den inre cirkeln visar på problemet att skilja gärnings-
mannaskap från det som endast bedöms som främjande. Den yttre cirkeln 
markerar i stället gränsen mellan det som ska anses utgöra främjande jäm-
fört med gärningar som inte alls är kriminaliserade.28 
 
I 23 kap. 4 § 1 st. 1 p. och 2 st. BrB stadgas: 
 

Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådö-
mas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främ-
jat denna med råd eller dåd. /---/ 
Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har för-
mått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för 
medhjälp till det. 

 
Straffrätten bygger inte på något kollektivt ansvar utan tvärtom på tanken att 
var och en svarar för sina egna gärningar. Det individuella ansvaret utesluter 
emellertid inte att flera individer kan ställas till svars för ett brott. Förutom 
en enskild gärningsman som uppfyller rekvisiten i ett straffbud, kan vidare 
flera personer, som tillsammans begått ett brott, dömas var och en som 
medgärningsmän för detta brott.29 Medverkansbestämmelsen i 23 kap. 4 § 
BrB innebär att kretsen av personer som kan fällas till ansvar vidgas; såle-
des kan även andra än den eller de som utfört själva gärningen vara straff-
rättsligt ansvariga.30 Efter en lagändring år 1994 ska detsamma även gälla 
beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning för vilken 
fängelse är föreskrivet.31 En gemensam förutsättning för alla former av 
medverksansvar är först och främst att en straffbelagd gärning utförts och att 

                                                 
28 Carl Erik Herlitz, Delaktighet i brott i ljuset av NJA 1992 s 474 – en förvirrad del av 
straffrätten, JT 1996/97, del 1 (s. 277-305), s. 283. 
29 Suzanne Wennberg, Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsman-
naskap, 2002, Trettiosjätte nordiska juristmötet, s. 615 f. 
30 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 128. 
31 23 kap. 4 §, 1 st. 2 p. BrB, se även SOU 1996:185, s. 177.  
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vederbörande har främjat denna.32 Det behöver däremot inte vara fråga om 
ett fullbordat brott, utan därmed jämställs även straffbart försök samt straff-
bar förberedelse och stämpling.33 
 
Enligt den svenska medverkansläran är varje medverkande självständigt 
ansvarig för sin medverkan i tillkomsten av en straffbar gärning; ansvaret är 
således inte accessorisk till någon annans brott utan oberoende av om den 
eller de som har utfört gärningen kan fällas till ansvar eller inte.34 Som 
exempel kan nämnas att ett frivilligt tillbakaträdande endast ursäktar den 
tillbakaträdande gärningsmannen, eftersom en otillåten gärning rent objek-
tivt fortfarande anses ha begåtts; således kan övriga medverkande dömas för 
anstiftan eller medhjälp till brottet trots att gärningsmannen går fri.35 
 
Den som på något sätt har förmått gärningsmannen att utföra en brottslig 
gärning kan dömas för anstiftan till brott. Anstiftan innebär att en person 
genom psykisk påverkan förmår någon att begå en brottslig gärning; anstif-
tan förutsätter dock varken övertalning eller vilseledande. Den som på annat 
sätt främjat gärningen genom råd eller dåd kan dömas för medhjälp till brott. 
Medhjälp till brottslig gärning består i ett främjande som inte når upp till 
kraven för anstiftan.36 Provokation till brott kan bestraffas såsom anstiftan 
eller medhjälp till brott, under förutsättning att provokatörens syfte är att 
brott ska komma till stånd. Anstiftansbegreppet förutsätter emellertid att den 
anstiftade inte hade företagit gärningen utan anstiftarens agerande. Uppfylls 
inte detta krav, kan dock straffbart medhjälpsansvar föreligga, eftersom det 
för detta brott inte fordras att främjandet varit en betingelse för brottet.37 
 
När flera medverkar till brott krävs inte för varje medverkandes straffbarhet 
att just hans medverkan varit en förutsättning för brottet. Att den brottsliga 
gärningen skulle ha fullgjorts även utan dennes medverkan medför således 
inte att medverkan är straffri. Den medverkande gynnas inte heller av det 
faktum att övriga medverkandes handlingar hade varit fullt tillräckliga för 
att gärningen skulle komma till stånd. Av den allmänna medverkansbe-
stämmelsen framgår att oavsett resultat är ett främjande av brott tillräckligt 
för straffbarhet.38 Att en viss betingelse faktiskt har varit nödvändig för 
gärningens fullgörande kan inte heller regelmässigt medföra straffrättsligt 
ansvar.39 
 

                                                 
32 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 133. Att gärningsmannen ej kan straffas, t.ex. på 
grund av minderårighet, utesluter inte ansvar för annan medverkande, se L. Holmqvist 
m.fl., s. 23:49. 
33 SOU 1996:185, s. 184. 
34 SOU 1996:185, s. 178. Innan 1949 krävdes för medverkansansvar att någon annan hade 
gjort sig skyldig till brott. Detta ansågs dock leda till alltför godtyckliga resultat. se P. Asp, 
M. Ulväng, N. Jareborg, s. 455. 
35 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 142. 
36 L. Holmqvist m.fl., s. 23:51. 
37 L. Holmqvist m.fl., s. 23:58. 
38 L. Holmqvist m.fl., s. 23:52. 
39 C. Lernestedt, s. 74. 
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Utformningen av 23 kap. 4 § 2 st. BrB vilken stadgar att ”den som inte är att 
anse som gärningsman kan dömas som anstiftare eller medhjälpare”, utvid-
gar gränserna för gärningsmannaskap till att avse även den som, utan att 
vara gärningsman i strikt mening, har tagit en så aktiv del i brottets förverk-
ligande att det ter sig naturligt att betrakta honom som gärningsman. Ansva-
ret för en medverkande som utfört gärningen och som därför normalt borde 
betraktas som gärningsman, kan med detta resonemang i stället rubriceras 
som medhjälpare.40 Wennberg har påpekat att minimikravet för att någon 
ska kunna dömas som medgärningsman (i ett utvidgat medgärningsmannas-
kap) är att personen har främjat gärningen och i och med det haft en avgö-
rande funktion för brottets tillkomst.41 
 
Vid medverkansansvar är huvudregeln att varje medverkande ska straffas 
efter samma skala som gäller för gärningsmannen.42 I 23 kap. 5 § BrB finns 
emellertid en bestämmelse som medger straffnedsättning eller ansvarsfrihet 
för den som har medverkat endast i mindre mån eller som har förmåtts att 
medverka till brottet genom tvång, svek eller missbruk av ungdom, oför-
stånd eller beroende ställning. Exempel på fall där straffminskning kan ske, 
är enligt brottsbalkskommentaren, psykisk medhjälp där någon obetänksamt 
befäster annan i ett redan fattat beslut att utföra ett brott som inte är alltför 
grovt.43 

4.2.1 Medgärningsmannaskap 
En förutsättning för att flera personer ska kunna dömas i medgärningsman-
naskap är att det för varje individ kan styrkas att han har deltagit i brottets 
utförande eller genom främjande är att anse som medgärningsman. Om 
osäkerhet råder avseende vad som har hänt och vem som gjort vad, måste 
man välja det för varje tilltalad mest gynnsamma alternativet i enlighet med 
principen in dubio pro reo, i tveksamma fall till förmån för den tilltalade.44 
Finns det möjlighet att för var och en av de deltagande styrka att respektive, 
antingen deltog i utförandet av brottet eller i varje fall främjade gärningen, 
kan båda anses ha främjat brottet, vilket i sådana fall kan medföra ansvar för 
antingen medhjälp eller s.k. utvidgat medgärningsmannaskap.45 
 
Att någon av de deltagande har intagit en mer central roll och varit mer aktiv 
än övriga utesluter inte medgärningsmannaskap, så länge de övriga ändå 
uppfyller kravet på att ha deltagit i brottets utförande. Utvidgat medgär-
ningsmannaskap innebär att någon eller några av deltagarna egentligen inte 
kan sägas ha deltagit i brottets utförande, utan snarare främjat det.46 Wenn-
berg menar att få rättsliga institut inbjudit till sådan uppluckring av ansvars-

                                                 
40 SOU 1996:185, s. 179. 
41 Suzanne Wennberg, Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsman-
naskap, s. 618. 
42 L. Holmqvist m.fl., s. 23:72. 
43 L. Holmqvist m.fl., s. 23:75. 
44 Principen gäller även utan uttryckligt lagstöd, se DS 1993:15, s. 35. 
45 L. Holmqvist m.fl., s. 23:62. 
46 L. Holmqvist m.fl., s. 23:62. 
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gränserna som det s.k. medgärningsmannaskapet. Hon menar att om det vill 
sig riktigt illa, ”tycks det räcka att en person misstänkliggjorts och på ett 
eller annat sätt sympatiserat med brottet”.47 

4.2.2 Omständigheter av subjektiv betydelse 
Det framgår av 23 kap. 4 § 3 st. stycket BrB att var och en av de medver-
kande ska bedömas efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger denne 
till last; medverkansansvaret är således självständigt och en individuell 
bedömning ska göras för var och en av de delaktiga.48 Omständigheter av 
subjektiv betydelse påverkar inte konstruktionen av huvudgärningen men 
däremot bedömningen av om den enskilde medverkande har begått något 
brott, och i så fall vilket brott detta är.49 
 
Om huvudbrottet är straffbelagt såsom uppsåtligt brott, fordras uppsåt av 
samtliga medverkande för att de ska kunna fällas till ansvar. En medverkan-
de som endast är oaktsam ska i sådana fall frias från ansvar. För det fall det 
finns både en uppsåtlig och en oaktsam variant av samma gärning, kan den 
medverkande straffas för medverkan till det oaktsamma brottet, vilket såle-
des är ett annat brott än för vilket gärningsmannen döms.50 Den domineran-
de uppfattningen i litteraturen är att medverkan till oaktsamhetsbrott enbart 
kräver oaktsamhet av den medverkande.51 
 
Vid prövningen av den subjektiva täckningen för medverkansansvar måste 
en uppdelning göras mellan medverkanshandlingen (främjandet) och hu-
vudbrottet. Den medverkande måste uppfylla kravet på uppsåt eller oakt-
samhet till såväl främjandet som den konkreta gärning som är huvudbrottet. 
Vid en brottslig gärning där det subjektiva kravet i brottsbeskrivningen är 
uppsåt krävs således att den medverkandes uppsåt (åtminstone likgiltighets-
uppsåt) täcker det faktum att han har främjat gärningen med råd eller dåd. 
För straffansvar krävs således att medhjälparen har uppsåt i förhållande till 
de faktiska omständigheter som utgör underlag för bedömningen av om ett 
främjande föreligger. Det krävs vidare att den medverkande har haft uppsåt i 
förhållande till huvudbrottet,52 det vill säga till de omständigheter av objek-
tiv betydelse som konstituerar huvudgärningen.53 Uppfyller den medver-

                                                 
47 Suzanne Wennberg, Samarbete med okända gärningsmän, Festskrift till Madeleine 
Leijonhufvud, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007 (s. 417-427), s. 417. 
48 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 467. 
49 SOU 1996:185, s. 196. 
50 L. Holmqvist m.fl., s. 23:56. 
51 Denna mening företräds av bl.a. N. Jareborg, O. Hoflund, samt i Brottsbalkskommenta-
ren och Straffansvarsutredningen.  I. Strahl som företräder en motsatt åsikt menar att ”vare 
sig det ifrågakommande straffbudet fordrar uppsåt eller oaktsamhet torde för medverkans-
ansvar krävas, att främjandet sker uppsåtligen”. se Ivar Strahl, Allmän straffrätt i vad angår 
brotten, Lund: PA Norstedts & söners förlag, 1976, s. 254. I straffansvarsutredningen 
anförs dock att denna fråga i praktiken är av underordnad betydelse, eftersom medverkan 
till ett oaktsamhetsbrott ofta bedöms som gärningsmannaskap, se SOU 1996:185, s. 188. 
52 L. Holmqvist m.fl., s. 23:57. 
53 SOU 1996:185, s. 197. 
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kande kravet på uppsåt endast i förhållande till en del av den gärning han 
har främjat, kan han inte dömas för medverkan till denna gärning.54 
 
För var och en av de medverkande görs en prövning av hur långt dennes 
uppsåt eller oaktsamhet sträcker sig i förhållande till huvudgärningen, och 
detta sätter den yttre ramen för straffansvaret för just den personen.55 Där-
emot behöver han inte själv anse sig ha främjat gärningen, än mindre hand-
lat i syfte att främja den brottsliga gärningen.56 

4.2.3 Medverkansobjektet 
En grundläggande förutsättning för medverkansansvar är att det finns något 
att medverka till – en huvudgärning, även kallad medverkansobjektet.57 Det 
straffbara som man kan medverka till enligt svensk rätt är en otillåten gär-
ning; den gärning som har begåtts måste således uppfylla kravet dels på 
brottsbeskrivningsenlighet dels rättsstridighet, dvs. att det inte förelegat 
någon rättfärdigande omständighet. Syftet med att konstruera ett medver-
kansobjekt är att ge den yttre ram för ansvar som kan komma i fråga för 
gärningsmän och andra medverkande.58 På ett teoretiskt plan är alla de 
otillåtna gärningar som gärningsmannen har begått av relevans, även sådana 
som vid en bedömning enligt konkurrensläran sorteras bort. Skälet till detta 
är att medverkansansvaret är självständigt i den meningen, att den medver-
kande mycket väl kan dömas för medverkan till något annat brott än det för 
vilket gärningsmannen döms.59 
 
Vid ett främjande ska uppsåtet eller oaktsamheten hänföra sig till både 
medverkansobjektet och medverkansgärningen. Uppsåtet eller oaktsamheten 
måste avse ett medverkansobjekt, som åtminstone i viss mån är individuali-
serat till sin typ och konkreta utformning i tid och rum.60 Om en gärnings-
man utför en konkret gärning som uppfyller rekvisiten i ett straffbud, och 
det inte föreligger någon omständighet som ursäktar gärningen (t.ex. nöd-
värn) har ett medverkansobjekt skapats.61 Det är tillräckligt för främjande-
ansvar att en otillåten gärning föreligger; det krävs alltså inte att något per-
sonligt ansvar kan utkrävas av gärningsmannen. Om gärningsmannen inte 
har handlat med uppsåt eller oaktsamhet och något straffrättsligt ansvar 
därmed inte föreligger, kan en medverkande ändå vara straffansvarig, efter-

                                                 
54 L. Holmqvist m.fl., s. 23:58. Detta framgår av NJA 1963:574 vilket refereras nedan 
(kapitel 6.1). 
55 SOU 1996:185, s. 196. 
56 SOU 1996:185, s. 197. 
57 Av t.ex. N. Jareborg och C. E. Herlitz tillämpad term. I. Strahl använder i stället begrep-
pet tilldragelse. 
58 SOU 1996:185, s. 185. 
59 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 467. 
60 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 475. 
61 C. E. Herlitz, s. 285. De osjälvständiga brottsformerna förberedelse, stämpling och försök 
till brott kan utgöra ett medverkansobjekt. Även medverkan till annan medverkanshandling 
är straffbart. 
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som denne ska bedömas efter det uppsåt eller oaktsamhet som ligger honom 
till last.62 
 
För att någon ska kunna dömas för anstiftan eller medhjälp till en fullbordad 
gärning krävs att gärningsmannens handlande har passerat den s.k. fullbor-
danspunkten. Om gärningsmannen hejdas dessförinnan, men efter det att 
han har passerat den s.k. försökspunkten, kan inte någon av de medverkande 
dömas för mer än medverkan till försök.63 Straffansvaret för samtliga med-
verkande är således beroende av hur huvudgärningen konstrueras. Omstän-
digheter som härvid är avgörande betecknas som omständigheter av objektiv 
betydelse. Dessa utgörs inte endast av de objektiva förutsättningar som 
framgår av brottsbeskrivningen utan även av subjektiva överskott och andra 
överskjutande uppsåtsrekvisit. Det subjektiva överskottets inverkan på 
medverkansobjektet beror på att det kan ha en avgörande betydelse för 
vilken huvudgärning som anses begången, t.ex. krävs för ansvar för stöld 
inte att faktisk tillägnelse sker utan det är tillräckligt att gärningen begåtts 
med tillägnelseuppsåt. Även faktorer som medför att en brottslig gärning 
hänförs till en viss svårhetsgrad är att bedöma som omständigheter av objek-
tiv betydelse. Vidare ingår i denna kategori även de objektiva ansvarsfri-
hetsgrunderna. Om t.ex. den som begått gärningen handlat i nöd eller nöd-
värn, anses inte någon rättsstridig gärning ha ägt rum. Därför kan inte heller 
ett straffrättsligt ansvar för en medverkande till en sådan gärning komma i 
fråga; detta gäller oavsett om den medverkande kände till att det rörde sig 
om en nödvärnssituation eller ej.64 
 
En mer osäker fråga avser vem som kan skapa medverkansobjektet. Pro-
blemet rör således frågan om det är en förutsättning för medverkansansvar, 
att medverkansobjektet är skapat av gärningsmannen eller om alla medver-
kande kan vara med och skapa detta. Herlitz menar att det är nästintill omöj-
ligt att dra några säkra slutsatser avseende vem som kan skapa ett medver-
kansobjekt eftersom stor osäkerhet råder på området. Med hänsyn till den 
otydlighet som accepteras i domar, menar han emellertid att medverkansob-
jektet torde kunna skapas av alla dem som tar del i händelsen.65 Enligt den-
na mening måste därför inte gärningsmannen ha utfört hela den otillåtna 
gärningen själv, utan alla de som har främjat gärningen kan bidra med rek-
visit så att dessa sammantaget bildar ett medverkansobjekt. Det finns olika 
åsikter om hur denna fråga ska lösas; detta är emellertid inte något som 
närmare kommer att utredas i denna uppsats. 
 

                                                 
62 C. E. Herlitz, s. 284 f. 
63 SOU 1996:185, s. 185. 
64 SOU 1996:185, s. 185 f. 
65 C. E. Herlitz, s. 288.  
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5 Medhjälpsansvar 
Enligt 23 kap. 4 § BrB fordras för att medverkan ska föreligga, att den 
medverkande har främjat den brottsliga gärningen med råd eller dåd; med-
verkan kan alltså vara antingen fysisk eller psykisk. Enligt förarbetena ska 
detta tolkas så att medverkansgärningen har ”övat inflytande på händelseut-
vecklingen i brottsfrämjande riktning, vore det så än blott genom att styrka 
de andra i deras brottsliga beslut”.66 
 
Enligt Wennberg är den typiske medhjälparen någon som kan solidarisera 
sig med brottet men som ändå inte tar något ansvar för brottets utförande. 
Hon uttrycker det så, att medhjälparen så att säga inte är med och ”härskar 
över gärningsförloppet” i den meningen. Medhjälparens bidrag kan visser-
ligen i något fall vara av avgörande betydelse för brottets tillkomst. Men 
dennes främjande är ändå att betrakta som medhjälp, så länge han inte tar 
något ansvar för brottets utförande och därför ställer sig utanför själva gär-
ningen. Det är inte av någon avgörande betydelse om medhjälparen befunnit 
sig på brottsplatsen när gärningen begicks, då Wennberg menar att även en 
främjare som närvarar på brottsplatsen kan ställa sig utanför själva gärning-
en.67 
 
Medhjälpsansvaret är inte accessoriskt till huvudbrottet, men som ovan 
nämnts finns det ändå omständigheter rörande gärningsmannens brott som 
är av den karaktären att det påverkar ansvaret för övriga medverkande. Det 
kan handla om dels den gärning som objektivt kommit till stånd, dels om-
ständigheter som hänför brottet till en viss svårhetsgrad dels ock om gär-
ningen kan rättfärdigas av en ansvarsfrihetsgrund. Omständigheter som 
däremot inte påverkar de övriga medverkandes straffrättsliga ansvar är 
gärningsmannens frivilliga tillbakaträdande, gärningsmannens möjlighet att 
åberopa excess eller straffrättsvillfarelse.68 

5.1 Tidsaspekt 
Som medhjälp bedöms endast sådant handlande som ligger i tiden före eller 
senast samtidigt med huvudgärningen. Detta beror på att man inte anses 
kunna främja ett brott då detta redan har begåtts. Medhjälpsgärningen behö-
ver emellertid inte bestå under hela den tid då den brottsliga gärningen 
utförs.69 Det medför med andra ord inte medverkansansvar att endast utnytt-
ja en av annan frambringad situation, likväl kan andra typer av ansvar 
komma i fråga, exempelvis ansvar för skyddande av brottsling.70  
 

                                                 
66 SOU 1944:69 s. 91. Se även SOU 1996:185 s. 188. 
67 S. Wennberg, Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsmannaskap, 
2002, s. 619. 
68 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 142 f. 
69 Ds 1993:15, s. 25. 
70 17 kap. 11 § BrB. 
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I utredningen Efter Lindome har förklaringen till detta bedömts vara av 
logisk-systematisk art; lagstiftaren har ansett att främjande av en gärning 
helt enkelt inte kan äga rum efter det att gärningen har utförts. I utredningen 
påpekas emellertid att ett främjande inte rent logiskt sett måste ligga i tiden 
före gärningen eller samtidigt med denna; ett främjande torde således vara 
möjligt även efter genomförandet av brottet, det kan handla om att hjälpa 
gärningsmannen att fullfölja sin brottsplan, t.ex. genom att flytta en kropp 
efter ett mord.71 I brottsbalkskommentaren anförs att ett brottsligt föreha-
vande kan anses fortgå även efter det att detta har nått fullbordanspunkten. 
Som exempel nämns att den som efter ett inbrott hjälper en inbrottstjuv att 
bära ut stöldgodset, bör anses ha medverkat till inbrottsstölden, trots att 
stölden fullbordades redan när godset tillgreps.72 
 
Att huvudgärningen är fullbordad betyder inte nödvändigtvis att den är 
avslutad, detta gäller vid perdurerande brott som t.ex. människorov där 
brottet fortsätter att begås även efter det att det har fullbordats. Även vid 
andra brottstyper kan ett relevant glapp föreligga mellan fullbordat och 
avslutat brott.73 Medverkansansvar är således möjligt även efter det att en 
gärning har fullbordats, dock inte när den väl har avslutats.  
 
När det rör sig om fall där någon hjälper till sent i händelseförloppet görs en 
skillnad mellan å ena sidan fall där de deltagande i förväg gemensamt plane-
rat att medhjälparen ska träda in vid en viss tidpunkt, vilket i så fall pekar 
mot ett medhjälpsansvar, och å andra sidan fall där sådan planering inte 
förekommer.74 
 
I många fall kan det vara svårt att avgöra om en medverkansgärning som har 
företagits i nära anslutning till ett brotts fullbordan, ska bedömas antingen 
som medhjälp eller som ett utnyttjande av en redan uppkommen situation 
eller slutligen som en efterföljande hjälp. I sistnämnda fall kan endast ansvar 
för häleri eller skyddande av brottsling bli aktuellt. Om däremot ett avtal om 
efterföljande hjälp har slutits redan innan den brottsliga gärningen företas 
anses dock medverkan föreligga.75 

5.2 Främjande genom råd eller dåd 
Alla former av medverkan innebär att man främjar annans gärning med råd 
eller dåd. Uttrycket är en kvarleva från 1864 års strafflag och härmed avses 
att främjandet ska ha skett genom fysiska eller psykiska medel.76 Lagstifta-
rens val av ordet ”dåd” kan föranleda misstanke om att endast medverkan 
genom handling skulle vara möjlig. Såväl ”dåd” som ”gärning” behöver 

                                                 
71 Ds 1993:15, s. 57.  Se även NJA 1949 s. 529 i vilket en man dömdes för medverkan till 
rån. Efter att rånet fullbordats av annan, tog mannen emot den rånades portmonnä från 
gärningsmannen. Brottet ansågs inte avslutat, trots att det var fullbordat. 
72 L. Holmqvist m.fl., s. 23:55. 
73 C. Lernestedt, s. 75 f. 
74 C. Lernestedt, s. 76 f. 
75 SOU 1996:185, s. 190, se även M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 111 f. 
76 SOU 1996:185, s. 187. 
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emellertid inte förstås som liktydigt med handling. Man har därför någon 
gång dragit den slutsatsen att det inte kan anses finnas något principiellt 
hinder mot att medverkan sker genom underlåtenhet.77  
 
När det gäller innebörden av kravet på främjande har olika tolkningar före-
slagits och någon helt entydig uppfattning om vad som är gällande rätt i 
detta hänseende förefaller således inte finnas. Enligt normalt språkbruk 
främjas en gärning, när någon har gjort något som underlättar eller som i 
varje fall har varit ägnat att underlätta gärningens utförande.78 Wennberg 
och Leijonhufvud menar att en sådan begränsning av uttrycket skulle med-
föra en bevisproblematik i rättstillämpningen. Det förefaller råda enighet om 
att uttrycket främja i den mening som avses i 23 kap. 4 § BrB inte kan tolkas 
så snävt och att obehövlig medverkan inte utesluts från vad som kan utgöra 
ett främjande.79 Med den valda tolkningen av uttrycket slipper åklagaren att 
i varje konkret fall bevisa att det aktuella främjandet faktiskt underlättat 
gärningen.80 
 
Att ett främjande av en gärning är straffbart såsom medverkan, även om 
detta inte är en betingelse för att gärningen ska komma till stånd, medför att 
även den som endast obetydligt bidragit till den brottsliga gärningen kan 
drabbas av medverkansansvar.81 Medverkansgärningen behöver sålunda inte 
vara av avgörande betydelse för att den brottsliga effekten ska inträda. I ett 
exempel i litteraturen menas att en person kan fällas för medhjälp till stöld 
när denne står utanför det hus där inbrott begås och genom ett fönster tar 
emot i och för sig redan fullbordat tillgripna saker.82 I motiven nämns även 
att flera personer som håller vakt kan göra sig skyldiga till ett främjande, 
trots att endast en enda person skulle vara tillräcklig för att fullgöra uppgif-
ten.83 Enligt brottsbalkskommentaren står det klart, att den som vid en av 
flera planerad brottslig gärning, utför en uppgift som tilldelats honom, måste 
anses ha medverkat till gärningen; detta gäller oavsett om den eller de andra 
fäst sådan vikt vid dennes medverkan att de inte utan denna skulle ha ge-
nomfört den planerade gärningen.84  
 
En handling som varken fysiskt eller psykiskt har haft någon betydelse för 
brottets tillkomst är emellertid inte att anse som medverkan. Således kan 
den som, gärningsmannen ovetande, håller vakt vid en brottsplats inte straf-
fas för medverkan, om vakthållningen i verkligheten var obehövlig. Enligt 
motiven är anledningen till detta att det inte ”gärna kan komma i fråga att 
straffa en yttring av en brottslig vilja oberoende av på vad sätt det avsedda 
brottet kommit till stånd och således även om brottets tillkomst icke stått i 
något samband med viljeyttringen”.85 
                                                 
77 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 484. 
78 SOU 1996:185, s. 187. 
79 SOU 1996:185, s. 187. 
80 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 133. 
81 L. Holmqvist m.fl., s. 23:53. 
82 C. Lernestedt, s. 75. 
83 SOU 1944:69, s. 90 f. 
84 L. Holmqvist m.fl., s. 23:52. 
85 SOU 1944:69, s. 91. 
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I doktrin och praxis finns företrädare för uppfattningen att begreppet främ-
jande i medverkansbestämmelsen även täcker handlingar som inte på något 
sätt har underlättat gärningens utförande. Strahl har t.ex. uttryckt sig så här: 
”Att medverkanshandlingen skall vara ett främjande betyder inte, att den 
måste vara till nytta för den med vilken medverkan sker. Det är gärningen 
som skall främjas och denna, den konkreta tilldragelsen, främjas vad än den 
gjort som verksamt bidragit till att tilldragelsen blivit sådan den blev”.86 
Den som sökt främja (i betydelsen underlätta) gärningen ska enligt denna 
mening behandlas på samma sätt som den som faktiskt har främjat (under-
lättat) gärningen. Främjande ska förstås även i en vidare mening; det skulle 
till och med kunna anses innefatta ett försvårande av gärningen.87 Hoflund 
har i stället förespråkat en mer restriktiv tolkning av begreppet främja. 
Enligt honom borde det för medverkansansvar krävas att det brottsliga 
resultatet har gynnsamt påverkats av den medverkandes handlande.88 Herlitz 
menar att vad som i det enskilda fallet ska anses utgöra straffbar medhjälp 
många gånger är kontroversiellt, men enligt hans mening kan det sträcka sig 
alltifrån att ropa ett uppmuntrande ord till att göra något som var nödvändigt 
för att brottet skulle kunna förövas. 89 
 
Beträffande gränsdragningen mellan straffbart och straffritt kan man alltså 
konstatera att ett främjande som varken fysiskt eller psykiskt har övat infly-
tande på brottets tillkomst eller utförande inte är att anse som medverkan. 
Som exempel härpå nämner Strahl den situationen att någon gillande ställer 
sig att åse ett slagsmål.90 Enligt Wennberg och Leijonhufvud är inte blotta 
närvaron tillräcklig för ett straffbart främjande, om inte på annan grund, så 
på grund av livets regel och människors rätt att röra sig fritt.91 I NJA 1984 s. 
922 menade HD att det inte kan föranleda något medverkansansvar att 
endast närvara på brottsplatsen då ett brott begås, så länge den närvarande 
personen varken fysiskt eller psykiskt har övat inflytande på brottets till-
komst. Detta anses gälla även om den närvarande personen ingår i samma 
grupp eller gäng, som den eller de agerande personerna, och på denna grund 
kan misstänkas vara fullt kapabel att delta i den brottsliga gärningen. Det 
anses inte finnas någon anledning att ställa strängare krav på den närvarande 
personen enbart av denna anledning.92 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det tycks råda en enighet kring att det för 
medhjälpsansvar räcker att någon har deltagit i den rättsstridiga gärningens 
förberedande eller genomförande, och att bidraget som sådant kan vara 
tämligen obetydligt. Däremot är det mer osäkert om medhjälpsgärningen 
                                                 
86 Ivar Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, Lund: PA Norstedts & söners förlag, 
1976, s. 252. 
87 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 133. 
88 Olle Hoflund, Medverkan till brott, Stockholm: Norstedts förlag, 1972, s. 63. 
89 Carl Erik Herlitz, Delaktighet i brott i ljuset av NJA 1992 s 474 – en förvirrad del av 
straffrätten, JT 1996-97, del 1, s. 283. 
90 I. Strahl, s. 281. 
91 S. Wennberg, Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsmannaskap, 
s. 619. 
92 L. Holmqvist m.fl., s. 23:54. 
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måste vara till nytta eller om även försvårande medhjälp kan vara förenad 
med ett straffansvar. Jareborg är en av dem som ställer sig frågande till om 
en så pass vidsträckt kriminalisering verkligen är motiverad. Han menar att 
det i praktiken blir tillfälligheter som avgör om ansvar utkrävs, åtminstone 
vid annat än mycket allvarliga brott.93 

5.2.1 Särskilt om psykisk medhjälp 
Den som endast har varit närvarande då ett brott begås, men som varken 
fysiskt eller psykiskt har övat inflytande på brottets tillkomst, kan inte dö-
mas för medhjälp.94 Ett främjande kan bestå både i råd (uttalandet av ord) 
eller dåd (t.ex. att vara närvarande vid gärningen).95 Det är tillräckligt att 
medhjälparen genom sin medverkan stärker gärningsmannen i dennes upp-
såt att begå ett brott.96 Den som har försökt råda gärningsmannen om hur en 
gärning ska begås kan straffas för medhjälp, även i det fall att rådet inte 
följs; rådet kan nämligen ses som en uppmuntran till den gärning som fak-
tiskt utförs.97 
 
Psykisk medhjälp kan förmedlas genom tystnad eller passivitet. Ett med-
hjälpsansvar förutsätter emellertid att motparten har uppfattat det budskap 
som medhjälparen genom sin passivitet förmedlar.98 Eftersom ett främjande 
inte måste vara en betingelse för att gärningen ska komma till stånd, behö-
ver inte heller ett främjande genom psykisk påverkan vara kausalt till den 
andres gärning.99 En person kan således straffas för medhjälp, även om den 
brottsliga effekten hade inträffat oberoende av hans medhjälpshandling.100 
Wennberg och Leijonhufvud nämner som exempel att en anställd kan upp-
leva ett psykiskt stöd av att dennes närmaste chef står och tittar på och inte 
ingriper för att förhindra det brott som den anställde är på väg att begå.101 
 
I straffansvarsutredningen pekar man på att gränsen mellan straffbar med-
verkan och straffritt handlande i viss mån är subtil, särskilt vid psykisk 
medhjälp. En viss begränsning anses dock ligga i vad som i litteraturen 
betecknas som livets regel. Att med gillande min åse ett slagsmål eller 
djurplågeri anses alltför obetydligt för att kunna utgöra ett främjande (ge-
nom uppmuntran).102 Med åberopande av livets regel anser Strahl att perso-
nen ska gå fri från straffansvar. Det är fallet då ett främjande är så alldagligt 
och oskyldigt att ingen skulle komma på tanken att personen skulle straffas 
för gärningen.103 Jareborg är av den uppfattningen att personens agerande i 

                                                 
93 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 469. 
94 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 135. 
95 Detta utan att man därmed förmår gärningsmannen att begå gärningen, vilket i stället 
skulle vara att bedöma som anstiftan. 
96 L. Holmqvist m.fl., s. 23:53. 
97 SOU 1996:185 s. 193. 
98 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, s. 137. 
99 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 484. 
100 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s 45 f. 
101 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 41. 
102 SOU 1996:185 s. 189. 
103 I. Strahl, s. 408. 
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dessa fall är alltför obetydligt för att överhuvudtaget kunna utgöra ett främ-
jande.104 Strahl menar att livets regel medför att handlingen är straffri och 
torde således vara av den uppfattningen att det ändå rör sig om ett främjan-
de.105 På olika grunder kommer de alltså fram till att situationen inte är 
straffbar. 
 
Att mer aktivt påverka händelseförloppet innebär däremot ett sådant främ-
jande som kan grunda medverkansansvar genom att det innefattar ett styr-
kande av gärningsmannens uppsåt.106 Det torde krävas att gärningsmannen 
uppfattar medverkan som en uppmuntran eller som en hjälp som medhjälpa-
ren faktiskt vill bidra med.107 Om den som närvarar på brottsplatsen utan att 
ha deltagit i brottets utförande har ingått en överenskommelse med övriga 
deltagare om utförande av brottet, kan denne hållas ansvarig som medhjäl-
pare. Detta ses som en form av psykisk medhjälp då de som träffar överens-
kommelsen kan stärka varandras motivation att begå brottet.108 

5.2.2 Medhjälp genom underlåtenhet  
Till skillnad från många andra rättssystem finns det enligt svensk rätt inte 
någon generell skyldighet att ingripa för att förhindra brott eller att ens 
anmäla eller på annat sätt avslöja brott.109 En sådan ordning har ansetts ställa 
alldeles för stora krav på enskilda individer.110  
 
Att psykisk medhjälp kan tänkas förmedlas genom tystnad eller passivitet 
innebär inte en tillämpning av principerna för oäkta underlåtenhetsbrott. 
Psykisk medhjälp förutsätter att gärningsmannen kan utläsa ett budskap ur 
en annan persons underlåtenhet.111 I detta fall kan man säga att underlåten-
heten fungerar som ett sorts kommunikationsmedel, och det fordras inte 
någon handlingsplikt för att den medverkande ska kunna hållas straffrättsligt 
ansvarig.  
 
Om det däremot handlar om andra typer av främjanden genom underlåtenhet 
uppställs samma principer som gäller för s.k. oäkta underlåtenhetsbrott. 
Straffbarheten förutsätter i sådana fall att den underlåtande har haft en hand-
lingsplikt eller intagit en relevant garantställning.112 Rättspliktsteorin eller 
                                                 
104 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 470. 
105 I. Strahl, s. 408. 
106 SOU 1996:185 s. 189. 
107 SOU 1996:185 s. 193. 
108 S. Wennberg, Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsmannaskap, 
2002, s. 619. 
109 Ds 1993:15, s. 26. En plikt att hindra att annan begår brott åläggs endast i vårdnadsför-
hållanden, se 23 kap. 6 § 2 st. BrB, jfr med 387 § Norska strafflagen vilken stadgar en 
straffsanktionerad skyldighet att avvärja olyckor om det finns fara för människoliv, se Ds 
1993:15, s. 59. 
110 Det finns dock för ett fåtal utvalda brott en möjlighet att enligt 23 kap 6 § 1 st. BrB 
straffa en person som underlåtit att i tid anmäla eller på annat sätt avslöja ett sådant brott 
som är å färde, när det kan ske utan fara för honom själv eller hans närmaste. 
111 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 137. 
112 S. Wennberg, Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsmannaskap, 
2002, s. 619. 
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garantläran innebär att personkretsen begränsas till den eller de personer 
som har haft en särskild förpliktelse att utföra en viss handling eller som har 
befunnit sig i garantställning, vilket innebär att inte vem som helst kan bli 
ansvarig för främjande genom underlåtenhet.113 
 
När det gäller fysisk medhjälp genom underlåtenhet, menar Jareborg att 
utrymmet för medhjälpsansvar i praktiken är litet. Denne anser att det för 
det första krävs att medhjälparen befinner sig i garantställning enligt läran 
om oäkta underlåtenhetsbrott och för det andra att ett fysiskt främjande 
genom underlåtenhet måste medföra att den gärning vartill medhjälp sker 
måste underlättas. Begreppet främjande passar annars inte in på en underlå-
tenhet, eftersom det motsatta skulle innebära att den medverkande faktiskt 
gör det som åligger denne.114 I motiven anförs att ett främjande kan ske 
genom underlåtenhet; ett exempel på detta är att en portvakt underlåter att 
låsa en port i syfte att underlätta för en tjuv att ta sig in och stjäla.115  
 
Huruvida det å andra sidan faktiskt är möjligt att medverka till underlåten-
hetsbrott är omtvistat. Strahl har å sin sida hävdat att en underlåtenhet inte 
är en tilldragelse och således inte en gärning till vilken man kan medver-
ka.116 Jareborg anser däremot att både anstiftan och psykisk medhjälp, ex-
empelvis i form av uppmuntran, kan avse ett underlåtenhetsbrott.117 Efter-
som detta inte torde vara en vanligt förekommande företeelse berörs inte 
detta närmare i uppsatsen. 

5.2.3 Motverkande medhjälp 
Den dominerande uppfattningen är att ett främjande kan ske trots att brottets 
genomförande motverkas. I princip kan det räcka att vederbörande har 
deltagit i den rättsstridiga gärningens förberedande eller genomförande, och 
bidraget som sådant kan vara tämligen obetydligt.118 En förutsättning är 
emellertid att vederbörande inte deltar i syfte att faktiskt motverka att brottet 
kommer till stånd. Det framhålls att en sådan ordning skulle kunna innebära 
att rättsordningen motarbetar sig själv.119 
 
Enligt Holmqvist m.fl. kan det dock vara svårt att påstå att en person har 
främjat ett brott i de fall han direkt försvårat brottets utförande.120 Enligt 
Hoflund finns inte fullgoda skäl för att som medhjälp kriminalisera förfa-
randen som ”ersatt en svår skada med en mindre svår eller som försvårat 
utförandet av ett planerat brott”, eftersom det som ovan nämnts, enligt 
honom, krävs att medverkanshandlingen har haft en gynnsam påverkan på 
det brottsliga resultatet.121 Strahl, som företräder en motsatt ståndpunkt, 
                                                 
113 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 42. 
114 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 485. 
115 SOU 1944:66, s. 100 f. 
116 I. Strahl, s. 248.  
 117 Nils Jareborg, Straffrättens ansvarslära. Uppsala: Iustus förlag, 1994, s. 128. 
118 N. Jareborg, 1994, s. 110. 
119 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 469. 
120 L. Holmqvist m.fl., s 23:52. 
121 O. Hoflund, s. 63. 
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menar att ett främjande föreligger, så snart den medverkande bidragit till att 
den konkreta tilldragelsen blivit sådan den blev122; vilket naturligt också 
innefattar ett motverkande.  
 
Om någon medvetet motarbetat ett brott kan denne inte vara straffansvarig, 
eftersom han inte uppfyller kravet på uppsåtligt främjande. Begreppet främ-
ja i lagtexten inbegriper visserligen även att motarbeta, men medverkansan-
svaret brister då den subjektiva täckningen prövas – ett uppsåt att motarbeta 
kan inte vara ett uppsåt att främja.123  
 
Lernestedt uttalar att vad som i praktiken är ett försvårande eller ett motar-
betande utgör ett främjande, såvida viljan finns att i normalspråklig betydel-
se främja.124 Strahl har motiverat detta på följande sätt: ”Det är gärningen 
som skall främjas och denna, den konkreta tilldragelsen, främjas vad än den 
gjort som verksamt bidragit till att tilldragelsen blivit sådan den blev. Den 
som räckt inbrottstjuven ett så dåligt verktyg, att denne efter att ha försökt 
bryta upp låset med detta måste använda ett annat, har främjat inbrottsstöl-
den sådan denna blev, likaså den som biträtt inbrottstjuven men gjort det så 
fumligt att låset gått i baklås och måste brytas upp”.125 Detta kan motiveras 
så att oavsett om den fysiska hjälpen inte var till faktisk hjälp, så manifeste-
rar själva ambitionen att hjälpa i många fall ändå ett psykiskt stöd till gär-
ningsmannen, vilket torde vara tillräckligt för medhjälpsansvar.126 Att den 
fysiska medhjälpshandlingen misslyckas kan således ändå anses ge gär-
ningsmannen en skjuts i dennes uppsåt då medhjälpshandlingen tyder på ett 
stöd från den medverkande. 

5.2.4 Främjandeansvarets yttre gränser 
Medverkansansvaret kan förutom vid fullbordade brott även komma i fråga 
vid straffbart försök och straffbar förberedelse eller stämpling. Även försök 
till medhjälp kan i vissa fall medföra straffrättsligt ansvar då det kan ses 
som förberedelse, men i övrigt framhålls i straffansvarsutredningen att 
försök till medverkan inte är straffbart.127 
 
Åsikterna i praxis går isär avseende vilka brott det är möjligt att straffbart 
medhjälpa till. Jareborg är av den meningen att det går att straffbart med-
hjälpa inte endast till fullbordade brott utan även till medhjälp och anstif-
tan.128 Wennberg menar att endast främjande av viss gärning är belagt med 
straff enligt 23 kap. 4 § BrB.129 Det är således inte straffbart att förbereda ett 
främjande eller försöka främja ett brott. Praxis förefaller huvudsakligen gå 
                                                 
122 I. Strahl, s. 252. 
123 L. Holmqvist m.fl., s. 23:52. 
124 C. Lernestedt, s. 72. 
125 I. Strahl, s. 252 f. 
126 C. Lernestedt, s. 72. 
127 SOU 1996:185, s. 200. 
128 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 456. 
129 Suzanne Wennberg, Från Malexander till Sambandscentralen – fördelar och farhågor 
med dömande i medgärningsmannaskap respektive medfrämjandeskap, JT 2002-03, (s. 
592-611), s. 598. 
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på samma linje som Wennbergs men verkar inte vara helt klarlagd i fråga 
om vad som är gällande rätt.130 

                                                 
130 C. Lernestedt, s. 76. 
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6 Rättsfallsstudie 
Lindome-fallet131 har fått stor uppmärksamhet både medialt och i doktrin; 
det har av många ansetts stötande att två män gick fria från mord, trots att 
det var klarlagt att någon av dem var den faktiska gärningsmannen. NJA 
1992 s. 474, eller det s.k. pinnstolsfallet, har angetts som en första reaktion 
på Lindome, eller möjligen som ett slags reaktion på allmänhetens reaktion 
på Lindome.132 I detta fall var det styrkt att A hade huggit mot C med kniv 
ett antal gånger, dock inte att det rörde sig om det direkt dödande knivhug-
get. Beträffande B var det endast styrkt att han hade deltagit i angreppet mot 
C med en stol. I TR dömdes A för grov misshandel, medan B friades, en 
dom som sedermera kom att ändras i HovR då A dömdes för försök till dråp 
medan B dömdes för medhjälp till försök till dråp. HD däremot dömde de 
båda tilltalade för dråp. 
 
Som ovan nämnts har det hävdats att det finns en ökad benägenhet att döma 
personer för medhjälp i stället för att fria dem; Lindome-fallet har av några 
ansetts avgörande för denna utveckling. Enligt regeringen är det viktigt för 
rättsmedvetandet att stötande resultat i rättskipningen undviks.133 Claes 
Lernestedt menar emellertid att medverkansstadgandet och dess förarbeten 
alltsedan ikraftträdandet gett ett formellt utrymme för frimodiga tolkning-
ar.134 Avsikten med denna praxisgenomgång är att först ge en kort tillbaka-
blick, för att sedan titta närmare på hur medhjälp bedöms. Fallen berör olika 
brott, men då främjandeansvaret ofta diskuteras i allmänna termer torde 
detta sakna betydelse för bedömningen av var gränsen mellan straffbar och 
straffri medhjälp går. 

6.1 En tillbakablick 
Nedan följer en kort presentation av tre fall som rör frågan om när straff-
rättsligt medhjälpsansvar ska anses föreligga. Anledningen till att de tagits 
med i denna studie trots att det har gått avsevärd tid sedan de avgjordes, är 
att de fortfarande hänvisas till, både i praxis och i doktrin; de bedömningar 
och slutsatser som görs i fallen torde således fortfarande anses ha ett värde 
som inte är helt obetydligt.  

6.1.1 NJA 1963 s. 574 

NJA 1963 s. 574 är av många känt som det s.k. rockfallet och tas ofta som 
exempel för att belysa att även en ringa medhjälpsaktion kan medföra ett 
straffrättsligt medhjälpsansvar.  
 

                                                 
131 RH 1991:51. 
132 C. Lernestedt, s. 82 f. 
133 se SOU 1996:185, s. 40. 
134 C. Lernestedt, s. 59 ff. 
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En man, A, var i sällskap med sina två vänner, B och C, och mötte på vägen 
en man D. A misshandlade och rånade den mötande D, varvid även B hjälp-
te till. A och B dömdes för rån respektive medhjälp till rån. Fråga var om 
även C skulle anses ha främjat gärningen. A hade omedelbart före misshan-
deln överlämnat sin rock åt C; han höll denna under hela den tid som miss-
handeln pågick. Rådhusrätten, vars domslut sedermera fastställdes av HD, 
anförde att då C tog emot rocken, måste han med hänsyn till omständighe-
terna ha insett att A hade för avsikt att misshandla D. C har ändå kvarstannat 
på platsen och iakttagit händelsen samt lämnat platsen först i sällskap med 
A och B. HD kom fram till att C skulle dömas för medhjälp, även om den-
nes medverkan var av mindre mån. C dömdes endast för medhjälp till miss-
handel, då hans uppsåt inte täckte tillgreppet. 
 
En ledamot i HD ville frikänna C med motiveringen att det dels inte var 
visat att han haft uppsåt att främja misshandeln genom att ta emot och hålla 
rocken, dels inte var styrkt att C:s närvaro inverkat på händelseutvecklingen 
i brottsfrämjande riktning. 
 
Av fallet tydliggörs vad HD bedömt utgöra gränsen mellan straffbar och 
straffri medverkan. Den omständigheten att C håller A:s rock gör det lättare 
för A att utföra misshandeln. Man kan möjligen anse att C:s deltagande 
egentligen inte har inneburit någon hjälp av betydelse. Domstolen har inte 
närmare gått in på om det endast är den omständigheten, att C tar emot och 
håller A:s rock, som medför att främjande anses föreligga; det kan tänkas att 
främjandeansvaret skulle kunna ha grundats på att C:s blotta närvaro har 
haft en psykisk inverkan på gärningsmännen och således stärkt dem i deras 
uppsåt. Att C stannat kvar och hållit A:s rock under misshandeln har därmed 
manifesterat ett sådant psykiskt stöd till gärningsmännen, att det har ansetts 
motivera ett medhjälpsansvar.135 
 
Den dominerande uppfattningen är att den som, utan koppling till gärnings-
mannen, endast gillande ställer sig och iakttar vad som sker, inte ska kunna 
hållas ansvarig för medhjälp.136 Leijonhufvud och Wennberg har uttalat sig 
om fallet och menar att om det inte hade varit en kamrat till gärningsman-
nen, utan en utomstående person som tagit emot och hållit rocken, vågar 
man gissa att vederbörande aldrig skulle ha åtalats, och detta även om han 
uppfyllt uppsåtskravet.137 Holmqvist m.fl. framhåller dock att det inte finns 
någon anledning att ställa andra strängare krav på en person av den anled-
ningen att han har ingått i samma gäng som gärningsmannen.138 Detta kan 
möjligen ifrågasättas; det torde finnas större anledning att tro att gärnings-
mannen blir styrkt av att en vän till honom tittar på vid exempelvis dennes 
misshandel av någon, såväl som att denne vän med sin närvaro faktiskt har 
ett uppsåt att främja gärningsmannens handlande. Svårigheten med detta 
resonemang torde vara att ”i ett kamratgäng kan […] gränsen mellan att 
passivt följa med och att genom sin närvaro ge stöd och uppmuntran vara 
                                                 
135 se C. Lernestedt, s. 73. 
136 se I. Strahl, s. 281 och C. Lernestedt, s. 73. 
137 M. Leijonhufvud, S. Wennberg, 2009, s. 134. 
138 L. Holmqvist m.fl., s. 23:54. 
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svår att dra”.139 Vad som krävs är troligtvis att medhjälparens stöd och 
uppmuntran manifesteras på något sätt, t.ex. med ett tillrop eller hjälp med 
rocken.   

6.1.2 RH 1983:23 
A har gjort sig skyldig till rattfylleri och olovlig körning då hon har kört B:s 
bil, varvid B har medföljt som passagerare. B åtalades för medhjälp till 
rattfylleri och tillåtande av olovlig körning. B anförde i TR att han var med-
veten om att A saknade körkort samt att hon hade druckit sprit och därför 
var olämplig som bilförare. B hade själv druckit före körningen. Till en 
början hade han nekat A att köra bilen, men för att undvika bråk gav han så 
småningom efter för hennes tjat och överlämnade bilnycklarna till henne. 
Han hade i och för sig lätt kunnat förhindra körningen genom att återta 
nycklarna. TR fann åtalet mot B styrkt. 
 
B har i HovR uppgivit att A och B:s spritförtäring ägde rum hos C, vilken 
lovat A och B skjuts hem. När A och B skulle åka hem gick A i förväg ut på 
gårdsplanen. Nycklarna hade B lämnat kvar i bilen. Innan B anlänt hade A 
satt sig på förarplatsen i bilen och vänt den. B följde med i bilen för att söka 
förhindra olyckor. HovR anförde att det inte framgår av B:s uppgifter att 
han hade tillåtit A att köra bilen. Den omständigheten att han hade följt med 
i bilen i avsikt att förhindra en olycka föranledde inte till annan bedömning. 
Omständigheterna hade inte heller varit sådana att ansvar skulle ådömas B 
för att han hade underlåtit att hindra körningen.  
 
En ledamot i HovR var av skiljaktig mening. Hon anförde att medverkan till 
brott kan bestå i tillhandahållande av hjälpmedel för brottets utförande. I 
enlighet därmed gör den bilägare som överlämnar förandet av sin bil till en 
alkoholpåverkad person sig skyldig till medhjälp för rattfylleri. För att 
medhjälp ska föreligga fordras inte att medhjälparen är aktiv, t.ex. genom att 
överlämna bilnycklarna, utan det är tillräckligt att denne samtycker. Sam-
tycket behöver uppenbarligen inte vara uttryckligt, utan det räcker att det 
framgår av omständigheterna, exempelvis att denne underlåter att hindra 
körningen, om detta är möjligt. B har uppgivit att han hade möjlighet att ta 
bilnycklarna från A men avstått från det för att undvika bråk. Därigenom har 
han – låt vara motvilligt – samtyckt till att A kört hans bil. Eftersom han var 
medveten om att A på grund av alkoholförtäring var olämplig som bilförare 
och att hon saknade körkort har han således gjort sig skyldig till medhjälp 
till rattfylleri och tillåtande av olovlig körning. 
 
Fallet är intressant på så sätt att det finns en del omständigheter som kan 
tyckas innebära att B:s agerande främjat A:s olovliga gärning. För det första 
rör det sig om B:s bil och av hans utsaga att döma förefaller det ha varit 
möjligt för honom att ta ifrån A bilnycklarna. B:s blotta närvaro och hans 
underlåtenhet att agera eller reagera på det som A gjorde, skulle kunna ses 
som ett psykiskt främjande av dennes gärning. Här brister det möjligen 

                                                 
139 P. Asp, M. Ulväng, N. Jareborg, s. 470. 
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främst i det subjektiva rekvisitet; B:s avsikt har inte varit att främja A:s 
gärning. Den skiljaktiga ledamoten anförde att medverkan kan bestå i till-
handahållande av hjälpmedel för ett brotts utförande, och att ett samtycke 
härvid är tillräckligt. Även om B:s samtycke till att A kört dennes bil är 
motvilligt ska det i sådana fall ses som ett samtycke och enligt den skiljakti-
ga meningen har B således gjort sig skyldig till medhjälp. Möjligen brister 
detta resonemang genom att B inte kan anses ha överlämnat förandet av sin 
bil då A redan innan B kommit fram börjat köra bilen. B har inte ens över-
lämnat sina bilnycklar till A, eftersom dessa var kvarlämnade i bilen. 

6.1.3 NJA 1984 s. 922 
Tre ungdomar A, B och C som tillsammans med föraren D, en annan ung-
dom E och några flickor åkte omkring i en bil, har gjort sig skyldiga till 
misshandel. Föraren stannade först bilen vid ett tillfälle då A, B, C och E 
lämnade bilen, varvid alla utom E sprang efter och misshandlade några 
fotgängare. A, B och C hämtades sedan upp av D. En stund senare då de åter 
passerade några fotgängare, stannade föraren bilen på nytt. Denna gång 
lämnade A, B och C bilen och utsatte fotgängare för misshandel.  
 
HD konstaterade att ett främjande visserligen kan vara straffbart, även om 
det inte har varit en betingelse för att brottet skulle komma till stånd. En 
handling som varken fysiskt eller psykiskt har övat inflytande på brottets 
tillkomst är emellertid inte att anse som medverkan. Fråga uppkom bland 
annat om E gjort sig skyldig till medhjälp. HD framhöll att det inte har 
påståtts att E, innan bilen stannade vid det första tillfället, uppmanade de 
andra till misshandel eller styrkte dem i något misshandelsuppsåt. Även 
hans fortsatta agerande får ses i ljuset av att det inte var fråga om en plane-
rad aktion. Han gick visserligen ur bilen vid det första tillfälle då bilen 
stannades men medverkade inte i förföljandet av de ungdomar som utsattes 
för misshandeln. Efter en kort stund satte han sig återigen i bilen och bad 
föraren, D, att köra efter A, B och C. E anses dock i så hög grad ha stått 
utanför det händelseförlopp som innefattade misshandeln, att han inte, trots 
denna uppmaning kan anses ha gjort sig skyldig till någon straffbar medver-
kan. 
 
Avseende föraren D framhåller HD att dennes åtgärd att stanna bilen före 
den första misshandeln i och för sig har medverkat till denna. Även avseen-
de D påverkas bedömningen av att misshandeln inte förefaller ha planerats. 
Hans åtgärd att stanna bilen före den första misshandeln bedöms inte som 
straffbar medhjälp eftersom det inte ansågs visat att han insåg att övriga 
passagerare hade för avsikt att inleda ett slagsmål då han blev uppmanad att 
stanna bilen. Under den fortsatta bilfärden har han dock fått klart för sig att 
misshandel hade förövats. Då han åter uppmanades att stanna, såg han också 
de personer som sedan misshandlades. HD menade därmed att de samman-
tagna förhållandena var sådana att D vid det tillfället måste ha insett vad 
som skulle komma att inträffa om han stannade bilen. Genom att stanna 
bilen vid det andra tillfället har han därmed gjort sig skyldig till medhjälp 
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till misshandel. HD anförde dock att han endast bör anses ha medverkat i 
mindre mån.  
 
I avgörandet framhålls att man i allmänhet torde kunna undvika att det 
straffbara området blir alltför vidsträckt genom tillämpning av 23 kap. 5 § 
BrB eller genom hänvisning till vad som kan kallas livets regel. 
 
Det förefaller rimligt att E inte kan anses ha främjat de övrigas gärningar. 
En handling som varken fysiskt eller psykiskt har haft någon betydelse för 
brottets tillkomst är inte att anse som medverkan. Att E vid det första tillfäl-
let stigit ur bilen har troligtvis inte stärkt gärningsmännen i deras uppsåt att 
misshandla. Inte heller dennes uppmaning till föraren att följa efter gär-
ningsmännen kan ha haft någon betydelse för gärningens genomförande. 
HD:s bedömning avseende föraren D synes befogad; så snart en person har 
vetskap om vad som är i görningen och tar del i händelseförloppet på det 
sätt som föraren D gjorde vid det andra stoppet, torde detta innebära ett 
främjande av gärningsmännens brottsliga förehavande. 

6.2 En utveckling i praxis 
Som ovan nämnts finns det få avgöranden som berör den nedre gränsen för 
medverkan. Diskussionen i praxis rör allt som oftast i stället om en person 
är straffrättsligt ansvarig som gärningsman i utvidgat gärningsmannaskap 
eller inte. Medhjälp förefaller således vara en rubricering som är möjlig att 
falla tillbaka på för det fall medgärningsmannaskap inte går att styrka. Ned-
an följer en redogörelse för några av de avgöranden där en diskussion har 
förts avseende om främjande genom råd eller dåd kan anses föreligga; fokus 
ligger därför främst på den del i avgörandet som avser just detta. I det första 
fallet diskuteras under vilka förutsättningar medhjälp till grovt rattfylleri kan 
anses föreligga – en jämförelse kan alltså göras med ovan refererade NJA 
1984 s. 922. Det andra fallet rör frågan om en person anses olovligt bruka 
en bil då denne följer med i en av annan tillgripen bil. Ett av fallen avser 
medhjälp till grov stöld och ett annat rör frågan om medhjälp till grov miss-
handel. De övriga tre avgörandena behandlar den situationen att en person 
har filmat någon annans brottsliga gärning – något som med vår tids teknis-
ka utveckling synes bli allt vanligare. I två av de fall då det var fråga om 
filmupptagning rör det sig om misshandelsbrott medan det tredje avser 
skadegörelse. 

6.2.1 RH 1995:195 
A och B åtalades för grovt rattfylleri respektive medhjälp till grovt rattfylle-
ri. De båda åkte till en fest i A:s bil. B hade tagit med sig ett sexpack öl 
medan A hade med sig en flaska whisky. A bjöd under kvällen B på ett glas 
whisky men vet inte om han drack av denna. Senare på kvällen skulle B ut 
och köpa mer öl. A följde då med eftersom han ville köpa läsk. B körde 
bilen. I Laholm gick de in på en pub och drack varsin stor starköl. B fortsat-
te därefter körningen, varvid han vid ett tillfälle missade en stoppskylt. En 
bil, i vilken det sedan visade färdas polismän, följde efter under den fortsatta 
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färden mot en bensinmack. Väl framme ställde sig denna bil framför A:s bil. 
I samband med att B då backade körde han in i en snödriva. B:s gärning 
bedömdes som grovt rattfylleri.  
 
TR anförde att avseende åtalet mot A hade denne känt till att B medfört sex 
burkar öl till festen och att han där i varje fall druckit öl. B skulle sedan 
köpa mer öl, varvid A haft att utgå från att B druckit upp sin medhavda öl 
och redan då haft en straffbar alkoholkoncentration. Detta måste i varje fall 
ha stått klart för A efter besöket på puben. Genom att A har tillåtit B att köra 
bilen även efter pubbesöket har A ådragit sig ansvar för medhjälp till B:s 
brott. HovR fastställde TR:s dom.  
 
Vad gäller frågan om A främjat den brottsliga gärningen har domstolen fört 
ett resonemang kring huruvida A insett att B varit berusad eller inte. Genom 
att A tillät B att köra bilen gjorde han sig skyldig till att ha främjat B:s 
brottsliga gärning. Det ligger nära till hands att jämföra denna bedömning 
med den i ovan nämnda RH 1983:23. Där hade ägaren till bilen haft kun-
skap om att föraren varit berusad till den grad att dennes framförande av 
bilen varit brottsligt. Domstolen konstaterade emellertid i det fallet att bil-
ägarens syfte att medfölja i bilen varit att förhindra en olycka. Skillnaden 
mellan fallen förefaller vara att det i RH 1983:23 inte framgick att ägaren 
faktiskt hade tillåtit A att köra bilen, vilket verkar ha varit fallet i RH 
1995:195. 

6.2.2 NJA 2003 s. 645 
Åtal väcktes mot A för olovligt brukande enligt 10 kap. 7 § 1 st. BrB då han 
tillsammans och i samförstånd med två andra personer olovligt brukat mål-
sägandens bil och därigenom vållat skada eller olägenhet för ägaren. HD 
menade att det av utredningen framgick att B och C gemensamt och i sam-
råd tillgripit en personbil. De hade sedan åkt till en fest i Töreboda. Efter ett 
tag lämnade de festen för att återvända till Skövde; då åkte A med i baksä-
tet. På vägen till Skövde fick de bensinstopp och alla tre lämnade bilen. 
 
HD konstaterade att endast den omständigheten att någon följt med i en bil 
inte kan anses vara tillräcklig för att denne ska anses vara medgärningsman. 
För detta bör krävas sådan medverkan när det gäller t.ex. initierandet av 
färden eller färdväg eller färdsätt att själva brukandet framstår som ett för de 
medverkande gemensamt företag eller gemensam verksamhet. Även om A i 
varje fall i samband med att färden påbörjades måste ha förstått att bilen var 
tillgripen, kan detta inte i sig anses tillräckligt för att A ska betraktas som 
medgärningsman till brukandet. För att gärningen ska kunna bedömas som 
medhjälp till olovligt brukande förutsätts att A genom sitt agerande kan 
anses ha främjat det olovliga brukandet. HD menade att det i målet inte 
förekommit några uppgifter som kan uppfattas som ett påstående om att A 
på visst sätt främjat det olovliga brukandet och någon utredning i frågan 
hade heller inte förebringats. Under sådana förhållanden förelåg inte förut-
sättningar för medhjälp till olovligt brukande. 
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I underinstanserna dömdes A för att ha gjort sig skyldig till olovligt brukan-
de. Detta avgörande är ett exempel på att gränsdragningen mellan medgär-
ningsmannaskap, medhjälp och fall där främjande överhuvudtaget inte anses 
föreligga kan vara svårförutsebara. Wong har i en artikel anfört att ett sådant 
främjande torde kunna bestå i att vara kartläsare eller att hjälpa till med att 
tanka bilen.140 HD nämner förvisso inte på vilket sätt A skulle kunna tänkas 
ha främjat gärningen, men fallet visar att då en person endast medföljer i en 
tillgripen bil, kan detta inte anses utgöra ett främjande. Man kan möjligen 
jämföra detta med den situationen att någon endast står och tittar på vid ett 
misshandelsfall. Som tidigare konstaterats anses detta inte medföra straff-
rättsligt medhjälpsansvar eftersom främjandet i sådana fall bedöms vara 
alltför obetydligt. 

6.2.3 RH 2005:56 
A och B åtalades för skadegörelse då de krossat rutor på en skola, en vård-
central och en intill denna liggande kontorsbarack. I HovR justerades åtalet 
gentemot B med tillägget att B i varje fall gjort sig skyldig till medhjälp till 
skadegörelse på så sätt att han uppsåtligen främjat gärningarna genom att 
filma dessa och därigenom styrkt A i dennes uppsåt att krossa fönsterrutor-
na.  
 
A och B var på en fest och skulle gå hem till A för att hämta en cd-skiva. De 
kom överens om att filma ”något roligt” på vägen dit. Då de passerade en 
skola använde A en trädgren för att krossa ett flertal av skolans rutor. Mel-
lan skolan och vårdcentralen är det 500-600 meter. När A och B gick mellan 
platserna var filmkameran avstängd eftersom den hade dåligt laddade batte-
rier. Vid vårdcentralen kastade A in stenar genom flera av rutorna. B filma-
de på båda platser delar av skadegörelsen.  
 
Det kunde enligt HovR inte anses styrkt att B vare sig deltagit i eller främjat 
något moment av händelseförloppet på så sätt att han skulle dömas som 
medgärningsman. HovR konstaterade att ett främjande av en gärning kan 
ske genom att någon psykiskt övar inflytande på en annan medverkande. 
För ansvar är det således tillräckligt att den medverkande genom sitt age-
rande har styrkt den andre i dennes uppsåt, eftersom det för medhjälpsansvar 
inte förutsätts att främjandet varit en betingelse för brottet. Av särskild 
betydelse för bedömningen kan vara om det är utrett att den tilltalade har 
tagit del i planeringen av den gärning vid vilken han sedan varit närvarande. 
För det fall personen inte är att anse som gärningsman kan det i sådana fall 
vara naturligt att se hans närvaro som medhjälp. Det är i målet inte utrett att 
A och B redan innan de begav sig iväg hade planerat att krossa fönsterrutor-
na eller att de därefter samtalat med varandra om vad som skulle ske. Där-
emot var omständigheterna sådana att B genom att på båda platserna filma 
skadegörelsen, får anses ha medvetet styrkt A i dennes uppsåt att begå 

                                                 
140 Christoffer Wong, Den magiska formeln har förlorat lite av sin magi – nya prejudikat 
om det straffrättsliga begreppet ”gemensamt och i samförstånd”. JT 2003/04, del 4, (s. 
924-928), s. 927. 
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gärningarna. HovR ansåg därmed att B i så hög grad varit delaktig i händel-
seförloppet att han var att bedöma som medhjälpare. 
 
Det kan vara intressant att notera att B i TR dömdes som gärningsman 
eftersom det ansågs utrett att A och B utfört och filmat gärningarna i samråd 
med varandra och att gärningarna var deras gemensamma projekt i avsikt att 
ha något att filma.  
 
Två domare var skiljaktiga i HovR. Hovrättsrådet Klas Mogren anförde att 
det framgick att filmupptagningen var en förutsättning för den skadegörelse 
som kom att äga rum. Även om A och B före skadegörelsen inte kommit 
överens om att ”det roliga” de avsåg att göra, skulle bestå i fönsterkross-
ning, så hade B i varje fall efter det att A krossat de första fönstren på skolan 
och i samband därmed uppmanats att filma fönsterkrossningen, förstått 
sambandet mellan filmupptagningen och A:s handlande. Trots detta har han 
inte upphört med att filma A:s fortsatta skadegörelse. Mogren menade där-
med att B hade deltagit i det faktiska skeendet på ett sådant sätt att han 
skulle anses ha främjat gärningen såsom gärningsman. 
 
Av målet framgår att den medhjälpande ges viss tid att förstå vad gärningen 
innebär för att sedan bestämma sig för om denne vill ta del i gärningen eller 
ej. Medhjälparen måste således förstå kopplingen mellan den brottsliga 
gärning som utförs och att hans deltagande främjar denna. Det avgörande i 
detta fall synes vara att B filmat inte bara på den första platsen, utan fortsatt 
vidare till den andra plats där skadegörelse utförts, och på så sätt tagit del i 
händelseförloppet. Om B i stället varit med och planerat gärningen och 
sedan dessutom varit närvarande vid utförandet av denna, förefaller det vara 
mer troligt att detta skulle komma att bedömas som medgärningsmanna-
skap; då hade det varit fråga om ett gemensamt projekt där de deltagande 
samrått med varandra. Detta avgörande kan möjligen anses visa på att straff-
rättsligt ansvar för medhjälp kan föreligga i fall som innebär ett överrask-
ningsmoment – medhjälparen förefaller inte ha haft vetskap om vad som ska 
ske – men har, då han har insett detta, ändå valt att ta del i händelseförloppet 
genom att filma skadegörelsen. Därigenom har han stärkt gärningsmannen i 
dennes uppsåt. 

6.2.4 NJA 2006 s. 577 
A och B åkte iväg tidigt en morgon för att fiska. Ganska snart bestämde de 
sig för att åka hem igen. På vägen hem svängde A in på en för B obekant 
väg och stannade vid ett öde liggande hus. A gick fram till huset och knack-
ade på och då ingen öppnade gick han runt huset. A gick sedan och hämtade 
verktyg i bilen och meddelade B att A skulle ta sig in i huset. Inom någon 
minut följde B efter. Då B kom fram till huset, hade A tagit loss ett fönster 
och stod i begrepp att kasta det ifrån sig. B bad A att i stället ge det till 
honom och satte därefter ner det på marken, så att det inte skulle gå sönder. 
Då A tog sig in i huset började ett larm tjuta. A slog då sönder larmsirenen 
och bad B hålla utkik. B gick sedermera ut på vägen för att hålla vakt, men 
markerade sitt avståndstagande genom att sätta sig med ryggen mot vägen. 
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En bil körde fram mot huset och stannade framför detta, varvid föraren 
signalerade. Först då märkte B bilen. När bilen fortsatt och var utom synhåll 
sprang B fram till huset och sa: ”Ut härifrån; jag vill hem!” B gick därefter 
tillbaka till motorcykeln och startade motorn. A kom ut från huset, lastade 
tjuvgodset bak på motorcykeln och körde sedan iväg. 
 
HD konstaterade att den omständigheten att B gått fram till huset för att se 
vad A gjorde, i sig inte innebar ett främjande av inbrottet och det oberoende 
av hans inställning till detta. Det hade inte påståtts att B skulle ha sagt något 
uppmuntrande till A eller annars betett sig på sådant sätt att han stärkte A i 
dennes uppsåt. När B sedan uppmanade A att ge honom fönstret, var det 
redan losstaget och en ingång i huset skapad. Såvitt visats var syftet med 
mottagandet inte att underlätta för A att fullfölja inbrottet utan att i ägarens 
intresse spara fönstret. Mottagandet av fönstret kan därför inte anses ha varit 
ett främjande av gärningen. När B därefter på uppmaning av A accepterade 
att ställa sig som vakt vid vägen, främjade han däremot A:s fullföljande av 
inbrottet. Detta gäller oavsett om B var motvillig och om han sedan inte höll 
uppsikt mot vägen. B måste ha insett att A:s tillgrepp främjades när han gav 
intryck av att han skulle bevaka vägen. Även B:s uppmaning till A att ge-
nast lämna huset, när en signalerande bilist passerat, och att starta motorcy-
keln, får – även om åtgärderna inte hade någon större betydelse för händel-
seutvecklingen och fastän B hade ett eget intresse av att komma hem – anses 
ha främjat fullföljandet av gärningen, som inte kan anses ha varit avslutad 
förrän A lämnat brottsplatsen med tjuvgodset. B måste ha insett att åtgär-
derna främjade A:s möjlighet att lämna brottsplatsen med tjuvgodset. HD 
kom fram till att B skulle dömas för medhjälp till grov stöld och ändrade 
därmed HovR:s domslut. 
 
Det är intressant att se att HD vid sin bedömning gör en uppdelning mellan 
de olika medverkansmomenten. B:s uppmaning till A att ge honom fönstret 
anses inte vara att bedöma som en medhjälpshandling; det framhålls att 
fönstret redan dessförinnan var losstaget och att en ingång i huset var ska-
pad. B:s uppmaning har således inte stärkt A:s gärning i detta fall. Det är 
först när B inser vad A gör och ändå tar del i händelseförloppet som dennes 
medverkan bedöms innebära ett främjande. B främjar inbrottet genom att 
hålla vakt vid vägen, genom att uppmana A att lämna huset då en bil har 
kört förbi och genom att starta motorcykeln. HD framhåller att åtgärderna 
som sådana inte kan ha haft någon större betydelse för händelseutvecklingen 
men att de ändå måste ses som ett främjande. Fallet tydliggör också att en 
medverkanshandling som görs motvilligt inte leder till någon annan bedöm-
ning. 

6.2.5 Svea Hovrätt, B 1115-10  
A och B dömdes i Stockholms TR för att ha frihetsberövat, misshandlat och 
hotat C. A och B misshandlade C med slag och sparkar, och klädde därefter 
av och tejpade fast C i en stol. Gärningsmännen trädde sedan en luva av tyg 
över C:s huvud och förde en kniv över hans kropp. Från stolen förflyttades 
C till ett badkar med kallt vatten. I badkaret spolade gärningsmännen vatten 
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på C, bland annat över luvan vilket medförde att han fick svårt att andas. 
Vid flera tillfällen fördes även en kniv mot hans hals. 
 
D har filmat större delen av övergreppen på C. D har vid sin filmupptagning 
följt med i händelserna genom att filma från olika vinklar och genom att vid 
flera tillfällen zooma in med kameran och tagit närbilder av C. TR menade 
emellertid att det inte fanns någonting som tydde på att han hade främjat 
gärningarna genom att ha varit ett stöd till gärningsmännen eller genom 
verbal uppmuntran. TR fann att det D hade gjort sig skyldig till var ytterst 
omoraliskt och klandervärt men dock inte straffbart. 
 
HovR ansåg att mycket i utredningen tydde på att D redan innan C kom till 
lägenheten kände till att övergreppen skulle filmas och att detta var ett 
viktigt led i gärningen. Oavsett hur det förhöll sig med D:s kännedom om 
detta innan han kom till lägenheten konstaterade domstolen emellertid att 
det i varje fall inte kunde ha undgått honom då han befann sig i lägenheten 
och då han senare filmade delar av händelserna, att själva filmupptagningen 
var ett väsentligt inslag i övergreppet. Då han trots detta fortsatte att filma 
övergreppen under en i sammanhanget – även enligt hans egna uppgifter – 
avsevärd tid, har han utan tvivel både stärkt A och B i deras uppsåt samt 
förstärkt C:s utsatthet och den hotfulla situationen. HovR fann därför, till 
skillnad från TR, att D genom sin närvaro och genom att filma händelsen 
främjat A och B:s brottsliga gärningar. Domen överklagades men HD med-
delade inte prövningstillstånd.  
 
De två domstolarna når alltså två helt olika resultat i sin bedömning av om 
främjande föreligger eller ej. I HovR konstaterades att själva filmupptag-
ningen var ett väsentligt inslag i övergreppet, medan TR menade att det inte 
fanns något som tydde på att D hade varit ett stöd eller främjat gärningen 
genom verbal uppmuntran; det var således tydligt att TR inte ansåg att 
filmupptagningen var en del av övergreppet. Medhjälparens kännedom om 
vad som skulle komma att hända i lägenheten förefaller inte ha haft någon 
avgörande betydelse; HovR menade att oavsett om D kände till att filmupp-
tagningen av övergreppen var ett viktigt led i den brottsliga gärningen före 
gärningen eller ej, kan detta inte ha undgått honom när han väl var inne i 
lägenheten. Att lägga märke till är att den tid som filmupptagningen hade 
pågått har betydelse – det framhålls att eftersom denna hade pågått under en 
avsevärd tid, har D utan tvivel stärkt gärningsmännen i deras uppsåt. HovR 
konstaterade att D genom sin närvaro och genom att filma händelserna har 
främjat A och B:s gärning. Man kan spekulera kring om D hade ansetts 
främja gärningen även om han inte filmat denna. Hans blotta närvaro hade 
onekligen kunnat förstärka C:s utsatthet och den hotfulla situationen. Troli-
gen hade för straffrättsligt ansvar dock krävts att dennes stöd till gärnings-
männen i så fall uttryckts på något sätt, t.ex. genom uppmuntran. 
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6.2.6 Svea Hovrätt, B 6392-10 
En ung man C, misshandlas av en icke straffmyndig person på en skola. 
Misshandeln bestod i att han fick ta emot sparkar och knytnävsslag i huvu-
det och mot överkroppen, vilket medförde smärta i huvudet och ytliga 
skrapsår på pannan. Den misshandel som mannen utsattes för filmades av 
någon med en mobilkamera. HovR fann det utrett att det var A som hade 
filmat misshandeln. Av filminspelningen och av den misshandlades uppgif-
ter framgick att misshandeln inleddes först sedan A började filma.  
 
HovR konstaterade att för att ett visst handlande ska vara straffbart som 
medhjälp till brott, krävs inte att handlandet varit en nödvändig förutsättning 
för att huvudbrottet ska komma till stånd, utan det är tillräckligt att med-
hjälpshandlingen stärkt gärningsmannen i dennes uppsåt att begå brottet. 
Det framstår enligt HovR som tydligt att A varit medveten om att misshan-
deln skulle utföras, att hans handlande varit en del av brottsplanen och att 
han genom att filma misshandeln stärkt gärningsmannen i dennes uppsåt att 
begå misshandeln. HovR ansåg därför att A genom sin gärning främjat 
misshandeln på sådant sätt att han gjort sig skyldig till medhjälp till miss-
handel. 
 
I TR ansågs det inte med tillräcklig grad av säkerhet kunna fastslås att A var 
den person som hade filmat händelsen. Annat ansågs därmed inte visat än 
att A enbart beskådat misshandeln. Även om A var invigd i brottsplanen och 
det sålunda var förutsägbart för honom vad som skulle komma att ske kom 
TR fram till att han inte genom att enbart beskåda misshandeln kan anses ha 
främjat gärningen i den mening som krävs för medverkansansvar. 
 
Det är intressant att notera att ytterligare en person, B, var åtalad för med-
hjälp till misshandel i TR. B hade vid huvudförhandlingen erkänt att miss-
handeln föregicks av att han ropade på målsäganden och därvid uppmanat 
denne att stanna, vilket denne också gjorde. TR tog ställning till om B an-
sågs ha främjat misshandeln genom dåd och konstaterade att B var inför-
stådd med att gärningsmannen hade för avsikt att misshandla C. B var så-
lunda invigd i brottsplanen och han måste ha förstått att han främjade miss-
handeln genom sin åtgärd att ropa efter C. TR kom därför fram till att B:s 
gärning skulle bedömas som medhjälp till misshandel. 
 
I ovan refererade hovrättsfall B 1115-10 talades om att filmupptagningen 
varit ett viktigt led i den brottsliga gärningen. Även i nu aktuella fall kan 
man konstatera att medhjälpshandlingen har varit en del av brottsplanen och 
att medhjälparen genom att filma gärningen stärkt gärningsmannen i dennes 
uppsåt. Det förefaller än tydligare i detta avgörande att filmupptagningen 
varit ett viktigt led i gärningsförloppet eftersom misshandelsgärningen 
startade först då A började filma. 
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6.2.7 Hovrätten för nedre Norrland, B 894-11 
Den 24 juli 2011 begav sig A, B och C hem till D, eftersom de trodde att 
denne stulit en mobiltelefon. Då D motvilligt öppnat dörren knuffades han 
in i väggen. Efter att A, B och C kommit in i lägenheten satte sig D i soffan, 
A i en fåtölj och B på sängen, medan C gick runt i lägenheten. A höjde 
därefter musiken och började sparka D i ansiktet och på ryggen, boxade 
honom med händerna i ansiktet och på kroppen samt slog honom med ett 
metallföremål på ryggen och på benen. B boxade därefter D hårt i ansiktet 
flera gånger. Innan A, B och C tillsammans lämnade lägenheten gick B fram 
till D med en kniv i handen och hotade honom. Av utredningen framgick att 
C, utan att ha varit direkt delaktig i misshandeln, befunnit sig i A och B:s 
omedelbara närhet under misshandeln samt att han vid ett tillfälle tagit upp 
en flaska i syfte att slå D med den.  
 
A och B dömdes i TR för grov misshandel. TR ansåg att C främjat gärning-
en på så sätt att han skulle dömas för medhjälp till grov misshandel. 
 
HovR konstaterade att A, B och C begav sig hem till D i ett gemensamt 
syfte att konfrontera denne angående en försvunnen mobiltelefon. Det an-
sågs vidare klarlagt att de tre lämnade lägenheten gemensamt. Eftersom 
lägenheten var liten menade HovR att A, B och C måste ha varit medvetna 
och införstådda med vad samtliga som befann sig i lägenheten gjorde. HovR 
fann det sammantaget utrett att C:s uppsåt omfattat den grova misshandeln 
och att han genom sin delaktighet främjat gärningen på ett sådant sätt att han 
skulle dömas för medhjälp till grov misshandel. 
 
Det kan konstateras att C:s handlande inte kan ha haft någon avgörande 
betydelse för händelseutvecklingen. C har under hela den tid som misshan-
deln pågått stannat kvar i lägenheten samt lämnat denna tillsammans med A 
och B. Den omständigheten att han vid ett tillfälle har tagit upp en flaska i 
syfte att slå D kan möjligen sägas ha manifesterat dennes deltagande i den 
brottsliga gärningen. Det är osäkert om C skulle dömas för medhjälp om han 
endast följt med till lägenheten utan att på något sätt visa sitt deltagande. De 
tre gärningsmännen hade visserligen ett gemensamt syfte, nämligen att 
konfrontera D angående en mobiltelefon. Det finns dock inget som visar att 
det gemensamma syftet inbegrep misshandel av D. Om C inte hade höjt 
flaskan mot D, är det därför inte osannolikt att tänka sig att han skulle ha 
frikänts från medhjälp till misshandel. 

6.3 En kommentar 
Genom de ovan refererade rättsfallen får man klart för sig att en handling 
som varken fysiskt eller psykiskt har haft någon betydelse för brottets till-
komst inte är att anse som medverkan. Ovan refererade NJA 2006 s. 577 är 
intressant på så sätt att där framhålls att medhjälparens åtgärder som sådana 
inte kan ha haft någon större betydelse för händelseutvecklingen men att 
domstolen ändå menar att dennes agerande måste ses som ett främjande. 
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Även om medhjälparen inte på något sätt hade främjat inbrottet, skulle 
därför troligen den brottsliga gärningen ändå ha ägt rum. Medhjälparen gör 
emellertid ett medvetet val att hålla utkik, varna och starta motorcykeln, allt 
till gagn för gärningsmannen; denne har alltså främjat gärningsmannens 
brottsliga gärning. I domen görs vidare en uppdelning mellan de olika med-
hjälpshandlingarna, varvid en närmare bedömning görs för var och en av 
dem huruvida främjandeansvar kan anses föreligga. Det finns inte någonting 
i domen som tyder på att det är en samlad bedömning av de olika med-
hjälpshandlingarna som medför att ett främjandeansvar anses föreligga. 
Även i de fall då medhjälparen endast utfört en av handlingarna, kan det 
därför inte uteslutas att det skulle kunna anses vara tillräckligt för främjan-
deansvar. Av fallet tydliggörs även att det inte för främjandeansvar krävs att 
medhjälpshandlingen ska vara till nytta för det brottsliga resultatet, utan att 
det är tillräckligt att gärningsmannens brottsliga gärning främjas.  
 
Det finns en del olika omständigheter som förefaller ha varit av avgörande 
betydelse vid domstolarnas bedömning; dessa är av naturliga skäl beroende 
av hur händelseförloppet har sett ut, men vissa avgörande faktorer torde 
ändå gå att skönja. Det talas t.ex. om att främjande föreligger i de fall med-
hjälparen på något sätt har tagit del i händelseförloppet. Detta kan möjligen 
tolkas på olika sätt, men det verkar som om medhjälparen har en viss tid på 
sig att dra sig tillbaka. Vid en viss tidpunkt måste dock medhjälparen inse 
dels att en brottslig gärning företas, dels att dennes agerande främjar gär-
ningsmannens brottsliga gärning. I flera av fallen verkar medhjälpsansvar ha 
ansetts föreligga eftersom medhjälparen inte endast inlett ett främjande av 
en viss gärning, utan även fortsatt sitt agerande och på så sätt tagit del i 
händelseförloppet. 
 
Om medhjälparen har tagit del i planeringen av den brottsliga gärningen 
eller i varje fall känt till vad som ska hända, har detta av domstolen framhål-
lits som en viktig omständighet för bedömningen av om medhjälp anses 
föreligga, se bland annat i NJA 1984 s. 922 och RH 2005:50. Detta skulle 
kunna påverka bedömningen av personens uppsåt, eftersom denne utifrån 
sin vetskap kan göra ett medvetet val och som en följd härav bestämma sig 
för att avstå från att närvara då den brottsliga gärningen faktiskt äger rum. 
Även om det inte går att visa att medhjälparen i förväg varit delaktig i 
brottsförberedelserna, kan emellertid utredningen ge stöd för att han inte 
kunnat undgå vad som är i görningen när han väl kommer till platsen, och 
det är då han ska göra sitt val att delta eller helt avstå ifrån att ta del i den 
brottsliga gärningen.141 
 
Tre av fallen behandlar den situationen att någon följer med i en bil, varvid 
gärningsmannens brottsliga gärning i två fall består av rattfylleri respektive 
olovlig körning, medan det i det tredje avgörandet i stället rör sig om ett 
tillgripande av bilen. Det framgår att en person som endast medföljer i en 
bil, utan att det på något sätt går att utröna vad dennes främjande skulle 
bestå i, inte ådrar sig något straffrättsligt ansvar. I de två fall där bilägarna 

                                                 
141 se exempel på detta i ovan refererade Svea hovrätts mål B 1115-10. 



 41 

åker med i bilen varvid en annan berusad person kör dennes bil, görs åt-
skillnad mellan å ena sidan den situation då bilägaren har tillåtit bilföraren 
att köra bilen och då det å andra sidan inte varit fråga om någon sådan tillå-
telse. Det är således själva tillåtelsen att köra bilen i sig som synes utgöra 
främjandet. Annan typ av främjande förefaller kunna bestå i att t.ex. vara 
kartläsare eller att hjälpa till med att tanka bilen. 
 
I de fall då en brottslig gärning har filmats, talas i domskälen om att med-
hjälparen kan anses ha varit delaktig i händelseförloppet142, att medhjälps-
gärningen har varit ett viktigt led i den brottsliga gärningen143 eller att med-
hjälparens handlande har varit en del i brottsplanen.144 Man skulle kunna 
tänka sig att eftersom medhjälparen inte rent faktiskt utför en brottslig gär-
ning, utan endast dokumenterar denna, har denne inte någon del i brottet. En 
medverkansgärning, såsom filmning kan dock som domstolen slår fast ovan, 
ha olika effekter. Det kan betraktas som en del i den brottsliga gärningen. 
Detta förefaller vara fallet t.ex. då någon redan före den brottsliga gärningen 
har planerat att brottet ska filmas. Men det kan även fungera som ett medel 
att stärka gärningsmannen i dennes uppsåt; vilket i så fall innebär att det 
torde vara fråga om psykisk medhjälp. 
 

                                                 
142 se ovan refererade RH 2005:56. 
143 se ovan refererade Svea hovrätts mål B 1115-10. 
144 se ovan refererade Svea hovrätts mål B 6392-10. 
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7 Analys 
Som ovan nämnts har det hävdats att det finns en ökad benägenhet att döma 
personer för medhjälp i stället för att fria dem, varvid bland annat Lindome-
fallet har ansetts vara en utlösande faktor. Vad dessa förändrade tendenser 
består i förefaller inte vara helt klarlagt. Det kan möjligen ha skett en ökad 
medvetenhet på en förundersökningsnivå, bestående bland annat i att det 
läggs större fokus på att utreda inte bara gärningsmannens brottslighet utan 
alla medverkandes ansvar. Det kan även föreligga en ökad tendens att i 
domstol utdöma ett straffrättsligt ansvar.  
 
Många undersökningar har ägnats åt att söka klargöra och fastställa var 
gränsen går mellan medgärningsmannaskap och annat ansvar för medver-
kan. Det är även av stor vikt att den nedre gränsen för när medhjälpsansvar 
kan komma i fråga är klarlagd. I enlighet med legalitetsprincipen ställs 
bland annat krav på att en straffbestämmelse, såsom 23 kap. 4 § BrB, i 
rimlig utsträckning ska vara bestämd till sitt innehåll, vilket innebär att den 
både ska vara begriplig och preciserad. Detta ska i sin tur leda till att det 
finns en förutsebarhet kring vad som är straffbart och inte. Av legalitetsprin-
cipen följer vidare att en straffbestämmelse ska tolkas objektivt och inte 
vidare än vad dess ordalydelse ger stöd för.  
 
Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv är det att föredra att lagstiftaren så långt 
det är möjligt bestämmer gränserna för det straffbara området. 23 kap. 4 § 
BrB är en föreskrift vars utformning inte har genomgått några större föränd-
ringar sedan dess införande. Tolkningen av den förefaller dock ha föränd-
rats, åtminstone vad gäller straffrättsligt ansvar vid medgärningsmannaskap, 
men möjligen även avseende när medhjälpsansvar kan komma i fråga. För 
att inte gränserna för det överhuvudtaget straffbara området för medver-
kansansvar ska riskera att förskjutas, är det viktigt att bland annat den nedre 
gränsen för när medhjälpsansvar kan komma i fråga är förutsebar. 

7.1 Vad krävs för att ett främjande ska 
anses föreligga? 

Det kan konstateras att ett främjande anses vara straffbart även om detta inte 
är en betingelse för den brottsliga gärningen; detta medför att gränsen mel-
lan vad som är straffbart och straffritt kan vara svår att dra. Däremot kan en 
gärning som varken psykiskt eller fysiskt har haft någon betydelse för den 
rättsstridiga gärningens genomförande, inte anses innefatta ett främjande.  
 
Vad gäller utformningen av 23 kap. 4 § BrB har ordet främja vållat en del 
meningsskiljaktigheter. Det finns företrädare för åsikten att ett främjande 
endast föreligger då det har skett en gynnsam påverkan på det brottsliga 
resultatet. Som ovan nämnts har i doktrin framförts att ett sådant krav skulle 
medföra problem ur bevishänseende, eftersom det kan vara svårt att visa att 
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gärningen faktiskt har gynnats av medhjälparens främjande. Genom utform-
ningen av straffbestämmelsen förefaller det emellertid ligga närmare till 
hands att främjandet inte rör det brottsliga resultatet, utan i stället den brotts-
liga gärningen, på så sätt att gärningsmannen stärks antingen genom med-
hjälparens fysiska eller psykiska främjande. Om straffrättsligt ansvar endast 
skulle kunna utdömas i de fall resultatet av den brottsliga gärningen gyn-
nats, kan det vara tillfälligheter som avgör om ett främjande anses föreligga. 
Eftersom andra hinder, som inte är hänförbara till medhjälparen, kan upp-
komma, skulle ett sådant krav kunna medföra besvärliga utredningsmöjlig-
heter.  
 
Det finns inte några omständigheter i det ovan refererade NJA 2006 s. 577 
som tyder på att medhjälpshandlingen måste ha varit till nytta för det brotts-
liga resultatet. I det fallet ter sig inte ens medhjälpshandlingarna ha haft 
någon större betydelse för händelseutvecklingen, och således inte heller för 
resultatet av detta. Inte heller i Hovrättens för nedre Norrland mål B 894-11 
tycks främjandet ha haft någon avgörande betydelse för händelseutveckling-
en. I det avgörandet har dock medhjälparen tagit del i den brottsliga gär-
ningen genom att stanna kvar i lägenheten under misshandeln samt begett 
sig därifrån tillsammans med gärningsmännen. Han har även vid ett tillfälle 
höjt en flaska mot den misshandlade; ett agerande som skulle kunna ses som 
en manifestation av dennes deltagande i misshandeln. 
 
Det finns inga krav på att medverkansgärningen ska vara av avgörande 
betydelse för att den brottsliga effekten ska inträda. Som ovan nämnts har 
det i litteraturen ansetts att en person kan fällas till ansvar för medhjälp till 
stöld när denne står utanför det hus där ett inbrott begås och genom ett 
fönster tar emot i och för sig redan fullbordat tillgripna saker.145 Brottet är 
förvisso fullbordat i och med besittningstagandet, men däremot är inte 
gärningsförloppet avslutat; detta eftersom gärningsmannen även måste ta sig 
ut ur huset. I NJA 2006 s. 577 framgår att gärningen inte kan anses avslutad 
förrän gärningsmannen lämnat brottsplatsen med det stulna godset. När 
medhjälparen genom ett fönster tar emot de saker som tillgripits måste han 
genom sitt agerande därför anses ta en så aktiv del i gärningsförloppet att 
medhjälpsansvar är motiverat. 
 
Avseende den nedre gränsen för när straffrättsligt ansvar kan komma i fråga 
är kraven tämligen små; enligt motiven är det tillräckligt att den medhjäl-
pande har övat inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande rikt-
ning. Begreppet brottsfrämjande inbegriper inget krav på att det brottsliga 
resultatet gynnas, eftersom det är tillräckligt att främjaren stärker gärnings-
mannen i dennes brottsliga beslut, alltså att överhuvudtaget begå gärningen. 
 
Ett straffrättsligt medhjälpsansvar kan föreligga trots att medhjälparens 
bidrag till gärningen är tämligen obetydligt; det räcker att denne på något 
sätt har deltagit i den brottsliga gärningen, antingen vid dennas förberedelse 
eller vid dess genomförande. Var gränsen går mellan straffbar och straffri 

                                                 
145 C. Lernestedt, s. 75 (se avsnitt 5.2). 
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medverkan förefaller gå vid det som betecknas livets regel. En person ska 
enligt denna kunna röra sig fritt och titta på vad han eller hon vill, utan att 
personens agerande därmed ska kunna bedömas som medhjälp till brott.  
 
Straffria medverkanshandlingar är således fall då ett främjande anses vara så 
alldagligt och oskyldigt att ingen skulle komma på tanken att personen ska 
straffas för gärningen. Det finns vissa situationer som förefaller vara svår-
bedömbara. I litteraturen ges som exempel att någon med gillande min åser 
ett slagsmål eller ett djurplågeri; detta anses nämligen vara alltför obetydligt 
för att kunna utgöra ett främjande genom uppmuntran. I ovan refererade 
NJA 2003 s. 645 framgår att det inte heller anses utgöra medhjälp till brott 
att endast följa med i en bil, vilken är tillgripen av gärningsmannen eller då 
föraren gör sig skyldig till olovlig körning, allt är dock under förutsättning 
att personen inte på något sätt främjat bilföraren i dennes brottsliga gärning. 
 
När en person iakttar annans brottsliga gärning skulle man i och för sig 
kunna tänka sig att en betraktare, vilken står i nära relation till gärnings-
mannen, har större anledning att främja brottet än om gärningsmannen 
skulle vara helt okänd för denne. Detta kan avse t.ex. en gängmedlem, en 
familjemedlem eller en vän. Även om det förvisso inte finns några juridiska 
krav på åskådaren att ingripa kan man ställa sig frågande till om detta age-
rande verkligen anses vara så alldagligt och oskyldigt att det inte kan ses 
som ett främjande. Det har ansetts att en person inte ska bedömas hårdare 
för att denne ingår i samma gäng som gärningsmannen, och detta är nog 
riktigt, men vid en rättslig prövning av dennes uppsåt och på vilket sätt 
gärningen har främjats, kan det enligt min mening inte anses vara helt 
osannolikt att främjandet kan bedömas utgöra medhjälp som inbegriper 
straffrättsligt ansvar. Gränsen mellan att vara passivt närvarande och att 
genom sin närvaro ge stöd och uppmuntran kan i dessa fall vara svår att dra. 
 
I det ovan refererade s.k. rockfallet, NJA 1963 s. 574, kan sägas att med-
hjälparens deltagande har varit obehövligt, men troligtvis inte obetydligt. En 
gärningsman kan genom medhjälparens närvaro få ett psykologiskt övertag 
gentemot den som utsätts för brottet. Det är inte orimligt att tänka sig att en 
person som leende tittar på vid annans brottslighet, som möjligen till och 
med ger en uppskattande nick, i vissa fall måste anses ha främjat gärnings-
mannens brottslighet och att detta också har varit dennes uppsåt. Som ovan 
nämnts i rättsfallsstudien är min tolkning av rättsläget den, att medhjälpa-
rens främjande i så fall troligen måste manifesteras på något sätt för att det 
ska kunna medföra ett straffrättsligt ansvar, t.ex. genom ett uppmuntrande 
tillrop. 

7.2 Under vilka förutsättningar kan 
obehövlig eller motverkande medhjälp 
utgöra ett främjande av brott? 

Som ovan nämnts kan en gärning som varken psykiskt eller fysiskt har haft 
någon betydelse för den rättsstridiga gärningens genomförande, inte anses 
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innefatta ett främjande. Det kan till viss del vara missvisande att använda sig 
av termerna obehövlig eller motverkande, eftersom ett medhjälpsansvar 
innebär att gärningsmannen på något sätt har stärkts av medhjälparens del-
tagande – antingen fysiskt eller psykiskt. Även om medhjälpshandlingen 
fysiskt sett har varit obehövlig eller motverkande, kan ändå det psykiska 
främjandet ha haft stor betydelse för att den brottsliga gärningen överhuvud-
taget kommer till stånd eller hur den genomförs. Orden motverkande och 
obehövlig tar således sikte på själva dådet, men främjandeansvaret kan 
anses föreligga på grund av ett psykiskt främjande. 
 
Det förefaller råda enighet i doktrin om att uttrycket främja genom råd eller 
dåd vad gäller medhjälpsansvar inte kan tolkas snävt och att obehövlig 
medverkan inte utesluts från vad som kan anses utgöra ett främjande. 
  
Vad härefter gäller motverkande medhjälp är den dominerande inställningen 
i doktrin att detta är fullt möjligt. Avsaknaden av praxis visar dock att det 
rör sig om en mycket ovanlig situation. Som framgår ovan finns det de som 
menar att det är svårt att påstå att en person, som direkt har försvårat ett 
brotts utförande, kan anses ha främjat detta. Om en person faktiskt har 
motarbetat ett brott och detta också har varit hans avsikt, är det svårt att se 
att han genom sitt agerande skulle anses ha främjat brottet. En sådan ord-
ning skulle till och med kunna innebära att rättsordningen motarbetar sig 
själv. 
 
En helt annan fråga är då någon avser att främja gärningsmannens brottsliga 
agerande men i själva verket visar sig motverka detta; denne torde ådra sig 
ett straffrättsligt ansvar. 
 
Medhjälparens ambition att hjälpa, trots att dennes faktiska handlande 
motarbetar gärningen, manifesterar således ändå ett psykiskt stöd till gär-
ningsmannen och torde därmed leda till att ett främjandeansvar anses före-
ligga. Om gärningsmannen blir stärkt i sitt uppsåt främjas med all sannolik-
het dennes utförande av gärningen. Utan medhjälparens agerande kan det 
inte uteslutas att gärningen inte ens hade företagits, i varje fall om medhjäl-
parens uteblivande inneburit att gärningsmannen annars agerat ensam. 

7.3 Är det förutsebart när ansvar för 
medhjälp kan komma i fråga? 

Om det finns en ökad benägenhet att döma till straffrättsligt ansvar för 
medhjälp, kan detta mycket väl vara resultatet av att stötande resultat i 
rättskipningen uppmärksammats, och att större fokus därmed har lagts på att 
undersöka när straffrättsligt ansvar för medverkan faktiskt kan och ska 
inträda. För att garantera rättssäkra och således förutsebara rättskipningsre-
sultat är det emellertid av stor vikt att tolkningen och tillämpningen av 
bestämmelsen i 23 kap. 4 § BrB inte är föränderlig, utan att önskade föränd-
ringar av den i stället implementeras av lagstiftaren.  
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De olika bedömningar som kan iakttas mellan de skilda instanserna i några 
av de ovan refererade fallen, tyder på att gränserna mellan gärningsmannas-
kap, annan medverkan och straffri medverkan kan vara svåra att dra. Här 
kan iakttas att nya inslag i brott, t.ex. filminspelning med mobiltelefon, i sig 
kan resa spörsmål när det gäller att avgöra om detta ska anses vara en del i 
den brottsliga gärningen, och om det i sådana fall innebär att ett främjande 
föreligger. 
  
Förutsättningarna för när ansvar för medhjälp kan komma i fråga kan dock 
sägas vara förhållandevis förutsebara; något som troligtvis beror på att den 
praxis som finns avseende den nedre gränsen för medverkansansvar har 
varit relativt oföränderlig. Med det sagt måste dock betonas att endast ett 
fåtal rättsfall berör frågan om när medhjälpsansvar kan komma i fråga, alltså 
den nedre gränsen för när straffrättsligt ansvar anses föreligga, vilket natur-
ligtvis kan medföra svårigheter när det kommer till att uttala sig om förutse-
barheten för straffansvar vid medhjälp. 
 
De frågor som inte kan anses vara helt klarlagda, varken i doktrin eller i 
praxis, verkar främst avse motverkande medhjälp. Den omständigheten att 
det inte finns någon praxis på detta område kan nog tolkas på det sättet att 
det inte är något större praktiskt problem. Det kan mycket väl finnas en 
ökad benägenhet att döma till medhjälp, vilket kan ha lett till att medhjälps-
ansvaret således har vidgats; detta är dock inte något som jag har haft för 
avsikt att utreda i denna uppsats. Enligt min mening verkar emellertid inte 
gränsen för vad som ska anses vara medhjälp ha sänkts. Redan i samband 
med rättsfallet NJA 1963 s. 574 tydliggjordes att gränsen för när främjande-
ansvar kan komma i fråga är relativt lågt satt. 

7.4 Ger medverkansbestämmelsen ett för 
stort utrymme för tolkning? 

Det straffbara området bör av legalitetsskäl regleras av lagstiftaren. Därför 
är det av stor vikt att straffrättsliga bestämmelser är tydliga till sin utform-
ning och inte lämnar utrymme för en extensiv tolkning av rättstillämparen; i 
enlighet med legalitetsprincipen ska straffbestämmelser tolkas objektivt och 
inte vidare än vad dess ordalydelse ger stöd för.  
 
Medverkansbestämmelsen i 23 kap. 4 § BrB reglerar olika sorters medver-
kan till brott och har i stort varit oförändrad sedan dess införande år 1965. 
Tolkningen av bestämmelsen har vållat en del meningsskiljaktigheter. Dis-
kussionen har bland annat gällt vad som ska avses med ordet främja och om 
ett främjande måste vara till nytta för den brottsliga gärningen eller det 
brottsliga resultatet eller om detta inte ska ha någon betydelse för bedöm-
ningen av om främjande föreligger eller inte. Det har även förts fram olika 
åsikter avseende vad som ska inbegripas i begreppet råd eller dåd. Som 
framgår ovan har det inte varit helt klart om ett främjande även innefattar 
obehövlig eller motarbetande medhjälp. Praxis har visserligen i många 
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situationer klargjort vad som anses gälla, men gällande rätt kan inte sägas 
helt framgå av medverkansbestämmelsen.  
 
Regeringen har i prop. 2000/01:85 anfört att medverkansbestämmelsen fått 
en relativt preciserad innebörd genom utvecklingen i praxis och doktrin. 
Även om en förändring av den inte anses motiverad från praktiska och 
rättspolitiska utgångspunkter kan det dock ifrågasättas om inte bestämmel-
sen borde genomgå en förändring utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. 
 
Med beaktande av att olika tolkningar och uppfattningar synes finnas avse-
ende bestämmelsen i 23 kap. 4 § BrB förefaller det sammantaget som att 
denna inte är tillräckligt klar; legalitetsprincipens krav på att straffrättsliga 
bestämmelser ska vara tillräckligt bestämda till sin ordalydelse för att tolk-
ningen av den ska vara förutsebar torde således inte heller vara uppfylld. 
Medverkansbestämmelsens utformning kan därför anses lämna ett allt för 
stort tolkningsutrymme för domstolarna. I dagsläget förefaller detta ändå 
inte vara något praktiskt problem eftersom den praxis som finns på området 
är någorlunda oföränderlig, åtminstone vad gäller den nedre gränsen för 
straffrättsligt medhjälpsansvar. 
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8 Avslutande kommentar 
Redan i och med att det s.k. rockfallet avgjordes 1963, sattes gränsen rela-
tivt lågt för när straffrättsligt ansvar för medhjälp ska anses föreligga. Det 
synes inte ha skett någon större förändring i praxis avseende denna nedre 
gräns, utan tvärtom kan den sägas ha varit någorlunda oföränderlig och 
förstärkts genom utvecklingen i praxis, exempelvis genom NJA 2006 s. 577. 
Att ett medhjälpsansvar har utdömts i nämnda fall verkar väl motiverat och 
även stämma överens med de uttalanden som gjorts i förarbetena till med-
verkansbestämmelsen. 
 
Det förefaller fortfarande finnas olika uppfattningar avseende 23 kap. 4 § 
BrB; detta verkar dock inte vara av något praktiskt problem eftersom avgö-
randen i domstolar avseende medhjälpsansvar i mångt och mycket synes 
vara konsekventa. Tvärtom visar sig åsikterna i doktrin och praxis i hög 
grad överensstämma. Osäkerhet råder dock fortfarande när det gäller om 
och i så fall i vilka fall motverkande medhjälp kan anses medföra straffrätts-
ligt ansvar. 
 
Medverkansbestämmelsens utformning är till viss del oklar, och det kan 
ifrågasättas om inte denna borde tydliggöras. Även om regeringen anser att 
bestämmelsen fått en relativt preciserad innebörd genom utveckling i praxis 
och doktrin, torde straffbestämmelsen ändå inte uppfylla legalitetsprincipens 
krav på att utformningen av straffbestämmelser ska vara tydliga och inte 
lämna ett alltför stort utrymme för tolkning. Kraven på förutsebarhet kan 
därför inte anses vara uppfyllda genom den utformning 23 kap. 4 § BrB har 
idag. 
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