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Summary 
The legal structure of Swedish criminal law when a group of people commits 

unlawful acts (responsibility for complicity) is largely unregulated but is 

based in section 4, chapter 24 of the Swedish Penal Code. If these persons 

perform equal actions in the act and act together and in consensus, they are 

all liable as co-perpetrators. A person who is less involved, but who has 

promoted the act, can be deemed as abetter or aider. In some cases, someone 

who has merely promoted an act can be reclassified as perpetrator (through 

the construction of extended responsibility), when such reclassification is 

regarded just. The legal basis for such construction is the preparatory work of 

the Penal Code and the judgements of the Supreme Court of Sweden. This 

legal structure has been debated amongst criminal law scholars. 

 

Swedish legal scholar Claes Lernestedt has criticised the development of the 

structure in case law between 1992 and 2002. Lernestedt envisioned (in 2009) 

a future situation where all who contributed to a crime were responsible for 

all actions committed by the group as perpetrators. This would lead to a more 

collectivistic acclamation of responsibility and in the end strike a threat to 

principle of individual criminal liability. This premise is central for this thesis 

and as a basis for the description of the relevant legal structures. The 

development of the area is analysed through both a legal historical review but 

also through a quantitative case study of 30 cases from the last two years. The 

central question for the thesis is naturally if the premise presented by 

Lernestedt in 2009 has come true in the latest years of case law. The 

conclusions of the thesis are partly that the case law from the Supreme Court 

has provided a more clear and distinct way of assessing the responsibility 

through such reclassification. Furthermore, the conclusions from the case 

study of lower court practice is that little evidence overall (although it can be 

noticed in some cases) can be noticed towards such alarming development 

where all promoters of crimes in a more collectivistic manner is regarded as 

perpetrators. 
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Sammanfattning 
Medverkansansvar inträder när flera personer tillsammans utför otillåtna 

gärningar. Rättsläget är i stora delar oreglerat, men hänförs till 23 kap. 4 § 

Brottsbalken (BrB). Om alla personer agerar tillsammans och i samförstånd 

och utför lika stora delar av gärningen döms de alla som medgärningsmän. 

Den som inte är gärningsman, men ändå främjat brottet, bedöms som 

anstiftare eller medhjälpare. Genom en juridisk konstruktion kallad utvidgat 

gärningsmannaskap kan dock en person som endast främjat ett brott anses 

vara gärningsman där det ter sig naturligt. Konstruktionen tolkas ur 

bestämmelsens förarbeten från 1940-talet och har vidareutvecklats av Högsta 

domstolen (och delvis hovrätterna) och har vidare analyserats i doktrin.  

 

Professorn Claes Lernestedt har (i en text publicerad år 2009) kritiserat det 

utvidgade gärningsmannaskapet och den praxisutveckling som utvidgade 

medverkansläran mellan 1992 och 2002 och varnar däri för en situation där 

alla tilltalade ansvarar för allt agerande som gruppen begått. På så sätt skulle 

en mer kollektivistisk bedömning leda till ett utarmande av det i straffrätten 

så viktiga individuella straffansvaret. Denna tes är central för uppsatsen då 

utredningen av begreppet utvidgat gärningsmannaskap och gränsdragningen 

mellan gärningsmannaskap och medhjälp görs. Utredningen av 

medverkanslärans utveckling görs dels genom en rättshistorisk genomgång 

men också genom en rättsfallsanalys bestående av 30 hovrättsfall från de 

senaste två åren. Den centrala frågan är således om Lernestedts farhågor 

besannats genom de senaste årens utveckling i praxis från HD och 

hovrätterna. Slutsatserna av uppsatsen är dels att den praxis från HD som följt 

efter Lernestedts tes givit tydligare och stramare riktlinjer för hur området ska 

bedömas och således stramat åt utvidgningen. Vidare kan som resultat av 

rättsfallsgenomgången ses resultat som både pekar i utvidgande och 

åtstramande riktning, men överlag nås slutsatsen att lite talar för att en sådan 

oroväckande utvidgning varken skett eller kommer att ske.  
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Förkortningar 

BrB  Brottsbalken (1962:700) 

f.  och följande sida 

ff.  och följande sidor 

HD  Högsta domstolen 

Ibid.  På samma ställe 

Jfr.  Jämför 

JT  Juridisk tidskrift 

Kap.  Kapitel 

MB  Missgierningsbalken (i 1734 års lag) 

NJA  Nytt juridiskt arkiv, avdelning I 

Prop.  Proposition 

RH  Refererat rättsfall från hovrätterna 

SL  Strafflagen (i 1864 års lag) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SRK  Straffrättskommittén 

SvJT  Svensk juristtidning 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Om jag under en kväll ute på stan slår ner en främmande person så riskerar 

jag att åtalas för misshandel om jag uppfyller rekvisiten i 3 kap. 5 § BrB. 

Skulle jag dock få hjälp av en kompis med misshandeln så skulle även han 

kunna åtalas, men för vad? Det, som juridikens ambivalenta svar ofta lyder, 

beror på. Har han hjälpt mig att slå personen? Har han hållit min jacka under 

tiden? Har han skjutsat mig från platsen? Eller har han bara stått vid sidan av 

och betraktat? Han kan antingen, beroende på hur han medverkat, dömas som 

medgärningsman tillsammans med mig, som medhjälpare eller vara helt 

straffri. DBP. 

 

Att människor begår brottsliga gärningar i grupp är sannerligen inget nytt, 

varken för samhället eller för juridiken. Med det sagt är det juridiska området 

som kringgärdar ett sådant beteende minst sagt komplicerat och den så 

kallade medverkansläran och dess inneboende gränsdragningar är ett inom 

den svenska straffrätten snårigt område. Den juridik som den svenska 

straffrätten bygger på ter sig ofta, av helt naturliga och nödvändiga skäl, mer 

fyrkantig än livet och den verklighet den ska samexistera med. Det är ingen 

radikal tanke och det är på många sätt en självklarhet. Regleringen måste vara 

fyrkantig för att på så sätt kunna vara förutsebar. Men den måste också kunna 

böjas för att kunna anpassas till verkligheten. Mellan de motstående 

intressena – rättssäkerhet och flexibilitet – pendlar straffrätten och så även 

regleringen på medverkansansvarets område.1  

 

Begrepp som tillsammans och i samförstånd används ofta av åklagare i mål 

där flera personer varit inblandade. En sådan skrivning ska dock inte ses som 

en sorts bevislättnad utan centralt för även medverkansläran är det 

 
1 Se Herlitz (1996/97), s. 299. 
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individuella straffansvar som följer av legalitetsprincipen. En sådan ordning 

har dock inte alltid varit given och i den förkristna tiden så utkrävdes 

straffrättsliknande ansvar ofta istället kollektivt. Inom juridisk doktrin har 

röster höjts som menat att en rad rättsfall från 1990-talet och framåt skapat en 

struktur som mer och mer frångår det individuella ansvaret och istället liknar 

ett kollektivt ansvarsutkrävande. 

 
”Om jag ger dig pengar till biobiljetten, eskorterar dig till biografen och väntar utanför 

salongen medan du ser filmen, har vi respektive jag då ’gått på bio’ eller ’sett en film’? 

Om jag följer med dig när du äter lunch, uppmuntrar dig att äta, men inte äter något 

själv, har vi respektive jag då ’ätit lunch’? Om jag i egenskap av din personliga 

assistent hjälper dig att gå på toaletten, har jag då ’gått på toaletten’? Enligt de rörelser 

i medverkanspraxis som här har diskuterats har nog också jag både sett en film, ätit 

lunch och gått på toaletten.”2 

 

Kärnan i den här uppsatsen är att såväl beskriva den svenska medverkansläran 

med fokus på begreppet utvidgat gärningsmannaskap men också att behandla 

just de utvecklingstendenser och rörelser som medverkansläran genomgått 

historiskt och i viss mån även genomgår idag.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att redogöra för och analysera medverkanslärans 

utvecklingstendenser över tid utifrån den av Claes Lernestedts framställda 

tesen om kollektivismens återinträde på området. För att syftet ska uppnås 

redogör uppsatsen för medverkansläran generellt och mer specifikt för 

gränsdragningen mellan (med)gärningsmannaskap och medhjälp med fokus 

på utvidgat gärningsmannaskap. För att vidare uppfylla syftet görs såväl en 

rättshistorisk genomgång av medverkanslärans utveckling över tid men också 

en rättsfallsstudie som baseras på hovrätternas avgöranden under de senaste 

 
2 Lernestedt (2009), s. 108. Genom detta vill Lernestedt exemplifiera och därigenom också 
kritisera den utveckling som skett i medverkansläran under 90- och 00-talet, en kritik som 
vidare är central för den här framställningen, se vidare del 3.3. 
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två åren. För att slutligen uppnå syftet med uppsatsen analyseras den 

framlagda rättsutvecklingen utifrån Lernestedts tes om ett ökat 

kollektivistiskt ansvarsutkrävande. 

 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställning utifrån det ovan presenterade syftet 

är: 

- Finns det, med grund i Lernestedts tes och med fokus på utvidgat 

gärningsmannaskap, fog för en hypotes att ansvarsutkrävandet i 

medverkansläran är mer kollektivistiskt grundat idag än tidigare? 

 

För att kunna svara på den huvudsakliga frågeställningen behövs även 

följande sekundära frågeställningar besvaras:  

- Hur regleras medverkansläran i svensk rätt (med fokus på utvidgat 

gärningsmannaskap) och vilka rättsliga principer ligger 

huvudsakligen till grund för utformningen?  

- Hur har utvecklingen av medverkansläran sett ut över tid och hur 

förhåller sig de senaste årens rättsutveckling i hovrätterna till Högsta 

domstolens avgöranden? 

 

 

1.3 Metod och material 

I huvudsak används för uppsatsens rättsutredande moment en rättsdogmatisk 

metod som fokuserar på att utreda gällande rätt. I detta menas att relevanta 

rättskällor identifieras och analyseras och rent praktiskt innebär det en 

genomgång av lag, förarbeten och relevant praxis.3 Juridisk doktrin används 

i rätt stor utsträckning för att både vidare tydliggöra, men också för att 

kritisera, rättsläget och praxis.4 De rättshistoriska vinklar som anläggs i del 

3.2 ämnar främst till att ge en vidare bredd i uppsatsens analysdel samt att 

svara på den ovan ställda sekundära frågeställningen. Uppsatsen bygger på 

 
3 Kleineman (2018), s. 21. 
4 Ibid, s. 33 ff. 
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att genomgående redogöra för den kritik riktats mot rättsutvecklingen på 

senare år, men syftet är inte att genom en sorts kritisk rättsdogmatisk metod 

föreslå hur rätten borde se ut.5 

 

Följande kan sägas om betydelsen av rättspraxis i den följande 

framställningen. Regleringen på området om medverkansansvar och 

medgärningsmannaskap har i stort lämnats över för utveckling och 

finjustering till rättsskipningen.6 Rättspraxis behandlas således på två olika 

ställen i uppsatsen, men dessa redogörelser fyller delvis olika funktioner. I 

del 2.5 behandlas relevanta prejudicerande och tongivande rättsfall som en 

del i redogörelsen av gällande rätt och vidare i del 4 redogörs för en mer 

kontemporär rättsutveckling med en genomgång av underrättsavgöranden 

från hovrätterna.7 Den rättsutredande delen och de fall som däri nämns ämnar 

att skapa en grundläggande förståelse inför rättsfallsutredningen i del 4 och 

den efterföljande analysen. För att utläsa relevanta prejudikaten ur rättsfallen 

i del 2.5 har även juridisk doktrin på området använts och där jag menar att 

det lämpar sig har kritik mot rättsfallen som förts fram i doktrin även 

behandlats. 

 

Den här aktuella delen av medverkansläran har i ytterst begränsad mån 

behandlats i lagstiftning sedan den nuvarande Brottsbalkens tillkomst på sent 

40-tal och vidare bör nämnas att uppsatsen främst kretsar kring en enskild 

bestämmelse däri. Den utveckling som skett sedan 90-talet har främst skett 

genom praxis med efterföljande kommentarer i doktrin. För utredningen av 

gällande rätt och för att lokalisera relevanta och tongivande rättsfall har 

juridisk doktrin i form av böcker8 och artiklar9 använts som utgångspunkt. 

Vid utredning av den rättshistoriska utvecklingen har avstamp tagits i 

 
5 Jfr. Ibid, s. 40 f. 
6 Svensson (2016), s. 34. Se även SOU 1944:69 s. 92 f.  
7 En sådan sammanställning av underrättsinstansers dömande bör dock inte ses som eller 
likställas med ett rättsdogmatiskt argument om gällande rätt, se Kleineman (2018), 38 f.  
8 Jareborg (2001), Lernestedt (2009), Asp, Ulväng & Jareborg (2013), Svensson (2016), 
och Ågren, Leijonhufvud & Wennberg (2018). 
9 Exempelvis Herlitz (1996/97), Diesen (2000/01), Wennberg (2002, 2002/03 och 2007/08), 
Wong (2003/04) och Svensson (2017). 
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Lernestedt (2009) och Svensson (2016) och vissa fördjupningar gjorts i 

Häthén (2004), Anners (1972) och Wallén (1973) samt i SOU av relevans. 

 

Urvalsprocessen av de 30 hovrättsavgöranden som återfinns i del 4 bygger i 

huvudsak på de hänvisningar domstolarna gjort till Högsta domstolens 

senaste avgörande på området, NJA 2017 s. 531 eller Bussen i Östberga. 

Ämnet är tämligen relevant och återkommer ofta i kontemporär rättspraxis 

och för att undvika en situation där nya rättsfall avgörs och behöver 

analyseras under uppsatsens författande har endast rättsfall som publicerats 

senast 30 juni 2019 valts för att ligga till grund för den vidare redogörelsen 

och analysen. Av de totalt 77 rättsfall som faller inom den tidsmässiga 

sökramen så är 28 av dessa relevanta för frågan om gränsdragningen mellan 

medhjälp och gärningsmannaskap (ytterligare två har tillkommit10 genom 

hänvisningar i dessa andra relevanta rättsfall).11 Dessa 30 fall kategoriseras in 

i fem typfall för att underlätta redogörelsen av dem, se här vidare i del 4. 

Hovrättsavgörandena har hittats genom en sökning på termen ”NJA 2017 s. 

531” i den juridiska databasen JUNO (tidigare Karnov Juridik). Söktermen 

ger förvisso bara resultat från de senaste åren, men i jämförelse med andra 

typer av söktermer anser jag att denna är bäst lämpad. En motsvarande 

sökning på termen ”medgärningsmannaskap” genererar över 600 sökresultat 

och bortser då dessutom från de rättsfall som inte använder sig av just den 

terminologin. Samma problem kan förvisso anmärkas med att den aktuella 

söktermen missar sådana hovrättsavgöranden som förvisso rör den aktuella 

problematiken men som inte hänvisar till just NJA 2017 s. 531, men av de 

termer som prövats anser jag denna som bäst lämpad.  

 
 
 

 
10 Svea hovrätts dom 2018-02-27 i mål nr. 8032-17 och Hovrätten för Västra Sveriges dom 
2018-09-03 i mål nr. 2243-18. 
11 NJA 2017 s. 531 behandlar även andra rättsfrågor. 
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1.4 Teori och analysens utgångspunkt 
Den utgångspunkt som används i uppsatsen, och som till stor del även 

inspirerat uppsatsens utformning, är den av Lernestedt (2009) framlagda tesen 

om att bedömningarna i medverkansläran genom praxisutvecklingen på 90- 

och 00-talet blivit mer kollektivistiska. Kortfattat menar Lernestedt att 

utvecklingen pådriver en sorts tillbakagång där gruppens agerande står i fokus 

framför den mer eftersträvansvärda principen om individuellt straffansvar. 

Lernestedts tes bygger på en kort rättshistorisk genomgång som kan liknas 

vid en pendelrörelse där strukturen gått från ett kollektivt ansvarstänkande 

(under det så kallade ättesamhället), till en mer individuell bedömning under 

framväxande medeltid och fram till 1950-talets nya Brottsbalk. I och med 

rättsutvecklingen i praxis på 90-talet menar Lernestedt att utvecklingen 

återigen går mot ett mer kollektivt ansvarsutkrävande.12 

 

Denna idé ligger som grund för den hypotes som den här uppsatsen bygger 

på och den, för analysen, centrala frågeställningen blir således hur det ser ut 

idag (se ovan). Finns det, utifrån de senaste årens avgöranden i hovrätterna, 

något belägg för att bedömningen av en persons ansvar i en grupp idag sker 

på en mer kollektiv basis jämfört med tidigare? I begreppet ’tidigare’ 

innefattas flera olika tidsnedslag. Jämförelser görs såväl mot regleringen både 

före och efter 1940-talets lagändring, mot statusen efter den utvidgande 

praxisutvecklingen på 00-talet men också mot HD:s senaste avgörande 2017. 

Utgångspunkten redogörs vidare för i del 3.3 (med bakgrund i 3.2). Redan här 

bör nämnas att Lernestedts tes presenterades för tio år sedan och att den i 

redogörelsen inte beaktat det ovan nämnda HD avgörandet NJA 2017 s. 531 

på vilket min genomgång i del 4 bygger på. 

 
 

 
12 Lernestedt använder istället för liknelsen med en pendel ett timglas, en liknelse som jag 
menar passar rätt dåligt i det här fallet. Liknelsen med en pendel för att illustrera 
dynamiken i en rättsutveckling är hämtad från Herlitz (1996/97).  
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1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen fokuserar på straffrättens allmänna del och även om så kallat strikt 

gärningsmannaskap ofta hänförs till de enskilda straffbudens rekvisit i 

straffrättens speciella del så behandlas inte den delen av straffrätten vidare. 

Huruvida ändå intressant ligger fokus främst på straffrättsligt ansvar och inte 

på straffvärdes- eller påföljdsbedömningar kopplade till de olika 

ansvarsformerna. Hur en medverkandes subjektiva täckning ska bedömas har 

varit centralt för en del av de straffrättsutredningar som gjordes mellan 1920 

och 1940-talet, men då denna framställning främst fokuserar på 

rubriceringsfrågor inom medverkansläran (ur en mer objektiv synvinkel) så 

redogörs endast kortfattat för en medverkandes subjektiva täckning. 

 

Fokus för uppsatsen ligger främst på utvidgat gärningsmannaskap och 

gränsdragningen mellan medhjälp och gärningsmannaskap (eftersom det i 

huvudsak är detta som NJA 2017 s. 531 berör). Av nämnd anledning görs inte 

någon vidare utredning av anstiftan till brott (se dock 2.2) och således berörs 

inte heller gränsdragningen mellan anstiftan och medhjälp eller 

gärningsmannaskap. Uppsatsen fokuserar på straffansvarsbedömningen för 

fysiska personer och således görs ingen redogörelse för juridiska personers 

ansvar. 

 

Medverkansansvar är en sorts osjälvständig brottsform tillsammans med till 

exempel försök, förberedelse och stämpling till brott. Av platsskäl berörs inte 

någon av dessa. Således inte heller den ofta angränsande rättsfrågan om 

försök till medverkan. Den ofta, i sammanhangen, behandlade bortre eller 

nedre gränsen för medverkansansvaret och underlåtenhet att avslöja brott 

berörs endast kort, men ges inte något vidare utrymme i uppsatsen. Vidare 

kommer varken garantlärans förhållande till medverkansläran eller 

medverkan konstruerad kring specialsubjekt att behandlas i uppsatsen. 

 

Uppsatsen gör inte någon komparativ utblick mot varken andra rättssystem 

eller någon granskning av Europakonventionens regler. Uppsatsens 
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huvudsakliga fokus är inte heller att ge en analys om hur rätten borde se ut, 

dvs. de lege ferenda, även om enstaka sådana resonemang ändå delvis 

återfinns i uppsatsens analyserande delar.  

 
 

1.6 Forskningsläge 
Även om den nuvarande lagregleringen på området är relativt oförändrat 

sedan 1949 blossade den juridiska diskussionen kring medverkansläran upp 

efter det så kallade Pinnstolsfallet (som anses vara en sorts reaktion på utfallet 

i Lindomefallet) på 90-talet. I jämförelse med tidigare blev diskussionen i 

doktrin omfattade och vissa författare varnade för den utveckling som kunde 

antydas inom läran. Diskussionen byggde delvis på mer dogmatisk grund men 

också på grund av vad utvecklingen innebar ur bevisvärderingssynpunk. Mest 

central i doktrin är Suzanne Wennberg som skrivit flera ofta refererade 

artiklar på ämnet13, men även Carl Erik Herlitz var tidigt ute och kritiserade 

en möjlig följd av Pinnstolsfallet.14 På olika sätt har kritiska röster till 

utvecklingen inom rättspraxis väckts även från bland annat Claes Lernestedt, 

Christian Diesen och Christoffer Wong.15 De senaste tio åren verkar intresset 

för frågan från doktrin ha svalnat något, men 2016 publicerades Erik 

Svenssons avhandling Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott, som 

i stor del kontrasterats mot den tidigare skepsisen som tidigare funnits kring 

utvecklingen på området.16  

 
 

1.7 Disposition 
Uppsatsens huvuddel är uppdelad i tre olika segment med olika grad av 

fördjupning. Del 2 består av en mer traditionell rättsutredning som inleder 

med en redogörelse för medverkansansvaret generellt innan fokus riktas mer 

 
13 Wennberg (2002, 2002/03 och 2007/08). 
14 Herlitz (1996/97). 
15 Lernestedt (2009), Diesen (2000/01) och Wong (2003/04). 
16 Svensson (2016). Se även Svensson (2017) för en mer lättöverskådlig sammanfattning av 
avhandlingen. 
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specifikt mot konstruktionen utvidgat gärningsmannaskap och utvecklingen 

av det begreppet inom praxis. Den däri gjorda genomgången ämnar att tydligt 

redogöra för det begrepp som är centralt i det efterföljande delarna av 

uppsatsen. Del 2 avslutas med en sammanfattning av rättsläget gällande 

utvidgat gärningsmannaskap. Vidare i del 3 redogörs för såväl de 

grundläggande rättsprinciperna som medverkansläran bygger på för att vidare 

behandla läran och synen på straffansvar ur ett rättshistoriskt perspektiv. I del 

3 redogörs även för den tes som uppsatsen huvudsakligen bygger på 

(framlagd av Claes Lernestedt) och avsnittet avslutas med en analys som 

täcker genomgången i del 2 och 3. I del 4 redogörs för den omfattande 

rättsfallsstudie med underrättspraxis från hovrätterna som gjorts i uppsatsen. 

Denna redogörelse är uppdelad i olika typfall och efter varje typfall görs en 

kortare löpande analys av typfallet eller en för typfallet central rättsfråga 

utifrån det som presenterats i del 2 och 3. Uppsatsen bygger såldes i stort på 

ett format med löpande analysavsnitt och den avslutade analysdelen i del 5 är 

en sorts sammanfattande och övergripande analytisk del. Som komplement 

till läsningen av redogörelsen i del 4 rekommenderas även Bilaga A som 

innehåller en kortfattad sammanställning och färgkodning av de i del 4 

relevanta rättsfallen.  



 14 

2 Medverkan i svensk rätt 

2.1 Generellt om medverkan 
Den svenska straffrättens utgångspunkt är att den som begått en rättsstridig 

gärning med ett adekvat personligt ansvar och som varken agerat under några 

rättfärdigande eller ursäktande omständigheter bör hållas ansvarig för sitt 

agerande i enlighet med straffbudet som dennes handlande kan subsumeras 

under. Av sådant otillåtet agerande följer en straffrättslig påföljd eller straff.17 

Till stor skillnad från hur det ofta ser ut när brott begås i verkligheten utpekar 

de enskilda straffbuden enskilda personer som agerande när brott begås. Den 

som tillfogar annan skada döms enligt 3 kap. 5 § BrB för misshandel. Samma 

bestämmelse blir även den straffrättsliga utgångspunkten om fler än en person 

deltar i misshandeln. I doktrin anförs nämligen att ”den som” egentligen läsas 

som ”den eller de som tillsammans”.18 I realiteten är det ofta så att människor 

agerar i grupp eller tillsammans, något som även gäller när det kommer till 

straffrättsligt relevant beteende. Det är dock inte så att alla involverade 

personer alltid bidragit i lika hög grad till det otillåtna som inträffat. Då 

människor på olika sätt begår otillåtna gärningar ihop används den del av 

straffrätten som benämns medverkansansvar. Regleringen grundas i 

huvudsak på bestämmelsen i 23 kap. 4 § BrB som lyder: 

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

som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma 

skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken 

fängelse är föreskrivet. 

 

Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till 

utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det. 

 

Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom 

till last. Ansvar som är föreskrivet för gärning av syssloman, gäldenär eller annan i 

 
17 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 16, 58 f. 
18 Ibid, s. 432 f. 



 15 

särskild ställning skall ådömas även den som tillsammans med honom medverkat till 

gärningen. 

 

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

särskilda fall är föreskrivet. 

 

Om en person själv, utan någon annans inverkan, utför en otillåten gärning så 

döms denne som enskild gärningsman eller enligt gärningsmannaskap i strikt 

mening och i sådana fall behövs inte 23 kap. 4 § BrB användas.19 Inom 

medverkansläran kan en delaktig person antingen inta en roll som 

gärningsman, anstiftare eller medhjälpare. I enlighet med paragrafens tredje 

stycke och dess förarbeten20 är alla dessa tre medverkande i brottet, något  

som benämns medverkande i vid mening. Då medverkansläran diskuteras i 

doktrin brukar dock istället talas om medverkan i strikt mening, vilket endast 

omfattar anstiftan och medhjälp (inte gärningsmannaskap). Medverkan är då 

synonymt med främjande av gärningsmannens otillåtna gärning. 

Terminologin kan te sig tämligen förvirrande och vidare i denna framställning 

så talas, som ofta i doktrin21, om medverkan i strikt mening. Till skillnad från 

andra osjälvständiga brottsformer som till exempel försök och förberedelse 

som kräver ett särskilt stadgande för att gälla för specifika handlingar så gäller 

medverkansansvaret enligt 23 kap. 4 § 1st BrB alla brott i brottsbalken och 

alla specialstraffrättsliga brott med fängelse i straffskalan.22 

 

En viktig utgångspunkt i medverkansläran är det så kallade 

medverkansobjektet, vilket är den gärning som en person kan medverka till. 

Begreppet används återkommande i juridisk doktrin och är synonymt med 

den otillåtna gärning som gärningsmannen begått. Otillåten gärning hänför 

sig till del A i det av Asp, Ulväng och Jareborg beskrivna brottsbegreppet och 

innefattar brottsbeskrivningsenlighet och en frånvaro av rättfärdigande 

 
19 Svensson (2016), s. 34. Se även Herlitz (1996/97), s. 280 f.  
20 SOU 1944:69, mer specifikt s. 85 ff och 92. 
21 Se till exempel Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 432, Jareborg (2001), s. 401 f och 
Svensson (2016), s. 33. 
22 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 425 f.  



 16 

omständigheter.23 Det betyder således att det går att medverka i en gärning 

även om det inte finns någon känd gärningsman eller om denne frias till 

exempel på grund av bristande uppsåt eller någon ursäktande omständighet 

(jfr. med del 3.2 om avskaffandet av accessoritet). Medverkansobjektet 

innefattar alla de handlingar som gärningsmannen begått, även sådana som 

senare konsumeras. I till exempel ett mord så konsumeras av naturliga skäl 

gärningarna dråp och grov misshandel, men dessa innefattas fortfarande i 

medverkansobjektet. Medverkansobjektet utgör den yttre ramen för en 

medverkandes straffansvar.24 Huvudregeln gällande medverkansansvar är att 

alla som medverkat i brott ska straffas enligt samma straffskala och således 

har rubriceringen ingen direkt påverkan på hur straffvärdet av gärningen 

bedöms (även om en gärningsman hierarkiskt bedöms som allvarligast, följt 

av anstiftan och sedan medhjälp). Istället ska varje deltagande bedömas efter 

det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger denne till last. Enligt 23 kap. 5 § 

kan den som medverkat i mindre mån kan erhålla straffnedsättning eller till 

och med straffrihet.25 

 

Medverkansläran är en invecklad del av den svenska straffrätten och 

behandlas därav inte, av platsskäl, i sin helhet. Fokus ligger istället på 

medgärningsmannaskap och utvidgat gärningsmannaskap.26 Genomgående i 

den här uppsatsen används begreppet gärningsman, framför det mer 

könsneutrala begreppet gärningsperson. Trots medvetenhet om att den 

könsneutrala termen förvisso är viktig och delvis används i såväl doktrin och 

praxis så har inte begreppet gärningsperson en fungerande motsvarighet i till 

exempel gärningspersonskap eller medgärningspersonskap.27 För att undvika 

förvirring används således genomgående begreppet gärningsman istället för 

gärningsperson. 

 
23 Ibid, s. 58 f och 435 ff. 
24 Ibid, s. 435 ff, SOU 1996:185, s. 178 och Svensson (2016), s. 41 f. 
25 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 457 och SOU 1996:185, s. 200 ff. 
26 För en mer övergripande utredning av medverkansläran generellt, se till exempel Asp, 
Ulväng & Jareborg (2013) och Svensson (2016). 
27 Likt även till exempel Jareborg (2001), s. 7 och Svensson (2016), s. 44 f. 
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2.2 Främjande, anstiftan och medhjälp 
Den som, utan att ha utfört själva gärningen, främjat en gärning är anstiftare 

eller medhjälpare. En handling som främjat ett medverkansobjekt med råd 

eller dåd kallas för en medverkansgärning. Anstiftan innebär att en person 

förmår en annan person, genom psykisk påverkan, att göra en otillåten 

gärning. För straffbar anstiftan krävs att det finns ett kausalt samband mellan 

själva anstiftan och gärningsmannens agerande, men det förutsätter inte 

övertalning eller vilseledande. Medhjälp är subsidiärt till anstiftan och 

definieras negativt som sådant främjande som inte är att betrakta som 

anstiftan. Medhjälp till brott kan, till skillnad från anstiftan, ske både genom 

fysisk- och psykisk medhjälp och generellt ställs låga krav på vad som kan 

utgöra ett sådant främjande.28 Det låga kravet brukar exemplifieras med det 

så kallade Rockfallet. Där dömdes en person som (psykisk) medhjälpare för 

att ha hållit sin kamrats rock när denne misshandlade en person. Att personen 

höll rocken innebar ett stärkande av gärningsmannens uppsåt.29 Enligt 

bestämmelsens förarbeten räcker det att ”medverkan övat inflytande på 

händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning, vore det så än blott genom 

att styrka de andra i deras brottsliga beslut”.30  

 

Om medverkansgärningen varken haft psykisk eller fysisk betydelse för 

medverkansobjektets genomförande så innefattar den inte ett främjande. Asp, 

Ulväng och Jareborg menar att om ”någon håller vakt vid en inbrottsstöld 

främjas denna, om tjuven vet om detta eller om vakthållningen är behövlig, 

men inte om vakthållningen är obehövlig och tjuven inte vet om den”.31 Den 

nedre gränsdragningen mellan straffbar medverkan (särskilt psykisk 

medhjälp) och straffritt handlande är subtil och i många fall svårbedömd. Den 

så kallade livets regel innebär att den som endast med gillande min betraktar 

en otillåten gärning inte har deltagit i tillräcklig mån för att bedömas som 

 
28 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 429, Lernestedt (2009), s. 71 ff och Svensson (2016), 
s. 41 ff, och 441 f. 
29 NJA 1963 s. 574. Se även Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 438 och Lernestedt (2009), 
s. 73. 
30 SOU 1944:69, s. 91. 
31 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 438. 
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medverkande i brottet. Detta då det inte heller finns någon allmän skyldighet 

att ingripa mot annans brottslighet (jfr. dock 23 kap. 6 § BrB). Den som dock 

påverkar händelseförloppet eller styrker gärningsmannens uppsåt kan dock 

tillskrivas ansvar som medverkande (se Rockfallet ovan).32 En 

medverkansgärning kan genomföras innan och under, men inte efter, den 

otillåtna gärningen. Dock kan ett agerande efter en otillåten gärning innefatta 

medverkan om det sedan tidigare, innan gärningens avslutande, funnits en 

sådan överenskommelse eller avtal. Delaktighet i en annans avslutade brott 

kan ibland dock generera ansvar som i strikt gärningsmannaskap i brott som 

till exempel häleri eller skyddande av brottsling.33 En person som medverkar 

i ett brott måste ha subjektiv täckning, alltså adekvat uppsåt eller oaktsamhet, 

för såväl medverkansobjektet som för medverkansgärningen. Detta 

inkluderar även möjligt överskjutande uppsåt i medverkansobjektet.34 

 
 

2.3 Medgärningsmannaskap 
När flera personer begår ett brott ihop och tillsammans uppfyller 

brottsrekvisiten anses att de agerat i medgärningsmannaskap. Förutsatt att de 

haft erforderligt uppsåt för den gemensamt utförda handlingen så behövs då 

alltså inte bevisas vad varje enskild person har gjort. Döms en person som 

medgärningsman anses denne juridiskt motsvara en gärningsman i strikt 

mening.35 Begreppet medgärningsmannaskap är skapat och vidareutvecklat i 

doktrin och används i viss utsträckning i praxis men saknas i lagstiftning.36 

För att en person ska kunna dömas i medgärningsmannaskap krävs inte att 

denne uppfyllt ens något av de relevanta rekvisiten i straffbudet, så länge 

denne begått brottet tillsammans med övriga personer (och att dessa 

 
32 SOU 1996:185, s. 189, Wennberg (2002), s. 618 f och Wong (2003/04), s. 925. Om livets 
regel se även NJA 1984 s. 922 (där en person som endast betraktade en misshandel friades 
från ansvar). 
33 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 439 f och Lernestedt (2009), s. 75 f. 
34 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 432 f och Ågren, Leijonhufvud & Wennberg (2018), 
s. 158 f. 
35 Wennberg (2002), s. 615 f. Se även Jareborg (2001), s. 402.  
36 Svensson (2016), s. 291 ff. 
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tillsammans uppfyllt alla rekvisiten).37 Ansvar i medgärningsmannaskap 

baseras inte på 23 kap. 4 § BrB utan utläses istället direkt ur straffbuden (likt 

ordinärt gärningsmannaskap) som ’den – eller de tillsammans – som’ istället 

för den. Ofta uttryckts att de tilltalade agerat tillsammans i termerna 

”gemensamt och i samråd” eller på senare tid vanligare ”tillsammans och i 

samförstånd”. Det krävs dock inte något direkt samråd mellan de agerande 

personerna utan det räcker att vara implicit införstådd med vad den andre gör. 

Det räcker således inte att två personer, oberoende av varandra, genomför 

hälften av rekvisiten. Under vissa förhållanden kan även en person som endast 

främjat gärningen ansvara som medgärningsman tillsammans med de övriga 

(det är i sådana fall som hänvisning till 23 kap. 4 § BrB görs, se vidare nedan 

gällande utvidgat gärningsmannaskap).38  

 

Handlande i medgärningsmannaskap är att ”göra något gemensamt med 

andra, som är något annat än det man utför individuellt”.39 En person kan på 

egen hand uppfylla alla rekvisit i en otillåten gärning (till exempel genom att 

hota en person), men samtidigt tillsammans med andra begår en del i ett annat 

grövre brott (om de andra tillgriper värdesaker och således begår övriga 

rekvisit i rånhandlingen). I sådana fall konsumerar agerande i 

medgärningsmannaskap gärningsmannaskap i strikt mening.40 Det så kallade 

Käppfallet brukar nämnas som ett exempel på medgärningsmannaskap vari 

tre personer, efter att ha gemensamt beväpnat sig med käppar, misshandlade 

en grupp andra personer i samråd. Det kunde inte utrönas vem som åsamkat 

vilken skada, men då de utfört handlingen tillsammans och då allas agerade 

låg nära ett självständigt gärningsmannaskap så dömdes de alla som 

medgärningsmän direkt enligt det aktuella straffbudet (utan hänvisning till 23 

kap. 4 § BrB).41 

 

 
37 Ibid, s. 38 f. 
38 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 432 f, Jareborg (2001), s. 402, SOU 1996:185, s.  
182 f, Svensson (2016), s. 36 ff och Wennberg (2002), s. 615 f. 
39 Svensson (2016), s. 279 f (kursivering i original). 
40 Ibid, s. 287 ff. 
41 NJA 1980 s. 606. Se även Lernestedt (2009), s. 79. 
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Även om ansvaret vid medgärningsmannaskap baseras på en gärning som 

genomförts på ett gemensamt plan så utdöms alltid straffansvar individuellt.42 

Begreppet medgärningsmannaskap används vidare här i uppsatsen för en 

person som begått ett brott tillsammans med andra personer utan att denne 

själv utfört alla de relevanta rekvisiten i straffbudet och således även när 

gärningsmannaskap tillskrivs denne genom omrubricering (se vidare nedan). 

 
 

2.4 Utvidgat gärningsmannaskap 
Den som inte är att anse som gärningsman ska i första hand dömas som 

anstiftare och i andra hand medhjälpare. Denna skrivning i 23 kap. 4 § andra 

stycket BrB, i kombination med bestämmelsens förarbeten43, har kommit att 

tolkas som en möjlighet att döma även den som inte är gärningsman i strikt 

mening som gärningsman genom så kallad utvidgning eller omrubricering.44 

Det betyder att även den som inte uppfyllt något av de relevanta rekvisiten i 

brottsbeskrivningen, och egentligen alltså främst främjat brottet, ändå kan 

dömas som gärningsman. I domskrivningar känns utvidgat 

gärningsmannaskap ofta igen genom skrivningar som att personen medverkat 

i sådan mån att denne är att anse som gärningsman.45  

 

Möjligheten till omrubricering grundas på att det i bestämmelsens förarbeten 

stadgas att även den som inte deltagit i utförandet av den brottsliga gärningen 

kan vara gärningsman ”där detta ter sig naturligt”46 (förutsatt att denne tagit 

en aktiv del i brottets förverkligande). I förarbetena menas vidare att lagtext 

eller förarbeten inte bör stadga gärningsmannaskapets gränser utan att en 

sådan bedömning istället bör göras av domstolarna med ledning av de 

specifika brottsbeskrivningarna (se därför nedanstående redogörelse av 

 
42 Svensson (2016), s. 278 f. 
43 Främst SOU 1944:69. 
44 Av Wennberg används också begreppet utvidgat medgärningsmannaskap, se Wennberg 
(2002, 2002/03 och 2007/08) samt Ågren, Leijonhufvud & Wennberg (2018), s. 169 ff. 
Svensson (2016), s. 300 ff ifrågasätter dock användningen av ett sådant begrepp och menar 
att det ytterligare komplicerar förståelsen av medverkansläran. 
45 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 446 ff. 
46 SOU 1944:69, s. 93. 
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rättspraxis i del 2.5).47 För att en omrubricering ska kunna ske krävs att den 

medverkande personen spelat en central roll vid medverkansobjektets 

förverkligande.48 Enligt rättsutvecklingen i praxis så spelar det roll på vilket 

sätt en person medverkat i brottet, om detta till exempel skett innan eller under 

tiden för brottet och om personen faktiskt varit på platsen när den brottsliga 

gärningen utfördes. Det finns även specialregler som utgör varianter på 

konstruktionen, till exempel när brottstypen innefattar specialsubjekt eller när 

de tilltalades ansvar byter plats (men detta kommer inte vidare behandlas 

här).49 När en anstiftare utför ett brott genom ett närmast viljelöst offer 

användes i äldre rätt en konstruktion kallad medelbart gärningsmannaskap 

(för att kunna döma den medverkande som gärningsman), men de lege lata 

torde användningsområdet för en sådan konstruktion vara begränsad (se 

nedan om begränsad accessoritet nedan i del 3.2).50 Om en främjare döms 

som gärningsman efter omrubricering så har ju denne genomfört brottet 

tillsammans med övriga personer. Vidare anses i då en sådan person vara 

medgärningsman i brottet (jfr. ovan). Det kan uttryckas som att en främjare 

döms som gärningsman eller medgärningsman, genom en användning av 

konstruktionen utvidgat gärningsmannaskap.51 

 

De något flytande formuleringarna i såväl lagtext som förarbeten har förvisso 

lett till en ökad frihet hos domstolarna i bedömningen men har också lett till 

ett rättsläge som ofta benämns som oklart då medverkanslärans inre gränser 

ses som otydliga. Konstruktionen utvidgat gärningsmannaskap har från flera 

olika håll kritiserats i juridisk doktrin av flera olika skäl. Det har bland annat 

anförts att konstruktionen (och den utveckling som den genomgåtts i praxis) 

saknar en dogmatisk funktion i medverkansläran52, att den brister ur 

 
47 Ibid, s. 92 f. Se även SOU 1996:185, s. 179 och Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 446 f. 
48 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 446. 
49 Se vidare om konverterat och krympt gärningsmannaskap i till exempel Asp, Ulväng & 
Jareborg (2013), Svensson (2016), eller Ågren, Leijonhufvud & Wennberg (2018). 
50 SOU 1944:69, s. 93 f. Se även Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 435 och Svensson 
(2016), s. 247 ff och 259. 
51 Se Wennberg (2002), s. 617 och Wong (2003/04), s. 925. 
52 Se Svensson (2016), s. 34 ff, 267 ff och 275 f. Se även Svensson (2017). 
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rättssäkerhetssynpunkt53 eller för att den leder till en situation med ett mer 

kollektivt ansvarsutkrävande.54 Se vidare om detta nedan i del 3.3. 

 

Nedan diskuteras den rättspraxis som utvecklats sedan tidigt 90-tal på 

området utvidgat gärningsmannaskap. Urvalet av rättsfall som gjorts baseras 

på juridisk doktrin, däri främst Lernestedt, och fokuseras främst på de 

prejudikat som finns att utläsa ur rättsfallen men också vilken diskussion som 

förts kring rättsfallen i doktrin.  

 
 

2.5 Rättspraxis gällande utvidgat 
gärningsmannaskap 

I diskussioner gällande medverkansläran så används ofta Lindomefallet, RH 

1991:51, som en utgångspunkt. Fallet rörde dock egentligen inte 

medverkansläran, men utgången i fallet har i doktrin nämnts som ett startskott 

för en förnyad och utvidgad användning av medverkansläran. I fallet 

frikändes två tilltalade som skyllde på varandra för det begångna mordet. Den 

person som dömdes som gärningsman i tingsrätten friades i hovrätten och den 

gällande den andre som friades i tingsrätten så hade domen vunnit laga kraft 

utan att ha överklagats. Utfallet har kritiserats och utfallet i det efterföljande 

avgörandet NJA 1992 s. 474, Pinnstolsfallet, har i viss mån setts som en 

reaktion på den kritik som följde efter Lindomefallet.55 

 
 

2.5.1 Rättsfall som utvidgat konstruktionen 
I Pinnstolsfallet dömdes en person som medgärningsman till dråp 

(tillsammans med en annan gärningsman) trots att han inte tillfogat offret 

någon livshotande skada. Han hade slagit offret med en pinnstol medan den 

andre gärningsmannen erkänt att han knivskurit offret. Denne hade dock inte 

 
53 Se Herlitz (1996/97), Wennberg (2002 och 2002/03). 
54 Se Diesen (2000/01), Lernestedt (2009) och Wennberg (2002, 2003/03 och 2007). 
55 Lernestedt (2009), s. 80 ff och Ågren, Leijonhufvud & Wennberg (2018), s. 173 f. 
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erkänt att han utdelat det direkt dödande hugget och vem som gjort det kunde 

inte utredas. Även om det inte fanns något samråd (vilket krävts tidigare i 

Käppfallet) och även fast medgärningsmannen inte tillfogat några livshotande 

skador menade HD att han bidragit på ett så verksamt sätt till offrets död att 

han ändå skulle dömas som medgärningsman. Utgången i fallet har kritiserats 

då det påstås att den påverkats den massmediala debatt som följde efter 

avgörandet i Lindomefallet. Kritik har också riktats mot Pinnstolsfallet 

eftersom domstolen inte reder ut på vilka grunder medgärningsmannen hålls 

ansvarig.56  

 

I det uppmärksammade hovrättsmålet Diskoteksbranden i Göteborg dömdes 

fyra personer i medgärningsmannaskap för en grov mordbrand som krävde 

63 liv. Det var utrett att endast en av dem rivit isär papper, tagit med 

bensindunken och tänt på, men de övriga dömdes för att de tillsammans begett 

sig till platsen och hade kommit överens om att förstöra festen genom att 

anlägga branden. Fallet har kritiserats i doktrin då det menas att de var de 

övriga tre tilltalades grupptillhörighet som delaktiga i kompisgänget och som 

landsmän som gjorde att de klassificerades som medgärningsmän i 

kombination med den överenskommelse som gjorts innan brottet (som ansetts 

egentligen främst borde lett till ansvar för psykisk medhjälp). I doktrin har 

vidare anmärkts att hovrätten gör en närmast kollektiv ansvarsbedömning av 

de tilltalades agerande. Både Lernestedt och Diesen menar att det är 

problematiskt att det indirekt ställs krav på att de tilltalade, för att undvika att 

bli del i den kollektiva ansvarsbedömningen, behövt markera och agera i 

motsatt riktning.57  

 

 
56 NJA 1992 s. 474. Se även Herlitz (1996/97), s. 294 ff, Lernestedt (2009), s. 82 ff och 
Wennberg (2002), s. 620 ff. Svensson (2016) å andra sidan riktar kritik mot den tolkning 
och kritik som framförts av Lernestedt, Herlitz och Wennberg, se s. 37 och 304 ff. 
57 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2000-08-29 i mål nr. B 2957-00 – det som häri 
skrivits om fallet bygger helt på vad som skrivits om fallet i den här hänvisade doktrinen. 
Se här Diesen (2000/01), s. 629, Lernestedt (2009), s. 87 ff, Wennberg (2002), s. 624 ff och 
Wennberg (2002/03), s. 597 ff. Svensson (2016), s. 367 f menar dock att kontexten att de 
tagit sig in i utrymmet tillsammans är relevant i bedömningen. Ett liknande fall där 
grupptillhörighet låg som grund i en medgärningsmannaskapsbedömning är 
Stenkastningsfallet, RH 1996:82. 
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Ett ytterligare fall som kritiserats för att domstolen gjort en kollektiv 

bedömning gällande de tilltalades ansvar är Sambandscentralen. Fallet 

berörde en grupps agerande under kravallerna under EU-toppmötet i 

Göteborg.58 I fallet dömdes flera personer för att tillsammans och i 

samförstånd ha främjat brott, trots att det inte kunde klarläggas vad de olika 

personerna gjort. Bevisat var dock att de varit i den aktuella lägenheten och 

avlyssnat polisradion under tiden det straffbara främjandet, vilket bestod av 

att vidarebefordra den avlyssnade informationen via SMS. Enligt Wennberg 

illustrerar Högsta domstolens resonemang farhågorna med att dömande i 

medgärningsmannaskap kan leda till ett sorts kollektivt ansvarsutkrävande. 

Hon menar att HD istället för att föra sina resonemang på individnivå istället 

gör detta på gruppnivå och hur ”verksamheten i lägenheten” sett ut.59 

 

I Sturecompagniet dömdes en person som gärningsman i strikt mening och 

två andra som medhjälpare när fyra personer sköts ihjäl och flera andra 

skadades. De främjande personerna hade medverkat i gärningen genom att 

bära vapnet till platsen och en av dem genom att agera som chaufför. Trots 

den i sig rimliga utgången i målet så kritiserar Lernestedt åklagarens agerande 

i de första instanserna. Han menar i sin kritik att åklagarens ambition att i de 

två första instanserna försöka få de personer som tydligt endast främjat brottet 

att bli bedömda som medgärningsmän som ett exempel på hur 

rollfördelningsfrågan vattnas ur och att det praktiska rättslivet tar för lätt på 

frågan vad det innebär att utföra en straffbelagd gärning.60 

 

Enligt HD i rättsfallet Det förlorade vadet kan även den som inte deltar fysiskt 

i ett händelseförlopp dömas som medgärningsman. I fallet döms fyra personer 

som medgärningsmän för ofredande mot en annan person som utförts efter att 

målsäganden förlorat ett vad (som ingåtts under tvång). Medan tre av 

 
58 Fallet rör egentligen inte medgärningsmannaskap utan sk. medfrämjandeskap (vilket är 
en liknande konstruktion där ansvar som främjare tillskrivs en grupp där deras individuella 
medverkansgärningar inte kan direkt styrkas). Se här Wennberg (2002/03) och jfr. 
Svensson (2016), s. 306 not 878.  
59 NJA 2002 s. 489 och Wennberg (2002/03), s. 604 ff. Se även Asp (2010), s. 918 f.  
60 NJA 1996 s. 27 och Lernestedt (2009), s. 91 ff. Se även Svensson (2016), s. 238 f. 
Åklagarens yrkande fick dock inte gehör och de tilltalade dömdes som medhjälpare i alla 
tre instanser.  
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personerna deltog i kränkningarna rent fysiskt så dömdes även den fjärde som 

filmat händelseförloppet och innehaft en mer dirigerande roll i 

händelseförloppet som gärningsman. Svensson menar att det i fallet indirekt 

går att utläsa att det krävs ett visst kvalificerat agerande för att 

medgärningsmannaskap ska bli gällande (gällande den fjärde personen som 

filmat händelsen).61 Vidare nedan i del 3.4 menar jag dock att det kan 

diskuteras om fallet ska ses som en utvidgning eller en åtstramning av 

området.  

 

I övrigt brukar även hovrättsmålen Malexandermorden62, 

Söderbergsmordet63 och Stenkastningsfallet64 nämnas i samband med en 

utvidgning av medverkansansvaret. 

 

2.5.2 Rättsfall som stramat åt konstruktionen 
Genom ett antal prejudicerande rättsfall från år 2003 och framåt genomförde 

HD en del inskränkningar i den utvidgning av medverkansläran som startade 

med Pinnstolsfallet tio år tidigare, varav vissa särskilt tongivande fall berörs 

här.65 I två fall på tidigt 2000-tal tog HD ställning till om 

medgärningsmannaskap ska utdömas då den tilltalade främst förhållit sig 

passiv till brottet och inte aktivt deltagit i utförandet. Båda avgörandena 

kretsade också kring hur begreppet tillsammans och i samförstånd ska förstås. 

Det första relevanta fallet är Narkotikagömman i lägenheten. Fallet rörde 

huruvida en bostadsrättsinnehavare var att anse som medgärningsman i 

narkotikabrott genom innehav då denne varit medveten om att hans 

inneboende förvarade narkotika i sitt rum. Enligt HD är det uppenbart att ett 

sådant passivt godkännande inte räcker då det behövdes ett mer aktivt 

agerande för att kunna anse bostadsrättsinnehavaren som medgärningsman 

jämte inneboenden. Åtalet mot bostadsrättsinnehavaren ogillades (inte heller 

 
61 NJA 2013 s. 397. Se även Svensson (2013/14), s. 414 ff och Svensson (2016), s. 343 f. 
62 Göta hovrätts dom 2000-06-07 i mål nr. B 158-00 och B 180-00. 
63 Svea hovrätts dom 2000-07-14 i mål nr. B 3225-00. 
64 RH 1996:82 (namnet är inte vedertaget i doktrin utan är gett av mig). 
65 Detta bortsett från Det förlorade vadet (se ovan) som avgjordes efter 2003 men som jag 
menar verkat delvis i utvidgande mening, men också delvis åtstramande, se vidare i del 3.4. 
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främjande kunde styrkas).66 Senare samma år avgjordes Passageraren i den 

stulna bilen vars juridiska utfall har en del likheter med narkotikafallet. En 

person som följt med i en olovligt tillgripen bil efter en fest åtalades för att 

olovligt ha brukat bilen tillsammans och i samförstånd med övriga. HD 

menade förvisso att medgärningsmannaskap (jämte bilens förare) för den som 

åker med som passagerare inte är uteslutet, men att det då krävs något utöver 

ren närvaro i bilen. Det krävs att brukandet framstår som en gemensam 

verksamhet och då till exempel om passageraren initierat färden, färdvägen 

eller färdsättet. Personen frikändes då det inte heller kunde visas att han 

främjat brukandet.67 Wong menar att prejudikatet om gemensamt brukande 

bör bedömas med försiktighet och gällande båda fallen anmärker Lernestedt 

att bedömningen av tillsammans och i samförstånd är nära kopplad till de 

enskilda straffbuden och inte bör ges en generell tillämpning i 

medverkansläran (och alltså tillämpas på straffbud).68 

 

Uttalanden av mer generellt värde för medverkansläran gjordes av HD i det 

så kallade Akallarånet. Fallet anses vara ett av de idag viktigaste avgörandena 

gällande utvidgat gärningsmannaskap.69 I Akallarånet begicks ett väpnat rån 

mot en Securitas värdecentral utanför Stockholm. De fyra personer som utfört 

själva rånet hittades inte, men två personer åtalades för att tillsammans och i 

samråd ha utfört rånet (tillsammans med de okända gärningsmännen). Det 

kunde inte styrkas att de tilltalade varken varit på plats i värdecentralen, att 

de deltagit i utläggningen av fotanglar (som ämnat försvåra polisinsatsen) 

eller i sprängningen av en bankomat (som ämnat fungera som ett villospår). 

De hade dock i olika utsträckning deltagit i förberedelserna och vistats på en 

plats som varit central för planeringen av rånet. Medan de båda dömdes i 

 
66 NJA 2003 s. 473 (namnet har använts men kan inte sägas vedertaget i doktrin). Se även 
Lernestedt (2009), s. 100 ff, Svensson (2016), s. 370 f och Wong (2003/04), s. 924 ff. Jfr. 
även NJA 2004 s. 797 som innefattar en liknande situation. 
67 NJA 2003 s. 645 (namnet är inte vedertaget i doktrin utan är gett av mig). Se även 
Lernestedt (2009), s. 101 f, Svensson (2016), s. 372 ff, Wong (2003/04), s. 926 ff och 
Ågren, Leijonhufvud & Wennberg (2018), s. 174. 
68 Wong (2003/04), s. 926 ff och Lernestedt (2009), s. 101 f. 
69 Enligt Ågren, Leijonhufvud & Wennberg (2018), 170 f tas idag vägledning främst från 
NJA 2006 s. 535 och NJA 2017 s. 531 (Bussen i Östberga) i förhållande till utvidgat 
gärningsmannaskap. 
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hovrätten som medgärningsmän (genom utvidgning) så menade HD att de 

varken deltagit i själva utförandet eller haft en särskild ställning i förhållande 

till övriga (okända) gärningsmän. HD menade mer generellt att om 

genomförandet av ett planerat brott innefattar en tydlig arbetsfördelning så 

kan även den som deltagit mer perifert i ett brottsligt tilltag dömas som 

medgärningsman. Detta kan till exempel röra en person som håller vakt vid 

en inbrottsstöld.70 Denna exemplifiering av utvidgat gärningsmannaskap med 

en vakt vid en inbrottsstöld refereras ofta till i den underrättspraxis som 

granskats nedan i del 4. Gällande de tilltalades straffansvar menar HD att den 

ena personen inte kan dömas som medgärningsman då hans medverkan inte 

haft något tidsmässigt samband med brottet (medverkan avslutades innan 

gärningen påbörjades) och gällande den andra som förvisso varit aktiv under 

tiden brottet begåtts så saknas bevis för att han varit närvarande på 

brottsplatsen. HD inskränker här alltså omrubriceringsmöjligheterna genom 

att slå fast att det måste finnas ett samband både i tid och rum mellan den 

tilltalades agerande och den brottsliga gärningen. Har en person endast agerat 

främjande innan brottet kan denne i allmänhet inte anses vara gärningsman, 

men undantag från detta tidsmässiga samband kan göras om personen haft en 

särskild ställning i förhållande till de övriga. En sådan särskild ställning 

föreligger om personen som utfört gärningen agerat likt ett viljelöst redskap, 

om gärningsmannen haft en underordnad eller liknande ställning (under 

främjaren) eller om denne varit helt beroende av främjarens instruktioner  

(HD exemplifierar med konstruktionen medelbart gärningsmannaskap).71 

Den särskilda ställningen bedöms i förhållande till de övrigas ställning och 

betydelsen av tid och rum torde enligt Svensson variera beroende på vilket 

straffbud som prövningen är inriktad på.72 Hur bedömningen görs då det 

tidsmässiga men ej rumsliga sambandet föreligger diskuteras inte vidare i HD 

men det torde även där ställas krav på särskild ställning eller motsvarande att 

främjaren begått brottet genom gärningsmannen.73 

 
70 NJA 2006 s. 535. Se även Lernestedt 102 ff och Ågren, Leijonhufvud & Wennberg 
(2018), 171. 
71 NJA 2006 s. 535. Se även Lernestedt (2009), s. 104 f och Svensson (2016), s. 360 ff.  
72 Svensson (2016), s. 362 f.  
73 En tolkning som framhålls av Lernestedt (2009), s. 104 f. Detta likt situationen i typfall 3 
nedan i del 4. 
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HD menar att det även om det är visat att personerna utfört en brottslig 

gärning gemensamt (som i Sambandscentralen) så ”krävs sådan bevisning på 

individnivå att man beträffande var och en av de inblandade kan konstatera 

att de medverkat i brottets utförande på ett sådant sätt att de är att betrakta 

som medgärningsmän”.74 Skrivningen återkommer ofta i underrättspraxis och 

innebär att tidigare prejudikat inte innebär en sänkning i beviskravet enbart 

för att personerna agerat gemensamt. Vidare kan anmärkas att hovrättens 

argumentation att de bådas deltagande var nödvändigt för brottets utförande 

(och således motiverade gärningsmannaskap genom utvidgning) inte fick 

gehör i HD.75 Svensson menar att det, på grund av den bristfälliga 

bevisningen, med försiktighet bör dras slutsatser från fallet, men jag menar 

ändå att övrig doktrin och praxis tillmäter HD:s resonemang i målet stor och 

avgörande vikt för tolkningen av rättsområdets gränser.76  

 

År 2017 kom det senaste prejudikatet på området gällande utvidgat 

gärningsmannaskap, NJA 2017 s. 531 eller Bussen i Östberga. Fallet berör 

förutom gränsdragningen mellan medgärningsmannaskap och medhjälp även 

försökspunktens placering samt gradindelningen gällande mordbrand. Då det 

ännu är ett nytt fall har det i ytterst begränsad mån behandlats i doktrin, men 

desto oftare refererats till i underrättspraxis.77 Den relevanta frågan gällde om 

en person, som skjutsat fyra andra personer till en parkeringsplats där de 

övriga försökte tända på en där parkerad buss, skulle bedömas som 

medgärningsman i brottet. Klart var att han genom agerandet främjat brottet 

men också att han inte uppfyllt något av rekvisiten i mordbrands-

bestämmelsen. Frågan blev således om utvidgat gärningsmannaskap. I fallet 

redogör HD på ett pedagogiskt och mer generellt sätt hur det utvidgade 

gärningsmannaskapet ska förstås. För det första så krävs det antingen att 

personen deltagit i det brottsliga tilltaget (åtminstone perifert) eller att denne 

 
74 NJA 2006 s. 535, s. 558. 
75 Ibid, s. 554 f och Lernestedt (2009), s. 104 f. 
76 Se Svensson (2016), s. 361 och jfr. med Lernestedt (2009), s. 102 och 122, Wennberg 
(2007/08), s. 165 och Ågren, Leijonhufvud & Wennberg (2018), s. 170 f. 
77 Se dock Ågren, Leijonhufvud & Wennberg (2018), s. 171 f. För underrättspraxis se 
vidare del 4.  
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annars har en särskild ställning i förhållande till de övriga som begår brottet. 

För det andra så krävs att personen agerat tillsammans och i samförstånd med 

de övriga inblandade i brottet (se vidare nedan under 2.6).78 

 

I det aktuella mordbrandsfallet så menar HD att den tilltalade chaufförens 

agerande (att köra gärningsmännen till platsen) förvisso var tillräckligt för att 

klassa som ett perifert deltagande. Dock var det inte utrett att han agerat 

tillsammans och i samförstånd med de övriga och här tillägger HD att det inte 

är tillräckligt att han förstod vad som skulle hända när de kom till platsen 

(således krävs här något ytterligare). Gällande perifert deltagande så 

återvänder även HD till sitt tidigare exempel från Akallarånet och menar att 

en vakt vid en inbrottsstöld kan vara anses ha agerat på så vis.79 Med hjälp av 

detta avgörande, tillsammans med Akallarånet, kan en något tydligare linje 

utläsas gällande hur utvidgat gärningsmannaskap bör bedömas enligt praxis 

(se nedan del 2.6). 

 
 

2.6 Sammanfattning av rättsläget 
Det är inte helt klart hur HD:s praxisutveckling ska tolkas, men jag menar att 

begreppet gemensam verksamhet som uttalats i Passageraren i den stulna 

bilen som ett sorts kvalificerande begrepp för ansvar genom utvidgning bör 

anses överspelat av de senare, mer generella, uttalandena som gjorts i 

Akallarånet och Bussen i Östberga. Detta även med tanke på avgörandet är 

nära kopplat till de där aktuella straffbuden och att uttalandet däri inte bör ges 

någon i övrigt generell betydelse för medverkansläran (genom vad som 

påståtts i doktrin). Vidare menar jag att rättsläget gällande utvidgat 

gärningsmannaskap utifrån praxis kortfattat kan sammanfattas enligt 

följande. 

 

 
78 NJA 2017 s. 531. Se även Ågren, Leijonhufvud & Wennberg (2018), s. 171 f. 
79 Ibid. 
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Om de medverkande deltagit i genomförandet i tid och rum så kan även den 

som främjande deltagit perifert i det brottsliga tilltaget (jfr. vakt vid 

inbrottsstöld) anses vara gärningsman genom omrubricering. Det krävs då 

vidare att denne också agerat tillsammans och i samförstånd med de övriga. 

 

Om den medverkande inte deltagit vid själva genomförandet i tid och rum så 

krävs att personen antingen haft en särskild ställning i förhållande till de 

övriga (dvs. en ledande roll, att de övriga fungerat som viljelösa instrument 

eller att de varit helt beroende av dennes instruktioner) eller att denne begått 

brottet genom en av de agerande gärningsmännen. Det torde även här krävas 

att agerandet skett tillsammans och i samförstånd.  

 

Gällande bevisningen mot en främjare som omrubriceras som gärningsman 

så krävs enligt HD att det på individnivå kan konstateras att denne medverkat 

i tillräcklig grad för att enligt det ovan sagda kunna ses som medgärningsman. 
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3 Grundläggande principer  
och medverkanslärans 
utvecklingstendenser 

3.1 Grundläggande straffrättsliga 
principer och individuellt straffansvar 

En för straffrätten grundläggande princip är legalitetsprincipen. 

Legalitetsprincipen är en garanti för rättssäkerhet och för att medborgarna i 

ett samhälle ska kunna förutse när och hur de kan bli föremål för straffrättsliga 

ingripanden. Principen brukar uttryckas genom nullum crimen sine lege (inget 

brott utan lag) och nulla poena sine lege (inget straff utan lag).80 Förutom det 

så kallade föreskriftskravet kan principen även sägas omfatta ett 

retroaktivitets-, ett analogi- och ett obestämdhetsförbud vilka generellt ställer 

upp skydd för den tilltalade gentemot makthavarnas möjlighet att använda 

straffsystemet på ett förtryckande sätt. Vidare för uppsatsen är främst 

föreskriftskravet och obestämdhetsförbudet relevanta. Obestämdhetsförbudet 

innebär att en straffrättsregel i rimlig utsträckning måste vara bestämd i sin 

utformning, vilket i sig ställer krav på förutsebarhet.81 Då utvidgat 

gärningsmannaskap kritiseras ur legalitetssynpunkt så är det delvis dessa 

principer som åsyftas82, men även genom att en sådan tolkning skulle kunna 

strida mot legalitetsprincipens analogiförbud.83 

 

Legalitetsprincipen kan i sin tur härledas från konformitetsprincipen vilken 

innebär att ”straff eller annan brottspåföljd endast får drabba den som kunnat 

(dvs. haft förmåga och tillfälle att) rätta sig efter lagen”.84 Nära angränsande 

konformitetsprincipen ligger skuldprincipen vilken innebär att endast den 

som haft adekvat förståelse, skuld eller uppsåt/oaktsamhet gentemot 

 
80 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 45 f och Häthén (2014), 181 ff. 
81 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 45 ff och Ågren, Leijonhufvud & Wennberg (2018), s. 
28 ff. 
82 Se Herlitz (1996/97), s. 301 ff. 
83 Se Svensson (2016), s. 277. 
84 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 48. 
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handlingen bör ådra sig ansvar för den. Dessa principer lägger grunden för 

kravet på subjektiv täckning och vidare menas att det är endast rimligt att 

straffa den som på något medvetet plan har kunnat styra sitt beteende. I en 

motsatt ordning skulle följden att ådömas straffansvar liknas med en olycka, 

något som skulle skapa brister i den enskildes rättssäkerhet.85 

 

Det för straffrätten centrala individuella straffansvaret bygger på dessa ovan 

nämnda principer. Detta innebär att en person som huvudsak endast hålls 

straffrättsligt ansvarig för gärningar som denne själv har utfört.86 Ett motsatt 

kollektivt straffansvar eller bestraffning är idag främmande för den svenska 

rättsordningen.87 Det har anmärkts att en mer extensiv användning av 

medverkansläran genom medgärningsmannaskap och utvidgat 

gärningsmannaskap skulle kunna vara ett avsteg från det individuella 

straffansvaret och mer komma att likna en sorts kollektiv bedömning. En 

sådan kollektiv bedömning skulle innebära att en person istället hålls juridiskt 

ansvarig för sådant som utförts av en annan person eller av ett kollektiv som 

denne ingår i.88 Det är från denna utgångspunkt som Lernestedts kritik 

härstammar och som den hypotes som uppsatsen ämnar undersöka i 

förhållande till den kontemporära rättsutvecklingen bygger på (se vidare 

under del 3.3 och 4). 

 
 

3.2 Historiska perspektiv och 
medverkanslärans 
utvecklingstendenser 

Långt innan den straffrätt som idag generellt har stort fokus på den enskilda 

individens agerande betraktades gruppen som den centrala sociala och 

juridiska entiteten. I det så kallade ättesamhället (fram till runt 1000-talet89) 

präglades samvaron av gruppbaserade idéer och individen ansågs häri 

 
85 Ibid, s. 48 f och Ågren, Leijonhufvud & Wennberg (2018), s. 37.  
86 Lernestedt (2009), s. 56. 
87 Se Lernestedt (2009), s. 56, SOU 1996:185 (Del I), s. 176 och Wennberg (2002), s. 615. 
88 Se Lernestedt (2009) och Wennberg (2007/08). 
89 Nationalencyklopedin, ättesamhälle (2019-12-09). 
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existera främst som en medlem av ätten eller kollektivet.90 Genom så kallad 

blodshämnd hade en ätt rätt att hämnas på en objektivt uppkommen skada 

gentemot vilken som helst person i den ätt som vållat skadan. Detta alltså 

oavsett om uppsåt eller oaktsamhet funnits och oavsett vem inom ätten som 

vållat skadan. Ett slags kollektivt ansvar tillskrevs alla i den gruppen som 

agerat och ansvar kunde utkrävas individuellt även mot en medlem som 

egentligen inte varit delaktig i brottet.91 En fruktan för hämnd som reaktion 

på ett handlande skapade en viss trygghet, men hämnden som systemet 

byggde på skapade ingen egentlig kvittning utan även en hämndaktion 

motiverade en motåtgärd (vilket gjorde att tvisterna ofta blev långvariga till 

dess att maktbalans uppnåddes). Med tiden kom dock blodshämnden att 

ersättas med en idé om ekonomiskt vederlag som förlikningsmedel.92  

 

Framväxten av kristendomen under medeltiden och den där centrala 

skuldtanken kom att ändra synen på ansvaret varpå individen ställdes allt mer 

i fokus. Det framväxande individuella straffansvaret innebar att en person, 

istället för ett kollektiv, ansågs vara objektivt ansvarig och skulle sona för 

brottet.93 Genom frids- och edsöreslagstiftningarna på 1200-talet stadgades 

bland annat ett förbud mot hämnd mot annan än den individ som utfört själva 

gärningen (vilket alltså förbjöd blodshämnd). Juridiken kom att uppfatta 

individen som allt mer avskalad de samhörigheter som fanns kopplade till 

denne.94 Endast den som stått gärningen närmast kunde begå ett brott och då 

straffet främst sågs som en upprättelse för målsäganden så krävdes endast en 

gärningsman. Övriga som medverkat gick antingen fria eller dömdes till 

väsentligt lägre straff.95 Vid grova brott som begåtts av flera personer, där det 

ansågs behövligt att fler dömdes, gjordes dock en tydlig uppdelning mellan 

de olikas roller. I den äldre Västgötalagen (sent 1200-tal) skiljdes vid dråp till 

exempel mellan den som utfört själva brottet, sannbaneman, och andra 

personer som deltagit vid brottet, till exempel hållbaneman, rådbaneman eller 

 
90 Anners (1972), s. 5 f och Lernestedt (2009), s. 50. 
91 Anners (1972), s. 5 f och Nationalencyklopedin, ättesamhälle (2019-12-09). 
92 Lernestedt (2009), s. 51. Se även Anners (1964), s. 241 och Häthén (2014), s. 25 f. 
93 Anners (1964), s. 241 f, Lernestedt (2009), s. 52 och SOU 1996:185 (Del II), s. 133. 
94 Lernestedt (2009), s. 53 f. Se även Anners (1972), s. 10 f och 17.  
95 SOU 1996:185 (Del II), s. 133 och Svensson (2016), s. 78 not 184.  
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närvaroman av vilka sannbanemannen straffades hårdast.96 Genom ett av två 

brev från kungen till hovrätterna 1698 stadgades att den som i form av 

rådbaneman (anstiftare) lämnat råd eller underlättat gärningsmannens 

’ogärning’ skulle ansvara på samma sätt som gärningsmannen. Medverkan 

som var av avgörande betydelse för brottet skulle medföra samma ansvar som 

för själva brottet. Hade medverkan dock inte varit avgörande för brottet så 

skulle personen straffas i mindre mån.97 Ätternas tidigare möjlighet att vid 

även grova våldsbrott privat förlikas genom ekonomisk bot begränsades i takt 

med den centrala statsmaktens framväxt på 1600-talet. En sådan 

förlikningsmöjlighet ansågs ha urholkat statsmaktens egna straffsanktioner.98 

 

1864-års Strafflag (SL), som kom att ersätta Missgierningsbalken (MB) (i 

1734-års lag), präglades i stort av de idéströmningar som kännetecknat 

upplysningstiden. Detta innebar att större vikt lades vid legalitet, 

förutsebarhet och stingens som en kontrast mot tidigare mer godtycklig 

rättsskipning.99 Ett mål med lagen var att lagfästa legalitetsprincipen och dess 

föreskriftskrav.100 Centralt för delaktighetsansvaret (som var den tidigare 

benämningen av medverkansansvar) i SL var att den medverkandes ansvar 

var accessoriskt till gärningsmannens ansvar. Accessoriteten innebar att en 

delaktig endast kunde hållas ansvarig under förutsättning att även 

gärningsmannen kunde dömas för brottet (så var dock även fallet i tidigare 

reglering i MB).101 Ett problem som strukturen medförde var att en 

anstiftande person på så sätt kunde utnyttja en annan, som inte kunde fällas 

för brottet (till exempel ett ej straffmyndigt barn eller någon utan uppsåt), att 

utföra brottet. För att täcka denna lucka skapades den rättsliga konstruktionen 

medelbart gärningsmannaskap där den bakomstående anstiftaren ändå i 

sådana fall kunde dömas som gärningsman.102 I såväl MB som SL delades 

alltså medhjälpsansvaret upp på väldigt formella grunder. Hade en person 

 
96 SOU 1996:185 (Del II), s. 134 f. 
97 Ibid och Hoflund (1972), s. 12 f. Brevet låg till grund för medverkansregleringen i 1734-
års lag genom 61 kap. MB. 
98 Anners (1972), s. 26 f. 
99 Wallén (1973), s. 5 ff. Se även Svensson (2016), s. 71 ff.  
100 Wallén (1973), s. 6 f. Så blev dock inte fallet och principen lagfästes först 1964, se s. 10. 
101 SOU 1996:185 (Del II), s. 133 och 136. 
102 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 434 f och Lernestedt (2009), s. 65. 
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främjat brottet vid dess utförande och hade detta varit avgörande för att brottet 

skulle ske så skulle denne dömas som medhjälpare enligt 3 kap. 3 § SL (jfr. 

61 kap. 1 § MB) och alltså i samma mån som den som utfört brottet. 

Uppfylldes inte dessa krav så dömdes till medhjälp i mindre mån enligt 3 kap. 

4 § SL (jfr. 61 kap. 2 § MB).103 För straffvärdet spelade det således stor roll i 

vilken ansvarskategori den tilltalade inplacerades in i.104 

 

Den framväxande klassiska straffrättsskolan på 1800-talet innehöll tankar 

som i allt större utsträckning satte fokus på individen istället för brottet och 

ur skolan växte bland annat proportionalitets- och skuldprincipen.105 På sent 

1800-tal och tidigt 1900-tal utvecklades en kritik mot det accessoriska ansvar 

som den svenska straffrätten byggde på och framför allt de problem som 

denna formalistiska konstruktion medförde. Det ansågs istället att det inte 

fanns någon artskillnad mellan gärningsmannaskap och delaktighet, utan att 

det främst rörde sig om en gradskillnad mellan formerna. Det skulle fokuseras 

mer på den samhällsfarliga viljan än den faktiska rubriceringen. 

Diskussionerna om detta i SOU 1923:9 lades till grund för den ändring som 

skedde 20 år senare.106 År 1937 tillsattes Straffrättskommittén (SRK) för att 

genomföra en fullständig revision av brottskatalogen och straffrättens 

allmänna del, vilket gjordes gällande medverkansläran genom SOU 

1944:69.107 Genom utredningen gjordes medverkansansvaret om och 

konstruerades som det i stora drag ser ut i dagens Brottsbalk.108 

 

SRK menade att det dels var problematiskt att i rollfördelningen främst 

fokuserade på de yttre omständigheterna vid brottets genomförande (genom 

att se till om medverkan varit avgörande vid brottets genomförande) men 

också att delaktighetens accessoritet medförde avsevärda olägenheter. Den 

huvudsakliga motiveringen att ändra de straffrättsliga delaktighetsreglerna 

 
103 SOU 1944:69, s. 85. Se även SOU 1996:185 (Del II), s. 135 ff. 
104 Svensson (2016), s. 80 f. 
105 Wallén (1973), s. 17. 
106 Svensson (2016), s. 92 ff. Se även SOU 1923:9, s. 214 f och SOU 1944:69, s. 88 f. 
107 Wallén (1973), s. 36.  
108 Hoflund (1972), s. 42 och Svensson (2016), s. 105 f. Ändringen skedde genom prop. 
1948:80. 
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var att undvika komplicerade rättsliga konstruktioner för att nå rimliga 

materiella resultat. Genom en mer flexibel reglering som byggde på 

individuellt medverkansansvar med mer begränsad accessoritet så kunde 

domstolarna istället döma de medverkande efter vad som var naturligt och 

rimligt i varje fall. Det är från dessa grunder som användningen av utvidgat 

gärningsmannaskap uttolkats (se ovan 2.4).109 SRK:s ändring av 

delaktighetsläran innebar att alla medverkande personer bedöms utifrån sitt 

individuella ansvar och alltså kunde dömas helt oberoende om en utpekad 

gärningsman kunde fällas eller inte. Medverkansregleringen blev med detta 

mycket mer flexibel och inte lika bunden av formella regler.110 Skillnaden 

mellan de olika ansvarsrollerna behölls i lagtexten, men någon definition av 

vad gärningsmannaskap innefattade lämnades inte.111 I såväl doktrin som av 

SRK har anförts att den tidigare konstruktionen medelbart 

gärningsmannaskap i stort sätt är överflödig efter att medverkansansvaret här 

blev självständigt istället för accessoriskt.112 Medverkansansvaret är dock 

fortsatt accessoriskt (men i en mer begränsad mån) då ansvaret idag kopplas 

till en persons otillåtna gärning (A-nivån i brottsbegreppet113) istället för ett 

av gärningsmannen utfört brott (A och B-nivån). Att en gärningsman idag 

frias på grund av uppsåtsbrist eller ursäktande omständigheter har således 

ingen formell påverkan på medverkansobjektet, men så var alltså inte fallet 

innan 1949.114 

 

Den senaste ändringen som gjorts på medverkansområdet är att ansvaret på 

90-talet utsträcktes till att gälla även specialstraffrätten (se ovan del 2.1). 

Tidigare hade denna tillämpning skett analogt vilket var problematiskt då det 

ansågs strida mot legalitetsprincipen.115 I SOU 1996:185 förslog dock 

Straffansvarsutredningen en rad olika förslag för att ur legalitetssynpunkt 

 
109 SOU 1944:69, s. 88 ff och 91 ff. Se även Lernestedt (2009), s. 64 ff och Svensson 
(2016), s. 107 ff. 
110 Lernestedt (2009), s. 64 f och SOU 1944:69 s. 92 f. 
111 SOU 1996:185 (Del II), s. 139. 
112 SOU 1944:69, s. 93 f. Se även Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 435 och Svensson 
(2016), s. 247 ff. 
113 Som det är formulerat i Asp, Ulväng & Jareborg (2013). 
114 Asp, Ulväng & Jareborg (2013), s. 435 och Herlitz (1996/97), s. 284. 
115 Prop. 1993/94:130, s. 27 ff. Se även Svensson (2016), s. 119 f. 
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stärka medverkansläran. Till exempel föreslogs en kodifiering av begreppet 

medgärningsmannaskap, att medverkansansvar endast kunde tillskrivas för 

gärningar när fängelse finns i straffskalan samt att möjligheten till 

omrubricering genom 23 kap. 4 § andra stycket BrB skulle tas bort.116 

Förslagen ledde dock inte till någon lagändring.117 

 
 

3.3 Claes Lernestedt och kritiken mot den 
moderna medverkansläran 

Under detta avsnitt redogörs för den tes som vidare är central för uppsatsens 

analyserande moment. För drygt tio år sedan medverkade Claes Lernestedt, 

nuvarande professor i straffrätt vid Stockholms Universitet (då docent i 

straffrätt vid Örebro Universitet), tillsammans med Petter Asp och Magnus 

Ulväng i framställandet av boken Katedralen, tre texter om straffrätt. 

Lernestedts fokus riktades däri just mot medverkansläran och dess utveckling 

över tid. Boken publicerades 2009. Lernestedt menar i sin text att den då 

senaste tidens praxisutveckling gällande medverkansläran var att förstå som 

en rörelse tillbaka mot ett rättsläge som i allt högre grad präglas av 

kollektivistiskt tänkande gällande straffansvarets placering av medverkande 

personer. Lernestedt uttrycker det som att: 

 
”Det framstår som något paradoxalt att de ändringar som genomfördes på SRK:s 

initiativ både ideologiskt och praktiskt syftade till att kunna hålla envar deltagande 

person självständigt ansvarig för sitt, samtidigt som den bild av praxisutvecklingen 

vilken i dag framträder – möjliggjord genom SRK:s vilja till flexibilitet – är en av en 

utveckling mot att ingen prövas självständigt. Alltså, om det hårdras: från ambitionen 

att var och en blir ansvarig för sitt till att – i värsta fall – alla blir ansvariga för allt”.118 

 

 
116 SOU 1996:185 (Del I), s. 213 ff. Förslaget diskuteras i Lernestedt (2009), 112 ff som 
överlag menar att förslagen är välgrundade och menar vidare att en lösning vore att 
utveckla begreppsapparaten med egenhändiga brott, se s. 115. 
117 Regeringen ansåg inte att det fanns ett påtagligt praktiskt behov av en förändring och 
menade att den nuvarande regleringen fungerade väl, se prop. 2000/01:85, s. 15 f.  
118 Lernestedt (2009), s. 141 (kursiveringar i original).  
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Lernestedt menar en utveckling, såväl socialt som juridiskt, skett där tidigare 

fokus på den ’atomistiska’ och avskalade individen börjat ändras för att på ett 

större plan se individen i sin kontext och som påverkad och influerad av sin 

omgivande struktur. På så sätt menar han att vägen framåt verkar leda bakåt 

mot ett mer kollektivistiskt tankesätt.119 Utvecklingen i praxis har enligt 

Lernestedt gjort att tilltalade i allt högre grad rättsligt bedöms som ett 

kollektiv och en klump vilket (i väldigt grova drag) liknar ättesamhällets sätt 

att betrakta skadegörande handlingar. I kontrast till dagens straffrätt som i 

övrigt ställer höga krav på personlig klanderbarhet leder en sådan 

hopklumpning till en uppluckring av såväl individuella handlingar som 

sinnelag. Detta innebär en sänkning av såväl kraven för ådömande av 

straffansvar överlag men också en sänkning för kraven att tillskrivas en roll 

som gärningsman.120 Mer specifikt så startade utvecklingen av en mer 

kollektivistisk bedömning av medverkansvaret efter Lindomefallet (jfr. ovan 

del 2.5). Utvecklingen har, enligt Lernestedt, dels inneburit ett ökat fokus på 

den tilltalades inställning (framför vad denne faktiskt, objektivt, gjort), dels 

en ökad benägenhet att döma tilltalade personer i gärningsmannaskap istället 

för som medverkare och dels en ökad benägenhet att döma till medhjälp 

istället för att fria. På så sätt har både trösklarna sänkts och 

medverkansområdet utvidgats.121 Enligt mig kan det tolkas som att en effekt 

av ett mer kollektivt ansvarsutkrävande följaktligen blir att tröskeln för vilket 

agerande som krävs för att döma en person som medgärningsman sänks. På 

motsvarande skulle kunna sägas att i de fall då tröskeln för en 

gärningsmannaskapsbedömning genom utvidgning sänks så blir även 

bedömningen mer kollektiv (om inte än helt kollektivistisk). Detta då varje 

tilltalad behöver tillföra en lägre grad av individuellt agerande för att dömas 

som gärningsman genom omrubricering. 

 

Även Wennberg har varnat och menat att utvidgat gärningsmannaskap och 

medgärningsmannaskap måste användas med försiktighet. Genom att klumpa 

 
119 Ibid, s. 54 ff. 
120 Ibid, s. 58. 
121 Ibid, s. 56, 58, 60 f. 
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ihop de tilltalade under passusen tillsammans och i samförstånd riskeras att 

en individuell prövning av varje persons agerande underlåts vilket i slutändan 

riskerar att det är det brottsliga sinnelaget, istället för den utförda gärningen, 

som bestraffas.122 Även Diesen har ur bevisvärderingssynpunkt varnat för en 

struktur där de tilltalade bedöms i klump med ett sorts kollektivt medvetande 

när någon individuell bedömning inte kan göras.123 Herlitz uttrycker förvisso 

förståelse för att SRK på 40-talet ville reformera medverkansansvaret till att 

bli mer flexibelt och inte lika formalistiskt bakbundet, men menar att det 

skapat en situation som innebär att medverkansläran står långt ifrån 

legalitetsprincipens rättssäkerhetskrav (gällande de där stadgade föreskrift- 

och förutsebarhetskraven). Detta märks tydligt genom resultatet i 

Pinnstolsfallet och Herlitz menade att möjligheten att omrubricera främjare 

till gärningsmän borde avskaffas. Herlitz menar att straffrätten ständigt 

pendlar mellan krav på legalitet och rättssäkerhet på ena sidan och en 

flexibilitet för att åstadkomma intuitivt moraliskt riktiga beslut på den andra. 

Genom den senaste utvecklingen (fram till 1996) menar Herlitz att pendeln 

svängt för långt ifrån de krav som legalitetsprincipen ställer.124  

 

Vad utvecklingen, som lett till detta rättsläge, berott på ska inte vidare 

analyseras inom ramen för den här uppsatsen. Lernestedt menar dock att 

denna ändrade syn på individen (som också påverkat juridiken) beror dels på 

en (social och politisk) distansering genom ett ”vi-och-dem” tänkande mot 

brottslingar som kollektiv, dels en mer sensationalistisk medierapportering 

som vidare färgat den politiska straffrättsliga diskursen men också ett ökat 

fokus på effektivitet (framför kvalité) inom domstolsväsendet, vilket 

Lernestedt även menar påverkat den materiella hanteringen av mål. Detta 

skapar vidare små, omärkbara glidningar i verklighetsbeskrivningen, som i 

slutändan påverkar sättet på hur individen betraktas i förhållande till det 

kollektiv som kringgärdar den.125 Lernestedt menar vidare att det kan finnas 

en diskrepans mellan det som är gällande rätt utifrån HD:s praxis och vilken 

 
122 Wennberg (2002), s. 618. 
123 Diesen (2000/01), s. 629 f och 631 f. 
124 Herlitz (1996/97), s. 299 ff och 302 ff. 
125 Lernestedt (2009), s. 117 ff. 
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rätt som faktiskt döms ut i underrätterna, som han menar i allt högre grad 

präglas av en effektivitetshänsyn.126 

 

Lernestedt ser lösningen på utvecklingen genom ett upprättande av en mer 

formalistisk struktur, liknande den som förelåg innan 1949. Nödvändigt är 

inte att den sker rent formellt (genom lagstiftning), men annars behöver en 

attitydförändring ske genom en utveckling i praxis.127 Lernestedt uttrycker 

det som att den förflyttning som sker måste stävjas och den relevanta frågan 

vidare för denna uppsats blir således om det finns någon resonans i den 

olycksbådande prognos som Lernestedt uttrycker (och som även delvis 

speglas i övrig juridisk doktrin) i de senaste årens rättsutveckling? Fokus 

ligger, som ovan nämnt, vidare på NJA 2017 s. 531 (Bussen i Östberga) och 

de hovrättsavgöranden som publicerats därefter. 

 
 

3.4 Analys gällande områdets utveckling 
Med anledning av att den tes som presenteras ovan bygger på en föreställning 

om rättsläget som är tio år gammal anser jag att det, innan del 4 avhandlas, 

finns en poäng i att utifrån Lernestedts tes analysera NJA 2017 s. 531 eller 

Bussen i Östberga. Det är inte helt lätt att göra en analys av huruvida fallet 

utvidgat eller stramat åt rättsområdet i jämförelse med Akallarånet och det 

finns, i min mening, argument som talar i båda dessa riktningar. Att ett krav 

på att agerandet skett tillsammans och i samförstånd införs mer explicit som 

ett kumulativt rekvisit kan förvisso ses som en åtstramning av ansvaret, men 

det kan också anses att ett sådant krav redan använts i vid utsträckning innan, 

om än inte lika direkt uttryckt. Det kan anmärkas att gränsen för deltagande i 

det brottsliga tilltaget i fallet sätts förhållandevis lågt genom att omfatta en 

person som enbart skjutsat övriga till en plats, men domstolen förhåller sig 

här även till sin tidigare praxis genom att återupprepa exemplet med vakten 

 
126 Lernestedt (2009) jämför här med användningen av likgiltighetsuppsåtet som en sorts 
slasktratt och varnar för en motsvarande effekt gällande utvidgat gärningsmannaskap, se s. 
122 ff. 
127 Ibid, s. 141.  
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vid inbrottet. Agerandena skiljer sig åt och det är enligt mig svårt att med så 

knapphändiga beskrivningar utröna i vilken riktning detta ytterligare exempel 

(med chauffören) skjutit rättsutvecklingen. I och med att domstolens tidigare 

exempel upprepas så kan det dock tolkas som att dessa ageranden i alla fall 

är relativt likvärdiga när det gäller att delta i ett brottsligt tilltag. Sammantaget 

är min analys att fallet främst bidragit till ett förtydligande av rättsområdet 

och egentligen inte någon förskjutning av gränsen i förhållande till 

Akallarånet. Klart är dock, i min mening, att i jämförelse med de fall som 

presenterats ovan från 90- och 00-talet så har utvecklingen som idag ligger i 

linje med Bussen i Östberga stramat åt medverkansansvarets inre gräns 

ordentligt.  

 

Här kan också Det förlorade vadet diskuteras gällande en eventuell 

utvidgning eller åtstramning. Fallet avgjordes 2013 och faller således också 

utanför den ram som Lernestedt utgick från. Förvisso menar HD att en person 

som inte aktivt deltagit i handlingarna kan dömas som gärningsman, men det 

ska också sägas att denne i målet deltagit på ett kvalificerat sätt och varit 

dirigerande i utförandet av brottet. I de tidigare fall där HD dömt personer i 

medgärningsmannaskap och medfrämjandeskap genom utvidgning i 

Pinnstolsfallet och Sambandscentralen så hade ju personerna agerat liknande 

som den huvudsaklige gärningsmannen. I Det förlorade vadet skiljer sig 

istället medgärningsmannens agerande väsentligt från de övrigas, där denne 

inte heller deltar i något rekvisit i straffbudet. Att ett sådant agerande kan leda 

till en omrubricering som gärningsman torde dock ligga inom ramen för det 

exempel om vakten vid inbrottsstölden som HD gav i Akallarånet (och senare 

upprepade i Bussen i Östberga). Att han döms som medgärningsman skulle 

således förvisso kunna ses som en utvidgning, men jag menar ändå att det 

ligger i den ram som HD lagt fram i Akallarånet. Vidare krävs ett väl 

kvalificerat agerande för att en person ska kunna omrubriceras (enligt den 

tolkning som görs av Svensson, se 2.5.1). Jag menar att fallet visar på en ökad 

vilja för ett flexibelt rättsområde (genom att en icke deltagande person döms 

som gärningsman), men att det inom denna flexibilitet bör sättas upp vissa 

krav (i och med att främjandet i så fall måste vara väl kvalificerat).  
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Även om området, i och med dessa två fall, i viss mån utretts och tydligare 

linjer dragits så finns fortfarande en hel del oklarheter gällande 23 kap. 4 § 

BrB, omrubriceringsregleringen och gränsdragningen mellan medhjälp och 

gärningsmannaskap. Det kan dock, enligt mig, ifrågasättas om en vidare 

tydlighet är eftersträvansvärd. I dagsläget är området betydligt tydligare (och 

uppfyller på så sätt en del av legalitetsprincipens rättssäkerhetskrav), men 

innehåller även en flexibilitet som ger domstolarna i sitt praktiska agerande 

ett visst svängrum. I min mening är den rigiditet som förelåg innan 

lagändringen på 40-talet inte är direkt eftersträvansvärd. Det är dock av godo 

att ett rättsområde med en stor oklarhet i bedömningarna idag fått vissa 

tydligare riktlinjer.  
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4 Genomgång av 
underrättspraxis 

4.1 Inledning och utgångspunkter 
Den följande sammanställningen är ett resultat av den rättsfallsgenomgång 

som gjorts som ett led i att uppnå uppsatsens syfte i att utreda den 

kontemporära rättsutvecklingen på området. Som ovan nämnt har 

sammanställningen begränsats till att belysa de relevanta hovrättsavgöranden 

som publicerats på området efter utgivningen av NJA 2017 s. 531 och fram 

till sista juni 2019. Den fortsatta redogörelsen bygger vidare på 30 stycken 

rättsfall från hovrätterna (som ovan nämnt i del 1.3).  

 

De 30 hovrättsavgörandena har kategoriserats efter vissa typfall som 

identifierats vid en läsning av dem. Kategoriseringen bygger på vilken roll 

eller vilket agerande den tilltalade har haft eller utfört i det aktuella rättsfallet. 

Till exempel så beskrivs rättsfall där den tilltalade kört övriga gärningsmän 

till och/eller från platsen under samma underrubrik (under typfall 1). 

Kategoriseringen och sammanställningen av rättsfallen däri ämnar ge läsaren 

en snabbare och mer välförståelig överblick över de avgöranden som 

granskats. Genomgången syftar till att klargöra vad som i underrättspraxis de 

senaste åren krävts för att bedömas som medgärningsman respektive 

medhjälpare. Systematiken att kategorisera rättsfallen efter olika typfall har 

inspirerats av Svensson (2016)128 men den specifika kategoriseringen som 

används här bygger på egen analys av hur rättsfallen bäst förklaras för läsaren 

av denna uppsats. 

 

Det bör dock anmärkas att den kategorisering och de slutsatser som dras 

utifrån den här sammanställningen baseras på en begränsad mängd rättsliga 

avgöranden. Mer utvecklade kategoriseringar och slutsatser hade möjligtvis 

kunnat dras med en bredare sökradie, men min uppfattning är att den här 

 
128 Se Svensson (2016), s. 346 ff. 
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framställningen inte lämpar sig för en sådan mer omfattande och med 

kvantitativ genomgång än den som här gjorts. Vissa rättsfall återkommer 

under flera typfall då det kan finnas flera relevanta åtalspunkter och flera 

tilltalade som bedöms olika. För den rättsliga analysen av rättsfallen så är det 

främst de rättsliga avvägningar som gjorts i hovrättsdomarna som är relevant. 

I undantagsfall så fastställer hovrätten rakt av eller i relevanta delar 

tingsrättens dom och i sådant fall hänvisas naturligtvis även till tingsrättens 

dom. För en överblick av rättsfallen hänvisas till Bilaga A.  

 

Det är fem olika typfall som identifierats i läsningen av de 30 rättsfallen. Det 

första typfallet innebär, som ovan nämnt, en situation där den tilltalade har 

agerat chaufför åt övriga gärningsmän och kört dessa till och/eller från 

gärningsplatsen. Bedömningen för rubriceringen i typfall 1 bygger på hur den 

tilltalade agerat och vad denne gjort förutom att enbart köra övriga 

gärningsmän (eller stöldgods). Den första kategorin innehåller åtta rättsfall. 

Det andra typfallet handlar om en situation där den tilltalade på olika sätt 

visserligen varit närvarande på brottsplatsen men inte själv utfört gärningen 

eller något av rekvisiten i straffbudet. I olika grader har dock den tilltalade 

agerat på platsen och runt omkring den otillåtna gärningen. Den andra 

gruppen innehåller tio rättsfall. Det tredje typfallet bygger på en situation 

där den tilltalade inte varit närvarande på brottsplatsen när brottet begås, men 

ändå har agerat i viss mån runt omkring den otillåtna gärningen med till 

exempel organisering, kontakt med olika personer eller planering. Den tredje 

gruppen innehåller elva rättsfall. Det fjärde typfallet bygger på en situation 

där en person främjat en brottslig gärning genom att upplåta en sorts utrymme 

som hjälpmedel för brottet. Det kan till exempel handla antingen om en 

lägenhet eller sitt bankkonto. Agerandet utöver tillhandahållandet är relevant 

för att bedöma vilket straffansvar som ska tillskrivas den tilltalade. Denna 

grupp är något mindre och innehåller endast tre rättsfall. Det femte typfallet 

är lite av en slasktratt och innefattar annat beteende i förhållande till brott som 

ligger i gränslandet mellan gärningsmannaskap och medhjälp, men som inte 

innefattas i ovanstående kategoriseringar. Denna sista grupp innehåller fyra 

rättsfall.  
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Den här följande genomgången hålls i stora drag generell med vissa 

konkretiserande exempel för vad som åsyftas. Bedömningen syftar till att vara 

nyanserad för att ge en så tydlig bild som möjligt över vilket agerande som i 

de olika typfallen innebär ansvar som medgärningsman kontra medhjälpare. 

I slutet av varje genomgång exemplifieras typfallet genom en kortare 

redogörelse av ett fall inom kategorin som valts för att peka ut någon relevant 

poäng och bygga vidare som diskussionsunderlag för vidare analys. Efter 

varje typfall följer en analys vars syfte främst är att diskutera genomgången 

från varje typfall utifrån den ovan presenterade tesen i del 3.3 men även andra 

för uppsatsen relevanta aspekter belyses. 

 

När, i den kommande framställningen, benämningen tilltalad använts utan att 

vidare specificeras åsyftas den person som är relevant för 

gränsdragningsproblematiken. Ytterligare bör generellt anmärkas att 

hovrätterna sällan använder sig av terminologin utvidgat gärningsmannaskap 

utan allt oftare använder grundbegreppet medgärningsmannaskap när en 

person döms tillsammans med övriga gärningsmän (utan att denne utfört 

några relevanta straffbud). Det kan sägas att medgärningsman (eller 

gärningsman) är den titel som ges en främjare när dennes ansvar har utvidgats 

genom 23 kap. 4 § BrB. Ofta i domskrivningar förbises att göra hänvisningar 

till om straffansvaret hänför sig till en utvidgning av främjarens ansvar eller 

om ansvaret kommer från ordinärt medgärningsmannaskap, förmodligen 

eftersom det egentligen inte spelar någon roll för straffvärdet. Slutligen ska 

sägas att, som även ovan anmärkt, när en främjare döms genom utvidgat 

gärningsmannaskap så har ju denne genomfört brottet tillsammans med 

övriga inblandade och är således också medgärningsman i brottet. 
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4.2 Typfall 1 
Typfall 1 berör en situation där den tilltalade har agerat chaufför åt 

övriga gärningsmän.129 

 

Denna kategorisering har en hel del likheter med Bussen i Östberga 

(redogjord för ovan i del 2.5.2) där HD menade att den tilltalade inte agerat 

tillsammans och i samförstånd med gärningsmän. Själva agerandet, att köra 

personerna till brottsplatsen, var dock en tillräckligt kvalificerad medverkan 

för att anse som i alla fall perifert deltagande i det brottsliga tilltaget, men det 

räcker inte att förstå vad ska ske i samband med främjandet för att anses ha 

agerat tillsammans och i samförstånd.130 Gällande en situation där den 

tilltalade agerar chaufför åt övriga gärningsmän torde det, enligt HD:s 

argumentation, innebära att tidsmässigt samband då finns (vilket innebär att 

särskild ställning inte behöver diskuteras).131 Knäckfrågan i typfall 1 är 

således vilken typ av agerande som kan anses vara sådant att den tilltalade, 

utöver sitt perifera deltagande, ska ha agerat tillsammans och i samförstånd 

med de övriga och således bedömas som medgärningsman efter 

omrubricering. 

 

Att vara aktiv också innan själva den brottsliga gärningen har enligt hovrätten 

varit besvärande i bedömningen av om den tilltalade agerat tillsammans och 

i samförstånd. Detta innefattar till exempel att inhandla saker som sedan 

användes i brottet eller att hyra den bil som användes i rånet.132 Det ska dock 

här anmärkas att faktumet att en tilltalad hyrt den bil som använts till brottet, 

i kombination med att denne även kört bilen, inte automatiskt är tillräckligt 

för ansvar som gärningsman genom utvidgning, utan det krävs även i sådant 

 
129 Typfall 1 innehåller följande rättsfall: Hovrätten för Västra Sveriges dom 2017-12-06 i 
mål nr. B 3445-17, Svea hovrätts dom 2017-12-29 i mål nr. B 11020-17, Hovrätten över 
Skåne och Blekinges dom 2018-11-26 i mål nr. B 3520-18, Svea hovrätts dom 2018-12-12 i 
mål nr. B 9780-18, Svea hovrätts dom 2018-12-27 i mål nr. B 6334-18, Svea hovrätts dom 
2019-04-15 i mål nr. B 441-19, Svea hovrätts dom 2019-05-21 i mål nr. B 869-19 och Svea 
hovrätts dom 2019-06-18 i mål nr. B 3963-19. 
130 NJA 2017 s. 531 p. 45-49. 
131 Ibid p. 45. Se ovan 2.6. 
132 Jfr. B 11020-17, där den tilltalade inhandlat bränsledunkar och B 869-19, där den 
tilltalade hyrt lastbil. 
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fall enligt Svea hovrätt att det visas ytterligare att den tilltalade varit delaktig 

i till exempel planeringen av brottet.133 Även agerande under och efter 

genomförandet av själva brottet kan också anses besvärande och i 

bedömningen om agerandet skett tillsammans och i samförstånd. Till exempel 

har hovrätterna i flera fall bedömt telefonkontakt med övriga gärningsmän 

under och i samband med handlingar som en sådan besvärande omständighet 

och även förhållandet att den tilltalade väntat vid brottsplatsen och rivstartat 

bilen då övriga gärningsmän kommit ut har ansetts visa på agerande i 

samförstånd.134 Är brottet sådant att det inneburit en tydligt planerad 

arbetsfördelning och den tilltalade varit en del av denna uppdelning eller om 

den tilltalade varit insatt i den planerade brottsplanen så kan även det visa på 

medgärningsmannaskapsansvar efter omrubricering.135 Det är dock inte 

tillräckligt att planeringen skett i den tilltalades bil, att den tilltalade således 

insett att brottet skulle ske och att denne sedan kört gärningsmännen till och 

från brottsplatsen. Det ansågs inte tillräckligt styrkt att denne deltagit i den 

gemensamma brottsplanen på ett sådant sätt att hon skulle svara som 

gärningsman genom utvidgning.136 

 

Den som insett att en brottslig handling hållit på att ske eller kommer ske, 

men som ändå endast passivt deltagit anses inte uppfylla samförståndskravet 

i tillräcklig mån för att dömas som gärningsman genom utvidgning. Det kan 

till exempel röra sig om när den tilltalade inte lämnat den bil som använts för 

att främja brottet medan handlingen begåtts utanför bilen.137 Vidare 

exemplifieras här typfall 1 med ett fall som delvis återkommer i typfall 2, 

nämligen i Hovrätten för Skåne och Blekinges dom i mål nr. B 3520-18 eller 

Människorovet i Lund.138  

 
133 Se B 6334-18 (se även Attunda tingsrätts dom 2018-05-28 i mål nr. B 10473-17) och jfr. 
med B 869-19, där den tilltalade även var delaktig genom att köra stöldgodset från platsen 
och var i kontakt med en annan gärningsman via telefon. 
134 Jfr. B 11020-17 och B 869-19, med telefonkontakt mellan de deltagande och B 441-19, 
då den tilltalade rivstartande flyktbilen. 
135 B 11020-17, 441-19 och B 869-19. Domstolen konstaterade i B 869-19 att det inte var 
sannolikt att den tilltalade inte var insatt i hela brottsplanen. 
136 B 9780-18. 
137 Jfr. B 3445-17, där den tilltalade stod parkerad en bit från brottsplatsen, och B 3963-19, 
då brottet begicks strax utanför bilen där den tilltalade satt kvar. 
138 Denna och följande benämningar av hovrättsfall i del 4 är titlar givna av författaren.  
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I fallet så ansluter sig hovrätten helt till den bedömning och utredning som 

gjorts av Lunds tingsrätt i mål nr. B 3309-18. Fallet berör en del olika 

åtalspunkter, men de relevanta för denna framställning är människorov och 

misshandel gällande de tilltalade N.K. (typfall 1) och R.A. (typfall 2). 

Åklagaren menar att de tillsammans och i samförstånd med två ytterligare 

gärningsmän fört med sig, misshandlat och utpressat målsäganden S.R. 

Målsäganden har följt efter de fyra i sin egen bil under den falska 

förevändningen att de skulle köra till S.R:s kusin som ville ha hans hjälp. Då 

de stannat för att röka misshandlades S.R. med en kniv och sedan körs 

målsäganden vidare till en annan plats där misshandeln fortsatte. Det var N.K. 

som körde bilen och under själva misshandeln har N.K. och R.A. förhållit sig 

passiva och sett på medan övriga två gärningsmän utfört gärningen. 

Domstolen anser att alla fyra ska dömas som gärningsmän gällande 

människorov, men att R.A. och N.K. ska dömas som enbart medhjälpare i 

misshandelsbrottet. Bedömningen baseras på att R.A. känt målsäganden 

sedan tidigare och att hans närvaro har förstärkt och underlättat 

frihetsberövandet av S.R. (vilket ligger till vidare grund i typfall 2). Vidare 

har R.A. och N.K. genom att tala med målsäganden förmått S.R. att följa med 

till den första platsen där misshandeln påbörjades, något som möjliggjorde att 

det brottsliga tilltaget (i detta fall människorovet) kunde påbörjas. N.K:s 

agerande innefattade, förutom detta, alltså att ha kört bilen mellan den plats 

där misshandeln inleddes och till den andra platsen där misshandeln 

fortsatte.139 Allt detta inräknat menar domstolen att N.K. och R.A. medverkat 

i människorovet i tillräcklig mån för att anses som gärningsmän samt i 

förhållande till det agerat i samförstånd med övriga två gärningsmän. Dock 

har de inte utfört något av rekvisiten i misshandelsbrottet. Deras agerande, 

som innebär ansvar som medgärningsmän i människorovet, har dock främjat 

genomförandet av misshandelsbrottet, men då ingen av dem deltagit direkt i 

 
139 Se Lunds tingsrätts dom 2018-11-26 i mål nr. B 3309-18, s. 9 ff, 14 ff, 17 ff och 37 ff, 
40 ff. 
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själva gärningen anses de inte ha deltagit i tillräcklig mån och döms istället 

som medhjälpare i misshandelsbrottet.140  

 

4.2.1 Analys typfall 1 
I Bussen i Östberga var, som ovan nämnt, HD tydlig med att kravet på perifert 

deltagande uppfyllts redan genom att personen skjutsat gärningsmännen till 

platsen. I övrigt krävs något mer för ansvar som gärningsman och för att 

uppfylla kravet på agerande tillsammans och i samförstånd. Jag anser att 

hovrätterna i de fyra fall som lett till ansvar i medgärningsmannaskap gjort 

korrekta bedömningar utifrån den grund som hittills redogjorts för. I dessa 

fall har den tilltalade agerat väl kvalificerat utöver det initiala agerandet att 

enbart agera chaufför. Detta genom att till exempel delta i förberedande 

moment och i sitt agerande övrigt visa att personen agerar ihop med de övriga 

(till exempel genom kontinuerlig telefonkontakt eller samordnat agerande). 

Det går, enligt mig, utan tvekan att likställa dessa främjare med en vakt vid 

en inbrottsstöld som fått en marginellt tilldelad roll, men som i övrigt är en 

införstådd part i den brottsliga gärningen. I Människorovet i Lund (där 

chauffören, N.K., döms som medgärningsman i människorov) ligger enligt 

mig bedömningen något närmare gråzonen nedåt mot medhjälp. Däri 

avgörande torde dock vara att N.K. körde bilen vidare även till plats nummer 

två, vilket antyder att denne ändå agerat i samförstånd.  

 

Jag uppfattar det vidare som att tröskeln för omrubricering överlag gällande 

fall kopplade till typfall 1 placeras rätt högt och i flertalet fall svarar personen 

som medhjälpare även om samförståndskravet (utifrån det kvalificerade 

deltagandet) mycket väl skulle kunna anses vara uppfyllt. Detta till exempel 

om den tilltalade varit hyrt den bil som senare användes eller när planering 

skett i dennes bil innan genomförandet.141 Att hovrätterna väljer att bedöma 

en person som passivt närvarar (efter att ha främjat brottet som chaufför) när 

ett brott begås som enbart medhjälpare kan också ses som ett tecken på en 

 
140 Ibid, s. 42 f. 
141 Gällande till exempel B 6334-18 och B 9780-18. 
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mer restriktiv syn på när omrubricering bör ske (och på kollektivistiska 

bedömningar överlag). En sådan vidare bedömning kan ses som ett avsteg 

från den låga tröskel som i doktrin kritiserats gällande till exempel 

Sambandscentralen och Diskoteksbranden i Göteborg, där en medhjälpare (i 

förhållande till det senare fallet) behövt utmärka sig i avståndstagande 

riktning för att undslippa ansvar som gärningsman genom utvidgning (enligt 

Diesen och Lernestedt). Bedömningarna i hovrättsfallen i typfall 1 görs sällan 

kollektivt på så vis att en chaufför döms för ett ansvar där denne inte agerat 

tillsammans med de övriga. 

 

Överlag menar jag att hovrätterna gällande typfall 1 tillämpar en relativt hög 

tröskel för vilket individuellt agerande som behövts för att en chaufför som 

främjat brottet ska kunna anses som gärningsman genom utvidgning. I och 

med sådana högt ställda krav som grundas i vad personerna individuellt har 

gjort anser jag vidare att de bedömningar som av hovrätterna gjorts i typfall 

1 inte vidare lett till en utvidgning av medverkanslärans inre område. Snarare 

går det till och med att skönja en rörelse i motsatt mer restriktiv riktning, 

således i strid med den hypotes som presenterats med grund i Lernestedts tes.  

 
 

4.3 Typfall 2 
Typfall 2 berör en situation där den tilltalade varit närvarande på 

brottsplatsen men inte deltagit i gärningarna.142 

 

Rättsfallen i typfall 2 bygger i huvudsak på en situation där den tilltalade 

befunnit sig på brottsplatsen tillsammans med en eller flera gärningsmän när 

brottet begåtts, men inte direkt deltagit i själva gärningen eller på annat sätt 

 
142 Typfall 2 innehåller följande rättsfall: Hovrätten för Västra Sveriges dom 2018-02-09 i 
mål nr. B 4720-17, Göta hovrätts dom 2018-03-28 i mål nr. B 367-18, Hovrätten för Västra 
Sveriges dom 2018-04-27 i mål nr. B 1802-18, Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 
2018-11-26 i mål nr. B 3520-18, Svea hovrätts dom 2019-02-28 i mål nr. B 191-19, 
Hovrätten för Västra Sveriges dom 2019-03-15 i mål nr. B 1213-19, Göta hovrätts dom 
2019-03-21 i mål nr. B 2069-18, Göta hovrätts dom 2019-05-22 i mål nr. B 2434-18, Svea 
hovrätts dom 2019-06-18 i mål nr. B 3963-19 och Hovrätten för Västra Sveriges dom 2019-
06-28 i mål nr. B 3171-19. 
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uppfyllt något av de relevanta rekvisiten i straffbudet. Ofta har dock den 

tilltalade agerat på något sätt i brottsfrämjande riktning och den vidare 

redogörelsen ämnar belysa vilken typ av ageranden som leder till vilken typ 

av ansvar. Knäckfrågan i typfall 2 är oftast inte, som ovan, om handlandet 

skett tillsammans och i samförstånd utan istället huruvida den tilltalades 

agerande är tillräckligt kvalificerat för att nå upp till vad som krävs för perifert 

deltagande. För redogörelsen av typfall 2 är lämpligt med sådana 

omständigheter som inte räcker för något som helst ansvar. Detta är fallet då 

en tilltalad endast befunnit sig och passivt närvarat på en plats där ett brott 

begås men utan att själv agera i någon främjande riktning. Gränsdragningen 

här går runt psykisk medhjälp och den så kallade livets regel (se ovan del 2.2). 

Utgångspunkten är att endast känna till att ett brott begås och att då förhålla 

sig passiv inte ens räcker till ansvar som medhjälpare.143 

 

Att förmå en tilltalad att infinna sig på en plats genom främst sin egen närvaro 

kan förvisso verka brottfrämjande, men är inte tillräckligt för att generera 

vidare ansvar än som medhjälpare (se angående sådant mer kvalificerat 

förmående nedan i typfall 3).144 Något liknande kan dock en tilltalad dömas i 

medgärningsmannaskap om denne agerat genom att hindra målsäganden att 

fly från platsen, att hindra denne eller annan att tillkalla polis eller att för 

vittnen framställa övergreppet som befogat. Dock kan det spela roll hur 

gemensamt agerandet har framstått och om medverkan i övrigt stannar vid 

detta handlande kan straffreducering gällande medgärningsmannen göras 

enligt 23 kap. 5 § BrB.145 På ett något liknande sätt kan en person som 

underlättat brottet genom att släppa in övriga gärningsmän i den bostad där 

brottet begåtts anses som gärningsman genom omrubricering. Här ska dock 

nämnas att den tilltalade dels var delaktig i planeringen innan brottet men 

också genom att förmå målsäganden att befinna sig på platsen för brottet.146 

 
143 B 367-18. 
144 Se det ovan refererade B 3520-18 eller Människorovet i Lund (gällande R.A. och 
misshandeln). 
145 Jfr. B 2434-18 där medverkan ansågs ha skett i mindre mån med B 2069-18 där yrkande 
om straffreducering avslogs.   
146 B 191-19. Gällande A.A., se främst Södertörns tingsrätts dom 2018-12-14 i mål nr. 
4297-18. 
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Om flera gärningsmän följer en gemensam brottsplan kan detta aktualisera 

ansvar som medgärningsman för inblandade deltagare om dennes, mer 

begränsade, agerande har skett utifrån den planering som brottsplanen på 

förhand stadgat. I ett sådant fall hade den tilltalade som roll att, under tiden 

som huvudgärningsmannen misshandlade målsäganden i en annan del av 

huset, ta hand om målsägandens sambo för att således underlätta huvudbrottet 

och tillåta huvudgärningsmannen att agera obehindrat. Den föregående 

maskeringen och beväpningen av de två gärningsmännen talade enligt 

hovrätten för att de agerat enligt en gemensam brottsplan enligt åklagarens 

gärningspåstående och således också för att de agerat tillsammans och i 

samförstånd när misshandeln utfördes.147 Ett agerande som framstår som en 

gemensam verksamhet kan ha betydelse för en medgärningsmans möjlighet 

att få straffreducering (även om dennes deltagande varit mindre 

omfattande).148 Se vidare om begreppet gemensam brottsplan nedan under 

typfall 5 och även i del 5.2. 

 

Vidare kan närvaro på brottsplatsen i kombination med ett agerande som 

drivit gärningsmannen att utföra huvudbrottet genom instruktioner innebära 

ansvar som medgärningsman. Instruktionerna gällde plats och 

tillvägagångssätt för gärningen och i fallet filmade även den tilltalade den 

brottsliga gärningen.149 Om den tilltalade agerat på ett främjande sätt som 

förstärkt det av huvudgärningsmannen utförda brottsliga agerandet kan det 

också leda till ansvar i medgärningsmannaskap. Det är, som ovan nämnt, dock 

inte tillräckligt med enbart närvaro på platsen men ett hotfullt agerande 

genom kroppsspråk och uttalanden kan anses vara ett tillräckligt agerande för 

ansvar i medgärningsmannaskap.150 Liknande var situationen i Hovrätten för 

Västra Sveriges dom i mål nr. B 4720-17 eller Angreppet i trapphuset. I 

samma händelseförlopp sker diskussionen två gånger om huruvida en tilltalad 

 
147 B 3171-19, se specifikt s. 3 f. 
148 B 2069-18. 
149 B 1213-19. Det var här som att den tilltalade begått brottet genom gärningsmannen. 
150 B 1802-18. I fallet höll den tilltalade i en bajonett som denne gjorde stickrörelser med 
samtidigt som denne uttalade dödshot mot målsäganden. 
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som inte utfört något rekvisit i straffbudet ska dömas antingen som 

medgärningsman eller som medhjälpare. Den första relevanta åtalspunkten är 

om S.K. och M.A. ska dömas som medgärningsmän med F.E. för mordet på 

S.S. och den andra berör om M.A. ska dömas som medgärningsman till F.E. 

och S.K:s mordförsök på A.S.  

 

Hovrätten menar att det i fallet är utrett att de tre tilltalade S.K., M.A. och 

F.E. lämnat sina mobiltelefoner hemma, maskerat och beväpnat sig för att 

sedan gemensamt bege sig till ett trapphus där de tre målsägandena befann 

sig. Enligt domstolen har de varit inställda på att angripa i alla fall en person 

där och de måste ha insett att det fanns en stor sannolikhet för dödligt våld. 

F.E. är att anse som huvudgärningsman då han haft en ledande och drivande 

roll. S.K. och M.A. har, genom att gå in i trapphuset tillsammans med honom, 

solidariserat sig med och stärkt F.E:s fysiska och psykiska övertag gentemot 

brottsoffren. De tvås närvaro och agerande har vidare stärkt F.E. i hans 

uppsåt. När de tre tilltalade anländer till platsen överrumplar F.E. brottsoffret 

S.S. genom att, utan förvarning, hugga honom med en kniv i bröstet med 

följden att denne avlider. F.E. döms som gärningsman i mordet medan de två 

övriga i detta snabba skede inte anses ha agerat tillsammans och i samförstånd 

med F.E. Dock har de två, med allt ovan nämnt inräknat, ändå främjat honom 

i handlingen och döms som medhjälpare i mordet för att i alla fall ha psykiskt 

främjat honom i hans uppsåt.151 

 

Mordet på S.S. inledde den händelsekedja som sedan ledde till mordförsöket 

på A.S. I denna handling var det dock enbart S.K. och F.E. som utdelade de 

knivhugg som skadade målsäganden. M.A:s agerande var begränsat till att 

närvara på platsen, stå tillsammans med de övriga i en halvcirkel runt A.S. 

för att hindra honom att fly samt genom att måtta knytnävsslag mot denne 

medan de övriga högg A.S. Domstolen menar att M.A. ändå deltagit i 

gärningen på ett sådant sätt att han ska dömas som medgärningsman i 

mordförsöket mot A.S.152 Även om M.A. alltså inte tillfogat målsäganden 

 
151 B 4720-17, s. 23 ff. 
152 Ibid, s. 26 f. 
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någon direkt skada så anses hans agerande ändå tillräckligt för 

medgärningsmannaskap, vilket kan jämföras med bedömningen gällande 

mordet på S.S. I ingen av åtalspunkterna har ju våld utförts av de relevanta 

personerna, men bedömningen skiljer sig alltså ändå i hur personen betett sig 

kring själva den brottsliga handlingen.  

 

4.3.1 Analys typfall 2 
I typfall 2 kan förvisso paralleller dras till Passageraren i den stulna bilen 

och den där av HD framställda passusen att agerandet (brukandet av bilen) 

ska anses vara en gemensam verksamhet genom ytterligare kvalificerat 

agerande. Dock har jag ovan redogjort för att denna benämning bör tolkas 

som ersatt av det senare, i Bussen i Östberga, uttryckta kravet på i alla fall 

perifert deltagande och agerande tillsammans och i samförstånd. 

 

I flera av fallen i typfall 2 har den tilltalade, när denne varit på brottsplatsen, 

på något sätt underlättat för den huvudsaklige gärningsmannen/männen att 

begå brottet. Detta genom ett agerande som påverkar målsäganden, andra 

potentiellt brottsstävjande personer (till exempel vittnen) eller 

gärningsmannen själv. Det kan till exempel vara att förmå målsäganden att 

infinna sig på eller stanna kvar på brottsplatsen men även att påverka andra 

runt omkring brottet att inte ingripa eller tillkalla polis. I sådana fall har 

medgärningsmannaskap tilldömts den tilltalade och jag menar att sådant 

agerande mycket rimligt kan anses vara just ett perifert deltagande i brottet 

(utifrån hur det bedömts av HD med en chaufför eller en vakt vid en 

inbrottsstöld). Även om den tilltalades deltagande i sådana fall är mindre än 

de övrigas så är det inte enbart på grund av detta tal om någon sorts kollektiv 

bedömning när denne döms till ansvar. Personen döms efter sitt individuella 

agerande, som i det här fallet är perifert. Bedömningen kan här förvisso 

betraktas som mer kollektivistisk än situationen innan lagändringen på 40-

talet, men bör enligt mig inte betraktas som en vidare fortsättning av den 

utvidgning som påbörjades på 90-talet. I den här delen ligger hovrätternas 
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avgörande enligt mig, på samma sätt som HD (jfr. del 3.4), på en mer 

åtstramad kurs. 

 

I vissa av de återgivna fallen har den tilltalade varit på brottsplatsen utan att 

själv agera. Att en tilltalad då inte döms för ett sorts brottsligt sinnelag och 

istället utifrån vad denne (inte) gjort talar vidare emot en sådan utvidgning 

som Lernestedt (2009) varnade för. Dock vill jag här anmärka på två i 

typfallet avgjorda fall som i viss mån talar för en sådan utvidgning och ett 

sorts mer kollektivistisk tänkande. Det berör såväl Angreppet i trapphuset 

(gällande M.A:s ansvar i mordförsöket) och O.L:s agerande i B 1802-18. 

Likheter i dessa är att de tilltalade inte utfört någon skada men varit på platsen 

och agerat hotfullt verbalt eller kroppsligt samt med knytnävar eller vapen 

hotat målsäganden. Agerandena har förvisso stärkt gärningsmannen när 

denne utför hela den otillåtna gärningen själv, men jag menar att de tilltalades 

ageranden istället bör bedömas som psykisk medhjälp i brotten. I min mening 

är det inte naturligt att i sådana situationer se en sådan person som inte direkt 

deltar i brottet som gärningsman jämte den eller de som faktiskt utför våldet. 

Trots att agerandet i de båda fallen föregåtts av gemensam planering så har 

inte den tilltalades agerande, i min mening, nått upp till det nödvändiga kravet 

om perifert deltagande vid brottsplatsen. En sådan utveckling menar jag 

således utvidgar området mot ett mer kollektivistiskt ansvarsutkrävande. Att 

psykiskt solidarisera sig med övriga gärningsmän som grund i utvidgningen 

är något som kännetecknar ovan redogjorda fall som Diskoteksbranden i 

Göteborg och Sambandscentralen och torde tyda på en utvidgning (där 

brottsligt sinnelag bedöms framför den tilltalades handling). Om än inte 

riktigt lika extremt som i dessa två fall menar jag att Angreppet i trapphuset 

och B 1802-18 uppvisar liknande tendenser i sina utfall. 
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4.4 Typfall 3 
Typfall 3 berör en situation där den tilltalade inte närvarat på 

brottsplatsen men varit aktiv i planering etc.153 

 

Typfall 3 utgår från en lite motsatt situation från typfall 2 och då den tilltalade 

bevisligen inte befunnit sig på brottsplatsen men ändå agerat på något sätt, 

ofta i brottsfrämjande riktning tillräckligt för ansvar. För att klassas som 

medgärningsman efter utvidgning när det inte finns ett samband mellan 

främjande och gärning i tid och rum så krävs, enligt Akallarånet, till exempel 

att den främjande haft en särskild ställning i förhållande till de övriga (se ovan 

del 2.5.2 och 2.6). Vad en särskild ställning innebär i detta sammanhang har 

inte vidare behandlats i HD:s praxis och endast kortfattat i doktrin.154 

Begreppet berörs dock i ett omfattande mål från Svea hovrätt som gällde 

folkmord. Generellt gjordes i fallet en väldigt strikt bedömning av begreppet 

då hovrätten menade att det inte räckte att denne hade en roll som informell, 

operativ ledare på ett övergripande plan för de grupperingar som begått 

morden. Hovrätten anmärker att han inte haft en formell överordnad ställning 

och att de övriga inte varit viljelösa verktyg i hans befattning. Således var det 

avgörande huruvida gärningsmännen har varit helt beroende av den tilltalades 

instruktioner. I de relevanta åtalspunkterna menar dock hovrätten att sådana 

instruktioner inte går att bevisa och han frikändes för morden.155 På ett 

liknande sätt friades en person som åklagaren menade haft en särskild 

ställning i den kamratkrets som begått brottet inom vilken det förvisso var 

utrett att den tilltalade haft en ledarroll. Den tilltalade hade bland annat lånat 

ut pengar till de övriga samt ordnat både boende och arbete, vilket förvisso 

 
153 Typfall 3 innehåller följande rättsfall: Hovrätten för Nedre Norrlands dom 2017-12-20 i 
mål nr. B 821-17, Svea hovrätts dom 2018-02-27 i mål nr. 8032-17, Hovrätten för Västra 
Sveriges dom 2018-03-28 i mål nr. B 5102-17, Hovrätten för Västra Sveriges dom 2018-
07-06 i mål nr. B 2836-18, Svea hovrätts dom 2018-09-28 i mål nr. B 5444-18, Göta 
hovrätts dom 2019-01-18 i mål nr. B 3291-18, Svea hovrätts dom 2019-02-28 i mål nr. B 
191-19, Svea hovrätts dom 2019-04-15 i mål nr. B 441-19, Svea hovrätts dom 2019-04-29 i 
mål nr. B 6814-18, Svea hovrätts dom 2019-05-21 i mål nr. B 869-19 och Svea hovrätts 
dom 2019-05-29 i mål nr. B 1452-19.  
154 Se till exempel dock Svensson (2016), s. 362 f. 
155 B 6814-18. Den tilltalade dömdes dock för andra gärningar i ordinärt 
gärningsmannaskap och till livstids fängelse för folkmord. 
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föranledde ett visst beroende, men då denne inte utövat något faktiskt 

inflytande över gärningsmännens handlingar friades han från ansvar.156 I ett 

annat fall slogs fast att trots att den tilltalade haft en central roll i gruppen och 

att gruppen agerat på ett brottsfrämjande sätt på dennes inrådan innan 

gärningen så krävs dessutom att den tilltalade också haft uppsåt till just den 

specifika otillåtna gärningen.157 

 

I ett uppmärksammat fall från Svea hovrätt omrubricerades den tilltalade som 

gärningsman efter att hon skjutsat gärningsmannen till och från platsen, 

försett honom med mordvapnet, dessförinnan planerat gärningen och i övrigt 

förmått honom att begå morden (på hennes föräldrar). Den tilltalade ansågs 

ha deltagit i en omfattande utsträckning och var helt central för brottet 

tillkomst.158 I ett annat fall där den tilltalade, via chatmeddelanden, lurat till 

målsägandena till platsen där de blev rånade ansågs faktumet att han varit 

delaktig i planering, att agerandet underlättat brottet och det nära tidsmässiga 

sambandet som att han ändå perifert deltagit i det brottsliga tilltaget (vilket 

gjorde att han bedömdes som gärningsman). I det här fallet diskuterades dock 

inte särskild ställning.159 I ett liknande fall bedömdes dock den tilltalade 

enbart som medhjälpare då det saknades ett direkt tidsmässigt samband 

mellan dennes agerande och det brottsliga utförandet, detta trots att den 

tilltalades agerande varit centralt för att brottet skulle kunna utföras och att 

agerandet skett i samförstånd med övriga. Detta då det inte ansågs att hon 

hade en särskild ställning i förhållande till de övriga (något som inte vidare 

diskuteras).160 Även i brott som kräver rådighet eller befattning över ett objekt 

(här vapen eller narkotika) kan innebära (med)gärningsmannaskap även om 

den tilltalade inte direkt haft sådan rådighet eller befattning. Detta till exempel 

då denne agerar och deltar perifert utifrån en bestämd arbetsfördelning mellan 

 
156 B 2836-18. 
157 B 441-19. I fallet hade information om målsäganden, som senare underlättade 
rångärningen, samlats in på den tilltalades inrådan. 
158 B 8032-17. 
159 B 5102-17. I en skiljaktig mening menas dock att han inte haft en särskild ställning och 
istället bör ses som medhjälpare, se Bilaga D i domen. 
160 821-17. Främjandet skedde två timmar innan och avsaknaden av särskild ställning 
diskuteras inte vidare i hovrätten. 
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gärningsmännen161 eller om denne varit väl drivande i planeringen av brottet, 

gett instruktioner för genomförandet och förmått annan att begå brottet.162 

Medgärningsman är även den som, utan att befinna sig på brottsplatsen och 

utöver att ha deltagit i planeringen, orkestrerar en brottslig gärning genom 

kontakt med olika inblandade strax innan och under utförandet då det kan 

anses att denne varit en förutsättning för brottets genomförande.163 I inget av 

dessa tre senaste fallen då medgärningsmannaskap dömdes ut så diskuterades 

särskild ställning. 

 

De ovan nämnda fallen återkommer ofta till att den tilltalade för en position 

som medgärningsman bör ha deltagit i viss mån i planeringen innan brottet.164 

Har en främjare inte deltagit i planeringen så bedöms denne med största 

sannolikhet inte som medgärningsman genom utvidgning. Detta till exempel 

då en person förvisso anskaffat, finansierat och förklätt den lastbil som skulle 

användas i ett rån samt rekryterat en chaufför. Dennes främjande var en 

nödvändig förutsättning, men ansågs ändå vara blott medhjälpare då han inte 

haft en central roll i planeringen.165 Utfallet liknar det som nås i Svea hovrätts 

dom B 5444-18, eller Skolgårdsskjutningen i Katrineholm, som närmare ska 

exemplifiera rättsfallen i typfall 3.  

 

Fallet rör mordet på F.V. som sköts till döds av en okänd gärningsman på en 

skolgård i Katrineholm. Relevant här är den medtilltalade A.M:s agerande 

och huruvida han ska bedömas som medgärningsman eller medhjälpare. Det 

är enligt båda instanser fastställt att A.M. inte befann sig på platsen där mordet 

begicks, men att han har haft en central och dirigerande roll i 

händelseförloppet. Hovrätten har i målet funnit det utrett att A.M. var ägare 

till mordvapnet, att han sett till att gärningsmannen fått tillgång till vapnet och 

att han efter mordet gömt undan vapnet. A.M. har även kommunicerat med 

 
161 B 1452-19. Den tilltalade hade beställt taxi för transport av narkotikan och 
huvudgärningsmannen, befann sig i närheten samt höll utkik för polisbilar. 
162 B 3291-18. Den tilltalade dömdes här som gärningsman då han haft en central del i 
händelseförloppet. 
163 B 191-19. 
164 Något som förvisso kan ifrågasättas om det ligger i linje med rättsläget, jfr. del 2.6. 
165 B 869-19. 
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flera personer som varit inblandade i skjutningen och har även strax innan 

mordet kontaktat F.V. för att se till att denne befann sig på platsen där han 

senare blev skjuten. Hovrätten anser, i likhet med tingsrätten, att A.M. 

förvisso deltagit i det brottsliga tilltaget, men att detta deltagande inte har varit 

i sådan utsträckning att han därav ska anses som medgärningsman (utan 

någon vidare motivering). A.M:s möjligt särskilda ställning i förhållande till 

de övriga (då han inte befunnit sig på platsen) diskuteras inte. Det står dock 

klart att A.M:s agerande både uppfyller de objektiva grunderna för främjande 

som medhjälpare samt att hans uppsåt i främjandet täckt följden att F.V. 

skulle berövas livet. Han döms således som medhjälpare till mordet.166 

 

4.4.1 Analys typfall 3 
Generellt gällande hur domstolarna bedömt omrubriceringsproblematiken i 

typfall 3 menar jag att de ofta bygger bedömningen på perifert deltagande och 

agerande tillsammans och i samförstånd. Således bortses ofta från den 

ytterligare aspekten att bedöma om något samband i tid och rum finns (vilken 

utgångpunkten här är att det inte gör), för att vidare bedöma om den tilltalade 

haft en särskild ställning. Här finns enligt mig en diskrepans hos hur fallet 

behandlats av HD och hur det bedöms i underrättspraxis (då en sådan 

bedömning skiljer sig från det jag ovan anfört i 2.6). Jag menar att detta 

förmodligen beror på att HD:s argumentation i Akallarånet inte är helt enkel 

att förstå och att det i Bussen i Östberga på ett mycket tydligare sätt lyfts fram 

hur gränsdragningen bör bedömas (och att fallen inte läses tillsammans på ett 

sätt som de borde). På så sätt är det lätt, om än olyckligt, att konstruktionen 

förbises. Genom att, även i typfall 3 där inget rumsligt samband finns, endast 

utgå från den bedömning som görs i Bussen i Östberga sker en sorts 

utvidgning av området. Detta eftersom en regel som stramar åt rättsområdet 

bortses från.  

 

 
166 B 5444-18, s. 12 ff och 26 f och Nyköpings tingsrätts dom 2018-05-15 i mål nr. B 1456-
17, s. 98 f. 
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Överlag menar jag att en sådan rigid och formalistisk bedömning som kan 

utläsas ur Akallarånets domskäl gällande särskild ställning inte lämpar sig väl 

för en praktisk användning av medverkansansvaret och i sig går emot den 

flexibilitet som SRK eftersträvade. Skulle de rekvisit som uppställs följas i 

dessa fall skulle det närmast leda till situationer liknande de innan 

delaktighetskravet avskaffades. En sådan situation skulle kunna innebära att 

tilltalade främjare inte kan omrubriceras som gärningsmän då det inte kan 

styrkas att denne antingen haft en formell ställning, att de övriga varit 

viljelösa redskap eller varit helt beroende av dennes instruktioner (jfr. 

utgången i B 6814-18 ovan).  

 

Vidare menar jag dock, trots detta, att Svea hovrätt gällande 

Skolgårdsskjutningen i Katrineholm mycket väl kunnat anse A.M. som 

medgärningsman då det närmast kan liknas vid att denne genomförde brottet 

genom den okände gärningsmannen och att A.M. således hade en särskild 

ställning. Det kan anmärkas att skolgårdsskjutningen, likt Akallarånet, 

inneburit en omfattande planering men att fallen skiljer sig åt gällande den 

tilltalades position inom gruppen. I skolgårdsskjutningen var den bevisligen 

väldigt central. Genom det faktiska utfallet (att döma honom som 

medhjälpare) menar jag att hovrätten tog ett steg i utvecklingen av 

medverkansläran som leder till en åtstramning av dess inre gränser, något som 

alltså går emot den hypotes om fortsatt utvidgning som Lernestedt varnade 

för. 

 

Trots att HD:s uppställda struktur i Akallarånet sällan följs av hovrätterna i 

typfall 3 så menar jag vidare att den restriktiva hållning som HD däri anlägger 

ändå kan skönjas. Detta då hovrätterna överlag ställer höga krav på personligt 

agerande för att en främjare som inte varit närvarande ska kunna omrubriceras 

till gärningsman. Detta, menar jag, talar ytterligare för en vidare åtstramning 

av medverkanslärans inre gräns och inte mot en utveckling mot ett mer 

kollektivt ansvarsutkrävande.  
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4.5 Typfall 4 
Typfall 4 berör en situation där den tilltalade upplåtit adress, utrymme, 

bankkonto etc. för att möjliggöra ett brott.167 

 

I fallen i den här kategorin har en tilltalad tillhandahållit en fysisk eller digital 

plats som använts för att utföra en otillåten gärning. Att denna kategorin är 

mindre än de tidigare nämnda kan delvis förklaras då endast vissa typer av 

brott passar in här. Själva tillhandahållandet i fallen ofta en viktig del i att 

brottet kan utföras på det sätt som gjorts, men är sällan det centrala i själva 

brottet. För att en tilltalad som upplåter sitt bankkonto (digital plats) för en 

brottslig verksamhet (här grovt bedrägeri) ska anses som gärningsman efter 

omrubricering krävs bland annat, förutom erforderlig skuldtäckning, att 

medverkan skett under en längre tid, att den haft central betydelse för brottets 

genomförande och att den tilltalade haft ekonomiskt utbyte av agerandet. Att 

den tilltalade förfogat över medlen genom att föra dem vidare, handla för och 

ta ut dem är också att ses som besvärande. Har den tilltalade i 

bedrägeriverksamheten rekryterat nya personer och på så sätt utvecklat 

verksamheten är det besvärande, men inte avgörande för att anse denne som 

medgärningsman.168 Det är i fallet avgörande om medgärningsmannen haft 

direkt kontakt med huvudgärningsmannen och därigenom fått instruktioner 

för att anses ha agerat tillsammans och i samförstånd med denne.169 

 

Som exemplifiering av typfall 4 görs nedan en redogörelse av Hovrätten för 

Västra Sveriges dom i mål nr. B 1758-19 eller Dopingsmuggling där den 

tilltalade, S.L., främjat ett grovt smugglingsbrott. S.L:s deltagande bestod i 

att han accepterat att för V.D:s räkning ta emot ett paket (innehållandes 

olagliga dopingpreparat) som skulle sändas till S.L:s adress. S.L. visste inte 

 
167 Typfall 4 innehåller följande rättsfall: Svea hovrätts dom 2017-12-20 i mål nr. B 6403-
16, Hovrätten för Västra Sveriges dom 2018-09-03 i mål nr. B 2243-18 och Hovrätten för 
Västra Sveriges dom 2019-03-29 i mål nr. B 1758-19. 
168 B 6403-16. Se s. 67 ff, 72 ff, 76 ff, 79 ff, 95 ff, 98 ff och 106 ff för hovrättens domskäl 
gällande de sju medgärningsmännen. Även tilltalade som inte utvidgat verksamheten har 
ansetts som medgärningsmän. 
169 Ibid, s. 87 ff. En person som inte haft direkt kontakt med huvudgärningsmannen döms 
istället som medhjälpare. 
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vad paketet innehöll men förstod (enligt hovrätten) att det innehöll något 

olagligt. Hovrätten menar agerande att upplåta sin adress uppfyller kravet på 

perifert deltagande, men bedömer vidare att han inte agerat tillsammans och 

i samförstånd med de övriga. Detta då han varken var delaktig i beställningen 

av det preparatet, att han inte skulle fått någon del i det och att det inte funnits 

någon gemensam brottsplan mellan S.L. och övriga gärningsmän (inkluderat 

V.D.). Hans deltagande har inte innefattat något aktivt deltagande och han 

bedöms således som medhjälpare till brottet.170 Samma hovrätt menar i ett 

tidigare liknande avgörande att den tilltalade uppfyllt kravet inte bara på ett 

agerande som medgärningsman utan som gärningsman i strikt mening. I det 

fallet hade den tilltalade utöver upplåtandet även åtagit sig (och försökt) att 

själv hämta ut paketet. Att han då inte varit delaktig i processen innan genom 

att till exempel beställa och planera spelade enligt hovrätten ingen roll 

eftersom hans agerande ändå var en nödvändig förutsättning för brottets 

genomförande. Utredningen visade dock även vidare att han också varit i 

kontakt med den som avsänt paketet (något som inte bevisats i 

Dopingsmuggling).171  

 

4.5.1 Analys typfall 4 
Gällande typfall 4 kan, i alla fall vid en första anblick, vissa paralleller direkt 

dras till HD:s avgörande Narkotikagömman i bostaden. Dock skiljer sig 

situationerna åt då det målet främst handlade om ett passivt godkännande av 

en brottsligt uppkommen situation. Lägenheten har förvisso varit central i 

förvaringen i lägenheten, men den tilltalade hade där blivit varse den 

brottsliga situationen efter att den uppkommit. Detta medan typfall 4 

egentligen mer berör en situation där brottet kunnat genomföras med hjälp av 

den tilltalades tillhandahållande.  

 

 
170 B 1758-19. I B 1758-19 görs en hänvisning till B 2243-18. Fallet B 2243-18 innehåller i 
sig inte en hänvisning till NJA 2017 s. 531 men anses ändå relevant genom hänvisningen 
gjord i B 1758-19.  
171 B 2243-18 och även Göteborgs tingsrätts dom 2018-03-09 i mål nr. B 942-18. 
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Bedömningen om den tilltalade i typfall 4 agerat tillsammans och i 

samförstånd med övriga bygger (i de presenterade fallen) på dennes kontakt 

med övriga gärningsmän, vilket inte minst syns i det häri nämnda 

bedrägerifallet – B 6403-16. Detta ter sig rimligt då det som bedömningen 

åsyftar är just huruvida de agerat som en grupp eller inte. Det är enligt mig 

svårt att göra en bredare analys av hur området utvecklats med grund i enbart 

tre rättsfall men överlag menar jag att bedömningen för vad som krävs för 

ansvar efter omrubricering generellt kan anses vara rätt åtstramat. Det är inte, 

som varnats för av Lernestedt, här frågan om kollektiva bedömningar genom 

att den tilltalade klumpas ihop med de övriga huvudgärningsmännen. Det 

ställs krav på att de tilltalades individuella agerande och även om jag menar 

att det är märkligt att i B 2243-18 döma personen enligt rubriceringen strikt 

gärningsmannaskap så torde i alla fall kraven för utvidgat gärningsmannaskap 

vara uppfyllda. I de fall där gärningsmannaskap döms ut har enligt mig den 

tilltalade varit aktiv på sådant sätt att det överlag tycks naturligt att göra en 

sådan bedömning efter omrubricering. På samma sätt visar den restriktiva 

bedömningen av S.L:s ansvar i Dopningssmuggling att det inte är en situation 

där alla ansvarar för allt. På så vis menar jag ändå att beskrivningen av typfall 

4 inte innebär en vidare utvecklad utvidgning av medverkansområdet. 

 
 

4.6 Typfall 5 
Typfall 5 berör situationer med övrigt perifert deltagande i ett brott.172 

 

Denna sista kategori är en sorts slasktratt för fall i den här granskningen som 

förvisso är relevanta för syftet men som jag menar inte riktigt i något annat 

typfall. Alla fall i typfall 5 rör bedrägeribrott, främst av anledningen att 

sakomständigheterna i dessa och i hur de tilltalade agerat skiljer sig mycket 

från övriga fall. Således kategoriseras de mer svårligen in på ett koherent sätt. 

Då avgörandena i typfall 5 inte har lika mycket gemensamt som avgöranden 

 
172 Typfall 5 innehåller följande rättsfall: Svea hovrätts dom 2017-12-20 i mål nr. B 6403-
16, Svea hovrätts dom 2018-09-27 i mål nr. B 7583-18, Svea hovrätts dom 2018-11-15 i 
mål nr. B 9208-16 och Svea hovrätts dom 2018-12-20 i mål nr. B 7736-17. 
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i andra typfall blir beskrivningen här inte riktigt lika generaliserande som 

ovan. Fokus för genomgången är, förutom det generella som kan sägas om 

gränsdragningen vid bedrägeribrotten, en redogörelse av två begrepp som 

behandlats i förbigående ovan men som tydligare utmärks i typfall 5. Dessa 

begrepp är gemensam brottsplan och nödvändig förutsättning (dessa 

analyseras i del 5.1 och 5.2). 

 

Gränsdragningen gällande bedrägeribrotten i typfall 5 berör ofta hur 

kvalificerat deltagandet i brottet har varit. Detta bland annat genom att se till 

hur delaktig den tilltalade varit i vissa för brottet centrala moment. Det kan 

till exempel röra i vilken omfattning som instruktioner getts till andra 

personer i strukturen om hur de ska agera för att uppnå främjande av 

gärningen173, men av vikt är också att agerandet det skett i omedelbar 

anslutning till det huvudsakliga vilseledandet vari brottet i huvudsak 

bestått.174 I ett omfattande fordronsbedrägerimål menade hovrätten att den 

tilltalade för ansvar efter omrubricering (för perifert deltagande) behövde ha 

någon koppling den brottsliga gärningen i varje åtalspunkt. Hon ansågs ha 

agerat tillsammans och i samförstånd eftersom hennes koppling till företaget 

visats generellt. Kraven ställdes dock, enligt min mening, lågt då hon ansågs 

ha varit deltagande vid rätt begränsad koppling till de fordon som varit del i 

brottet.175  

 

Gällande begreppet gemensam brottsplan anges i Svea hovrätts dom i mål nr. 

B 9208-16, som en reaktion på hur begreppet använts i åklagarens 

gärningsbeskrivning, att det inte är ett inom medverkansläran vedertaget 

juridiskt begrepp. Genom att ändå använda sig av det menar domstolen att 

åklagaren inskränker talan mer än nödvändigt. Detta eftersom åklagaren då, 

enligt domstolen, måste bevisa en gemensam brottsplan mellan tilltalade för 

 
173 B 9208-16. Se s. 208 ff och 304 ff, då L.A:s agerande leder till endast medhjälpsansvar 
och jfr. med till exempel s. 185 f, 230 f och 252 f där L.V. döms som medgärningsman då 
hon gett brukare omfattande instruktioner. 
174 Ibid, s. 140, 152, 171, 266 och 389 gällande L.V. som medhjälpare. 
175 B 7583-18. Perifert deltagande tillskrevs om hon hämtat, ställt av, registrerat sig som 
ägare på eller pratat om aktuella bilar eller om handlingar gällande bilen återfunnits hos 
henne. 
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att medgärningsmannaskap ska föreligga (utöver de existerande kraven). 

Hovrätten menar att existerandet av en gemensam brottsplan bör tolkas som 

att det påstås att de som deltagit däri haft uppsåt för all brottslig verksamhet 

och i vart fall främjat den på något sätt.176 I ett tidigare avgjort fall, som ovan 

refererats till i typfall 3, uttryckte Svea hovrätt i sin rättsutredning att flera 

personer kan dömas för att tillsammans och i samförstånd ha begått ett brott 

”om det brottsliga förfarandet framstår som en gemensam brottsplan eller ett 

gemensamt mål”.177 Begreppet har använts i andra fall med innebörden att 

straffvärdesskärpning ska ske om en gemensam brottsplan kan styrkas 

(eftersom det visar på en viss systematik)178 men även som avgörande för att 

visa på ett agerande tillsammans och i samförstånd.179 I jämförelse menade 

Svea hovrätt i Skolgårdsskjutningen i Katrineholm att en variant av 

begreppet, på förhand bestämd brottsplan, ger stöd för tillräcklig inblandning 

för att döma till medhjälp.180 

 

Begreppet nödvändig förutsättning, eller liknande varianter på det, har 

återkommit i vissa av ovan refererade fall.181 Begreppet brukar inte användas 

som en direkt avgörande komponent i gränsdragningen mellan 

medgärningsmannaskap och medhjälp. I ett fall, Svea hovrätts dom i mål nr. 

B 7736-17 eller De falska fakturorna, används dock ett liknande begrepp på 

just det sättet. I målet hade tre tilltalade, J.K., S.O. och T.L., agerat med en 

viss systematik tillsammans och i samförstånd enligt en övergripande 

gemensam brottsplan och främjade genom detta ett grovt bedrägeribrott. 

Detta då de lurat företag på pengar med hjälp av falska fakturor, avtal och 

leveransbekräftelser genom ett komplicerat leasingupplägg av 

fabriksmaskiner. Angående S.O. uppstod frågan om han skulle klassificeras 

som medhjälpare eller medgärningsman. Hans agerande var mer begränsat 

och bestod främst i att inhämta information och framställa falska fakturor. 

 
176 B 9208-16, s. 83 och 392 ff.  
177 B 8032-17, s. 37. Uttalandet i 9208-16 skulle kunna ses som en kommentar (eller 
rättelse) i hur domstolen uttryckte sig i 8032-17 (och möjligtvis även i andra mål). 
178 B 7736-17 (det nedan refererade fallet De falska fakturorna). 
179 B 3171-19 (ovan refererat under typfall 2). 
180 B 5444-18, s. 20 och 27. 
181 Se B 2434-18 och B 3171-19 (typfall 2), B 821-17 och B 191-19 (typfall 3) samt B 
6403-16 och B 2243-18 (typfall 4). 
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Bedömningen av agerandet baserades i stort på om det hade en avgörande 

betydelse för att brottet skulle kunna genomföras eller inte. I de flesta fall, då 

han framställt falska fakturor, ansågs agerandet ha varit avgörande och han 

dömdes då som medgärningsman. I ett fall, då han endast varit delaktig i att 

ta fram information och bilder på maskinerna, ansågs att hans deltagande inte 

”varit av så avgörande betydelse för gärningens genomförande att han [skulle] 

betraktas som gärningsman”,182 vilket ledde till att han dömdes som 

medhjälpare. I ett liknande fall, som också handlade om framställande av 

falska fakturor för bedrägerisyfte, så bedömdes också den tilltalades agerande 

som en nödvändig förutsättning för brottet. Då denne dock endast deltagit i 

brottens förberedande moment och haft en underordnad ställning så dömdes 

han som medhjälpare.183 

 

I De falska fakturorna använder åklagaren den tolkning av gemensam 

brottsplan som hovrätten tidigare (i B 9208-16), redogjort för: att de tilltalades 

uppsåt täcker all brottslig verksamhet som pågått i företaget och att varje 

enskild i vart fall främjat verksamheten.184 Hovrätten menade dock här att den 

gemensamma brottsplanen främst visade att genomförandet präglades av en 

viss systematik. Denna systematik ansågs främst kunna få betydelse som en 

straffvärdeshöjande omständighet (och inte för att avgöra straffansvaret).185 

De olika tolkningarna av begreppet visar på en viss otydlighet i hur det bör 

förstås och vidare användas.  

 

4.6.1 Analys typfall 5 
Det kan enligt mig anmärkas att medverkansläran, som har en bred 

tillämpning på alla brott, lämpar sig bättre i förhållande till en mer klassisk 

våldsbrottslighet (mord, misshandel, stöld osv.) än sådan här berörd mer 

systematisk ekonomisk brottslighet. Det kan gällande sådan brottslighet te sig 

 
182 B 7736-17, s. 32. 
183 B 6403-16. Jfr. den bedömning som görs när ett tidsmässigt samband ej finns vilket 
kräver en särskild ställning, se 2.6. 
184 B 7736-17, s. 24. Jfr. med B 9208-16, s. 392 ff. 
185 B 7736-17, s. 44. 
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svårare att bedöma huruvida en person till exempel befunnit på brottsplatsen 

eller perifert deltagit, vilket bidrar till ett behov att utveckla 

begreppsbildningen. Rent generellt torde, enligt mig, en vidare användning 

och utveckling av begrepp som inte är vedertagna inom läran visa på ett behov 

av att i större mån kunna döma på ett sätt som framstår som mer naturligt. Det 

kan liknas vid den situation som förelåg innan lagändringen på 40-talet och 

den utbredda användningen av begreppet medelbart gärningsmannaskap. Ett 

sådant uttryck för ett behov att utveckla och komplettera läran talar dock inte 

i sig för och har ingen naturlig korrelation mot att också gå mot ett mer 

kollektivt ansvarsbedömande. 

 

Bedrägeribrott torde överlag vara en sådan sorts brottslighet där en kollektiv 

ansvarsbedömning av effektivitetsskäl skulle kunna tänkas önskvärd. Där det 

generellt kan bevisas en koppling till verksamheten för att sedan döma ut 

ansvar i medgärningsmannaskap. Jag menar att en sådan bedömning kan 

skönjas i B 7583-18 (fordonsbedrägeriet) där det i min mening ställs upp 

ytterst svaga individuella grunder för den tilltalades ansvar och där hon även 

i flera fall döms som medgärningsman. Jag menar att avgörandet i sig är 

problematiskt då det sätter en låg nivå för vilket främjande som krävs för att 

anses som medgärningsman efter omrubricering. 

 

I övriga avgöranden i typfallet placeras gränsen relativt lågt gällande 

tillsammans och i samförstånd, men dock betydligt högre när det gäller 

perifert deltagande i tillräcklig mån. På ett sätt som inte vittnar om en ökad 

kollektiv ansvarsbedömning går domstolarna i dessa övriga fall rätt noga 

igenom i vilken grad de enskilda deltagit i verksamheten och avgör sedan om 

detta räcker för att nå upp till gränsen för perifert deltagande. Överlag ska 

alltså sägas att det finns tendenser som hade kunnat göra bedömningen 

gällande den här typen av fall mer kollektivistiska, men att domstolarna 

relativt genomgående värnar det individuella straffansvaret och överlag inte 

faller tillbaka på ett kollektivt ansvarstänk. 
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5 Sammanfattande analys 

5.1 Agerande som nödvändig 
förutsättning för brottets tillkomst 

Ett resonemang om att den främjandes agerande varit en nödvändig 

förutsättning för brottets utförande återkommer i hovrättsfall från flera olika 

typfall, men är till skillnad från i de andra typfallen väldigt tydligt i Svea 

hovrätts avgörande De falska fakturorna. Ett sådant krav fanns strikt i den 

mer formalistiska struktur som medverkansläran innefattade innan 

lagändringen 1949, men är enligt mig och bör inte, enligt vad som anförts om 

gällande rätt, betraktas som en relevant gränsdragningsterm de lege lata. Ett 

liknande resonemang användes av hovrätten i Akallarånet men fick, som 

ovan nämnt, inte vidare gehör i HD. I min mening kan det betraktas som 

anmärkningsvärt att begreppet ändock återkommande används i resonemang 

gällande ansvarsfördelningen i medverkansläran.  

 

Det bör förvisso sägas att den som agerat och främjat en otillåten gärning på 

ett sådant kvalificerat sätt att detta varit avgörande för gärningens tillkomst 

förmodligen också uppfyllt kravet på perifert deltagande. Kan det då styrkas 

att denne agerat tillsammans och i samförstånd så är en omrubricering möjlig. 

Jag förstår att ordvalet lätt används för att (från åklagarhåll) övertyga rätten 

om den tilltalades roll. Jag menar dock att det är olyckligt att den typen av 

begrepp används i domskäl som formuleringar för en tilltalades ansvar då den 

hänför sig till äldre och inte idag gällande rätt.  

 

I underrättspraxis menar jag att användningen av begreppet ofta innefattas i 

bedömningen huruvida ett agerande är att anse som perifert eller inte och 

därmed går det förvisso att inlemma begreppet i den modell som framställs i 

2.6. På så vis är det, i sig, inte problematiskt om begreppet används inom ett 

redan etablerat begrepp. En sådan utveckling med ett återinförande av 

begreppet kan dock kritiseras då användningen av det inte går i linje med hur 

begreppet använts historiskt, vilket i sig riskerar att leda till förvirring. Skulle 
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dock återinförandet innebära att begreppet fick en liknande funktion som i 

äldre rätt skulle detta gå rakt emot den önskan om flexibilitet som anfördes 

av SRK genom lagändringen på 40-talet. SRK anmärkte även att det i äldre 

rätt var problematiskt att gränsdragningsproblematiken i stort byggde på yttre 

omständigheter. Hade ett nödvändighetsrekvisit återinförts i svensk rätt så 

hade fokus återigen (i en högre grad än idag) lagts på yttre omständigheter, 

vilket hade minskat den flexibilitet som SRK eftersträvade. Ur ett 

förutsebarhetsperspektiv kan förvisso vissa fördelar ses med ett återinförande 

av begreppet då det tydligare skulle gå att avgöra vilket agerande som leder 

till vilken juridisk ansvarsform, något som även skulle öka begripligheten 

gällande det idag komplicerade begreppet utvidgat gärningsmannaskap. I ett 

sådant läge (som står framför ett möjligt återinförande av begreppet) står 

rättsutvecklingen och väger mellan en utveckling mot legalitet och 

rättssäkerhet att jämföra med en motsatt om rent moraliskt riktigt 

beslutsfattande. Det ligger dock inte i den här uppsatsens syfte anlägga en 

åsikt i vilken som är att anse som mest önskvärd. 

 

Den här argumentationen och jämförelsen med begreppet i rättshistorisk 

kontext blir lätt förvirrande då att användningen av begreppet då och nu 

skiljer sig åt. Förvirringen som detta skapar är olycklig och bidrar till att 

ytterligare komplicera medverkansläran. En sådan utveckling som 

huvudsakligen sker genom en ökad användning av begreppet i hovrätternas 

praxis kan också enligt mig kritiseras genom att inte uppfylla de 

förutsebarhetskrav som legalitetsprincipen ställer. Vidare menar jag att 

begreppet nödvändig förutsättning (eller liknande varianter därav) bör 

undvikas av rättstillämpare. Slutligen kan sägas att ett sådant återinförande 

skulle kunna accepteras, men då genom ett införande genom en utveckling i 

HD:s praxis eller vidare av lagstiftaren, men önskvärt är då att en tydlig 

utredning görs gällande begreppets användning.  
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5.2 Betydelsen av en gemensam 
brottsplan 

Innan denna del inleds bör anmärkas att begreppet gemensam brottsplan 

varken behandlats i HD:s praxis eller i juridisk doktrin och slutsatser baserat 

på en användning av det i underrättspraxis bör dras med viss försiktighet och 

återhållsamhet. Vidare menar jag dock att följande ändå kan sägas om 

utvecklingen. 

 

Trots det som sägs om begreppet gemensam brottsplan i B 9208-16 och om 

hur det bör tolkas menar jag att en inte alldeles för långt dragen slutsats är att 

målet med användningen av begreppet (från åklagarhåll) istället torde vara att 

bredda den straffrättsliga ansvarskretsen. En person som perifert deltagit i 

brottet och som även haft nödvändig subjektiv täckning för allt otillåtet 

agerande som skett inom verksamheten som denne medverkar i skulle i sådant 

fall kunna omrubriceras som medgärningsman. I användningen av begreppet 

kan skönjas att delaktighet i en gemensam brottsplan generellt likställs med 

ett agerande tillsammans och i samförstånd för ett otillåtet agerande specifikt. 

Jag menar med detta att en användning av begreppet gemensam brottsplan 

kan betraktas som ett försök till utvidgning av medverkansområdets inre 

gräns. Begreppet (genom hur det ofta används) i sig skulle kunna ses som ett 

arv från de tongörande avgörandena Sambandscentralen och 

Diskoteksbranden i Göteborg. Två fall som båda kritiserats just för att ha 

inneburit utvecklingen av en mer kollektiv ansvarsbedömning. Vidare anser 

jag att det finns en väsentlig skillnad på en gemensam brottsplan och ett 

agerande tillsammans och i samförstånd. En gemensam brottsplan, baserat på 

användningen av begreppet i del 4, innefattar ett mer övergripande idé och 

generellt agerande vilket bör skiljas från ett agerande tillsammans och i 

samförstånd som i högre utsträckning fokuserar på ett mer specifikt brottsligt 

agerande. Ett ansvarsutkrävande baserat på existensen av en gemensam 

brottsplan skulle i sådant fall kunna ses som en ökad tendens att kollektivt 

utkräva ansvar. 
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HD har förvisso inte genom senare praxis direkt dementerat en sådan mer 

utvidgad användning av begreppet gemensam brottsplan men frågan är om en 

sådan tolkning ligger i linje med den mer restriktiva utveckling som kan 

skönjas idag med Akallarånet och de fall som avgjorts av HD därefter. 

Genom en utveckling där fokus läggs på huruvida en gemensam brottsplan 

funnits eller inte så riskeras att ökat fokus läggs på det subjektiva (genom att 

personen varit med i planering och varit mentalt inställd på att vara delaktig) 

istället för en mer objektiv bedömning som fokuserar på vad varje 

medverkande person har gjort (som förordas av Lernestedt). Även på så sätt 

menar jag att en utökad användning av begreppet gemensam brottsplan 

riskerar att skapa en mer kollektivt inriktad straffansvarsbedöming. 

 

Att hovrätterna i viss mån och i vissa fall ändå återkommer till en bedömning 

om att agerandet varit ett led i en gemensam brottsplan (vidare bortsett från 

att den inte bör anses vara gällande rätt) talar för en utvidgning av 

medverkansläran inre gräns i förhållande till HD:s Bussen i Östberga. Trots 

en sådan möjlig utvidgning från senast avgjorda HD-praxis så menar jag ändå 

att gränsen idag är striktare än hur medverkansområdet behandlades runt 

millenniumskiftet. Med detta i åtanke visar användningen av begreppet 

gemensam brottsplan på en utveckling åt ett mer utvidgat håll, men den 

utvecklingen är inte att se som så långt gången som den kollektivistiska 

bedömning som Lernestedt varnade för. I dagsläget, innan en sådan rättslig 

regel införs (genom praxis eller genom lagstiftning), menar jag att en vidare 

användning av begreppet av legalitetsskäl bör undvikas i underrättspraxis.  

 
 

5.3 Slutsats 
Sammantaget menar jag att följande kan sägas som slutsats i detta arbete. 

Uppsatsen presenterar en mer generell slutsats gällande hur den rättsliga 

konstruktionen utvidgat gärningsmannaskap bör tolkas utifrån relevanta 

rättskällor (främst HD:s praxis och doktrin). Denna återgivelse presenteras 

sammanfattningsvis ovan i del 2.6 och ligger till grund för hur området 
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angrips i de efterföljande delarna av uppsatsen. Denna mer generella slutsats 

är resultatet av den omfattande rättsutredning som varit erforderlig för att 

svara på uppsatsens syfte mer specifikt nedan. Den generella slutsatsen riktas 

således mer till den som ämnar att på ett mer fördjupat plan förstå den svenska 

medverkansläran och inte egentligen direkt mot den som vill ha svar på 

uppsatsen huvudsakliga frågeställning.  

 

Gällande den huvudsakliga frågeställningen, den som omfattar Lernestedts 

tes, så menar jag vidare och sammanfattningsvis att följande kan sägas. Att 

medverkansläran närmar sig en situation där ”alla ansvarar för allt” är inte 

speciellt troligt. Det bör i och för sig sägas att detta möjligtvis inte var vad 

Lernestedt menade rakt av, utan att det är en sorts överdrift för att statuera 

den poäng som hans text skulle framhäva, men texten bygger överlag på en 

sådan grundläggande idé och oro. Utvecklingen som skett sedan 2009 med 

såväl Det förlorade vadet och Bussen i Östberga ställer upp vissa tydligare 

riktlinjer för hur medverkansläran, och den däri relevanta gränsdragningen 

mellan medhjälp och medgärningsmannaskap vid utvidgat 

gärningsmannaskap, ska tillämpas. Tydligare riktlinjer likt detta stramar åt 

området och leder mot en mer individualistisk ordning där varje person 

ansvarar för sitt eget. Jag menar att det förvisso är svårt att säga hur dessa två 

fall förhåller sig till Akallarånet, men menar i alla fall att de tillsammans med 

Akallarånet inneburit en åtstramning av området sedan de fall som utvidgade 

området. 

 

Gällande hovrätternas praxis från de senaste åren så menar jag att 

underrätterna i förhållande till HD:s praxis överlag ligger närmare en 

åtstramning av området än en utvidgning av detsamma. Vissa fall som 

presenterats i del 4 drar förvisso åt en motsatt riktning, men överlag pekar 

rättsutvecklingen på hovrättsnivån åt en åtstramning någorlunda i linje med 

det som framlagts av HD. Med detta menar jag att hovrätterna oftare gör en 

striktare individuell bedömning av den tilltalades ansvar än att i gråzonsfall 

döma främjaren som medgärningsman efter omrubricering (något som hade 

tytt på en mer utvidgad och kollektiv bedömning). Den hypotes som 
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presenterats här i uppsatsen, som bygger på Lernestedts tes, menar jag således 

inte stämmer rakt av. Av det som är framlagt tycks medverkanslärans inre 

gräns alltså inte på praxisnivå gå mot en med utvidgad kollektiv 

ansvarsbedömning. Medan det förvisso är viktigt att slå vakt om 

rättssäkerhetens principer och det individuella straffansvaret, likt Lernestedt 

gjorde, så menar jag alltså att den rättsutveckling som kan antydas i HD:s 

senaste praxisutveckling samt utfallet i de hovrättsavgöranden som här 

granskats inte bör ses som oroande steg i att medverkansläran idag är mer 

kollektivistisk i sitt ansvarsutkrävande. 

 

Huruvida jag anser att medverkansläran på området i framtiden borde pendla 

åt ett mer individuellt (rättssäkert och åtstramat) eller kollektivt (flexibelt och 

utvidgat) håll låter jag dock här vara osagt. Detta då en sådan slutsats torde 

baseras på en än grundligare utredning av vilka juridiska avvägningar som ett 

sådan möjlig åsikt kan baseras på. Överlag menar jag dock att det idag 

gällande rättsläget med ett självständigt medverkansansvar (till skillnad från 

ett accessoriskt sådant) och en ordning där domstolen kan utdöma lämpligt 

ansvar efter den individuella skulden istället för vilken roll denne tilldelats är 

av godo. Den tillbakagång som i sådant fall drabbar förutsägbarheten på 

området menar jag således är rimlig för att nå mer materiellt riktiga resultat. 
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