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Sammanfattning 

Våldtäkt har enligt svensk rättstradition setts som ett egenhändigt brott. Efter år 2004 när kritik 

i doktrinen framfördes och ett praxisavvikande avgörande från hovrätten avkunnades har synen 

gällande brottets egenhändighet stått under utveckling. Förevarande uppsats har syftat till att 

utreda huruvida våldtäktsbrottet fortfarande ses, och hädanefter borde ses, som ett egenhändigt 

brott. 

Efter uppsatsens utredning av relevanta hovrättsavgöranden går det att konstatera att den över-

vägande delen av domstolarna anser att det inte föreligger skäl till att våldtäktsbrottet fortsatt 

ska ses som ett egenhändigt brott. Den nuvarande synen på våldtäktsbrottet innehåller däremot 

två huvudsakliga sidor gällande om brottet ska ses som ett egenhändigt brott eller inte. Ena 

sidan menar att endast ordalydelsen har inverkan på om ett brott är egenhändigt eller inte. Är 

ett brott egenhändigt ska inte någon form av medgärningsmannaskap vara möjlig eftersom be-

stämmelsens ordalydelse endast möjliggör att en person kan utföra brottets uppställda rekvisit. 

Gällande våldtäktsbrottets första stycke, finns med nuvarande lydelse inget krav på ett egen-

händigt utförande, emedan andra styckets ordalydelse fortfarande uppställer ett sådant krav.  

Andra sidan menar, att det vid ett egenhändigt brott är möjligt med (med)gärningsmannaskap 

om personen i fråga har uppfyllt den straffbara gärningen. Den straffbara gärningen är den gär-

ning som bestämmelsens kriminalisering avser att skydda, dvs. straffbudets bakomliggande 

skyddsintresse. Ett egenhändigt brott uppstår genom ordalydelse, men också genom tradition 

och bestämmelsens bakomliggande skyddsintresse. Är det således ett intresse som endast en 

person kan kränka, så är det ett egenhändigt brott. På grund av det ändrade skyddsintresset av 

våldtäkt och att synen på våldtäktsbrottet har ändrats anser, de av förevarande åsikt, att våld-

täktsbrottet inte längre borde betraktas som ett egenhändigt brott och således att all form av 

medgärningsmannaskap är möjlig.  

I NJA 2015 s. 501 avkunnades att våldtäkt mot barn inte skulle innebära ett krav på egenhän-

dighet. Genom en tolkning av förarbetena ansåg man att en gärningsman inte behöver utföra 

den sexuella handlingen själv. Man tolkade även ordet ”genomför” med att gärningsmannen på 

ett betydande sätt ska ha påverkat eller styrt händelseförloppet. I SOU 2016:60 framförs en ny 

föreslagen lydelse av bestämmelsen som innebär att brottet inte ska ses som egenhändigt. Rätts-

läget är fortfarande oklart huruvida våldtäktsbrottet ska ses som ett egenhändigt brott, men ut-

vecklingen går mot att karaktäriseringen av brottet frångås. Fallet från HD kan ses som vägle-

dande, däremot har fallet endast nämnts vid fall gällande våldtäkt mot barn. Om den föreslagna 

lydelsen i SOU 2016:60 inte antas, hemställs det av mig efter ett tydligt ställningstagande i 

frågan, antingen från högre domstolsinstans eller vid lagstiftningsarbetet. Våldtäkt borde inte 

ses, tolkas, eller vara utformat så att endast en person kan dömas som gärningsman, och det 

borde enligt min mening inte ses eller behandlas som ett egenhändigt brott. 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund  
Enligt tradition har våldtäkt enligt 6 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700)(BrB)1 ansetts utgöra ett 

egenhändigt brott. Följande exempel syftar till att belysa problematiken detta innebär vid med-

gärningsmannaskap. 

Ponera att två personer, A och B, tillsammans rånar personen C på dennes pengar. Person A 

drog under händelseförloppet upp en pistol och hotade person C med denna. Person B tillägnar 

sig därefter person C:s plånbok med en ansenlig mängd kontanter. I detta fall är de objektiva 

förutsättningarna uppfyllda för att Person A och B tillsammans och i samråd rånat person C och 

bådadera skulle objektivt kunna dömas som medgärningsmän för rån eller grovt rån enligt 8 

kap. 5 eller 6 §§ BrB. 

Ponera därefter att person A och B tillsammans förgriper sig sexuellt på person C. A håller fast 

C emedan person B förgriper sig sexuellt på C. Gällande B, är det möjligt att dömas som gär-

ningsman för våldtäkt. På grund av att våldtäkt betraktas som ett egenhändigt brott kan inte, till 

skillnad mot i första exemplet, ansvar utdömas för A som medgärningsman, även fast de till-

sammans och i samråd utfört våldtäkten. Det är däremot möjligt att A döms för medhjälp till 

våldtäkt. 

Synsättet på våldtäktsbrottet har främst kritiserats i en artikel skriven av Per Ole Träskman år 

2004. Därefter har synen på våldtäktsbrottets karaktär som egenhändigt brott, och efterföljande 

behandling, varit delad genom avgöranden från olika hovrätter i Sverige. Inget vägledande av-

görande från HD har avkunnats och uttalanden från förarbeten är sparsamma på området. Det 

oklara rättsläget ger därför upphov till en närmare utredning på området vilket förevarande 

uppsats syftar till att utgöra. 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida våldtäktsbrottet hädanefter borde ses som ett egen-

händigt brott. För att uppfylla syftet med arbetet undersöks därför vad som ligger till grund för 

uppdelningen av egenhändiga brott, och vilken särställning och behandling som erfordras av ett 

egenhändigt brott för att senare utreda om våldtäktsbrottet idag ses som ett egenhändigt brott. 

Därefter kan endast ett ställningstagande göras angående huruvida våldtäktsbrottet vid framtida 

tillämpning borde ses och behandlas som ett egenhändigt brott. 

Följande frågor ska således besvaras för att syftet med uppsatsen ska uppfyllas:  

 Utgör våldtäktsbrottet idag ett egenhändigt brott? 

 Oberoende av ett jakande eller nekande svar på förstafrågan, borde våldtäktsbrottet hä-

danefter ses och behandlas som ett egenhändigt brott? 

1.3 Metod och material  

1.3.1 Metod 

Uppsatsen är författad enligt den rättsvetenskapliga metoden, såsom den är definierad av Claes 

Sandgren. Metoden innefattar rättskälleläran, delar av den juridiska metoden samt delar från 

andra metoder, i syfte att analysera rätten. Att finna och formulera relevanta problem samt att 

en argumentation utgör en central del av arbetet utgör ett typiskt rättsvetenskapligt arbete. Sand-

gren menar att alla metoder som används, med ett juridiskt perspektiv, för att senare på något 

                                                           
1 Fortsatt referering till lagbestämmelsen kommer göras genom ”våldtäktsbrottet, våldtäktsbestämmelsen, våld-

täkt”. 
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sätt öka kunskapen om rätten är rättsvetenskapliga. Han menar att metoderna vanligen går in i 

varandra men de används för att senare belysa olika delar av rättsvetenskapen.2  

Rättskälleläran, som innefattas i den använda metoden, har sin utgångspunkt i de traditionella 

rättskällorna: lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Rättskälleläran är inte statisk i sin använd-

ning och ger även möjlighet till att betrakta sådant som får påverka de traditionella rättskällor-

nas tillämpning vilket exempelvis innefattar rättskälleprinciper.3 

Den juridiska metoden, som innefattas i den rättsvetenskapliga metoden, betecknar vanligen 

den praktiserande juristens sätt att arbeta för att konkret lösa ett rättsligt problem. De praktiska 

sidorna av ett juridiskt arbete går därför att hänföra till metoden.4 Det är däremot den rättsdog-

matiska metoden som vanligen används vid uppsatser av förevarande art. Metoden används för 

att fastställa gällande rätt och bör vara fri från rättsvetarens värderingar. Ordet dogmatisk har 

dock en tendens att skapa förvirring och metoden kommer därför inte att uppbäras som den 

officiella metoden för uppsatsen även fast stora delar av den implicit innefattas i arbetet.5 På 

grund av detta ses, och används, vanligen den juridiska metoden som den metod som utgör en 

ledande metod för ett arbete såsom förevarande uppsats.6 I det fall utländsk rätt endast används 

i syfte att belysa vissa delar i den svenska rätten, och således fungera som ett slags argumentat-

ionsunderlag, krävs ändå en viss komparativ metod. I förevarande fall är det däremot tillräckligt 

att göra jämförelsen med ett begränsat underlag och ingen vidare djupdykning i det andra rätts-

systemets rättskälleregler m.m.7 Metoden har således använts i vissa delar till just detta ända-

mål. 

På grund av ovan framställda metoder har uppsatsen utformats efter den rättsvetenskapliga me-

toden. I denna omfattas implicit den juridiska metoden och rättskälleläran. Den rättsdogmatiska 

metoden har beaktats och innefattas i uppsatsen men på grund av den förvirring metoden kan 

framkalla utelämnas den som en officiell metod som ska definiera uppsatsens utformning. Den 

komparativa metoden har använts vid vissa komparativa moment. Dessa är dock av sådan ringa 

omfattning att det vore omotiverat att benämna att uppsatsens utformning har skett genom en 

komparativ metod. 

1.3.2 Material 

I förevarande framställning har som ovan nämnts de traditionella rättskällorna svarat för materi-

alet till framställningens utformning. För att belysa de olika rättskällornas innebörd görs en 

summarisk genomgång för användningen av respektive rättskälla. 

Efter den hierarkiska ordningen som rättskällorna behandlas i, står lag högst.8 Det råder delade 

meningar om vad som utgör ett egenhändigt brott. Ena sidan menar att det endast kan uppstå 

genom lagtextens ordalydelse, emedan, andra sidan grundar sin uppfattning från dels tradition, 

dels det bakomliggande skyddsintresset och dels lagtext. Någon ledande vägledning framgår 

däremot inte direkt från lagtextens ordalydelse vilket har lett till att fokus riktats åt andra rätts-

källor med efterföljande hierarkisk ordning: förarbeten, praxis och doktrin.9 

Förarbeten används traditionellt som ett hjälpredskap för att utreda lagtextens innebörd och 

tillämpningsområde. Lagtexten utformas vanligen med en viss förlitan på att den senare kan 

                                                           
2 Angående detta stycke, se Sandgren, s. 42 f. 
3 Sandgren, s. 40. 
4 Sandgren, s. 41. 
5 Sandgren, s. 43 ff. 
6 Sandgren, s. 45. 
7 Sandgren, s. 54. 
8 Strömholm, s. 330 f.; Nergelius, s. 81. 
9 Angående det bristande underlaget och vägledningen, se 5 kap. där utredningen av gällande rätt presenteras. 



7 
 

komma att kompletteras med sådan vägledande information från förarbeten.10 Ett förarbete kan 

ha olika karaktär beroende på vilket skede i lagstiftningsprocessen texten har producerats, vilket 

rimligen ger en indikation till hur stor vikt som ska fästas vid respektive uttalande.11 SOU 

2016:60 har bidragit till en viss vägledning, men på grund av att vägledningen generellt i för-

arbeten varit väldigt sparsam, har vidare vägledning även sökts i praxis och doktrin. 

Det enda avgörandet från HD som erhållit en stor innebörd i exempelvis SOU 2016:60, var det 

nyligen publicerade avgörandet, NJA 2015 s. 501. I brist på andra avgöranden från HD som har 

relevans till framställningens frågeställning och syfte kommer endast det avgörandet att presen-

teras från HD. Tidigare hänvisningar till avgöranden inom området har endast varit avgöranden 

från hovrätterna. Dessa har en praktisk betydelse i rättstillämpningen speciellt för tingsrät-

terna.12 Hovrättsavgörandena visar den nuvarande synen på våldtäktsbrottet. Eftersom denna 

syn inte har prövats vidare till HD har de därför bildat den största vägledningen på området. 

Urvalet av praxis har skett utifrån de hänvisningar som gjorts i förarbeten, praxis och doktrin. 

Genomgången av praxis är därför inte kvantitativ eller uttömmande vid urvalet av upptagen 

praxis.13 I till viss del förarbeten, hovrättsavgöranden och i doktrinen görs vanligen en hänvis-

ning till Per-Ole Träskmans åsikt i det aktuella området.  

Per-Ole Träskman är den mest framhävda i doktrinen som behandlar ämnet, om både egenhän-

diga brott och särskilt våldtäktsbrottets karaktär som ett egenhändigt brott. På grund av Träsk-

mans ställning i området, både i praxis, förarbeten och doktrin, har uppsatsens utformning till 

viss del valt att belysa Träskmans argument och struktur för att tydliggöra utvecklingen av gäl-

lande rätt. Tiden för hans skrift har därför valts som utgångspunkt. Andra erkända rättsveten-

skapsmän på området har, dock inte i samma utsträckning, använts i framställningen. Detta är 

på grund av att Träskman har behandlat området mest utförligt, och får därför ett större ut-

rymme. Med det anförda menas inte att Träskmans material har tagits som en presenterad san-

ning. Materialet har därför bemötts och granskats objektivt med hänförligt material i enlighet 

med den rättsvetenskapliga metoden för att så utförligt som möjligt utreda de i uppsatsen upp-

ställda frågeställningarna. 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till att endast utreda våldtäktsbrottets karaktär som ett egenhändigt 

brott, däremot har vissa andra av sexualbrotten14  berörts då de oftast behandlas som en ”grupp” 

av brott. Övriga egenhändiga brott kommer således inte utredas i uppsatsen. Andra brott i BrB 

kan förekomma i uppsatsen i syfte att nyansera en påtaglig skillnad mellan brotten eller belysa 

vissa argument. Domsrätts- och påföljdsfrågor kommer inte att inkluderas i uppsatsen eftersom 

uppsatsen syftar till att utreda våldtäktsbrottets egenhändighet. Detta föranleder därför till frå-

gor om brottets särställning, huruvida våldtäktsbrottets karaktär som egenhändigt brott upp-

kommit, om brottet behandlas och borde behandlas som ett egenhändigt brott som de mest 

framträdande i uppsatsen. 

Brottsbegreppet och vad som utgör en otillåten straffbar gärning är inte något som har getts 

utrymme i uppsatsen. En redogörelse för A1 till B2 metoden som vanligen används för att ut-

reda om ett straffrättsligt ansvar föreligger har även det avgränsats från uppsatsen. De objektiva 

förutsättningarna är de som utreds in uppsatsen, dvs. om en viss typ av handling eller gärning 

ska subsumeras under våldtäktsbestämmelsens rekvisit eller inte. De subjektiva förutsättning-

arna som ska föreligga berörs således inte i uppsatsen.  

                                                           
10 Strömholm, s. 358 f.  
11 Strömholm, s. 362 f. 
12 Se exempelvis Bernitz m.fl., s. 140. 
13 Det sedvanliga tillvägagångssättet hänvisas till i bl.a. Bernitz m.fl., s. 143 f. 
14 Här åsyftas sexualbrotten som återfinns i 6 kap. BrB. 
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Ett brotts egenhändighet påverkar tillämpningen av gärningsmannaskap och medverkansan-

svar, där tillämpningen av medgärningsmannaskap är av störst intresse för att besvara uppsat-

sens uppställda frågeställningar. Dessa delar kommer därför att, genom grundläggande inställ-

ning från doktrinen, att presenteras, med fokus riktat åt medgärningsmannaskap. En mer ge-

nomgående redogörelse för gällande rätt på området är av för stor omfattning för att i föreva-

rande uppsats vara möjlig. Däremot är ämnet av sådan komplex art att en allt för summarisk 

redogörelse inte skulle vara tillräcklig. En viss presentation av mer djupgående art, dvs. praxis 

avgöranden och olika framföra åsikter i doktrinen, har därför gjorts för läsaren senare i uppsat-

sen ska kunna ta till sig de resonemang som framförs med grund i medverkansläran. 

Vissa komparativa moment återfinns i uppsatsen även fast det är svensk rätt som utreds. De 

komparativa momenten har därför inte till syfte att utgöra en komparativ studie av våldtäkts-

brottet. Uppsatsen riktar sig åt gällande rätt i Sverige och en utblick på annan lagstiftning har 

endast gjorts för att kontrastera den svenska lagstiftningen och belysa särskilt ställda argument 

som tas upp i doktrinen. 

1.5 Etiska överväganden 
I förevarande framställning förekommer en presentation av en mängd rättsfall. Rättsfallen som 

är publicerade i Sverige har därför omfattats av de offentlighets- och sekretessregler som åter-

finns i det svenska rättssystemet. De tilltalade från berörda rättsfall i uppsatsen har därför med 

respekt för deras personliga integritet benämnts i pseudonymer. Uppsatsen har tillämpat en 

könsneutral utformning vilket har föranlett till att pseudonymer med fördel har kunnat använ-

das. Ett namngivande saknade även saklig innebörd vilket motiverat förevarande tillvägagångs-

sätt.  

1.6 Disposition  
I kapitel två (2) återges den grundläggande inställningen från doktrinen gällande straffrättsligt 

ansvar så som gärningsman och medverkande. Genomgången är av väsentlig betydelse för att 

läsaren ska vara införstådd med dels den terminologi som används i medverkansläran, och dels 

bli införstådd med den särställning ett egenhändigt brott får vid bedömningen gällande medver-

kansansvar. Kapitlet är således i synnerlighet viktigt för att läsaren ska förstå problematiken 

som senare framförs och argument som baseras med grund i medverkansläran. I de efterföljande 

kapitlen kommer ett avsnitt tillföras i slutet med benämningen ”Egna kommentarer”. Föreva-

rande upplägg har valts i de avsnitt där ett visst ställningstagande från min sida har gjorts för 

att särskilja dessa kommentarer med det material som presenteras från någon av rättskällorna. 

Kapitel tre (3) är ämnat till att utreda och belysa definitionen av ett egenhändigt brott. I kapitlet 

behandlas ytterligare vilken särställning ett egenhändigt brott får. På grund av det begränsade 

underlaget om vad som utgör ett egenhändigt brott har kapitlet, till fördel, en utgångspunkt från 

hur Träskman valde att presentera och definiera ett egenhändigt brott. En rekapitulation av ex-

akt det Träskman framförde är dock inte aktuellt. Endast de delar och argument som Träskman 

framförde och valde att understryka kommer objektivt att presenteras. De författare som pre-

senterades av Träskman gällande deras uppfattning och definition av vad som utgör ett egen-

händigt brott kommer även de att tas upp i förevarande kapitel. Deras syn på vad som utgör ett 

egenhändigt brott har inte väsentligen ändrats. Författarna, Claes Lernestedt och Erik Svensson, 

var inte omnämnda av Träskman då deras verk publicerades efter år 2004. Deras åsikter kom-

mer således spegla deras mer nuvarande ställning i ämnet.  

I kapitel fyra (4) görs en rekapitulation av hur synen på våldtäktsbrottets karaktär såsom ett 

egenhändigt brott var vid år 2004. Anledningen till att år 2004 valdes som utgångspunkt var för 

att det var vid den tiden det tydligaste uttalandet gjordes angående gällande rätt för egenhändiga 

brott. Även då presenterades olika författares synpunkter i ämnet och även kritik från denna 

tids syn och behandling av brottet har gjorts i efterhand. Kapitlet ska således ge en inblick i hur 
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den grundläggande synen på våldtäktsbrottet var och vad Träskman kritiserade som senare fick 

en sådan frekvent användning i efterföljande praxis och förarbeten. Även i detta kapitel presen-

teras, som i det föregående, Claes Lernestedt och Erik Svenssons åsikter i ämnet. Annan vidare 

utveckling av synen på om våldtäktsbrottet utgör ett egenhändigt brott, och dess särställning, 

kommer utredas i efterföljande kapitel för att belysa utvecklingen som skett.  

I kapitel fem (5) görs en utredning av gällande rätt på området. Kapitlet är indelat i tre avsnitt 

där utvecklingen i lagstiftning, praxis och doktrin utreds. Kapitlet syftar till att utreda gällande 

rätt och således klargöra om våldtäktsbrottets karaktär och efterföljande behandling såsom ett 

egenhändigt brott har ändrats eller inte.  

Uppsatsen avslutas därefter med en avslutande kommentar i kapitel sex (6). Kapitlet är uppdelat 

i fyra delar för att systematiskt behandla uppsatsen uppställda frågeställningar. Detta kapitel 

inleds med vilken särställning som ett egenhändigt brott får gällande utdömande av ansvar vid 

medgärningsmannaskap. Nästa avsnitt behandlar hur uppdelningen av ett egenhändigt brott 

sker, för att i nästkommande avsnitt behandla frågan huruvida våldtäktsbrottet ses och behand-

las som ett egenhändigt brott idag. I det avslutande avsnittet tar jag i anspråk att försöka besvara 

om våldtäktsbrottet borde ses och hädanefter behandlas som ett egenhändigt brott. Kapitlet syf-

tar således till att besvara uppsatsens frågeställningar.  
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2. Gärningsmannaskap och medverkan  
För att vidare utreda uppsatsens syfte krävs en genomgång av den generellt rådande synen av 

vad som idag utgör gällande rätt vid gärningsmannaskap och medverkansläran, särskilt med-

gärningsmannaskap. Kapitlet syftar till att för läsaren tydliggöra särställningen som ett egen-

händigt brott får vid möjligheten att utdöma medgärningsmannaskap och kommer därmed även 

underlätta för läsaren att ta till sig vad som senare framförs i uppsatsen. Området är däremot 

inte helt entydigt och strikt i sin tillämpning och uppfattning vilket föranlett till en viss presen-

tation av praxis och delade uppfattningar i doktrinen.  

2.1 Gärningsmannaskap  
En gärningsman är vanligen en person som utför en eller flera gärningar som uppfyller samtliga 

rekvisit i ett straffbud. Detta kallas för ett formellt gärningsmannaskap eller gärningsmannaskap 

i strikt mening.15 Därutöver finns ett flertal vidare eller snävare former av gärningsmannaskap 

som presenteras nedan. 

Medelbart gärningsmannaskap tillämpas när en annan person, än gärningsmannen i strikt me-

ning, uppfyller brottsrekvisiten och att denne står under kontroll av någon annan. Praktexemplet 

på en sådan situation är när någon person är av låg ålder eller lider av en psykisk sjukdom. 

Personen som utfört den otillåtna gärningen ses då som ett viljelöst eller omdömeslöst redskap 

för någon annan. Om sedan den som blivit utnyttjad till att utföra annans otillåtna gärning ska 

dömas till ansvar för brottet, görs en sedvanlig straffrättslig bedömning beträffande personens 

skuld.16 

Konverterat gärningsmannaskap berör situationen då ett straffbud riktas åt ett specialsubjekt. 

När en annan person utfört en otillåten gärning som specialsubjektet stått som ansvarig för kan 

denne dömas som gärningsman. Huruvida personen som utfört den otillåtna gärningen kan dö-

mas som medverkande till brottet är beroende på dennes subjektiva inställning till den otillåtna 

gärningen.17 

Flera personer kan även tillsammans ses som (med)gärningsmän. I det fall personerna tillsam-

mans och i samråd utfört en gärning, och ingen eller inte alla, uppfyllt samtliga rekvisit för 

brottet, kan de ändå dömas som medgärningsmän. Denna form av medgärningsmannaskap 

grundar sig i det aktuella straffbudet, och ger således en indirekt tolkning av ett straffbuds ly-

delse. Medgärningsmannaskap är även möjligt om någon främjat den otillåtna gärningen och 

varit en så pass central del av den otillåtna gärningen, att denne kan ”anses vara gärningsman”. 

Den andra formen av medgärningsmannaskap tolkas in under 23 kap. 4 § andra stycket i BrB.18  

Det vanligt förekommande samlingsnamnet för all annan form än gärningsmannaskap i strikt 

mening benämns som utvidgat gärningsmannaskap. Användningen tycks dock dela sig i doktrin 

gällande huruvida utvidgat gärningsmannaskap ska omfatta medgärningsmannaskap genom 

straffbudet eller inte. I doktrinen menar vissa att medgärningsmannaskap genom straffbudet 

                                                           
15 I doktrinen beskrivs detta på olika sätt, se exempelvis Kriminalrättens grunder, s. 432; SOU 1996:185, s. 180; 

Gärningsmannaskap i strikt mening kommer fortsättningsvis att användas i framställningen. 
16 Se exempelvis Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 411; Jfr Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 151 f.; 

Svensson uttrycker en viss kritik angående existensen av medelbart gärningsmannaskap. Se Svensson, s. 247 ff. 
17 Kriminalrättens grunder, s. 152; Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 152. 
18 Angående detta stycke, se exempelvis SOU 1996:185, s. 179 ff. Mer angående de olika formerna av medgär-

ningsmannaskap återfinns i nästkommande avsnitt. 
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utgör ett gärningsmannaskap i strikt mening, emedan andra hävdar att detta utgör medgärnings-

mannaskap i form av medverkan.19 Utvidgat gärningsmannaskap kan enligt doktrinen inte fö-

religga vid egenhändiga brott20, vilket föranleder till att begreppets omfattning är av betydelse 

för kommande framställning.21 Jareborg m.fl. hävdar att ett strikt gärningsmannaskap kan ske 

genom ett medgärningsmannaskap som grundar sig i straffbudet.22 På grund av deras syn på 

vad som utgör ett egenhändigt brott, tycks dock deras uppfattning vara att ett sådant inte kan 

förekomma vid ett egenhändigt brott.23 Vanligen utgör ett utvidgat gärningsmannaskap alla ty-

per av gärningsmannaskap som inte är ett gärningsmannaskap i strikt mening.24 Däremot anser 

en betydande del av praxis och doktrinen att medgärningsmannaskap genom straffbudet är möj-

ligt vid egenhändiga brott om man uppfyllt samtliga rekvisit eller de centrala rekvisiten i ett 

straffbud.25 Det senare förhållningssättet till begreppet kommer således att användas eftersom 

detta vanligen åsyftas vid situationer då inte egenhändiga brott är tillämpliga, och tycks utgöra 

den vanliga användningen av utvidgat gärningsmannaskap.26  

2.2 Medverkan 
Vid flertalet brott ter det sig naturligt att endast tänka sig en gärningsman som kan uppfylla 

samtliga brottsrekvisit. Det kan däremot förekomma att flera personer kan anses vara straff-

rättsligt ansvariga för en otillåten gärning27 under benämningen ”medverkande”. Med medver-

kande menas en person som betecknas såsom gärningsman, medgärningsman, anstiftare eller 

medhjälpare.28 

Medverkansläran grundar sig i bestämmelsen 23 kap. 4 § BrB29: 

4 § 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 föreskri-

vet. 

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. 

                                                           
19 Svensson, s. 261 f., menar att den vanliga uppfattningen är att ett utvidgat gärningsmannaskap är sådant gär-

ningsmannaskap som anses föreligga enligt 23 kap. 4 § 2 st. BrB; Enligt Svensson är ett utvidgat gärnings-

mannaskap när ett gärningsmannaskap i strikt mening inte förelegat. Han anser dock att begreppet inte borde an-

vändas utan att man endast ska utgå ifrån om det personen har utfört individuellt kan subsumeras under straffbu-

det eller inte. Se sida 277 f.; Angående den diffusa innebörden av begreppet ”utvidgat medgärningsmannaskap, 

se Svensson, s. 261-276.; Jfr Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 151 f., där utvidgat gärningsmannaskap 

refereras till såsom medelbart eller konverterat gärningsmannaskap. 
20 Mer om egenhändiga brott i avsnitt 3; Kriminalrättens grunder, s. 432 och 446 förfäktar att medgärnings-

mannaskap genom straffbudet bör ses som gärningsmannaskap i strikt mening och ser annat medgärningsmanna-

skap såsom utvidgat gärningsmannaskap. 
21 Se Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar s. 152; Kriminalrättens grunder, s. 432 och 447; SOU 1996:185, s. 

180; Träskman s. 680 gällande uteslutandet av utvidgat gärningsmannaskap vid egenhändiga brott; Jfr Svensson, 

s. 164 och 268 som anser att medgärningsmannaskap inte kan förekomma vid egenhändiga brott och inte heller 

vid utvidgat gärningsmannaskap. 
22 Kriminalrättens grunder, s. 432. 
23 Kriminalrättens grunder, s. 434. 
24 Kriminalrättens grunder, s. 446. 
25 Träskman, s. 680; Lernestedt, s. 2; Se även praxis i avsnitt 5.2, där det kvalificerade rekvisitet benämns i 

praxis såsom ”den straffbara gärningen”. 
26 Se avsnitt 5.2 angående huruvida den vanliga användningen av möjligheten till ansvar för ett egenhändigt brott 

vid utförande av den ”straffbara gärningen”; Mer angående ett egenhändigt brotts särställning återfinns i 4 kap. 
27 Se exempelvis Kriminalrättens grunder, s. 430. 
28 Se exempelvis Kriminalrättens grunder, s. 432; Brottsbalken, en kommentar, del 2, 26:4 s. 16, där man ser alla 

det framförda formerna som möjliga medverkande. 
29 Se exempelvis; Kriminalrättens grunder, s. 425 och 432 f.; Leijonhufvud & Wennberg, s. 149 ff.; SOU 

1996:185, s. 177; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 398. 
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Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till 

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

ställning skall ådömas även den som tillsammans med honom medverkat till gärningen. 

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

fall är föreskrivet. 

Personer som främjat den otillåtna gärningen med antingen ”råd eller dåd” har således även 

utfört en straffbar gärning. Personen eller personerna har då antingen agerat såsom ”anstiftare” 

eller ”medhjälpare”. Straffansvaret är därför inte strikt begränsat till den personen eller de per-

sonerna som faktiskt utfört rekvisiten för det aktuella brottet. En anstiftare till ett brott har för-

mått någon annan att utföra brottet. En medhjälpare har på annat sätt främjat gärningsmannens 

otillåtna gärning med råd eller dåd. Till skillnad mot ansvar för förberedelse, försök eller stämp-

ling till ett brott, anger paragrafens första mening, en generell tillämpning för medverkansbe-

stämmelserna. Medverkansansvar föreligger för alla typer av brott i BrB för vilka fängelse är 

föreskrivet som påföljd.30 Att tillägga åsyftas inte endast alla enskilda brottstyper i sig utan det 

är enligt doktrin även möjligt att hållas ansvarig för medverkan till osjälvständiga brottsformer. 

Det är därför möjligt att hållas ansvarig för medverkan till försök, stämpling, förberedelse eller 

medverkan till medverkan, för en otillåten gärning.31 

Paragrafens sista stycke beträffande när något är ”särskilt föreskrivet” behöver inte nödvändigt-

vis vara uttryckligt föreskrivet. Det kan röra sig om utlåtanden i förarbeten, allmänna principer 

eller sådant som helt vedertaget vore en orimlig följd av en viss reglering. En viktig princip vid 

medverkansläran är ”concursus necessarius”. Principen innebär ett skydd för den som straffbe-

stämmelsen är avsedd att skydda, att dömas för någon typ av medverkan som brottsoffer är 

därför inte möjligt.32 Exempelvis, att dömas för medverkan till ett brott som är riktat enbart mot 

sig själv. Jareborg anger följande exempel: A vill att B ska döda A. B misslyckas. A kan då inte 

dömas för anstiftan till försök till mord.33  

Ett annat undantag, som endast grundar sig i en allmän sedvanerättslig princip, är ansvar för 

medverkan till ett brott som en underordnad utfört som riktar sig mot en näringsverksamhet. 

Det anses inte i normalfallet föreligga straffrättsligt ansvar för en person som i en osjälvständig 

position, eller underordnad position, medverkat till ett brott som är föreskrivet ett specialsubjekt 

som kan utgöras av ett företag, exempelvis närings- eller miljörättsliga brott. Den underordnade 

personen anses inte kunna ansvara för att företaget i förevarande situation efterlever uppställda 

regelverk från myndigheter m.m. Dock är det som tidigare nämnt en allmän sedvanerättslig 

princip vilket gör räckvidden för medverkansansvar vid det enskilda fallet tämligen oklart. I 

vissa regelverk finns dock en uttrycklig ansvarsreglering för en underordnads ansvar.34  

Det är inte helt enhetligt hur terminologin ska användas vid användningen av begreppet ”med-

verkande”. Som huvudregel innefattas både en gärningsman, medgärningsman, anstiftare och 

medhjälpare så som medverkande. Dock uppstår en förvirring när tillämpningen av endast 

straffbudet åberopas eller om 23 kap. 4 § BrB ska åberopas. Prioritetsordningen mellan dessa 

former är som ovan uppställt: gärningsmannaskap, anstiftan och medhjälp. För att förenkla 

framställningen, och göra en distinktion mellan den eller de som utfört huvudgärningen och den 

                                                           
30 Kriminalrättens grunder, s. 425; Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 149 ff.; Jareborg, Allmän krimi-

nalrätt, s.398. 
31 Se exempelvis Kriminalrättens grunder, s. 425; Jareborg, Allmän kriminalrätt s. 398. 
32 Kriminalrättens grunder, s. 428; Svensson, s. 162; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 400. 
33 Se Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 398. 
34 Kriminalrättens grunder, s. 427; Svensson, s. 167 f.; Jfr exempelvis 10 § SFS 1974:595. 
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eller de som främjat denna med råd eller dåd, kommer begreppet ”medverkande” i framställ-

ningen endast åsyfta någon så som anstiftare eller medhjälpare.35 

2.2.1 Medgärningsmannaskap 

2.2.1.1 Ordinärt medgärningsmannaskap 

Den vanligaste typen av medgärningsmannaskap föreligger när flera personer tillsammans be-

går ett eller flera brott. I åklagarens gärningsbeskrivning formuleras det som så att personerna 

har agerat ”tillsammans och i samförstånd” eller ”gemensamt och i samråd”. Personerna döms 

då för effekten av brottet de tillsammans orsakat. Det måste däremot alltid föreligga en indivi-

duell subjektiv täckning.36 Medgärningsmannaskap föreligger följaktligen när en eller flera per-

soner uppfyllt en del av brottsrekvisiten. Det räcker dock inte med att de inblandade enbart 

utfört hälften av rekvisiten och således inte gynnas av varandras handlande eller haft ett ut-

tryckligt eller tyst samförstånd mellan varandra.37 I doktrinen menas vanligen att de olika straff-

bestämmelserna ska istället för ”den som...” utför något läsas så att ”den eller de som tillsam-

mans” utför något. Att tolka in något i ett straffbud kan dock anses strida mot legalitetsprinci-

pen. Nils Jareborg bemöter argumentet med att det kan jämföras med ”ett sedan länge vederta-

get juridiskt-tekniskt språkbruk, som är jämförbart med att ’han’ betyder detsamma som ’han 

eller hon’.”38 I doktrinen framställs den förevarande typen av medgärningsmannaskap som or-

dinärt medgärningsmannaskap. Personerna har tillsammans och i samråd utfört vissa gärningar, 

i olika karaktär och betydelse, som lett till en otillåten gärning som de tillsammans har utfört 

och uppfyllt rekvisiten för.39  

Ett exempel som vanligen tas upp i doktrinen är följande: Person A misshandlar person B och 

efter misshandeln är avslutad går A därifrån när person B ligger kvar på marken och är med-

vetslös. Person C går förbi platsen och ser person B ligga utslagen på marken. C utnyttjar situ-

ationen och tillägnar sig värdesaker som person B har på sig. När person C är färdig går denne 

därifrån. I exemplet så gynnas person C av det tidigare handlandet från person A. Våld har 

utövats och något från person B har utan dennes samtycke tillägnats annan. Rekvisiten för rån 

är uppfyllt och person A och C har tillsammans uppfyllt brottsrekvisiten. Det fanns däremot 

inget samråd personerna emellan. Det är således inte möjligt att dömas som medgärningsmän 

för en sådan situation där en person enbart utnyttjar någon annan persons handlande.40  

I NJA 1980 s. 606 dömdes tre män som medgärningsmän för misshandel. I fallet kunde inte det 

specifika handlandet och de skador som envar av de tre männen orsakat fastställas. De tre män-

nen hade dock gemensamt rustat upp sig med olika typer av tillhyggen som de sedan gemensamt 

använde vid misshandeln. Våldet och dess effekt hade utförts uppsåtligen från samtliga av de 

tilltalade männen. En av de misshandlade männen hade fått en allvarlig skada på ena ögat och 

därför mist sin syn. På grund av brister i uppsåtet dömdes männen som medgärningsmän även 

för vållande av kroppsskada mot den personen som mist synen på ett öga.  

                                                           
35 Kriminalrättens grunder, s. 432; SOU 1996:185, s. 177 f.; Jfr. Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 

151.; Se Jareborg Allmän kriminalrätt, s. 401 f. gällande strikt mening eller inte. 
36 Kriminalrättens grunder, s. 432 f.; Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 152. 
37 Kriminalrättens grunder, s. 433; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 402. 
38 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 402. 
39 I de flesta fall används begreppet ordinärt medgärningsmannaskap, se exempelvis Leijonhufvud & Wennberg, 

Straffansvar, s. 153; I Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 402 f. och Kriminalrättens grunder, s. 432 f. använder de 

sig av medgärningsmannaskap i strikt mening vid sådana fall ett ansvar för medgärningsmannaskap till en otillå-

ten gärning är intolkat ”direkt” från straffbudet.; Jfr Svensson, s. 298, där han framför kritik angående de två 

olika indelningarna av medgärningsmannaskap. Han menar att endast gärningsmannaskap i strikt mening kan 

begås genom straffbudets lydelse, beroende på dess utformning, och att medgärningsmannaskap berör vilket sätt 

man uppfyllt straffbudets rekvisit gemensamt. 
40  Angående detta stycke, se exempelvis Kriminalrättens grunder, s. 433; Leijonhufvud & Wennberg, Straffan-

svar, s. 153. 
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Ordinärt medgärningsmannaskap bygger således på ett gemensamt deltagande och samför-

stånd. Om någon person haft en mer central roll än de andra deltagande saknar betydelse om 

samtliga personer deltagit i utförandet av den otillåtna gärningen. 

2.2.1.2 Utvidgat medgärningsmannaskap 

Det finns även en ytterligare form av medgärningsmannaskap: utvidgat medgärningsmanna-

skap. Vid utvidgat medgärningsmannaskap kan en deltagare till en otillåten gärning dömas som 

medgärningsman om denne främjat den otillåtna gärningen till så stor del att det ter sig naturligt 

att främjaren anses som medgärningsman.41 Den förevarande formen av medgärningsmanna-

skap grundar sig inte i själva straffbudet, utan i 23 kap. 4 § andra stycket ”[d]en som inte är att 

anse som gärningsman döms […] för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det”. Me-

ningen ger tämligen ett utrymme för bedömningen om någon ska anses som gärningsman eller 

inte. Till skillnad från ordinärt medgärningsmannaskap där man utgår från straffbudet, utgår 

man i detta fall ifrån medverkansregleringen i 23 kap. BrB och möjliggör en omrubricering.42 

En grundläggande förutsättning för att döma flera personer i medgärningsmannaskap är att del-

tagandet i brottets utförande, eller det omfattande främjandet, kan styrkas på ett individuellt 

plan. Den tilltalades skuld och straffansvar måste således alltid prövas och om någon förlägen-

het föreligger för en individs handlande ska det mest gynnsamma alternativet väljas för den 

individen. Går det inte styrka om en individ antingen deltog i utförandet eller stod helt utanför, 

ska den personen inte stå till ansvar för något brott: det mest gynnsamma alternativet här är att 

frikännas.43 

I NJA 1992 s. 474 ”Lindomemålet” ansågs två personer vara skyldiga till dråp som medgär-

ningsmän. Den ena personen hade utdelat flertalet knivhugg mot offret. Det kunde dock inte 

styrkas om denne utdelat det dödande hugget. Den andra personens handling kunde endast styr-

kas till att ha brukat våld med en köksstol. De tilltalade dömdes som medgärningsmän för dråp, 

eftersom inte medhjälp till mord kunde styrkas.44 HD följande angående mannens delaktighet:  

[…][gärningsmannen]deltog i våldet mot R.E.[brottsoffret] på ett mera aggressivt sätt än han 

medgett på ett stadium av händelseförloppet då han inte kan ha undgått att uppfatta att M.J. 

[den andra gärningsmannen] avsåg att döda R.E. och att denne var svårt skadad. Av detta 

följer att han då själv måste varit inställd på att händelserna skulle få en dödlig utgång. Oaktat 

han inte visats ha tillfogat R.E. någon livshotande skada, har han på ett så verksamt sätt bi-

dragit till R.E:s död.45 

Ytterligare ett exempel på att det mest gynnsamma alternativet för den tilltalade ska väljas vid 

osäkerhet är NJA 1986 s. 802. I fallet hade en person knivhuggits till döds och två personer stod 

tilltalade, K och O. I fallet hade endast person O åtalats för mord. Det gick dock inte styrka att 

O dödat mannen, och därför inte främjat gärningen som då skulle utförts av den andra personen 

K, varför O frikändes. Det fanns däremot tillräcklig bevisning för att styrka att K antingen dödat 

offret eller att K främjat gärningen genom att han hade pekat ut halspulsådern på offret. K 

dömdes till det lindrigaste av dessa, dvs. främjandet av den otillåtna gärningen, vilket i föreva-

rande fall var medhjälp.  

I NJA 2006 s. 535 ger HD uttryck för en återhållsamhet vid utvidgat medgärningsmannaskap. 

I målet stod två personer åtalade för grovt rån tillsammans med andra personer. HD fann det 

inte utrett att båda personerna som stod åtalade deltagit i genomförandet av rånet. Eftersom 

                                                           
41 På grund av tydligheten i att separera de olika subgrupperna av medgärningsman kommer denna terminologi 

användas så som i Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 154; Utvidgat medgärningsmannaskap innefattas 

vanligen i begreppet ”utvidgat gärningsmannaskap”, se avsnitt 2.1 för grundligare redogörelse för begreppet. 
42 Kriminalrättens grunder, s. 446. 
43 Stycket grundar sig i rättsgrundsatsen ”in dubio pro reo”, se exempelvis Kriminalrättens grunder, 450.  
44 Kriminalrättens grunder, s. 450 not 525. 
45 Se domens domskäl, 8 st. 
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personerna inte var med i det faktiska genomförandet av rånet, kunde de inte anses ha utfört ett 

sådant främjande för att ses som medgärningsmän.46 

Rättsfall av intresse är även NJA 1996 s. 27 och Hovrätten för Västra Sverige, dom 2000-08-

29 i mål nr B 2957-00, även s.k. göteborgsbranden. I det förstnämnda fallet slås en viss gräns 

mellan medhjälp och medgärningsmannaskap. Målet berörde tre personer som var delaktiga i 

en skjutning på en restaurang. Det var däremot endast en av personerna som avlossat skott, och 

vid tidpunkten för skjutningen var de andra två personerna nära platsen utan vapen. De ansågs 

inte som gärningsmän och fälldes senare för medverkan till brottet. Det sistnämnda fallet be-

rörde fyra stycken personer som stod åtalade för att ha anlagt en brand i ett trapphus till en 

festlokal. De fyra personerna dömdes som en grupp och alla såg således som medgärningsmän 

för branden. Domen har kritiserats av bl. a. Claes Lernestedt i boken ”Katedralen” där han anser 

att praxis har en tendens till att lite ”slarvigt” döma personer i samma bekantskap som ett kol-

lektiv, istället för att göra den individuella prövning som ska krävas.47 Det Lernestedt framför-

allt efterfrågar är en tydligare distinktion mellan vilken typ av medgärningsmannaskap som 

använts vid ett ådömande av ansvar som medgärningsman, och vad respektive individ har utfört 

för handling som i vart fall stått nära den centrala delen som beskrivits i straffbudet.48 

2.2.2 Anstiftan 

Anstiftan innebär när en person, anstiftare, förmått någon annan till att utföra en otillåten gär-

ning. Att förmå någon annan att utföra den otillåtna handlingen utförs genom en psykisk påver-

kan.49 Den som blir förmådd att utföra den otillåtna handlingen måste däremot inte blivit ut-

pressad eller vilseledd. Ett agerande från anstiftaren som föranlett den andra personen till att 

utföra gärningen är tillräckligt för att ses som anstiftare.50 En anstiftare, som ovan nämnt, ses 

som en främjare till brottet. Detta främjande är av en mer allvarlig art än ett främjande genom 

medhjälp.51 I Kriminalrättens grunder belyses en vanlig uppfattning om att främjandet, som 

beskrivs i 23 kap. 4 §, ska läsas så som att man ”uppsåtligen” har främjat den otillåtna gär-

ningen. De är dock av uppfattningen att detta saknar praktisk betydelse eftersom tendens i 

praxis visar att en främjare vid uppsåtliga brott döms för medverkan, emedan en främjare vid 

ett oaktsamt brott döms som gärningsman.52 

2.2.3 Medhjälp 

Att ses som medhjälpare till en otillåten handling är det lägst ställda främjandet. Främjandet 

vid medhjälp innefattas inte av kraven för anstiftan. Medhjälp innefattas inte heller om någon 

innehaft en sådan central roll att denne är att anse som gärningsman. Är således inte främjandet 

tillräckligt för någon annan from av medverkan utgör främjandet ett medhjälpsansvar.53 

Kravet på att främja en otillåten gärning har därför stått under en stor utveckling under årens 

gång. Begreppet ”främja” och vad som ska anses som ett främjande är därför inte av en helt 

entydig uppfattning.54 Nedan redovisat är dock en tämligen entydig uppfattning av den grund-

läggande synen på ett främjande, enligt förarbetet till lagen. För att en medverkansgärning ska 

                                                           
46 Se rättsfall sammanfattat från doktrin i Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 154. 
47 Lernestedt, Katedralen, s. 87 ff. 
48 Lernestedt, Katedralen, s. 113 f. 
49 Kriminalrättens grunder, s. 441; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 409; Jfr NJA 1968 s. 596 och NJA 1999 s. 

561.  
50 Kriminalrättens grunder, s. 441. 
51 Prioritetsordning i lagtexten, 23 kap. 4 § 2 st.; Se även Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 411. 
52 Se Kriminalrättens grunder, s. 440 f. Refererade rättsfall från litteraturen är bland annat NJA 1959 s. 254 och 

NJA 1986 s. 802.  
53 Kriminalrättens grunder, s. 441. 
54 Se, Brottsbalken, en kommentar, del 2, BrB 23:4, s. 5 ff. 
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ses som ett främjande behöver inte gärningen i sig faktiskt underlättat den otillåtna gärningen. 

Förarbetet uttalade följande:  

Det räcker, att medverkan övat inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande rikt-

ning, vore det så än blott genom att styrka de andra i deras brottsliga beslut. En handling, 

som varken fysiskt eller psykiskt övat inflytande på brottets tillkomst, är däremot ej att anse 

som medverkan. Den som, gärningsmannen ovetande, håller vakt vid brottsplatsen, kan 

sålunda icke straffas för medverkan, om vakthållningen i verkligheten var obehövlig. Det kan 

nämligen icke gärna komma i fråga att straffa en yttring av en brottslig vilja oberoende av på 

vad sätt det avsedda brottet kommit till stånd och således även om brottets tillkomst icke stått 

i något samband med viljeyttringen. För medverkan kan således icke heller t. ex. den straffas, 

som anskaffar vapen i tanke att hjälpa en annan vid ett av denne planerat brott, om denne 

aldrig får mottaga vapnet eller ens höra talas om det.
55

 

Förarbetet ger uttryck för två saker som är av stor betydelse vid medverkan och främjande. 

Medverkansgärningen måste ha (1) styrkt gärningsmannen i sitt uppsåt att utföra den otillåtna 

gärningen och (2) gärningen måste inte i praktiken ha underlättat eller hjälpt gärningsmannen 

vid utförandet av den otillåtna gärningen. Det som i utlåtandet ses som obehövlig medverkan, 

syftar på situationen om medverkansgärningen inte kommit till gärningsmannens kännedom. 

Har inte ett deltagande medfört ett bidrag till den otillåtna gärningen kan dennes medverkan 

styrkt gärningsmannen i sitt uppsåt att utföra gärningen. Karaktären av den medverkansgär-

ningen kräver därför inte ett faktiskt främjande eller underlättande: så som ett otjänligt hjälp-

medel, dåliga råd eller fumligt utförande som endast försvårade utförandet av den otillåtna gär-

ningen. Den lägsta gränsen till medverkan är således lågt ställd. Den medverkande måste dock 

haft uppsåt att främja den otillåtna gärningen, och medverkansgärningen ska som minst ha på-

verkat gärningsmannen uppsåt att utföra den otillåtna gärningen. Har ovan skett har följaktligen 

ett främjande förekommit.56  

Vad som anses som ett styrkande av gärningsmannens uppsåt har genom årens gång behandlats 

i praxis. Nedan skall några vanligt förekommande rättsfall presenteras som förhoppningsvis 

belyser den nedre gränsen av vad som anses som medhjälp och vad som inte ska ses som straff-

bart.57 NJA 1963 s. 574 är ett rättsfall som vanligen används för att beskriva när en medhjälpare 

styrkt gärningsmannens uppsåt.58 

En man, A, gick på en väg i sällskap med sina två kamrater, B och C, och mötte där en 

man. A misshandlade och rånade den mötande, och B hjälpte honom. A och B dömdes 

för rån respektive medhjälp till rån. Fråga var om även C, till vilken A omedelbart för 

misshandeln överlämnat sin rock och som höll denna medan våldsgärningen utfördes, 

främjat gärningen. HD fann att så var fallet men ansåg att C medverkat endast i mindre 

mån. C dömdes dock endast för medhjälp till misshandel, då hans uppsåt inte täckte själva 

tillgreppet. 

Leijonhufvud och Wennberg kritiserar domen med att ifrågasätta C:s roll som mer främjande 

än en åskådare till ett sedvanligt slagsmål, vilket är något som inte anses utgöra ett främjande. 

Faktumet att C var A och B:s kamrat gör även Leijonhufvud och Wennberg skeptiska till ut-

gången om så inte var fallet.59 Ett ytterligare fall som belyses i doktrin är SvJT 1972 rf s.34. 

R fälldes till ansvar för rån, då han genom at misshandla P tvingat denne att lämna ifrån 

sig de pengar som han hade på sig, 1 kr 35 öre. Fråga var om R:s kamrat T, skulle fällas 

till ansvar för medhjälp till rån. Efter det att R hade utdelat det första slaget mot P, gick 

                                                           
55 SOU 1996:185, s. 187. 
56 I stycket har den dominerande uppfattningen om vad som utför ett främjande enligt SOU 1996:185 s. 187 f. 

presenterats; Se även Kriminalrättens grunder, s. 437 f. som tycks dela den presenterade uppfattningen. 
57 Se Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 7:e uppl., s. 130. 
58 Exemplet taget från Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 7:e uppl., s. 130; Se även Jareborg, Allmän kri-

minalrätt, s. 406 för samma exempel. 
59 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 7:e uppl., s. 130. 
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T emellan och uppmanade R att ’lägga av’, varefter han gick fram till P och knuffade 

honom med armen i magen. HovR:n fann att T främjat R:s gärning, även om T gjort ett 

visst tämligen lamt försök att avstyra ytterligare misshandel av P. T hade därefter solida-

riserat sig med R samt genom sitt uppträdande och sina yttranden till P understrukit R:s 

medelst våld framställda krav på pengar. T dömdes för medhjälp till rån.60 

Leijonhufvud och Wennberg understryker även här att det är en kamrat till gärningsman-

nen som fälldes för medhjälp.61 Jareborg som även nämner detta rättsfall tar dock endast 

fasta på att någons deltagande till den otillåtna gärningen kan vara tämligen obetydligt, 

om deltagandet ägt rum vid gärningens förberedande eller genomförande.62 

Medhjälparens uppsåt till medverkansgärningen samt betydelsen av en psykisk eller fy-

sisk påverkan i brottets tillkomst, belystes i NJA 1984 s. 922.63 Fallet rörde främst fem 

stycken ungdomar (A-E). Ungdomarna åkte bil med några andra. Vid ett tillfälle stannade 

bilen och fyra (A, B, C & E) av ungdomarna klev ur. A, B och C följde efter några fot-

gängare. E som tidigare klivit ur bilen klev in igen och bad föraren, D, att köra efter A, B 

och C. De tre ungdomarna som stigit ur bilen misshandlade fotgängarna de förföljt. De 

klev sedan återigen in i bilen och stannade vid ett senare tillfälle och upprepade samma 

scenario. Den andra gången klev endast A, B och C ur bilen och begick en ytterligare 

misshandel av passerande fotgängare. De tre drivande ungdomarna, A, B och C, dömdes 

för misshandel. E ansågs inte ha främjat A, B och C till misshandeln. D, som agerat förare 

under kvällen, ansågs ha främjat den andra misshandeln. Detta med motiveringen att D 

kört ungdomarna till de olika platserna under kvällen. Den första misshandeln som ägde 

rum ansågs D inte ha haft uppsåt till medverkansobjektet – att de tre ungdomarna skulle 

utföra en misshandel. Däremot i den andra misshandeln, ansågs D haft uppsåt till med-

verkansobjektet och medverkansgärningen, detta föranledde till att de tre ungdomarna 

kunde utföra ytterligare en misshandel och D dömdes för medhjälp till misshandel. 

Ett likvärdigt främjande kan följaktligen i en situation innefatta ett ansvar för medhjälp 

och till en annan situation som medgärningsman. Det är således en tämligen dynamisk 

medverkansform som är helt beroende på dels de objektiva omständigheterna såväl som 

de subjektiva omständigheterna. 

I SOU 1996:185 understryker man betydelsen med de olika indelningarna vid medverkan 

enligt följande: 

Gränsdragningen mellan (med)gärningsmannaskap å ena sidan och anstiftan eller med-

hjälp å andra sidan har även betydelse för konstruktionen av huvudgärningen. Hänsynen 

till legalitetsprincipen har ansetts tala för att endast rekvisit som uppfylls av gärningsmän 

skall kunna bidra till konstruktionen av huvudgärningen (se Jareborg, Straffrättens an-

svarslära s. 108 f.). I ett sådant sammanhang blir det av stor vikt att kunna skilja mellan 

(med)gärningsmän och andra medverkande.64 

Med ovan presenterat uttalande menas således att utan en huvudgärning och konstruktionen av 

den, kan det inte finnas ett medverkansobjekt, och följaktligen inte en medverkansgärning. Där-

emot måste inte gärningsmannen dömas för huvudgärningen för att medverkansansvar ska vara 

möjligt, medverkan är på det sättet självständigt.65  

                                                           
60 Exemplet taget från Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 7:e uppl., s. 130. 
61 Leijonhufvud & Wennberg, Straffrätt, 7:e uppl., s. 130. 
62 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 406 f. 
63 Leijonhufvud & Wennberg, Straffrätt, 7:e uppl., s. 131; Jfr Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 407, där Jareborg 

inte drar samma slutsats som Wennberg från målet. 
64 SOU 1996:185, s. 184. 
65 Kriminalrättens grunder, s. 430; Svensson, s. 147 f. 
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Detta är således viktigt på grund av om inte de objektiva förutsättningarna för medverkansob-

jektet kan bildas, så kan inte heller medverkangärningen till detta göras. Ett problem med fast-

ställandet av medverkansobjektet leder följaktligen till ett visst fel vid konstruktionen. Det går 

att utgå från medverkansbestämmelsen och därifrån utvinna två delar. Den medverkande ska 

ha (1) främjat (2) någon annans otillåtna gärning. I det fall en otillåten gärning, medverkansob-

jektet, inte är fastställd, kan således inte främjandet till denna fastställas, medverkansgär-

ningen.66 

Svensson jämför även detta med Herlitz samstämmande uppfattning i förevarande ämne. Han 

presenterar även den liknande uppfattningen från Simester och Sullivan, angående den engelska 

bestämmelsen som trots en annan konstruktion än i den svenska doktrinen för ett liknande re-

sonemang. De menar att möjligheten för att främja någon måste det finnas något att främja.67 

  

                                                           
66 Svensson, s. 147 ff.; Kriminalrättens grunder, s. 430 f. 
67 Se Svensson, s. 148. Komparativa momentet återfinns i brödtext och i not 429 samma sida; Herlitz inställning 

i området hänvisas till i verket: Herlitz, Carl Erik, ”Parties to a Crime and the Notion of a Complicity Object. A 

Comparative Study of the Alternatives Provided by the Model Penal Code, Swedish Law and Claus Roxin, Upp-

sala, 1992; Simester och Sullivans inställning I området hänvisas till verket: Simester, A.P; Spencer, J.R.;Sulli-

van, G.R.; Virgo, G.J., “Simester and Sullivan´s Criminal Law. Theory and Doctrine”, 5 uppl., Oxford, 2013. 
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3. Egenhändigt brott   
Träskman skrev år 2004 ett festskriftbidrag som dels innefattar en övergripande analys av egen-

händiga brott och dess existens, och dels frågan om våldtäktsbrottet ska ses som ett sådant 

brott.68 Träskman belyste och framförde en viss kritik till den knapphändiga doktrin som finns 

att tillgå gällande egenhändiga brott.69 Han presenterar de olika författares70 definition och upp-

fattning om just de egenhändiga brotten och belyser det som dessa författare tar upp i vederbör-

lig litteratur.71  

Vid ett egenhändigt brott fordras ett visst agerande från en person som följaktligen leder till 

straffrättsligt ansvar så som gärningsman.72 Som ovan stadgat73 är det inte möjligt enligt nuva-

rande lära om straffrättsligt ansvar att utdöma ansvar för utvidgat gärningsmannaskap i någon 

form vid ett egenhändigt brott. Det är således endast den som utfört ett brott och är gärningsman 

i strikt mening, som kan ådömas ansvar som gärningsman för ett egenhändigt brott.74 Om, samt-

liga rekvisit eller centrala rekvisit, ska vara uppfyllda för att leda till ett ansvar så som gärnings-

man vid ett egenhändigt brott tycks det råda delade meningar om i doktrinen.75 En viss del av 

doktrinen anser att uppdelningen av egenhändiga brott till viss del kommer från den straffrätts-

liga traditionella synen på brottet.76 Träskman presenterade följande författares uppfattning an-

gående vad som utgör ett egenhändigt brott. 

Ivar Strahl uttryckte i tidigt skede att medverkan för egenhändiga brott inte är möjligt, om inte 

en person ”[…] själv kroppsligen utfört den i straffbudet beskrivna gärningen och därför själv 

har uppfyllt de objektiva rekvisiten enligt brottsbeskrivningen och så till vida är gärningsman. 

Dessa brott är därtill sådana, att annan inte kan dömas såsom gärningsman”.77 Strahl menade 

således att medverkansobjektet måste vara konstruerat, och det är endast möjligt genom att en 

person uppfyller samtliga rekvisit i straffbudet. 

Vidare uttryckte Leijonhufvud och Wennberg, i sin dåvarande bok, att ”[a]nsvarig såsom gär-

ningsman för ett sådant brott [egenhändigt] kan endast den bli som bokstavligen utfört gär-

ningen”.78 

                                                           
68 Se Träskman, s. 675 – 697. 
69 Träskman, s. 680 ff.; Även Svensson underströk att doktrinen är väldigt sparsam inom området, se Svensson, 

s. 162. 
70 Se vidare i avsnittet gällande vilka författare som presenteras av Träskman. 
71 Se exempelvis Kriminalrättens grunder, s. 432; Träskman, s. 680 ff. 
72 Denna åsikt får anses tämligen ostridig i litteraturen. Se exempelvis Träskman s. 680 ff.; Kriminalrättens grun-

der, s. 432; Svensson, s. 162 f. 
73 Se avsnitt 2.1. 
74 Se avsnitt 2.1. Där förklarades innebörden av utvidgat gärningsmannaskap; Lernestedt, s. 2, beskriver den så 

som ”i alla former”. Han beskriver även att gärningsmannaskap vid egenhändiga brott är möjligt om gärnings-

mannen utfört det centrala, alternativt kvalificerade, rekvisitet i ett egenhändigt brott.; Jfr exempelvis med Ja-

reborg som inte alls står lika klar i den uppfattningen som menar på att endast en person kan utföra ett egenhän-

digt brott, som straffbudets ordalydelse kräver. Se Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 404; Se även Svensson, s. 

164 f., som förfäktar ordalydelsens betydelse vid ett egenhändigt krav. 
75 Svensson, s. 162 ff.; Kriminalrättens grunder, s. 432 ff. anför att vid egenhändiga brott är endast ett strikt gär-

ningsmannaskap möjligt och att ordalydelsen är av den enda betydelsen vid uppdelningen av egenhändiga brott. 

Ett egenhändigt brott kan därför endast enligt sin ordalydelse utföras av en person och ett medgärningsmanna-

skap blir därför inte möjligt.; Jfr Träskman, s. 680; Lernestedt, s. 2, som är av uppfattningen att det finns andra 

faktorer som utgör kategoriseringen av ett egenhändigt brott. Om således det kvalificerade rekvisitet är uppfyllt 

är det möjligt att dömas som medgärningsman, trots att inte resterande delar av straffbudet är uppfyllt.; I praxis 

benämns detta som att ”den straffbara gärningen” har begåtts. Se nedan avsnitt 5.2 gällande domstolarnas an-

vändning av begreppet. 
76 Se exempelvis Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 152; Träskman, s. 683; Jfr med Svensson, s. 162 

som samstämmer med Jareborgs åsikt att ett egenhändigt brott endast utgörs av ordalydelsen i straffbudet. 
77 Strahl, Allmän straffrätt, s. 275. 
78 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 6:e uppl. s. 127. 
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Nils Jareborg yttrade sig väldigt knapphändigt i sin litteratur angående möjligheten till gär-

ningsmannaskap vid egenhändiga brott. Dock tycks han förfäktat tesen om att samtliga rekvisit 

ska vara uppfyllda, av en person, för att denne ska kunna ses som gärningsman vid egenhändiga 

brott. Avgörande för gärningsmannaskap, var enligt Jareborg, straffbudets ordalydelse. Vid de-

finitionen av ett egenhändigt brott, ansåg Jareborg att ett visst agerande fordras från gärnings-

mannens sida. Jareborg angav att sexualbrotten enligt 6 kap. BrB, utgjorde sådana bestämmel-

ser där ett visst agerande från en viss person fordras för att utgöra ansvar så som gärningsman.79 

Träskman beskrev vid sin definition om egenhändigt brott enligt följande: 

De egenhändiga brotten utgör helt uppenbart en mindre grupp av brott för vilka det av rätts-

politiska skäl anses vara befogat att begränsa straffansvaret.[…]För att kunna dömas som 

gärningsman för det egenhändiga brottet krävs att den anklagade själv ’kroppsligen’ har ut-

fört den kriminaliserade handlingen. Vid dessa brott är det just detta ’bokstavligen utförande 

av handlingen’ som så uppenbart och starkt innehåller det klandervärda elementet som utgör 

kriminaliseringens grund (som identifierar deliktets karaktär) att det är befogat att markera 

att bara en person som utfört just denna handling kan bedömas som ’huvudansvarig’, alltså 

som gärningsman. Andra medverkandes ansvar begränsas till anstiftan och medhjälp.80 

Träskman visade således på den uppfattningen, som Lernestedt senare framförde, att det cen-

trala/kvalificerade rekvisitet, ska vara uppfyllt av en person för att dömas så som gärningsman 

och att ansvaret för de övriga medverkande kan stå ansvariga för sedvanligt medverkansan-

svar.81 

Han hänvisar även till en kommentar från straffrättskommittén där tesen om endast ett uppfyl-

lande av straffbudets centrala delar kan medföra ansvar för gärningsmannaskap, och således ett 

ansvar för medhjälp för den som utfört det andra mindre kvalificerade rekvisitet. Han hänvisade 

till följande brottsbalkskommentar som anger att våldtäkt kan föreligga: 

[…] där den som övat samlag inte själv framtvingat den genom våld eller hot om våld. Har 

en person tvingat någon till samlag genom sådant våld eller hot som anses i 1 §, straffas den 

som haft samlaget för våldtäkt, om våldet eller hotet omfattas av uppsåt. Den som utövat 

våldet eller hotet bliver i regel att döma för medhjälp till våldtäkt.82  

Han jämförde även det egenhändiga brottets uppkomst i tysk rätt och hävdade att konstrukt-

ionen av ett egenhändigt brott går att jämföra med den tyska doktrinen, såsom ”eigenhändige 

Delikte”83. I och med sin grund i den tyska doktrinen, som är presenterad av Claus Roxin84, 

förfäktade Träskman att det finns två anledningar eller ”undergrupper” till egenhändiga brott.  

Den första (1) gruppen är att en viss handling kränker ett visst abstrakt värde som således ger 

upphov till en kriminalisering. Roxin benämner denna undergrupp så som ”die verhaltens-

gebundene Delikte ohne Rechtsgüterverletzung” som genom en översättning av Träskman 

skulle betyda ”beteendeankuntna delikt som saknar en kränkning av ett konkret rättsligt in-

tresse”.85 Den andra (2) gruppen avser asociala förhållningssätt och riktar sig därför inte till ett 

                                                           
79 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 404.  
80 Träskman, s. 682. 
81 Angående detta, se Träskman, s. 680; Lernestedt, s. 2. 
82 Träskman, s. 681 not 16. Angående våldtäktsbrottets karaktär som egenhändigt brott återkommer i efterföl-

jande avsnitt. 
83 Träskmans benämner ”eigenhändige Delikte” i sammanhäng som ”de egenhändiga brotten”, se Träskman, s. 

682.  
84 Roxin, Claus, Täterschaft und Tatherrschaft, 5 uppl., Auflage, Berlin 1990, s. 411; se Träskman, s. 682 not 18. 
85 Roxin benämner denna undergrupp så som ”die verhaltensgebundene Delikte ohne Rechtsgüterverletzung” 

som genom en översättning av Träskman skulle betyda ”beteendeankuntna delikt som saknar en kränkning av ett 

konkret rättsligt intresse”, Se Träskman s. 682. 
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visst handlande. Roxin kallar förevarande undergrupp för ”die täterstrafrechtlichen Delikte” 

vilket enligt Träskman skulle innebära en översättning ”gärningsmannastraffrättsliga brott”.86  

Träskman menar att den första undergruppen, ”die verhaltensgebundene Delikte ohne 

Rechtsgüterverletzung”, går att känneteckna bland många av de brott vi i svensk doktrin be-

tecknar som egenhändiga brott som han anser kränker ett abstrakt värde.87 Följande presente-

rade Träskman som exempel på brott som kränker ett abstrakt värde i Sverige, och som således 

sågs som egenhändiga brott: 

Trafikbrotten, inklusive rattfylleri, anses vanligen kränka den ’allmänna trafiksäkerheten, 

mened, anses kränka ’den allmänna tilltron till rättsväsendet’, sexualbrotten anses ofta (eller 

ansågs speciellt tidigare ofta) kränka ’den allmänna könssedligheten’ och förargelseväckande 

beteende ’den allmänna ordningen.88 

Uppdelningen av egenhändiga brott kan ses som befogad enligt Träskman. Han förfäktade dock 

ett problem som uppkommer vid egenhändiga brott, vilket är den begränsade informationen 

som finns om just brottets egenhändighet och förändringen på det abstrakta värdet som ska 

skyddas. Inledningsvis ska det stå klart vilket rättsligt intresse som kriminaliseringen avser att 

skydda. Däremot, på grund av att samhället inte är i ett statiskt skede så förändras både struk-

turer och synsätt. Detta föranleder till en förändrad syn på vilket intresse ett visst straffbud avser 

att skydda.89 Träskman belyste följande exempel på det förändrade synsättet: 

I ett annat sammanhang har jag konstaterat att detta varit fallet bl.a. då det gäller kriminali-

seringen av prostitutionshandlingar. Den under tidens lopp ofta ändrade inställningen till pro-

stitution har inneburit att uppfattningen om vilket intresse en kriminalisering av prostitution 

skall skydda har varierat. Ibland har man ansett att kriminaliseringen skall skydda mannen 

mot det moraliska fördärv som lättfärdiga kvinnor kan fresta till, ibland har man ansett att 

kriminaliseringen skall skudda mot spridning av sjukdomar, särskilt könssjukdomar, och 

ibland har man önskat skydda kvinnorna mot att bli sexuellt och ekonomiskt exploaterade.90 

Lernestedt som publicerade en rättsfallsanalys år 2012 som utmynnade i en tydlig uppfattning 

om vad han ansåg utgöra ett egenhändigt brott.91 Analysen publicerades således efter Träskman 

presenterat sin uppfattning. Lernestedt förfäktade att gärningsmannaskap är möjligt vid ett 

egenhändigt brott om personen uppfyllt ”centrala delar” av ett straffbud. Följande torde inne-

bära att en person inte måste utföra samtliga rekvisit själv. Lernestedt tycks därför anse det 

möjligt att ett ordinärt medgärningsmannaskap inte är möjligt för en kollektiv bestraffning, där 

man straffar en grupp eller flera som endast utgör delar av ett egenhändigt brott, men att det 

däremot är möjligt att döma en person som ansvarig såsom medgärningsman där denne uppfyllt 

ett centralt rekvisit i straffbudet och där någon annan utfört ett ”icke centralt rekvisit” åt henom. 

Vad Lernestedts uppfattning grundar sig i nämns inte i hans skrivelse. Däremot presenterade 

han vissa fall från hovrätten92, och Träskmans åsikt i ämnet, vilka han tycks ställa sig bakom 

                                                           
86 Den andra undergruppen benämner Roxin för ”die täterstrafrechtlichen Delikte” vilket enligt Träskman skulle 

innebära en översättning ”gärningsmannastraffrättsliga brott”, se Träskman, s. 682. 
87 Träskman, s. 683. 
88 Träskman, s. 683. 
89 Angående detta stycke, se Träskman, s. 683 f. 
90 Träskman, s. 684. 
91 Se Lernestedt, s. 1-6. 
92 Avgöranden som Lernestedt hänvisade till var: Hovrätten för västra Sverige, dom från 2012-04-23 i mål B 

1671-12; RH 2004:58; Svea hovrätts dom från 2011-02-22 i mål B 10324-10, och från 2011-03-28 i mål B 6635-

10; Göta hovrätts dom från 2012-03-07 i mål B 3448-11. 
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och framför samstämmande resonemang.93 Han anför även i boken ”Katedralen” att uppdel-

ningen av de egenhändiga brotten ”[…] är långt från Gud givet att i detta hänseende vissa 

brottstyper borde karaktäriseras som ’egenhändiga’, andra inte.”94 

Erik Svensson, vars avhandling publicerades år 2016 står relativt kritisk till Träskmans tidigare 

presenterade syn på det egenhändiga brottet och dess konstruktion. Han anser att existensen av 

ett egenhändigt brott grundar sig i en tolkning av straffbudets ordalydelse såsom Jareborg fram-

fört. Han definierar det enligt följande: 

Egenhändiga brott[…] definieras som de brottstyper som är formulerade på ett sådant sätt att 

de förutsätter att ett särskilt subjekt utför något som i en viss situation endast kan utföras av 

detta särskilda subjekt. Att så är fallet framgår av en tolkning av straffbuden; egenhändiga 

brott är sådana brott där det inte anses vara möjligt att på ett korrekt sätt påstå att någon annan 

än ett visst subjekt har ’utfört’ det som finns beskrivet i straffbudet.95 

Den framförda definitionen av ett egenhändigt brott både bekräftas i förarbeten och sägs emot 

i praxis, vilket torde ge en oklar syn på definitionen av ett egenhändigt brott.96 En strikt orda-

lydelsetolkning torde stödja sig i legalitetsskäl och ett analogiförbud där straffbudets ordaly-

delse inte får tolkas till sådan nackdel för den tilltalade att det går utöver vad ordalydelsen kan 

tänkas medge.97 Det är däremot oklart hur strikt ordalydelsetolkningen kan göras.  

Svensson har även framfört kritik gällande Träskmans komparativa jämförelse med den tyska 

doktrinen. Svensson menar att den tyska rätten i det aktuella hänseendet inte går att applicera 

på svensk rätt.98 Jareborg och Svensson förfäktar en ordalydelsetolkning av straffbudet och an-

sluter således inte till att existensen av ett ändrat skyddsintresse har någon påverkan på våld-

täktsbrottets karaktär så som ett egenhändigt brott. Deras uppfattning går således emot Träsk-

man och Lernestedt uppfattning att ett medgärningsmannaskap torde vara möjligt vid utdöman-

det om ansvar för ett egenhändigt brott. Ett medgärningsmannaskap är enligt Träskman och 

Lernestedt möjligt om det kvalificerade rekvisitet är uppfyllt, motsatsvis menar Jareborg och 

Svensson att ett sådant gärningsmannaskap inte är möjligt vid ett egenhändigt brott. De menar 

däremot inte att den delen av medverkansläran är felaktig utan endast att ett sådant ansvar skulle 

vara möjligt i ett fall där det inte rör sig om ett egenhändigt brott. 99  

3.1 Egen kommentar 
Övrig doktrin som presenteras ovan uttrycker sig nästintill för knapphändigt. Strahl uttrycker 

sig dock som att dennes uppfattning tycks vara i linje med Jareborg och Svensson, att endast en 

person kan utföra ett egenhändigt brott som gärningsman. Gällande Leijonhufvud och Wenn-

berg framgår det att de anser att det ställs krav på att gärningsmannen vid ett egenhändigt brott 

bokstavligen utfört gärningen. Uppfattningen tycks även den luta åt det håll som Jareborg och 

Svensson framför. Däremot anger de att uppdelningen av egenhändiga brott är delvis traditions-

betingad, vilket ger ett, till viss del, motsägelsefullt resonemang. Det kan å ena sidan mena att 

brottet är genom tradition formulerat så att endast en person kan utföra brottet bokstavligen, 

                                                           
93 Träskman, s. 675 ff. 
94 Lernestedt, Katedralen, s. 115.; Se även not 88 och 89 på samma sida där Lernestedt välkomnar idén ”om en 

betydligt bredare tillämpning av ett modifierat ’egenhändighets’-tänkande”. 
95 Svensson, s. 162 f. 
96 Se exempelvis prop. 2016:60, s. 228 f. som anser att definitionen av ett egenhändigt brott är när ”straffansvar 

förutsätter att gärningsmannen själv utför gärningen”; Jfr exempelvis RH 2004:58 där domstolen bekräftar synen 

på att skyddsintresset till brottet har en betydelse. 
97 Kriminalrättens grunder, s. 45 ff. 
98 Svensson anför i sin avhandling gällande ”överflödet” existensen av ett medelbart gärningsmannaskap innebär, 

se avsnitt 5.3 i Svensson, s. 247 ff. 
99 Angående detta stycke, se Svensson, s. 162 f. not 471. 
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men det kan å andra sidan ansluta till Träskman och Lernestedt resonemang angående det kva-

lificerade rekvisitets uppfyllande som medger ansvar. Det kvalificerade rekvisitet skulle således 

vara uppfyllt och ”straffbara gärningen” skulle därför ”bokstavligen” vara uppfylld. 

Av det ovan framförda tycks en del anföra att ett egenhändigt brott uppkommer delvis från 

tradition, men också av ett skyddsintresse som straffbudet avser att skydda, och att detta är det 

som är kriminaliserat i straffbudet. Emedan andra har en mer strikt syn där endast ordalydelsen 

anger vad som ska utföras och ska således definiera det egenhändiga brottet, att endast en person 

kan utföra rekvisiten för brottet. 

Det som med säkerhet kan nämnas, genom ovan presenterat material, är att ingen i doktrinen 

tycks opponera sig mot att ordalydelsen har betydelse. Detta kan grunda sig i att tolkning av ett 

straffbud inte får direkt gå emot dess ordalydelse. Det som däremot delar de olika uppfattning-

arna är hur extensiv tolkningen kan vara och därmed vad som innefattas och som kan tas i 

beaktning vid tolkning av straffbudets ordalydelse.  
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4. Våldtäktsbrottets karaktär och särställning som egenhändigt brott år 

2004 
Innan år 2004 sågs det som tämligen ostridigt att våldtäktsbrottet utgjorde ett egenhändigt 

brott.100 Detta bekräftas i ett närliggande rättsfall till efter publiceringen av Träskmans fest-

skriftsbidrag. Domstolen anförde i målet att ”[v]åldtäkt har av tradition ansetts vara ett s.k. 

egenhändigt brott[…]101. Träskmans artikel var genombrytande på det sättet att han tycks ha 

varit den förste, som omfattande tar upp frågeställningen gällande huruvida våldtäkt ska ses 

som ett egenhändigt brott eller inte.102 Det Träskman utredde var framförallt om brottet ska 

anses utgöra ett egenhändigt brott och behandlas som ett sådant, eller om det ska behandlas som 

vilket brott som helst, med då efterföljande regler om gärningsmannaskap och medverkansreg-

ler.  

Kapitlet är indelat i tre delar. Eftersom en stor del av kapitlet hänförs till Träskmans festskrifts-

bidrag, bidrar detta till att en hänvisning av större omfattning kommer ske till Träskman. Där-

emot görs en jämförelse och hänvisning till primärkällan när en objektiv presentation av fakta 

har valts att lyftas fram. För att objektivt möta Träskmans ställningstaganden i förevarande 

område har även Lernestedt och Svenssons åsikter kring Träskmans ställningstagande presen-

terats eftersom kritik inte framförts i den dåvarande doktrinen gällande Träskmans nytänkande 

ställningstagande på området.103 

4.1 Träskmans redogörelse för problematiken 
Träskman inleder sitt festskriftsbidrag genom en presentation av ett rättsfall från hovrätten som 

utgår ifrån en våldtäkt som skett genom att personerna, A och B, tillsammans förgripit sig på 

O. Rättsfallet var utgångspunkten för att beskriva problematiseringen av den dåvarande behand-

lingen av våldtäktsbrottet. Fallet104 var kortfattat enligt följande: 

A och B hade gemensamt gått till en restaurang där de träffat O. Samtliga parter i målet var 

anmärkningsvärt berusade av alkohol. De fortsatte kvällen genom att gå vidare till en lägenhet 

där det redan befann sig två stycken personer.105 

Väl i lägenheten tittade parterna på en pornografisk film, vilket O enligt utsago gjort tydligt att 

hen inte ville se. O gjorde det även tydligt at hen inte ville ha sexuellt relaterat umgänge. En 

stund senare befann sig alla tre involverade på köksgolvet med neddragna, eller inga, kläder på 

underdelen av kroppen. Det av förloppet som kan konstateras och får ses som ostridigt är att A 

försökt att få till ett samlag och hade i vart fall vidrört O:s könsorgan med sitt könsorgan. Tan-

ken var dock att utföra ett mer ”fullbordat samlag”. Det kunde inte visas att B varit med i en 

sexuell handling, däremot hade B varit delaktig genom att hålla O på plats under tiden A låg 

ovanpå O och gjorde samlagsliknande rörelser. O samtyckte inte till något av detta, vilket dom-

stolen fastslog att A hade täckande uppsåt för. A dömdes följaktligen för våldtäkt.  

Angående B:s ansvar. I tingsrätten dömdes B så som gärningsman för våldtäkt. I hovrätten 

ansåg domstolen det inte styrkt att B utfört den straffbara gärningen (ovan benämnt som kvali-

ficerade/centrala rekvisitet). Domstolen anförde följande i domskälen: 

                                                           
100 Se exempelvis Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 7:e uppl., s. 125; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 

404; Träskman s. 679 och 687. 
101 Här åsyftas RH 2004:58. Se domskälen. 
102 Se exempelvis domskälen i RH 2004:58 där Träskman benämns i sammanhanget att synen på våldtäktsbrottet 

har stått inför kritik. 
103 Se avsnitt 1.3 gällande valet av material. 
104 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom från 2002-12-11 i mål B 2457-02. 
105 Vem som ägde lägenheten saknar betydelse, även de två personerna som redan befann sig i lägenheten. Fokus 

riktas fortsättningsvis åt de tre huvudpersonerna A, B och O. 
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Vid s.k. egenhändiga brott, till vilken kategori våldtäkt är att hänföra, anses endast den kunna 

vara gärningsman som personligen utfört den straffbara gärningen. Vad åklagaren lagt B till 

last i fråga om övergreppet är inte sådant att han kan fällas till ansvar som gärningsman, vare 

sig ensam eller som medgärningsman till A.106 

Ett viktigt tillägg, till citerat domskäl, var att åklagaren förfrågades om något annat ansvar yr-

kades för B:s handlande än ansvar för våldtäkt såsom gärningsman eller medgärningsman. 

Åklagaren svarade nekande till detta och vidhöll sitt yrkande utan ändring för annat ansvar än 

som gärningsman.107 

4.1.1 Egen kommentar 

Sammanfattningsvis bekräftar fallet en del av det som genomgåtts tidigare i framställningen, 

(1) våldtäkt sågs som ett egenhändigt brott, (2) medgärningsmannaskap kan vara möjligt vid 

egenhändiga brott i det fall ett utförande av det kvalificerade rekvisitet gjorts, vilket kan utgöra 

ett handlande som är menat att skydda ett abstrakt värde som kriminaliserats, och (3) rättsvä-

sendet tycks vara osäker på tillämpningen vid våldtäkt som egenhändigt brott.  

Avslutningsvis, en viktig del som inte anförts tidigare, är bekräftelsen av att det är från målsä-

ganden viktigt att få upprättelse för det ansvar denne anser har ålegat personerna. I det här fallet 

kan tämligen konstateras att O såg B som gärningsman likaväl som A var en gärningsman, och 

ville inte underkasta sig denna syn genom att ändra sitt yrkande om ansvar för någon annan typ 

av ansvar. 

4.2 Historiken bakom våldtäktsbrottet karaktär och särställning som egenhändigt 

brott 
I 1864-års strafflag återfanns våldtäktsbestämmelsen i 15 kap. vilket betecknades som ”om brott 

emot annans frihet”. Mellan 12–16 §§ stadgas sexualbrotten mot en kvinna, 12 § innefattade 

våldtäkt. I samtliga straffbud ses en högre påföljd om kvinnan har avlidit på grund av övergrep-

pet.108 Träskman hänvisar här till en lagkommentar där ovan nämnda våldtäktsbrott avsåg ”an-

grepp såväl på den personliga friheten, som på den qvinliga äran och blygsamheten”.109 Träsk-

man konstaterar här ifrån lagkommentaren att det är en kollektiv ära av kvinnokönet och dess 

blygsamhet som kränks i samband av ett påtvingat samlag.  

I detta skede var inte våldtäkt möjligt makar emellan, eller med en förståndshandikappad110 och 

den sexuella delen i straffbudet skulle innebära en beröring av de olika parternas könsdelar. Av 

straffbudets ordalydelse framgår även att en våldtäkt endast kunde drabbas ett kvinnligt brotts-

offer och följaktligen endast utföras av en manlig gärningsman.111 

Enligt Träskman var våldtäktsbrottet att ses som ett skydd mot könssedligheten, vilket enligt 

honom är en normal syn även i andra rättsordningar. Han nämnde Danmarks Strafflag som 

                                                           
106 Hovrättens över Skåne och Blekinge, dom från 2002-12-11 i mål B 2457-02, cit från Träskman, s. 679. Dom-

stolen var inte enhällig i beslutet. 
107 Träskman, s. 679. 
108 Se lydelsen för nämnda paragrafer i 1864-års strafflag som upphävdes genom brottsbalkens inträde genom 

SFS 1962:700. 
109 Träskman, s. 685, hänvisar i not 32 till detta citat av: Carlén, Richard: Kommentar öfver Strafflagen, Stock-

holm, 1866, s. 278.; Ordet ”qvinliga” är en äldre form av nuvarande ordet ”kvinnliga”. 
110 Begreppet Afvita, se Träskman, s. 685. 
111 Se 1864-års strafflag. 
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exempel. Våldtäkt stod under rubriken ”Forbrydelser mod kønssædeligheden”112 vid tiden för 

Träskmans festskriftsbidrag.113 

En lång tid har dock fortgått mellan 1864-års strafflag till år 2004.114 År 1984 genomgicks en 

stor reform av sexualbrotten. Detta medförde bland annat att brottsbeskrivningen blev könsne-

utral, kravet på samlag sattes ned till ”därmed jämförligt sexuellt umgänge” och kravet på våld 

och hot om våld sänktes.115  

År 1998 genom SFS 1998:393 gjordes lagändring där formuleringen skulle markera att det mest 

essentiella i straffbudet för våldtäkt inte var den sexuella handlingen, utan att det var kränk-

ningens art av den handling som hade utförts som skulle vara det mest centrala. Här framfördes 

exempel så som att föra in något i en kvinnans underliv skulle utgöra en sådan allvarlig kränk-

ning.116 

Vid år 2004 stod Träskman kritisk inför våldtäktsbestämmelsen från år 1998. Den löd enligt 

följande: 

Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som träng-

ande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge, om gärningen 

med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat 

samlag, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs att 

försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. 

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt att anse som 

mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år. 

Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. Vid bedö-

mande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller om den som 

har begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller rå-

het.117 

En utveckling ifrån det förut menade skyddsintresset kan således konstateras. Det nuvarande 

skyddsintresset har mer riktat ett fokus åt individens sexuella integritet och självbestämmande-

rätt. Träskman presenterade att det är ”helt klart att det är en persons (offrets) sexuella självbe-

stämmanderätt som skyddas, dvs. den individuella rätten för en var att bestämma om när och 

hur samt med vem han eller hon vill ha sexuellt umgänge”.118 I detta sammanhang hänvisade 

även Träskman till Nils Jareborgs kommentar gällande ”brotten mot person” där detta synsätt 

bekräftas. Det tycks då inte varit någon oenighet om det menade skyddsintresset för våldtäkts-

bestämmelsen.119 

Träskman förfäktade att behandla våldtäktsbrottet som ett egenhändigt brott, vid den tidens 

lagstiftning, kunde ses som befogad. Vid dåvarande lagstiftning var enligt honom det abstrakta 

                                                           
112 Detta ändrades dock år 2013, genom Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholds-

forbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.; § 1.7 i lov nr. 633 af 

12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Rubriceringen för 24 kap. lyder nu endast under benämningen ”Seksualforbrydel-

ser”. 
113 Träskman, s. 685.  
114 Ytterligare förändringar efter år 2004 presenteras i avsnitt 5. 
115 Prop. 1983/84:105, s. 1. 
116 Prop. 1997/98:55, se exempelvis s. 1 och 91. 
117 SFS 1998:393 ändring av lydelse för 6 kap. 1 § BrB. 
118 Träskman, s. 684 f. 
119 Träskman s. 684 not 31; Primärkälla Nils Jareborg, Brotten, första häftet, Grundbegreppen, brotten mot per-

son, andra upplagan, Stockholm, 1979, s. 309; Jfr även utredningen där det tydligt framgår att den sexuella in-

tegriteten är de tydliga syftet med sexualbrottslagstiftningen, SOU 2001:14, Sexualbrotten: Ett ökat 

skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor; Se även därtill kommande prop. 2004/05:45 till den 

nya lagen SFS 2005:90 som skulle komma att införas år 2005. 
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värdet som kriminaliseringen avsåg att skydda den ”qvinliga äran och blygsamheten”, eller 

”könssedligheten”. När våldtäktsbrottet på den tiden förutsatte ett samlag mellan en man och 

en främmande kvinna, inte mannens maka, där deras kön berördes vid ett övergrepp, var således 

det endast möjligt för mannen att kränka det abstrakta värdet som kriminaliseringen syftade till 

att skydda. Träskman underströk även att det andra våldet som varit hänförligt till brottet inte 

var mer kränkande än ett annat brott som endast kränkte brottsoffrets egen ”[…]hälsa och frihet, 

och skildes sig därvid inte från andra brott mot liv och hälsa eller frihet”.120  

4.2.1 Egen kommentar 

En fortsatt studie görs inte från Träskman huruvida brottet behandlas och vad det innebar att 

brottet var beläget under den framförda rubriceringen i den danska lagen. En viss försiktighet 

bör därför hållas till allt för vida slutsatser. Däremot kan en viss indikation ges om ställnings-

tagandet från den danska lagstiftaren genom våldtäktsbrottets placering. Utblicken i den danska 

rätten lämnas fortsättningsvis därhän. 

Träskmans presentation av den föråldrade strafflagen ter sig tämligen objektiv. Den slutsats 

som fattats och presenterats från Träskman var att det sammantaget var en könssedlighet som 

skyddades av lagtexten, vilket både framgått av lagtexttolkning och lagkommentarer.  

Däremot har Träskman presenterat att kriminaliseringen av våldtäkt skett genom att tillvarata 

det skyddsintresse som han hävdar. En bekräftelse från tidigare års förarbeten i anledningen till 

kriminaliseringen och dess lydelse hade således varit av intresse. 

Det framgår inte heller att Träskman vidare diskuterat den strängare påföljden som stadgas i 

straffbuden om utfallet av övergreppet skulle leda till att brottsoffret mister livet. Detta får ses 

som ett större skydd för den ”personliga friheten” än ett abstrakt värde som kriminaliseringen 

avser att skydda. Intressanta frågeställningar uppkommer huruvida det var straffbelagt att ta 

livet av en kvinna och om detta medförde ett lägre straff än att ta livet av en man. Även fråga 

angående om straffskalan var högre för ett sedvanligt mord, än om mord skulle ske i samband 

med våldtäkt. En vidare studie av strafflagen från år 1864 ryms dock inte i denna framställning 

och lämnas således från vidare utveckling. 

4.3 Träskmans utblick och ställningstagande 
Redan år 1970 var det en finsk straffrätts professor vid namn Brynolf Honkasalo, som framförde 

en annan syn på våldtäktsbrottet än den som fanns i Sverige under motsvarande tid. Träskman 

refererade och vidare citerade en text från Honkasalo där Honkasalo står kritisk till att våld-

täktsbrottet ska behandlas som ett egenhändigt brott. Träskman vill här presentera en annan syn 

på våldtäktsbrottets tillämplighet redan då.  

Honkasalos skrivelse berör finsk lagtillämpning där Honkasalo kritiserar ett uttalande från 

Jaakko Forsman och samstämmer med en av Allan Serlachius-Särkilahti redan då framförda 

ståndpunkt.  

I den då aktuella lagstiftningen kunde, även i Finland, en våldtäkt endast begås mot en kvinna. 

Däremot ansåg Honkasalo att detta inte behövde utgöra att en kvinna inte kunde ses som en 

gärningsman, även fast definitionen av samlag var liknande den svenska ovan presenterade de-

finitionen av samlag. Honkasalo jämförde nämligen våldtäktsbrottet med rån, som båda utgör 

sammansatta brott vilka innehåller två delar. Han förfäktade möjligheten till att utdöma ansvar 

som gärningsman för exempelvis en kvinna som utfört våld eller hot mot en annan kvinna, där 

detta våld eller hot hade till syfte att kvinnans kompanjon skulle sexuellt förgripa sig på den 

                                                           
120 Träskman, s. 686. 
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andra kvinnan. Honkasalo framförde följaktligen tanken om medgärningsmannaskap där två 

personer tillsammans och i samförstånd uppfyllt rekvisiten för ett straffbud.121 

Det som framfördes var att brottet var konstruerat på ett identiskt sätt med det svenska, och om 

möjligheten ändå fanns att en kvinna kunde ses som en gärningsman, även fast hon inte kunde 

genomföra brottet genom lagtextens ordalydelse.122 

Träskman avslutar si presentation angående hur våldtäktsbrottets karaktär så som egenhändigt 

inte borde vidhållas med att beskriva det så som att det inte ”[…] finns någon som helst hållbar 

grund längre att vidmakthålla uppfattningen att våldtäkt är ett egenhändigt brott”123. Han an-

förde följande som motivering: 

Våldtäktsbrottsbestämmelsens skyddsintresse formuleras i dag entydigt som individens ’sex-

uella självbestämmanderätt’, alltså en rent individuell frihet att själv bestämma över sin sex-

ualitet. Våldtäkt består i ett övergrepp mot en person genom en kombinerad gärning som 

både består av en sexuell kränkning och våld på person eller hot som innebär eller för den 

hotade framstår som trängande fara. Den sexuella kränkning behöver inte längre bestå i sam-

lag, utan kan också utgöras av andra handlingar som i denna kontext är lika kränkande som 

ett samlag. En sådan handling kan t.ex. vara att föra en knytnäve eller ett främmande föremål 

i kvinnans underliv. Detta betyder att den ’sexuella gärningen’ i det kombinerade brottet kan 

vara en ren våldsgärning, som inte väsentligen skiljer sig från andra former av våld på person 

än genom att våldet riktats mot sådana delar av kroppen som ges sexuella konnotationer, 

könsorgan, anus etc. Att på dessa grunder göra skillnad mellan våldsman (den som står för 

det ’sexuella’ våldet) och våldsman (den som står för annat våld eller hot i en våldtäktssitu-

ation), saknar rimlig grund, då bägge dessa våldshandlingar är en integrerad del av ett sexuellt 

övergrepp. [stycke i originaltext] Jag anser också att konstruktionen ’egenhändigt brott’ bör 

överges då det gäller vissa av de andra sexualbrotten. Detta gäller åtminstone sexuellt tvång 

enligt brottsbalken 6 kap. 2 §.124 

Träskman förfäktade således en ändring av våldtäktsbrottets behandling i rättssystemet. Genom 

att presentera konstruktionen av ett egenhändigt brott och historiken bakom våldtäktsbrottet 

kunde han hitta en förklaring till varför man tidigare valt att behandla våldtäktsbrottet som ett 

egenhändigt brott, men även funnit en grund till att brottet nu borde frångå denna syn och ef-

terföljande behandling. 

Träskman framför de olika författarnas syn på vad som utgör ett egenhändigt brott. Han pre-

senterar dock inte författarnas syn på våldtäktsbrottets karaktär så som egenhändigt brott. Detta 

kan grunda sig i att den allmänna uppfattningen var att våldtäktsbrottets karaktär var ett egen-

händigt brott.125 Svensson, vars åsikt framförts efter år 2004, anser att våldtäktsbestämmelsens 

nuvarande lydelse är svårtolkad, och uttrycker inte ett tydligt ställningstagande till huruvida 

våldtäktsbrottet utgör ett egenhändigt brott eller inte.126 En åsikt som däremot publicerats vid 

den tiden, men inte framförs av Träskman, är Suzanne Wennbergs åsikt som publicerades vid 

Nordiska juristmötet.127 Hon framförde då åsikten att medverkansansvaret för våldtäktsbrottet 

rimligtvis borde behandlas som vid rån, vilket vid den tiden gick emot den ”gemene uppfatt-

ningen” av våldtäktsbrottet. Hon anförde följande exempel: 

                                                           
121 Angående detta stycke, se Träskman, s. 686 f. not 36-37; Primärkälla: Brynolf Honkasalo, Sunomen rikosoi-

keus, Erityienen osa I 1., Henkilöön kohdistuvat rikokset, Helsinki, 1970. 
122 Begränsningen genom straffbudets ordalydelse hänför sig till bland annat att lagen var utformad på ett sådant 

sätt att en man skulle utföra den otillåtna gärningen mot en kvinna. Ytterligare formella problem var även defi-

nitionen på samlag som inte kunde utföras kvinnor emellan. 
123 Träskman, s. 687. 
124 Träskman, s. 687 f. 
125 Se tidigare ref, Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 7:e uppl., s. 125; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 

404. Båda uttrycker att ”sexualbrotten i 6 kap.” utgör exempel på egenhändiga brott. 
126 Svensson, s. 163 not 472. 
127 Här åsyftas Wennberg, Tillsammans och i samförstånd, s. 615-638. 
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I andra situationer begår flera personer ett brott i samverkan på så sätt att de utför olikartade 

handlingar och därigenom tillsammans uppfyller brottsrekvisiten för ett brott. Två personer 

kommer överens om att begå ett rån på så sätt att en av dem hotar bankkassörskan med sitt 

vapen, medan kompanjonen hoppar över disken och packar ned sedlarna i en väska. Båda två 

kan dömas som medgärningsmän för detta rån som de tillsammans utfört. Eller en man utövar 

våld mot en kvinna och håller fast henne, medan den andre tilltvingar sig ett samlag med 

hjälp av våldet. Båda två kan enligt min mening dömas som medgärningsmän för våldtäkt.128 

4.3.1 Egen kommentar 

I den refererade texten ovan förs ett argument från Honkasalo som innehar en karaktär av lag-

tolkning. Det var enligt Honkasalos tolkning av ordalydelsen att det inte var stadgat att en man 

behövde utföra våldet eller hotet mot kvinnan som stod som det enda möjliga brottsoffret.129 På 

grund av detta tycks Honkasalo ha format sina argument gällande sammansatta brott och möj-

ligheten till ansvar genom medgärningsmannaskap. På ett sådant sätt framför därför Honkasalo 

ett resonemang om en möjlighet till gärningsmannaskap som inte hade varit aktuell vid ett egen-

händigt brott. Det anförda talar därför för att Träskmans presentation av Honkasalos uppfattning 

om medgärningsmannaskap, som Honkasalo framför, inte hade varit möjligt om våldtäktsbrot-

tet setts som ett egenhändigt brott. Träskmans exempel kan dock ses som någorlunda kraftlöst 

eftersom inte någon bakgrund framförs om den finska synen på vad brottet avsåg att skydda, 

som tycks vara Träskmans huvudsakliga ståndpunkt till att våldtäktsbrottet ses som ett egen-

händigt brott. 

Wennbergs uttalande framfördes på det nordiska juristmötet, gör att hennes uppfattade syn på 

brottet möjligen inte var strikt gällande våldtäktsbrottets karaktär som ett egenhändigt brott. 

Denna åsikt har dock inte lyfts fram ytterligare av Wennberg. Det går däremot att framhäva att 

åsikten presenterades två år innan Träskmans artikel publicerades, och att Wennberg skrivit 

boken ”Straffansvar” tillsammans med Leijonhufvud. Huruvida Wennbergs dåvarande syn på 

våldtäktsbrottet var framgår dock inte ytterligare. 

Träskman presenterade fakta och bakgrund till våldtäktsbrottet och följde utvecklingen av 

skyddsintresset till brottsbestämmelsen. Han hade även vissa komparativa moment där han jäm-

för lagstiftning med Finland och Danmark, och deras synsätt av våldtäktsbrottets karaktär så 

som ett egenhändigt brott. Däremot tycks den huvudsakliga anledningen till att Träskman inte 

längre kan se en rimlig grund till att behandla våldtäkt så som ett egenhändigt brott vara det 

ändrade skyddsintresset. Det abstrakta värdet som kriminaliseringen var ägnad att skydda tycks 

Träskman framföra som grunden till att våldtäktsbrottet har setts som ett egenhändigt brott ti-

digare. På grund av det ändrade skyddsintresset finns det en anledning att detta har ändrats till 

ett mer individuellt plan. 

Värt att rekapitulera är att andra i den juridiska doktrinen kortfattat beskrivit att egenhändig-

heten av ett brott delvis kommer av traditionsenliga skäl. Träskman har byggt en uppfattning 

från tysk rätt, och presenterat en idé om hur konstruktionen av egenhändiga brott ser ut, och 

således vad som utgör ett egenhändigt brott. Kritik kan således riktas till att det Träskman pre-

senterar om vad som utgör ett egenhändigt brott inte behöver ses som, eller utgöra, en absolut 

sanning. Jareborg tycks, som ovan presenterat, vid den tiden vara av uppfattningen att våld-

täktsbrottet utgjorde ett egenhändigt brott, vilket var den gemene synen på brottets karaktär. 

  

                                                           
128 Wennberg, Tillsammans och i samförstånd, s. 616. 
129 Här åsyftas ovan presenterat citat från Träskman, s. 686 f. se not 36-37. 
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5. Gällande rätt och dess utveckling sedan år 2004 
I följande avsnitt kommer utvecklingen från år 2004 till och med idag att utredas. Avsnittet 

kommer således behandla våldtäktsbestämmelsens utveckling i lagtextens ordalydelse, förar-

betsuttalanden etc., utveckling i praxis angående huruvida våldtäktsbrottet behandlats eller setts 

som ett egenhändigt brott, samt om och i så fall hur doktrinen har fortsatt att se och behandla 

våldtäktsbrottet. 

Kapitlet kommer vara disponerat som så att det ska efterfölja den i svenska rättsordningens 

källhierarki, dvs. först kommer lagstiftning att presenteras med hänförliga förarbeten, vidare 

presenteras praxis och hur frågan om våldtäktsbrottets egenhändighet har behandlats och av-

slutningsvis kommer åsikter från doktrinen att speglas angående respektives syn på våldtäkts-

brottets karaktär som egenhändigt brott. 

5.1 Utvecklingen av våldtäktsbrottets egenhändighet i lagstiftning 
Den första reformen av våldtäktsbrottet, och samtliga delar av 6 kap. BrB, gjordes tidigt efter 

Träskmans festskriftsbidrag genom SFS 2005:90. Ändringen innebar exempelvis att våldtäkts-

bestämmelsen formulerades och delades in i fyra stycken. Även en omrubricering av rubriken 

för kapitlet gjordes genom SFS 2005:885. I förarbetet till lagen framgår att lagen ”[…] syftade 

till att öka skyddet mot sexuella kränkningar och att ytterligare förstärka den sexuella integri-

teten och självbestämmanderätten”.130 Lagen innebar en ändring på så vis att fler gärningar 

kunde subsumeras under våldtäktsbestämmelsen. Man uttalade bl.a. att ”[a]ndra förfaranden 

som t.ex. att en gärningsman samtidigt som han onanerar berör en annan person sexuellt, liksom 

att gärningsmannen förmår offret att själv onanera bör också kunna bedömas som en sexuell 

handling”.131 Kravet på tvång sattes ned som tidigare var formulerat som ett s.k. råntvång och 

utgjorde nu samma slags tvång som olaga tvång såsom det stadgas i 4 kap. 4 § BrB.132 Tvånget 

i 4:4 BrB innefattar situationen när någon ”[…] genom misshandel eller annars med våld eller 

genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något”.133 

En utvidgning av lagtexten som föreslogs och sedan antogs i lagtexten var ett tillägg som rörde 

situationen där flera personer förgripit sig på en person. Följande yttrades i förarbetet: 

I förtydligande syfte framgår numera direkt av lagtexten att också sådana fall där fler än en 

förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet normalt skall bedömas som 

grova. Tillägget innebär att en våldtäkt som regel skall bedömas som grov dels när offret 

sammantaget utsatts för flera övergrepp som har utförts av olika personer var för sig och i en 

följd, dels när fler än en person samtidigt har deltagit i övergreppet. Det uppställs inte något 

krav på att alla skall kunna dömas som gärningsmän, utan även den som på annat sätt tagit 

aktiv del i övergreppet omfattas. Alla de förfaranden som kan medföra ett medverkansansvar 

omfattas dock inte av uttrycket ”på annat sätt deltagit i övergreppet”, t.ex. att en person hållit 

vakt när en annan genomfört en våldtäkt. Fall där offret utsatts för flera övergrepp men endast 

ett av övergreppen bestått i samlag eller en därmed jämförlig sexuell handling skall normalt 

föranleda att den som genomfört samlaget eller den därmed jämförliga sexuella handlingen 

döms för grov våldtäkt, förutsatt att han eller hon har uppsåt i förhållande till att de är flera 

som förgriper sig på offret.134   

Vidare i förarbetet så görs däremot ett tydligt budskap, där det framgår i klartext, vad som nu 

ska skyddas genom lagstiftningen och således utgöra lagens skyddsintresse:  

                                                           
130 Prop. 2004/05:45, s. 1. 
131 Prop. 2004/05:45, s. 34. 
132 Brottsbalken, en kommentar, del 1, 6:1 s. 2. 
133 Paragrafens nuvarande lydelse, denna lydelse har dock inte ändrats sedan detta refererades i förarbetet till 

lagändringen år 2005. Jfr Prop. 2004/05:45 s. 44. 
134 Prop. 2004/05:45, s. 139. 
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Som framgått genomgick straffbestämmelserna om sexualbrotten en omfattande reformering 

år 1984. Skälen till ändringarna var bl.a. att de tidigare bestämmelserna var präglade av äldre 

tiders moralföreställningar i sexuella frågor och att bestämmelsernas utformning till en del 

grundades på en föråldrad kvinnosyn. 

Utgångspunkten för den nu gällande lagstiftningen är att varje människa i varje situation har 

rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet och att hans eller hennes önskan att inte 

ha samlag eller annat sexuellt umgänge ovillkorligen skall respekteras. När det gäller barn 

under 15 år är den sexuella självbestämmanderätten utan betydelse. Barn under 15 år har 

behov av ett absolut skydd mot sexuella handlingar. Även barn i åldern 15–18 år har behov 

av ett särskilt straffrättsligt skydd mot vissa sexuella handlingar, trots att de uppnått åldern 

för sexuellt självbestämmande. För såväl barn som vuxna är det skyddet för den person-

liga och sexuella integriteten som är det primära skyddsintresset bakom lagstiftningen. 

Enligt regeringens mening får det inte råda någon som helst tvekan om att grundsynen 

bakom regleringen av sexualbrotten skall präglas av inställningen att varje människa har 

rätt att själv bestämma över sin egen kropp och sexualitet och har en ovillkorlig rätt att 

vara fredad från oönskade angrepp som kränker denna rätt. Genom de ändringar av våldtäkts-

brottet som genomfördes år 1998 riktades fokus i större utsträckning på kränkningen än på 

den sexuella handlingen som sådan. De ändringar som nu föreslås innebär en ytterligare fo-

kusering på kränkningen som sådan vid övergrepp av olika slag. Detta kommer till uttryck 

på flera olika sätt, bl.a. genom utvidgningen av våldtäktsbrottet, det särskilda våld-

täktsbrottet mot barn och ändringarna i bestämmelsen om sexuellt ofredande. 

Kränkningen är den gemensamma nämnaren för alla sexualbrott. Genom att inte be-

akta den personliga och sexuella integriteten och den sexuella självbestämmanderätten 

har förövaren av ett sexualbrott kränkt offret.135 

Efter denna lagändring, och reform som den innebar136, står nu skyddsintresset väldigt klart i 

våldtäktsbestämmelsen. Däremot uttalas det inte något om våldtäktsbrottets karaktär så som 

egenhändigt brott. Förarbetet grundar sig i en relativt långtgående process som kan sägas star-

tade redan år 1998. Det klargörs vad som bl.a. utgör våldtäktsbrottets skyddsintresse. Skydds-

intresset hade framgått i tidigare förarbeten, däremot inte med ett sådant tydligt ställningsta-

gande som i den förevarande propositionen. 137 

Nästa ändring skedde år 2013, genom SFS 2013:365, vilken är den nuvarande lydelsen av våld-

täktsbestämmelsen. Skälen för ändringarna uttalades i förarbetet som en skärpning av de brister 

som ansågs föreligga i regleringen och tillämpningen av exempelvis våldtäktsbrottet. Ändring-

arna skulle medföra ”[…] ett så fullgott skydd som möjligt mot kränkningar av den personliga 

och sexuella integriteten och den sexuella självbestämmanderätten”.138 Ändringarna som före-

slogs antogs sedan i lagtexten och utgjorde följande lydelse av våldtäktsbestämmelsen: 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 

två och högst sex år. 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 

grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjuk-

dom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna be-

finner sig i en särskilt utsatt situation. 

                                                           
135 Citat från prop. 2004/05:45, s. 21 f., det fetstilta är inte från ursprungskällan, detta har gjorts som ett tillägg 

för att tydliggöra de ställningstaganden som uttrycks i förarbetet. 
136 Angående lagändringens utformning som en reform, se exempelvis Brottsbalken, en kommentar, 6 kap. s. 3. 
137 Angående detta stycke, se prop. 2004/05:45, s. 18; Se även Lernestedt, s. 3, där han inte heller ansåg att förar-

betet berört fråga om våldtäktsbrottets egenhändighet.; I NJA 2015 s. 501 tolkar man uttalandet gällande den ut-

vidgade synen på vad som utgör en ”sexuell handling” annorlunda. Se vidare i avsnitt 5.2.2. 
138 Prop. 2012/13:111, s. 1 och 28. 
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Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet 

att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till 

fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt 

beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på 

offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till till-

vägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.139 

Det är således en del formuleringar i lagrummet som har ändrats från tidigare lydelse. Den 

tidigare lydelsen avseende en sexuell handling som är jämförlig med samlag ”med hänsyn till 

kränkningens art och omständigheterna i övrigt”, hade nu ändrats till ”med hänsyn till kränk-

ningens allvar”.140 Ändringen av formuleringen gjordes för att tydliggöra att det väsentliga i 

straffbudet är kränkningen som den sexuella handlingen utgjort. Med den nya formuleringen 

skulle en ledning således göras för att rikta bort fokus mot den sexuella handlingen i sig, så att 

fokus, kunde riktas åt kränkningen som handlingen medfört.141  

Ändringen medförde också ett ytterligare stycke. Begreppet ”hjälplöst tillstånd” "ersattes med 

”en särskilt utsatt situation”. Ändringen gjordes för att utvidga våldtäktsbrottet ytterligare för 

de situationer då ett brottsoffer blivit passiv.142 

Även i denna reform nämndes inget om våldtäktsbrottets karaktär så som egenhändigt brott 

eller inte. Frågan berördes dock i ett tidigare skede, under utredningen till lagen, SOU 2010:71. 

I utredningen konstaterades inledningsvis att ”[a]v tradition har rättstillämpningen hanterat sex-

ualbrotten som egenhändiga brott”.143 Vidare riktades fokus åt RH 2004:58144 där egenhändig-

heten bortsågs och medgärningsmannaskap ansågs föreligga vid våldtäkt som utövats genom 

tvång. Domen och dess utvidgande av möjligheten att utdöma gärningsmannaskap vid tvång 

ansågs det i utredningen finnas skäl till. I utredningen framfördes dock en motsatt ställning om 

grunden för ansvar utgjordes från ett utnyttjande. Skepsisen motiverades med att det vid utnytt-

jande krävs att någon ”genomför” den sexuella handlingen. Detta innebar enligt utredningens 

mening ett hinder till en ändrad rättstillämpning enligt bestämmelsens ordalydelse.145 I utred-

ningen anfördes däremot att: 

[…] förutsättningar finns [för] att döma en medhjälpare lika strängt (eller t.o.m. strängare) 

som den som är egentlig gärningsman. Vi ser därför inget stort praktiskt problem att gär-

ningar av dessa slag även framöver hanteras som egenhändiga brott. Ytterst är det en fråga 

för domstolarna att avgöra rubriceringsfrågan utifrån straffbudens utformning.146 

Det senaste inom sexualbrottslagstiftningen angående våldtäktsbrottet är SOU 2016:60. Försla-

gen som utredningen hemställer är många till sitt antal och relativt omfattande. Vad som antas, 

och hur remissvaren ser ut kommer dock att inkomma och fastställas efter förevarande fram-

ställnings färdigställande. Förslagen har således inte trätt i kraft, och i nuläget är det inte säkert 

att uttrycka sig i vad som kommer antas i lagtext eller inte. Däremot är det så pass mycket 

föreslagna ändringar så att ett förbiseende från detta vore olämpligt. En genomgång av fram-

ställda förslag, frågeställning och en reflektion kring dessa kommer således att göras. Däremot 

                                                           
139 Se 6 kap. 1 § BrB nuvarande lydelse genom SFS 2013:365. 
140 Prop. 2012/13:111 s.37. 
141 Prop. 2012/13:111, s. 37. 
142 Prop. 2012/13:111, s. 1 och 29 f. 
143 SOU 2010:71, s. 194. 
144 I utredningen hänvisar man felaktigt till RH 2004:48. 
145 SOU 2010:71, s. 194 f. 
146 SOU 2010:71, s. 195; Se däremot NJA 2015 s. 501, som redogörs närmare i avsnitt 5.2.2, som tolkade ordet 

”genomför” på annat sätt. 
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endast de ändringar som är hänförliga med våldtäktsbrottets karaktär så som ett egenhändigt 

brott. 

Utredningens uppdrag var bland annat att se över sexualbrottslagstiftningen, varvid våldtäkts-

brottet var i stort fokus för att stärka den sexuella integriteten den nu är ämnad att skydda.147 

En stor förändring som utredningen föreslår är att lagkonstruktionen för sexualbrott ska ändras. 

Detta medför bland annat en ändring av brottsbeteckningarna. Förslaget är att våldtäkt, sexuellt 

tvång, och våldtäkt mot barn ska ersättas med andra beteckningar: sexuellt övergrepp, sexuell 

kränkning samt sexuellt övergrepp mot barn respektive sexuell kränkning av barn. 148 Ändring-

arna grundar sig i stadgandet ”[…] den som, med person som inte deltar frivilligt, genomför ett 

samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig 

med samlag”.149 Fokus riktas i förslaget ifrån våldet och den sexuella handlingen i sig, och det 

föreslås en form av samtyckeslagstiftning och fokus riktat åt kränkningens allvar. I utredningen 

uttalandes det enligt följande:  

Sammanfattningsvis innebär vårt förslag att det för straffbar gärning endast ska krävas att en 

person har genomfört en sexuell handling med någon som inte har deltagit frivilligt. Det som 

i praktiken kommer att avgöra om brottet rubriceras sexuellt övergrepp eller sexuell kränk-

ning är vilken typ av sexuell handling det har varit fråga om. Den avgränsningen ska göras 

på samma sätt som enligt gällande rätt, dvs. med utgångspunkt i den kränkning som gär-

ningen har inneburit för den utsatte.150 

Även en ny gradindelning av de olika brotten föreslås. En ny beteckning på ”synnerligen grovt” 

vill man i utredningen införa till den nya brottsbeteckningen sexuellt övergrepp. Den fyrgradade 

indelningen av brottets allvar är ovanlig, men börjar enligt utredningen bli allt vanligare. Infö-

randet är till för ”[…] att påverka de straff som döms ut för allvarliga brott i en skärpande 

riktning”.151 

Vidare i utredningen berörs frågeställningen om huruvida ett gärningsmannaskap är möjligt vid 

våldtäkt, i det fall en kroppslig beröring inte har skett från gärningsmannen. I utredningen tas 

exemplet upp när gärningsmannen genom hot, utpressning av tidigare utbytta bilder m.m. 

tvingar brottsoffret att utföra sexuella handlingar på sig själv. Diskussionen kring ”virtuella”152 

övergrepp grundar sig i framförallt från ett fall i HD153 där ett sexuellt övergrepp mot barn 

ansågs möjligt genom ordalagstolkning av paragrafens lydelse. Enligt lydelsen ska ett sexuellt 

övergrepp mot barn anses föreligga när någon genomfört en sexuell handling mot någon annan. 

HD konstaterade att ”förmå” någon till en sexuell handling innefattades i begreppet att ”ge-

nomföra”.154 

Av stor betydelse för uppsatsens frågeställning, yttrar utredningen sig i om våldtäktsbrottets 

karaktär som ett egenhändigt brott. Till skillnad från andra uttalanden från tidigare förarbeten 

uttrycker de sig i förevarande utredning om Träskmans artikel och praxis på området angående 

huruvida våldtäktsbrottet ses som ett egenhändigt brott eller inte.155 I utredningen konstateras 

att våldtäktsbrottets karaktär som egenhändigt brott överges allt mer och mer.156 I utredningen 

                                                           
147 SOU 2016:60, s. 13. 
148 SOU 2016:60, s. 16 f. 
149 SOU 2016:60, s. 15. 
150 SOU 2016:60, s. 195. 
151 SOU 2016:60, s. 244. 
152 Begreppet används i SOU 2016:60, se exempelvis s. 15, 95, 179 f. och 541.  
153 Här åsyftas NJA 2015 s. 501. Fallet kommer redogöras för med djupgående i avsnitt 5.2.2. 
154 SOU 2016:60, s. 230 f. 
155 SOU 2016:60, s. 228 not 45. 
156 SOU 2016:60, s. 228 f. 
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behandlas senare frågan om våldtäkt ska ses som ett egenhändigt brott. Ställningstagandet är 

relativt kortfattat, och löd enligt följande med hänförlig motivering: 

I den lagtext som vi föreslår används genomgående formuleringen den som genomför för att 

i bestämmelserna om sexuellt övergrepp, sexuell kränkning, sexuellt övergrepp mot barn och 

sexuell kränkning av barn beskriva gärningsmannens handlande. Det innebär att lagtexten 

redan därigenom, med den tolkning som Högsta domstolen [här åsyftas domskälen i NJA 

2015 s.501] har gjort av formuleringen, får anses omfatta övergrepp som sker på distans, t.ex. 

över internet. För att det ändå inte ska råda någon tvekan om att skyddet för den sexuella 

integriteten och självbestämmanderätten är garanterad även i de fall gärningsman och offer 

inte befinner sig på samma fysiska plats bör det även läggas till en mening i första stycket i 

de bestämmelser som nyss angavs. I bestämmelserna om sexuellt övergrepp och sexuell 

kränkning ska det läggas till att samma ansvar ska dömas ut om genomförandet består i att 

personen, som inte deltar frivilligt, utför handlingen på sig själv eller med någon annan.[…] 

Till dessa bestämmelser ska därför bara läggas till att det som tidigare angetts i bestämmelsen 

också gäller om genomförandet består i att barnet utför handlingen på sig själv eller med 

någon annan. Genom den valda skrivningen blir det klarlagt att sexualbrott inte ska anses 

vara s.k. egenhändiga brott och att sexualbrott kan utföras på distans. Även i sådana fall ska 

gränsen mellan straffri och straffbar gärning för bestämmelserna som gäller brott mot perso-

ner som är femton år eller äldre vara om deltagandet har varit frivilligt eller inte.157 

I utredningen yttras således att sexualbrott, och i detta innefattat våldtäkt, inte ska ses som 

egenhändiga brott. I sammanhanget rör det sig dock om ett rättsfall som i grunden rör om sex-

ualbrott kan utföras på distans, vilket man även uttalar sig om ska vara möjligt. Innan citerad 

text ställs fråga om ovan citerad övervägning var nödvändig efter NJA 2015 s. 501158. Det an-

sågs dock att rättsfallet var för snävt och att domstolen i domskälen även uttryckte en efterfrå-

gan om förtydligande i lagtext och lagmotiv.159 Det uttalas dock i början av utredningen att det 

genom ”[…] domstolspraxis klargjorts att sexualbrott inte ska anses vara s.k. egenhändiga brott 

och att sexualbrott kan utföras på distans (se NJA 2015 s. 501)”.160 Utredningen bekräftar inte 

uttryckligen möjligheten till medgärningsmannaskap vid sexualbrotten. Det fastställs således 

inte huruvida våldtäkt161, kan medföra ett straffrättsligt ansvar såsom (med)gärningsman även 

fast någon annan utför den sexuella handlingen och således kränker brottsoffrets sexuella in-

tegritet och rätt till sexuellt självbestämmande. Utredningen uttrycker en vilja att vrida bort 

fokus från våldet som används och endast fokusera på kränkningens allvar som den sexuella 

handlingen innebar för brottsoffret samt offrets självbestämmande.162 Genom självbestäm-

mande menas att det ska vara ett uttryckt val att delta frivilligt i den sexuella handlingen.163 I 

utredningen angavs följande exempel gällande vad som åsidosatte självbestämmanderätten: 

Det kan vara fråga om allt från absolut tvång till hot om t.ex. våld, egendomsbrott, att sprida 

en nedsättande uppgift om någon och olika typer av erbjudanden. För att ett uttryckt val att 

delta frivilligt ska godtas bör det dessutom krävas att den som ger uttryck för valet befinner 

sig i en sådan situation att han eller hon har möjlighet att ge uttryck för sitt fria val.164 

 
 

                                                           
157 SOU 2016:60, s. 234 f. 
158 Rättsfallet berörs närmare i avsnitt 5.2.2. 
159 SOU 2016:60, s. 229 och 234. 
160 SOU 2016:60, s. 21. 
161 Brottet föreslås att benämnas såsom ”sexuellt övergrepp” genom den nya föreslagna lydelsen. 
162 SOU 2016:60, s. 124 f. 
163 SOU 2016:60, s. 201. 
164 SOU 2016:60, s. 202.  
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5.1.1 Egen kommentar 

I ovan citerat uttalande165 från prop. 2004/05:45 nämns inget om våldtäktsbrottets karaktär 

såsom egenhändigt eller inte. Däremot kan det tyckas att detta hade varit ett ypperligt tillfälle, 

att vid ett ”förtydligande” yppa, om de inblandades möjlighet att dömas som (med)gärningsmän 

i det fall inte dessa utfört ett samlag eller annan jämförlig sexuell handling. Uttalandet avser 

och berör endast bedömningen om våldtäkten ska ses så som grov, och det fall en sexuell hand-

ling utförts. Att de andra ”förgriper sig på offret” och att inte krav ställs på att ”alla skall kunna 

dömas som gärningsmän” lämnar ett antal frågor. Genom att förgripa sig på offret och delta i 

övergreppet, och där samtidigt inte ses som gärningsman till den grova våldtäkten. Ponera att 

en person uppfyller förutsättningarna för att direkt dömas för grov våldtäkt. Fråga uppstår då 

om det är enligt lagtextens mening att denna person ska dömas så som medhjälpare, eller om 

det ska vara möjligt att dömas för våldtäkt genom medgärningsmannaskap.  

I förarbetet uttrycks att inte alla förfaranden, som kan medföra medverkansansvar, omfattas.166 

En efterföljande fråga till uttalandet är följaktligen vilka förfaranden som medför medverkan-

sansvar och om ett utvidgat medgärningsmannaskap skulle bli aktuellt om personen var ”att 

anse som gärningsman”. Uttalandet kan därför tyckas vara otydligt vid en granskning med fö-

revarande baktanke. Även som tidigare stadgat är begreppet som gärningsman innefattad i både 

vid och strikt mening. Däremot torde uttalandet inte innefatta den situation som här eftersöks 

ett uttalande om, men en motsatstolkning av uttalandet bör ske med viss försiktighet. Uttalandet 

lämnas följaktligen för vidare utveckling med en del obesvarade frågeställningar som onekligen 

uppstår. 

Med ovan citat från SOU 2010:71167 görs således ett uttalande gällande egenhändiga brott, och 

speciellt våldtäktsbrottets karaktär såsom ett egenhändigt brott. Det framkommer tydligt att 

man i utredningen utgår, vid uppdelningen om egenhändighet, från straffbudets ordalydelse.168 

Däremot uttrycker man att det av tradition ses som ett egenhändigt brott, och grundar den änd-

rade synen på våldtäktsbrottets egenhändighet vid tvång på ett rättsfall som till stora delar mo-

tiverar sin avvikelse genom det ändrade abstrakta värdet (skyddsintresset) straffbudet avser att 

skydda.169 Uttalandet i utredningen kan därför ses som något delat och det som skrivs som 

motivering för ändringen vid tvång korrelerar således inte med det man hänvisar till som grund 

för ändringen.  

I utredningens uttalande att ”[…]gärningar av dessa slag även framöver hanteras som egenhän-

diga brott. Ytterst är det en fråga för domstolarna att avgöra rubriceringsfrågan utifrån straff-

budets utformning”,170 till som motivering för att en vidare betrakta det andra stycket som egen-

händigt kan bemötas av två huvudsakliga uppfattningar: den ena är för och den andra är emot. 

Den första uppfattningen, som är för uttalandet, grundar sig i uppsåtet. Enligt 23 kap. 4 § 3 st. 

BrB ska endast någon dömas efter sitt uppsåt och samma straffskala oberoende om detta är för 

gärningsmannaskap eller för medverkan. Att någon följaktligen dömds som gärningsman eller 

                                                           
165 Se ovan citat från prop. 2004/05:45, s. 139. 
166 Se ovan citat från 2004/05:45, s. 139. 
167 SOU 2010:71, s. 195. 
168 Se exempelvis, SOU 2010:71, s. 194 f. 
169 Här åsyftas RH:2004:58;uttalandet är ovan citerat från SOU 2010:71 s. 194. 
170 SOU 2010:71, s.195. 
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genom medverkan saknar därför praktisk betydelse för straffet som utdöms eftersom det är in-

dividbaserat.171 Den andra uppfattningen är att det har en praktisk betydelse dels för målsägan-

des upprättelse172 och dels genom konstruktionen av ett medverkansobjekt173.  

En annan del i argumentationen, som kan föras till förmån för den andra uppfattningen, är hur 

vanligt förekommande det är med en tämligen strängare påföljd vid utdömande av medhjälp till 

en otillåten gärning kontra gärningsmannaskap till en otillåten gärning. Enligt min mening be-

höver inte endast existensen till möjligheten att utdöma ett strängare straff eller ett lika strängt 

straff för en medverkande rimligtvis innebära att det är lika vanligt förekommande. Skepsisen 

står dock utan empiriskt underlag eller vidare utrymme att utreda detta, varför en ytterligare 

utredning av detta lämnas därhän. 

I SOU 2016:60 uttalas att sexualbrotten inte längre ska ses som egenhändiga brott med hänvis-

ning till NJA 2015 s. 501.174 Det utvecklas däremot inte vidare angående hur man resonerat vid 

tolkningen av HD:s avgörande, utan endast vad man anser är utrett genom avgörandet. Uttalan-

det kan tolkas på så vis att det har en generell betydelse, att det sålunda är alla sexualbrott som 

man i utredningen anser inte längre ska anses som egenhändiga brott.  I sådant fall skulle det 

innebära att kravet om egenhändighet helt ska bortses och således medföra en sedvanlig till-

lämpning av medverkansläran. Det som i utredningen uttalas vid tolkningen av den nya lydelsen 

vid ”våldtäkt” ger inte heller klarhet i om tolkningen av NJA 2015 s. 501 avser den nya lydelsen 

av ”våldtäktsbrottet” eller om denna generellt ska tillämpas i det fall den nya lydelsen inte antas 

i lagtext.175 

SOU 2016:60 kan således få ett stort inflytande genom en ny formulerad sexualbrottslagstift-

ning. Många andra delar föreslås i utredningen, däremot är syftet i denna framställning enbart 

riktat åt det som kan komma att påverka kravet om egenhändighet, varför dessa delar lämnas 

därhän. 

5.2 Utvecklingen av våldtäktsbrottets egenhändighet i praxis 
Framställningen är disponerad som så att den ska följa utvecklingen av praxis tolkning, syn och 

behandling av våldtäktsbrottets egenhändighet och därmed hänförlig bedömning om ansvar ge-

nom medgärningsmannaskap.  För att tydliggöra utvecklingen presenteras praxis behandling av 

våldtäktsbrottet från år 2004 fram tills idag. En indelning kommer att göras av de olika instan-

serna i rättsordningen för att tydliggöra den hierarkiska ordningen, dvs. I det här fallet kommer 

hovrättsavgöranden att presenteras först, då HD:s avgörande avkunnades sist. 

5.2.1 Hovrättsfall 

5.2.1.1 RH 2004:58 

RH 2004:58 var ett nära anslutet avgörande från utgångspunkten för utredningen. Fallet rörde 

två stycken tilltalade, A och B, samt målsägande C. A och B hade under olika tillfällen förgripit 

sig sexuellt på C på en toalett, och i ett omklädningsrum, vid skilda men efterföljda och nära 

anslutna tillfällen. I det första tillfället höll B vid något tillfälle i C när A tilltvingade sig till 

samlag med C. När A sedan avslutat sitt sexuella handlande gentemot C tilltvingade B sig till 

                                                           
171 Se Brottsbalken, en kommentar, del 2, 23:4 s. 10 och 23. 
172 Här åsyftas bland annat mål B 2457-02 där inte åklagaren valde att ändra sitt yrkande för att även omfatta 

möjlighet till ansvar för medhjälp till våldtäkt. En vilja kan således konstateras från målsägande att den åtalade 

skulle dömas som gärningsman för att målsägande skulle få en upprättelse genom rättssystemet. 
173 Som ovan framfört i SOU 1996:185, understryks det att en skillnad mellan (med)gärningsmannaskap och an-

stiftan eller medhjälp har betydelse för konstruktionen av medverkansobjektet(huvudgärningen). Har således inte 

en huvudgärning styrkts kan inte något medgärningsmannaskap eller någon medverkan (medhjälp eller anstiftan) 

vara möjlig. 
174 Här åsyftas uttalandet som gjorde på s. 21 i SOU 2016:60; Mer om fallets innebörd och redogörelse för detta, 

se avsnitt 5.2.2. 
175 Här åsyftas motiveringen för formuleringen av den nya lydelsen som uttrycks på s. 234 f. i SOU 2016:60. 
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samlag med C på toaletten. A var vid det tillfället inte delaktig på så vis att denne utförde något 

tvång gentemot C, mer än genom sin närvaro i omklädningsrummet. 

A dömdes för ansvar dels för sitt eget handlande gentemot C, när A själv tilltvingade C till 

samlag. Domstolen uttryckte att A även skulle fällas till ansvar för det handlande som B utfört 

vid det första övergreppet (när B höll fast C för att underlätta övergreppet). 

A ansågs även så som medgärningsman till B:s övergrepp mot C på toaletten. B var vid tillfället 

underårig och nämndes således inte mer i domen.  

Anmärkningsvärt för domen är att våldtäktsbrottet inte behandlas som ett egenhändigt brott. 

Domstolen uttalar sig även i domskälen att våldtäkt inte borde behandlas som ett egenhändigt 

brott och hänvisar till Träskmans festskriftsbidrag som grund för att bortse från den dåvarande 

synen på brottet. Domstolens domskäl var i linje med de argument som Träskman tidigare fram-

fört. Domstolen uttryckte följande motivering som avslutade domens domskäl: 

Med det skyddsändamål som bär upp straffbestämmelserna om sexualbrott framstår det för 

hovrätten som både förlegat och inkonsekvent att gärningsmannaskapet - till skillnad från 

vad som gäller för våldsbrott - skulle vara begränsat till den av flera gemensamt agerande 

som utför den delen av våldtäktsbrottet som den sexuella kränkningen utgör.176 

Efter domen löd en viss tystnad i praxis. Efter sju till åtta år kom det däremot en rad hovrätts-

avgöranden som behandlade frågan om huruvida våldtäktsbrottet skulle ses som ett egenhändigt 

brott. Vad detta berodde på går inte klart att uttrycka utan ett allt för spekulativt och chansartat 

uttalande, vilket därför lämnas utan vidare utveckling. 

5.2.1.2 Svea hovrätts dom från 2011-02-22 i mål B 10324-10 

Det första fallet i den kronologiska följden var ett avgörande från Svea hovrätt. Fallet rörde tre 

(3) personer, A, B och C, som stod åtalade för grov våldtäkt gentemot målsägande, D. B och C 

dömdes i deldom för grov våldtäkt. Frågan i hovrätten var om A skulle ses som ansvarig för 

även deras sexuella handlingar gentemot D. A hade först tilltvingat sig samlag med D, sedan 

hade även A tvingat D till samlag med B. Det kunde dock inte visas att A även haft uppsåt till 

att C, som anlände till platsen lite senare, skulle genomföra samlag med D. Det som A och B 

tillsammans och i samförstånd ansågs göra, ansågs inte föreligga i förhållandet mellan A och 

C. Det var även oklart om A var belägen på platsen när C tilltvingade sig samlaget, A var dock 

där när det avslutades. A dömdes som gärningsman även för B:s handlande, och som medhjäl-

pare till C:s handlande. 

Även i denna dom konstaterar domstolen i domskälen att våldtäktsbrottet traditionsenligt ses 

som ett egenhändigt brott och att det kvalificerade rekvisitet måste vara uppfyllt för att kunna 

dömas som gärningsman. Däremot bedömer hovrätten att det inte föreligger något sådant krav 

genom straffbudets ordalydelse. Man hänvisar även här till Träskmans skrivelse, och framför 

att synen att skillnad inte borde göras på den våldsman som utför det sexuella våldet och den 

som står för det andra våldet eller hotet vid en våldtäkt.177  

Det framkommer dock inte av domskälen hur resonemanget hos domstolen förts angående frå-

gan om tvånget ansågs som tillräckligt från A i det anseendet för att uppfylla våldtäktskriteri-

erna, eller om den utsatta situationen som de tillsammans försatt D i var tillräcklig. 

5.2.1.3 Svea hovrätts dom från 2011-03-28 i mål B 6635-10 

I nästkommande avgörande, Svea hovrätts dom den 28 mars 2011 i mål B 6635-10, rörde det 

sig om målsägande A som vid två tillfällen under en fest blivit utsatt för flertalet ofrivilliga 

samlag. På grund av omständigheterna i fallet har alla deltagande inte kunnat åtalas. I fallet var 

                                                           
176 Se domens domskäl, sista stycket. 
177 Angående detta stycke, se Svea hovrätts dom från 2011-02-22 i mål B 10324-10, s. 4. 
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det tre personer som stod åtalade för grov våldtäkt, vid två tillfällen. Ingen av de tilltilltalade 

dömdes i tingsrättens dom178 för det första tillfället. Gällande det andra tillfället dömdes person 

A och B till medhjälp för grov våldtäkt. Anledningen till detta var att det efter ”[…] en försiktig 

bedömning anser tingsrätten att det finns en viss osäkerhet om [A] och [B:s] direkta delaktighet 

i övergreppen och de ska därför dömas endast för medhjälp till grov våldtäkt”.179 

I hovrätten bekräftades våldtäktsbrottets karaktär som ett egenhändigt brott. Hovrätten hänvi-

sade även här till utvecklingen i praxis som går ifrån denna syn. Däremot underströks att det i 

RH 2004:58 och B 10324-10 rört sig om ”[…] en person som dömdes för våldtäkt för att själv 

ha utfört en sexuell handling jämte utövat visst våld, också dömdes som gärningsman för våld-

täkt avseende en sexuell handling begången av en annan person under samma händelseför-

lopp”.180 Domstolen framför därefter samma resonemang som i tingsrätten, att man inte kan 

fastställa vem som faktiskt utfört den sexuella handlingen, tvånget, hållit för dörren till rummet 

där våldtäkten pågick eller endast varit närvarande inne i rummet.181 Detta föranledde till att 

hovrätten fastställde tingsrättens dom. 

Ett ordinärt eller utvidgat medgärningsmannaskap ansågs således inte kunna föreligga vid våld-

täktsbrottet. Fråga om det fall hovrätten ansåg att sådant medgärningsmannaskap inte var möj-

ligt vid våldtäkt, eller om, vid frågan om utvidgat medgärningsmannaskap, inte personernas 

främjande och roll i våldtäkten ansågs tillräckligt central för att anse dem som gärningsman, får 

ses som oklar och obesvarad. 

5.2.1.4 Göta hovrätts dom från 2012-03-07 i mål B 3448-11 

Nästföljande avgörande i ordningen var Göta hovrätts dom från 2012-03-07 i B 3448-11. Fallet 

rörde tre personer som genom slag med knuten näve, eldgaffel, försök till penetration med eld-

gaffel och även införande av en flaska i målsägandes anus, utfört en ”hämndaktion”. Tingsrätten 

hade som förstainstans dömt samtliga som gärningsmän för våldtäkt. Person A, som fört in 

flaskan i målsägandes anus och person B som tryckt eldgaffeln mot området vid anus på mål-

säganden dömdes som gärningsmän i strikt mening. Person C som inte utfört någon sexuell 

handling ansågs ha uppsåt till de andras handlingar, och att de tillsammans och i samförstånd 

utfört övergreppet, samt att person C varit så pass delaktig i brottet att denne sågs som medgär-

ningsman. Man hänvisade här till RH 2004:58.182  

Hovrätten var av en annan åsikt. Domstolen konstaterar inledningsvis, även i detta fall, att våld-

täkt sedan länge har ansetts utgöra ett egenhändigt brott och att detta föranleder till att gärnings-

mannaskap endast kan utdömas den som uppfyller rekvisiten i brottet. På grund av att endast 

en person av de åtalade faktiskt fört in flaskan i anus på målsägande, kunde således endast en 

av dem uppfylla rekvisiten i våldtäktsbestämmelsen. Domstolen ansåg inte att gärningsmanna-

skap för våldtäkt uppfylldes av person B som tryckt eldgaffeln mot området runt anus. Inte 

heller person C skulle ses som medgärningsman.183 Hovrätten angav följande motivering: 

I båda fallen har emellertid [här åsyftas RH 2004:58 och Svea hovrätts dom den 22 februari 

2011 i mål B 10324-10][…]den som dömts för att tillsammans och i samförstånd med annan 

ha utfört våldtäkt också själv uppfyllt rekvisiten för brottet. I avvaktan på vägledande avgö-

rande från Högsta domstolen kan avsteget från vad som tidigare har ansetts gälla inte anses 

                                                           
178 Södertörns tingsrätt, dom från 2010-07-02 i mål B 4846-10. 
179 Södertörns tingsrätt, dom från 2010-07-02 i mål B 4846-10, s. 25.; pseudonymer införda och tillhör inte origi-

naltext. 
180 Svea hovrätts dom från 2011-03-28 i mål B 6635-10, s. 5. 
181 Svea hovrätts dom från 2011-03-28  i mål B 6635-10, s. 6. 
182 Skaraborgs tingsrätt, dom från 2011-12-19 i mål B 5338-10, s. 32 f. 
183 Göta hovrätts dom från 2012-03-07 i mål B 3448-11, s. 13 f. 
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vara så tydligt att det kan komma i fråga att döma den som inte själv uppfyller rekvisiten för 

våldtäkt för detta brott.184 

I fallet anser således hovrätten att rättsläget är för oklart för att man ska frångå synen på våld-

täktsbrottets egenhändighet. Man understryker även prejudikatvärdet från tidigare domar där 

medgärningsmannaskap utdömts vid våldtäkt. Domstolen står kritiska till att helt börja utdöma 

medgärningsmannaskap vid våldtäktsbrott som tidigare domar på grund av att de tilltalade på 

något sätt tidigare eller under samma händelseförlopp utfört den sexuella handlingen. 

5.2.1.5 Hovrätten för Västra Sverige dom från 2012-04-13 i målen B 1671-12 och B 1809-12 

I rubricerat avgörande från hovrätten fördes dock en annan linje av argumentation och moti-

vering i domskälen. Fallet rörde två personer, A och B, där A tilltvingat sig ett samlag med 

målsägande C, och B samtidigt försökt tilltvinga sig ett oralt samlag, utan att lyckas. Frågan i 

målet var avseende B:s agerande. På grund av att B inte självt uppfyllt kraven för våldtäkt, 

behandlades således B:s ansvar så som medgärningsman till A:s handlande gentemot C. Dom-

stolen ansåg att A och B agerat tillsammans och i samråd. Ett konstaterande angående rättsläget 

görs även i denna dom. En hänvisning gjordes således till tidigare nämnda avgöranden,185 samt 

till Träskmans festskriftsbidrag. Domstolen fastställde i domen att B skulle dömas så som med-

gärningsman till A:s handlande, och dömdes således till våldtäkt. Motiveringen i domskälen 

löd enligt följande: 

Att [B] själv inte lyckats genomföra ett fullbordat oralt samlag med målsäganden och därmed 

inte självständigt uppfyllt rekvisiten för fullbordad våldtäkt hindrar enligt hovrätten inte att 

[B] bedöms som gärningsman i förhållande till [A:s] gärning. Eftersom [B] och [A] tillsam-

mans utövat våld mot målsäganden och på så sätt möjliggjort för [A] att genomföra ett vagi-

nalt samlag med [målsägande] samt eftersom de båda, samtidigt, utfört sexuella handlingar 

mot [målsägande] måste [B] enligt hovrätten anses ha varit delaktig i och möjliggjort [A:s] 

handlande på ett sådant sätt att [B] ska dömas som medgärningsman beträffande [A:s] hand-

lande. [B] ska därför dömas för våldtäkt.186 

Hovrätten gjorde således en helt annan bedömning av möjligheten till medgärningsmannaskap 

vid våldtäktsbrotten än vad hovrätten anförde i B 3448-11. I detta fall var det även en sådan 

situation där man dömde en person för våldtäkt i medgärningsmannaskap där personen i fråga 

inte under något tillfälle av ett längre eller kortare händelseförlopp utfört en sådan sexuell hand-

ling som krävs enligt våldtäktsbestämmelsen. Ett totalt avsteg gjordes således till våldtäktsbrot-

tets egenhändighet, vilket domstolen motsatte sig att göra i B 3448-11. 

5.2.2 Högsta domstolens avgörande NJA 2015 s. 501 

Ovan rubricerat avgörande har visat sig ha en stor betydelse i den nyligen publicerade utred-

ningen SOU 2016:60, där en stor relevans om egenhändighet vid våldtäktsbrottet tolkats in i 

avgörandet. Omständigheterna i fallet var följande: 

En person, A, hade vid två tillfällen tvingat en person, B, som vid ena tillfället var 12 år och 

vid det andra tillfället var 13 år gammal, till att smeka sig själv över brösten och onanera på sig 

själv samtidigt som A onanerade själv i en webkamera. Vid det första tillfället hade B utfört de 

handlingar som A tvingat B att göra. Vid det andra tillfället hade B inte utfört de handlingar 

som A försökte tvinga B till att göra. 

                                                           
184 Göta hovrätts dom från 2012-03-07 i mål B 3448-11, s. 14. 
185 Hän åsyftas RH 2004:58, Svea hovrätts dom i målen B 10324-10 och B 6635-10 och Göta hovrätts dom från 

2012-03-07 i mål B 3448-11. 
186 Hovrätten för västra Sveriges dom från 2012-04-13 i målen B 1671-12 och B 1809-12, s. 7 f.; Pseudonymer 

är ett tillägg för att anonymisera de tilltalade. 
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Frågan i målet gällde om ett sådant tvång genom olika typer av hot och utpressning kunde 

uppfylla de rekvisit för straffbestämmelsen som yrkats för ansvar genom åklagaren. Av bestäm-

melsen skulle gärningsmannen, för att bära ansvar för brottet, ”genomför en sexuell handling 

med” barnet. Den första frågan för domstolen var att utreda om en sexuell handling kunde anses 

ha förelegat i målet. Domstolen vände sig därför, sedvanligt, till lagstiftarens avsikt med lagen 

och tolkar således delar av förarbetet med följande motivering: 

Det skulle inte längre krävas att en handling innefattade en fysisk och varaktig kroppslig 

beröring för att den skulle kunna bedömas som en sexuell handling. I stället skulle det vara 

avgörande för bedömningen om handlingen hade en påtaglig sexuell prägel och var ägnad att 

kränka offrets sexuella integritet (se prop. 2004/05:45 s. 32). Som ett exempel på handlingar 

som kunde omfattas av uttrycket angavs bland annat att en gärningsman förmådde offret att 

själv onanera (se a. prop. s. 34).187  

Domstolen gjorde i samband med detta uttalande ett konstaterande som är av hög relevans för 

uppsatsen. Uttalandet har tolkats så att sexualbrott inte längre ses som ett egenhändiga 

brott.188Vilket skulle innebära ett vägledande avgörande i fråga om våldtäktsbrottets egenhän-

dighet och möjlighet till medgärningsmannaskap.189 

I domstolens domskäl konstaterades att lagstiftarens avsikt om vad som kunde utgöra en sexuell 

handling i straffbestämmelsen var en sådan situation där en person förmår offret att onanera på 

sig själv.190 Domstolen uttalande att ”[g]enom denna ändring förefaller lagstiftaren ha öppnat 

för ett frångående av den sedan länge rådande synen på sexualbrott som s.k. egenhändiga brott, 

dvs. brott vid vilka en person själv måste ha utfört den straffbara handlingen för att kunna dömas 

som gärningsman”.191 

Vidare utredde HD rekvisitet ”genomför” innebörd, och på grund av att vidare vägledning gäl-

lande begreppet inte återfanns i förarbeten till lagen så utredde således domstolen möjligheten 

till att utdöma ansvar genom lagtextens ordalydelse. De anförde följande efter en tolkning av 

ordet ”genomför”:  

Den innebörd och användning uttrycket har i vanligt språkbruk innefattar inte något absolut 

krav på att en person har varit fysiskt aktiv för att kunna anses ha genomfört något. Det av-

görande bör i stället vara om personen på ett betydande sätt påverkat eller styrt händelseför-

loppet. En sådan påverkan bör kunna ske såväl genom handgriplig aktivitet från personens 

sida som genom muntliga anvisningar i form av t.ex. framförande av önskemål, övertalning 

eller hot i syfte att styra hur andra personer agerar.
192 

Person A dömdes således som gärningsman till sexuellt övergrepp mot barn. 

5.2.2.1 Rättsfall efter NJA 2015 s. 501. 

På grund av uttalandet i rubricerat rättsfall, var det sedvanligt efterkommande underinstansers 

uppgift att tolka uttalanden som gjorts i avgörandet. Nedan presenteras två exempel på rättsfall 

som i domskälen hänvisar till NJA 2015 s. 501 som grund för sitt avgörande. På grund av att 

nedan kommande rättsfall inte direkt berörde våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB, och även avser 

avgöranden från hovrätter, kommer en kortare redogörelse av de två avgörandena att presente-

ras. 

                                                           
187 Se domskälen i NJA 2015 s. 501, 4 pt. 
188 Här åsyftas SOU 2016:60. Grunden för relevansen av uttalandet uttrycks bland annat i utredningen på s. 21 

och 229. 
189189 Angående resonemang kring avgörandets påverkan av gällande rätt, se avsnitt 5.2.1.1; Avsnitt 5.2.3.; Se 

även kapitel 6. 
190  Se domskäl i NJA 2015 s. 501, 6 pt. 
191 Se domskäl i NJA 2015 s. 501, 4 pt. sista meningen. 
192 Se domskäl i NJA 2015 s. 501, 9 pt.  
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5.2.2.1.1 Svea hovrätts dom från 2016-04-19 i mål B 1328-16 och B 1911-16 

Målen rörde grov våldtäkt mot barn där två personer, A och B, dömdes för ansvar så som gär-

ningsmän. A hade via Skype uppmanat B, som befann sig på samma plats som C, att utföra en 

våldtäkt. A hade således inte utfört den sexuella handlingen och inte heller fysiskt varit belägen 

på platsen. På grund av att domstolen fastställt att A deltagit i förberedandet, deltagit aktivt före 

och under övergreppen samt i realtid deltagit via Skype, ansåg domstolen att de tillsammans 

och i samråd utfört våldtäkten och både A och B dömdes således så som gärningsmän.193 

5.2.2.1.2 Svea hovrätts dom från 2016-06-16 i mål B 3195-16 

I målet stod tre personer åtalade för bland annat grov våldtäkt mot barn. I de olika händelserna 

som stod för de olika åtalspunkterna så hade någon eller alla personerna vid tillfällena fysiskt 

genomfört en sexuell handling gentemot målsägande. På grund av att våldtäkten skett mot barn 

krävs därför inget våld eller hot eller annan typ av tvång. Hovrätten dömde samtliga så som 

gärningsmän, och att de tillsammans och i samförstånd utfört de olika våldtäkterna. Hovrätten 

anförde att våldtäkt tidigare betraktats som ett egenhändigt brott och att den synen ändrats ge-

nom följande motivering: 

[…] tidigare års domstolsavgöranden och uttalanden i doktrinen, numera får anses övergiven 

(se t.ex. Svea hovrätts dom 2016-04-19 i målen nr B 1328-16 och B 1911-16 med däri gjorda 

hänvisningar). Det finns således enligt hovrättens mening inte något formellt eller annat hin-

der mot att ett våldtäktsbrott skulle kunna begås i medgärningsmannaskap.194 

Värt att särskilt framhålla, är att hovrättens dom överklagades och prövningstillstånd beviljades 

angående skadeståndets omfattning. HD beslutade således att hovrättens avgörande i övriga 

delar skulle stå fast. 

5.2.3 Egen kommentar 

Frågan gällande huruvida lagtexten under tidens gång har ändrats gällande synen och hur praxis 

senare behandlat brottet är relativt klar i vissa delar. I en stor mängd av de berörda avgörandena, 

har Träskmans festskriftsbidrag refererats till som en anledning till att synen på våldtäktsbrottet 

som ett egenhändigt brott allt mer och mer frångås. Att Träskmans artikel inte skulle haft någon 

inverkan på gällande rätt skulle därför vara väldigt långt ifrån sanningen. Hur stor effekt artikeln 

har haft är däremot oklar. Det framgår tydligt att skrivelsen har föranlett till en viss diskussion 

i praxis, där domstolarna haft en anledning till att ta ställning till hur man ska se våldtäktsbrottet. 

Detta har i de flesta fallen framlett till en dom som till viss del samstämmer med synen som 

Träskman framför i sin skrivelse.  

Fallen där man dömt till medgärningsmannaskap är som framgår i B 3448-11, där de tilltalade 

någon gång under händelseförloppet antingen utfört samlag, alternativt en sexuell handling som 

var jämförlig med samlag. Resonemanget från domstolarna i dessa hänseenden har således varit 

att ett gärningsmannaskap även för en annan person har varit möjlig, då de agerat tillsammans 

och i samförstånd. Däremot hade det inte i något fall presenterat, som det var i B 3448-11, ett 

ställningstagande för ett utvidgat medgärningsmannaskap, där det inte var fastställt vem som 

utfört den sexuella handlingen. Att ponera är dock den starka bevisbördan som råder i straff-

rättsliga ärenden och som i avsnitt 2.2.1.2 framställdes så ska det vid osäkerhet av medgärnings-

mannaskap dömas till den tilltalades fördel. Detta berördes dock till viss del i B 1671-12 och B 

1809-12, där gärningsmannen dömdes för medgärningsmannaskap för den andra personens 

handlande, trots att personen i fråga inte utfört en sexuell handling som i våldtäktsbestämmelsen 

                                                           
193 Se Svea hovrätts dom från 2016-04-19 i mål B 1328-16 och B 1911-16, s. 6; I domskälen till domen hänvisas 

grunden för avgörandet till bl. a. NJA 2015 s. 501.  
194 Se Svea hovrätts dom från 2016-06-16 i mål B 3195-16, s. 8. 
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skulle utföra en våldtäkt. Personen i förevarande fall, hade dock försökt utföra en sådan sexuell 

handling.  

Sammanfattningsvis har domstolen i vissa av fallen gjort avsteg från våldtäktsbrottens egen-

händighet, men domstolarna har aldrig helt övergett egenhändigheten och behandlat det helt 

som ett annat sammansatt brott som exempelvis rån, och således tillämpat sedvanliga medver-

kansregler som presenterats i avsnitt 2. Detta tyder på en viss osäkerhet från domstolarna vid 

rättstillämpningen. Samt i andra fall har man uttryckt en motsättning att ens avstå till någon del 

från egenhändigheten. 

I NJA 2015 s. 501 uttrycker domstolen, som ovan citerat, att man från förarbetet till lagen tolkar 

att ”man öppnat ett frångående” från kravet på egenhändighet vid sexualbrott. Detta uttalande 

från HD kan dock kritiseras då man i förarbetet endast utvidgat denna möjlighet att gärnings-

mannen inte själv fysiskt utför den sexuella handlingen. Att uttrycka sig så generellt som att 

denna möjlighet har öppnats för ”sexualbrotten” borde tolkas med viss försiktighet. Ett preju-

dikats värde är en stor tolkningsfråga om ärendets bredd och hur precist domstolen har uttalat 

sig, och om detta anses befogat och efterföljs av andra instanser. Hovrättsavgöranden som pre-

senterades efter NJA 2015 s. 501 har dock uttryckt sig tydligt i frågan och anser inte våldtäkt 

som ett egenhändigt brott då gärningsmannen inte självt behöver utföra straffbudets rekvisit. 

Båda efterföljande fallen berörde dock våldtäkt mot barn, det ena på distans och det andra fy-

siskt. I frågan om våldtäkt mot barn ska ses som ett egenhändigt brott, där därför med större 

säkerhet behandlad än hur våldtäkt enligt 6 kap. 1 § ska ses och behandlas. 

 I SOU 2016:60 uttrycktes en viss försiktighet vid tolkningen av NJA 2015 s. 501 prejudikat-

värde vid samtliga brott enligt brottsbalkens 6 kap. Detta grundar sig i att domstolen uttalar sig 

i sammanhanget där ett övergrepp skett på distans och inget angående hur brottet ska behandlas 

i medverkan. Motsägelsefullt uttalas i utredningen, SOU 2016:60, att avgörandet ligger till 

grund för att sexualbrott inte längre anses som ett egenhändigt.195 Det hade därför varit ett vik-

tigt ställningstagande från de som utformat utredningen att mer motivera sin tolkning av fallet. 

Detta kan däremot ses som rättstillämpningens uppgift vilket medfört till en mer sparsamt ut-

tryckt motivering till tolkningen av fallet. 

Synen på hur man i praxis tolkat gällande rätt, vid våldtäktsbrottets karaktär så som egenhändigt 

brott, har ändrats och hänvisningar sker i rättsfallen till förarbeten från framförallt 2005 års 

reform, Träskmans artikel och tidigare avgöranden där en ändrad syn till våldtäktsbrottet har 

förespråkats. I ovan presenterade avgöranden var den straffbara gärningen först av betydelse, 

efter detta var endast ett mindre krav på att tidigare uppfyllt, eller nästan uppfyllt kravet på den 

sexuella handlingen, vilket utgjorde den straffbara gärningen. Enligt min mening bekräftas att 

det abstrakta skyddsvärdet våldtäktsbestämmelsen har får en allt större betydelse. I de senaste 

avgörandena efter NJA 2015 s. 501 har dock domstolen gjort ett tydligt ställningstagande till 

att våldtäkt inte längre kräver ett egenhändigt handlande från en viss person. På grund av att 

avgörandena berör fall där det sker en våldtäkt mot barn bör dock en viss försiktighet tas från 

att dra allt för generella ställningstaganden. Däremot kan inte dessa avgöranden ignoreras helt 

och uttalanden från domstolens tolkning av begreppen i NJA 2015 s. 501 borde användas vid 

användningen vid tolkningen av våldtäktsbrottets karaktär som ett egenhändigt brott.  

  

                                                           
195 Se slutet av avsnitt 5.2. 
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5.3 Utvecklingen av våldtäktsbrottets egenhändighet i doktrin 

Det kan nu konstateras att det till viss del i lagtextarbetet, och i praxis, har behandlat frågan om 

våldtäktsbrottets egenhändighet. Det har även skett utveckling från och med år 2004, som går 

ifrån synen om att våldtäktsbrottet ska ses och behandlas som ett egenhändigt brott. En tydlig 

vägledning med ett tydliggörande av vilka förutsättningar som fordras m.m. för att dömas som 

gärningsman, medgärningsman eller medverkande återfinns dock inte. Detta påkallar även en 

vidare granskning av med hjälp av doktrinen. 

I följande avsnitt kommer således utvecklingen från de olika författarna som presenterades av 

Träskmans att presenteras. Redogörelsen för författarnas ståndpunkt ska visa deras mer nuva-

rande syn på våldtäktsbrottet. Erik Svensson och Clas Lernestedt, presenteras ytterligare i föl-

jande avsnitt. Doktrinen är som innan nämnt väldigt sparsam med uttalanden om egenhändiga 

brott och författarnas åsikter är av relevans för att spegla utvecklingen i doktrinen. 

För att tydliggöra de olika författarnas åsikter i ämnet på optimalt sätt presenteras författarna 

var för sig. Den kronologiska ordningen kommer att följas inom presentationen av respektive 

författare och en tidsmässig ordning ska försöka hållas med år 2004 som utgångspunkt. 

5.3.1 Nils Jareborg, Sandra Friberg, Petter Asp och Magnus Ulväng 

Nils Jareborg har inte publicerat en nyare upplaga av Allmän kriminalrätt. Han har således inte 

i självständig litteratur uttryckt någon ändrad åsikt angående egenhändiga bott, och speciellt 

våldtäktsbrottet.  

Däremot uttrycker Jareborg tillsammans med ovan rubricerade författare196, en tveksamhet till 

att våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st. ska fortsätta ses som ett egenhändigt brott. De menar att 

ordalydelsen i våldtäktsbestämmelsens första stycke inte förutsätter att den personen som 

tvingar, och den personen som utför den sexuella handlingen, behöver vara samma. Man bortser 

alltså helt från skyddsintresset. Att endast se till bestämmelsens ordalydelse är något som Ja-

reborg tidigare framfört vara det som utgör om ett brott ska behandlas som ett egenhändig eller 

inte.197 De anser dock att ordalydelsen i våldtäktsbestämmelsens andra stycke ger mer skäl till 

att brottet ska behandlas som ett egenhändigt brott.198  

I boken ”Kriminalrättens grunder” beskrivs ”vissa av sexualbrotten i 6 kap.” så som egenhän-

diga brott. Anledningen torde grunda sig i att de olika sexualbrotten i 6 kap. BrB har olika 

formuleringar, vilket motiverar till skilda bedömningar av brottets egenhändighet genom be-

stämmelsens ordalydelse.199 

Ett anmärkningsvärt tillägg från Jareborg m.fl. i sin litteratur är att de ifrågasätter debatten som 

har skapats angående huruvida våldtäktsbrottet ska ses som egenhändigt brott eller inte. De 

menar på att det inte i praktiken får någon större betydelse. På grund av att en person inte kan 

anses vara ansvarig så som gärningsman kan denne i regel ses som ansvarig för medhjälp, al-

ternativt anstiftan.200 

5.3.1.1 Egen kommentar 

Jareborg m.fl. kan tyckas framföra den mest strikta synen på uppdelningen och behandlingen 

av ett egenhändigt brott. De utvecklar dock inte sitt resonemang gällande ett egenhändigt brotts 

uppkomst. Det som framgår är om ett straffbuds ordalydelse endast ger upphov till att en person 

                                                           
196 Detta görs genom böckerna: Jareborg m.fl., Brotten mot person; Kriminalrättens grunder. 
197 Jareborg m.fl., Brotten mot person, s. 118. 
198 Jareborg m.fl., Brotten mot person, s. 118. 
199 Kriminalrättens grunder, s. 432.  
200 Jareborg, Brotten mot person, s. 118; Se konstruktionen av medverkansgärning och medverkansobjekt i av-

snitt 2.2.3; se avsnitt 5.1 gällande ett liknande uttalande från utredningen SOU 2010:71.  
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kan utföra samtliga rekvisit i bestämmelsen, är det att betrakta som ett egenhändigt brott. An-

ledningen till varför lagstiftaren valt att till en början formulera straffbudet på så vis att ett 

egenhändigt krav uppställs, lämnas dessvärre obesvarad från författarna. Den tydliga stånd-

punkten från Jareborg m.fl. kan med stor sannolikhet grunda sig i argument om det ovan pre-

senterade analogiförbudet som föranleder till en viss restriktion till hur extensiv en tolkning är 

möjlig vid en ordalagstolkning av ett straffbud.  

5.3.2 Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg 

Suzanne Wennberg uttalade redan år 2002 vid Nordiska juristmötet att, som vid rån, borde 

medgärningsmannaskap vara möjligt.201 

År 2005 släpptes Madeleine och Suzanne 7:e upplaga av boken ”Straffansvar”. I den 7:e upp-

lagan nämns sexualbrotten så som egenhändiga brott. Även ett uttalande om att vissa brott är 

utformade vilket gör att det är ”[…] naturligt att tänka sig en enda som uppfyller brottsrekvisi-

ten[…] [som exempelvis att] en våldtäktsman utövar sexuellt umgänge”. De skriver även här, 

som de tidigare anfört, att dömas som gärningsman vid egenhändiga brott krävs att gärnings-

mannen bokstavligen utfört gärningen. I texten utdömer man även möjligheten till utvidgat gär-

ningsmannaskap vid egenhändiga brott, vilket enligt dem innefattar medelbart och konverterat 

gärningsmannaskap.  

I den 8:e upplagan som publicerades år 2009 är lydelsen i sig väldigt identisk med föregående 

upplaga. Här tas dock inte sexualbrotten upp som exempel på brott som är egenhändiga. Även 

i denna upplaga202 nämns våldtäktsbrottet i ett exempel som skulle belysa att det mellan parterna 

ska finnas ett samförstånd, uttalandet riktar sig dock åt rån, som skulle bli tillämpligt eftersom 

det rör sig om ett våldsutövande och ett tillgripande av pengar: ”[m]edgärningsmannaskap fö-

religger inte, om någon utnyttjar en redan uppkommen situation, t.ex. stjäl pengar från ett offer 

för annans våldtäkt”.203 Varken Leijonhufvud eller Wennbergs direkta åsikt angående våld-

täktsbrottets karaktär så som egenhändigt brott har dock gjorts. I den 9:e upplagan som publi-

cerades år 2015 har inga ändringar gjorts angående ovan presenterade ändringar.204 

Leijonhufvud har sedan länge varit engagerad i sexualbrotten och kvinnans rätt vid dessa brott. 

I boken ”Svensk sexualbrottslag”205granskar hon de olika ändringarna och reformerna som skett 

inom sexualbrottslagstiftningen med ett kvinnoperspektiv. I boken driver hon en argumentat-

ionslinje där den sexuella integriteten, oavsett kön, ska tillgodoses i lagen. Våldtäktsbrottets 

karaktär såsom egenhändigt brott tas dock inte upp direkt i boken eftersom samtyckesfrågan 

tycks vara det mest väsentliga enligt henne för att tillgodose den sexuella integriteten.206 I sen-

aste lagkommentaren till BrB har Wennberg, som ansvarig för kapitel sex (6), m.fl. (bl. a. 

Leijonhufvud och Träskman) anfört att ett medgärningsmannaskap borde vara möjligt vid våld-

täkt. De anförde följande: 

Flera personer bör rimligen kunna dömas för att de gemensamt och i samförstånd genomfört 

en våldtäkt. De handlar då i s.k. medgärningsmannaskap[…]. Det finns dock knappast några 

argument som talar för att flera personer kan dömas för ett rån som utförts gemensamt och i 

samförstånd, men inte för att de på motsvarande sätt genomfört en våldtäkt.207  

                                                           
201 Wennberg, Tillsammans och i samförstånd. s. 616. 
202 Exemplet återfinns även i Leijonhufvud & Wennberg, 7:e uppl., s. 125 f. 
203 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 8:e uppl., s. 129. 
204 Jfr Leijonhufvud & Wennberg Straffansvar, s. 149 ff. 
205 Här åsyftas boken Leijonhufvud, Svensk sexualbrottslag. 
206 Leijonhufvud, Svensk sexualbrottslag, se exempelvis s. 11 f. 
207 Brottsbalken, en kommentar, del 1, 6:1 BrB s. 10. 
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5.3.2.1 Egen kommentar 

Uttalandet vid det Nordiska juristmötet från Wennberg står dessvärre utan någon speciell hän-

visad grund. Det ända som framförs är jämförelsen med medgärningsmannaskap vid rån och 

att Wennberg inte anser att någon skillnad borde göras vid våldtäkt. Här tas dock en relativt 

klar inställning till att medgärningsmannaskap ska vara möjligt vid våldtäktsbrottet och, gör 

därför avsteg från den tidigare synen på våldtäktsbrottets egenhändighet. Som ovan anfört är 

det däremot oklart om Leijonhufvud och Wennberg har sett våldtäktsbrottet som ett egenhän-

digt brott, eller om dem i sin litteratur försökt spegla den gemeneuppfattningen av gällande rätt, 

eftersom deras böcker oftast har karaktären som en lärobok. Angående Leijonhufvuds syn kan 

ett ställningstagande som hennes bok ”Svensk sexualbrottslag” ses som att Leijonhufvud syftar 

till att det föråldrade skyddsintresset ska bortses, och en tämligen adekvat följd av detta torde 

leda till en bortgående syn från våldtäktsbrottet som ett egenhändigt brott. Deras nuvarande 

uppfattning får däremot anses stå relativt klar, i vart fall huruvida våldtäktsbrottet ska behand-

las, efter ovan citerat uttalande från lagkommentaren. 

5.3.3 Claes Lernestedt 

I en nyhetsartikel på Karnov publicerar Claes Lernestedt år 2012 en artikel som behandlar våld-

täktsbrottets karaktär så som egenhändigt brott. Anledningen till artikeln var en slags reaktion 

efter Göta hovrätt avkunnade dom i mål B 3448-11. 

Claes Lernestedt anser, efter en analys av hovrättsavgöranden208, att ”[…] våldtäkt nog i dag 

inte längre fullständigt betraktas som ett egenhändigt brott: under vissa förutsättningar kan den 

som tidigare skulle ha ådömts medhjälparansvar i stället ådömas ansvar som gärningsman”.209 

Lernestedt för dock vidare resonemanget att det som framkommit genom praxis är allt för brist-

fälligt eftersom förutsättningarna för när egenhändigheten ska anses vara övergiven, eller inte, 

är oklar. Lernestedts ståndpunkt är relativt klar efter artikeln. Han framför att våldtäkt inte ska 

betraktas som ett egenhändigt brott och således att medverkansläran ska tillämpas ”rakt av”.210 

Lernestedt anser: 

[…][Att domstolarna inte är] beredda att fullt ut överge egenhändighetstänkandet till förmån 

för helt ’vanliga’ medverkansregler vid våldtäktsbrottet. Det verkar krävas ett slags ’plus’: 

att personens agerande i vart fall befinner sig ’nära’ den sexuella komponent som krävs (an-

tingen så att den i ett tidigare skede har genomfört något mot offret som faktiskt uppfyllde 

den sexuella komponenten enligt BrB 6:1, eller så att den i vart fall har genomfört något 

sexuellt mot offret, även om det inte kvalificerar enligt BrB 6:1). Den ståndpunkt som skulle 

innebära ett accepterande fullt ut av ’vanliga’ medverkansregler i relation till BrB 6:1– att 

den som ’bara’ utövat tvång, utan att ha utfört några som helst sexuella handlingar, i princip 

också skulle kunna ådömas medgärningsmannaansvar – har inte förts fram på ett klart sätt.211 

5.3.3.1 Egen kommentar 

Lernestedt tycks helt samstämma med Träskmans framförda syn gällande våldtäktsbrottets 

egenhändighet. Lernestedt fick dock en handfull fler rättsfall att granska, vilket vidare föran-

ledde till samma ställningstagande som presenterats gällande praxis utveckling i förevarande 

framställning. Huruvida Lernestedt grundar sin vida tolkning av straffbudets lydelse, där endast 

det kvalificerade rekvisitet behöver vara uppfyllt, ges endast en förklaring om det menade 

skyddsintresset. Jag anser dock inte att Lernestedt bemöter argumentet om den strikta ordaly-

delse tolkning som Jareborg m.fl. förfäktar. Ett ytterligare resonemang kring varför ordalydel-

sen inte har lika stor inverkan som det bakomliggande skyddsintresset har lämnats därhän av 

                                                           
208 Ovan genomgångna: RH 2004:58; Svea hovrätts dom från 2011-02-22 i mål B 10324-10; Göta hovrätts dom 

från 2012-03-07 i mål B 3448-11; Hovrätten för Västra Sverige dom från 2012-04-13 i målen B 1671-12 och B 

1809-12. 
209 Lernestedt, s. 2 ff. 
210 Lernestedt, s. 5. 
211 Lernestedt, s. 5. 
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Lernestedt. Om detta gjordes medvetet eller inte går inte att svara på utan att dra allt för speku-

lativa slutsatser. Däremot kan det konstateras att Lernestedt är väldigt positivt inställd för en 

mer öppen tolkning av karaktäriseringen av egenhändiga brott. Han tycks även generellt stå 

väldigt kritisk till uppdelningen av egenhändiga brott.212 

5.3.4 Erik Svensson 

I en relativt nyligen avlagd avhandling behandlar Erik Svensson hur gärningsmannaskap till-

lämpas när flera personer är deltagande i ett brott. I denna avhandling presenterar Erik Svens-

son, summariskt, sin syn på huruvida ett brott anses som egenhändigt och om medgärnings-

mannaskap ska vara möjligt vid egenhändiga brott. Han uttalar sig även specifikt om våldtäkts-

brottets karaktär som ett egenhändigt brott. Svensson konstaterar, även han, att den svenska 

doktrinen är sparsam vid uttalanden angående egenhändiga brott. Doktrinen anser att uppdel-

ningen av egenhändiga brott är delvis av tradition, vilket Svensson ställer sig tveksam till. Han 

refererar däremot till definitionen som uttrycks av Jareborg, där straffbudets lydelse kräver ett 

visst agerande från gärningsmannen.213 Svensson förfäktar att ett brott är att betrakta, och be-

handla, som ett egenhändigt brott, om det vid tolkningen av ordalydelsen framgår att ”[…] ett 

särskilt subjekt utför något som i en viss situation endast kan utföras av detta särskilda sub-

jekt”.214 Han anger även vissa exempel på egenhändiga brott där detta framgår, så som vid 

tvegifte enligt 7 kap. 1 § BrB och mened enligt 15 kap. 1 § BrB.215    

Svensson bemöter även argumentet som Träskman för angående innebörden av skyddsintresset 

för ett egenhändigt brott. Svensson anser att teorin om att tillämpa skyddsintresset för ett brott 

och att detta kan leda till att ett brott ses som ett egenhändigt, som Träskman infogat från tysk 

rätt, inte är hållbar i svensk rätt. Han anser att egenhändigheten av ett brott enbart framkommer 

av en tolkning av straffbudets ordalydelse, inte från något annat bakomliggande skyddsin-

tresse.216 Efter Svensson har presenterat sin syn på egenhändiga brott i allmänhet, belyser han 

dock problematiken vid andra brottstyper där det inte står lika klart att endast en person kan 

utföra rekvisiten i straffbudet genom dess ordalydelse. Han nämner i detta sammanhang våld-

täktsbrottet. Angående hans syn på våldtäktsbrottets karaktär såsom ett egenhändigt brott eller 

inte, framgår dessvärre inte med någon vidare förklaring. Han beskriver endast att bestämmel-

sen är svårtolkad och att det är nästintill oundvikligt att det uppkommer gränsfall.217 

5.4 Egen kommentar 

Svensson är den enda presenterade författaren som uttryckligen uttalar att medgärningsmanna-

skap, i någon form, är utesluten vid egenhändiga brott.218 Det Svensson anför är den synpunkt 

som Jareborg m.fl. redan anfört, vilket således innebär en restriktiv inställning till ordalydelsen 

av en lagbestämmelse. I det fall lagbestämmelsens rekvisit enbart kan utföras av en person så 

ska det brottet ses som ett egenhändigt brott. Deras ändrade syn på våldtäktsbrottet har således 

skett genom att bestämmelsens formulering har ändrats. Jag anser dock att anledningen till att 

man valt att formulera ett straffbud så som ett egenhändigt brott bortses från Svensson. Frågan 

varför lagstiftaren har konstruerat straffbudet som ett egenhändigt brott besvaras inte närmare 

av Svensson. Hans nuvarande ställning till våldtäktsbrottets egenhändighet grundar sig i vad 

straffbudets ordalydelse medger, vilket han anför att första stycket medger medgärningsmanna-

skap och det andra stycket inte gör det. För att ändra Svenssons syn gällande våldtäktsbrottets 

                                                           
212 Är åsyftas uttalandet i Lernestedt, Katedralen, s. 115 not 88 och 89. 
213 Angående detta stycke, se Svensson, s.162 f. 
214 Svensson, s. 162 f. 
215 Svensson, s. 163. 
216 Svensson, s. 162 f. not 471. 
217 Svensson, s. 163 not 472. 
218 Se tidigare hänvisning till Svensson, s. 164.; Jfr Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 275, som tycks 

mena detsamma men som inte uttryckligen yttrar sig i frågan. 
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egenhändighet tycks endast en omformulering av straffbudet vara möjlig. Svenssons kritik 

gentemot Träskmans jämförelse med den tyska rätten genom Roxin är, å ena sidan väldigt väl-

grundad eftersom han för ett resonemang att Roxin gör en fråga av en s.k. icke-fråga. Hela 

kritiken är dock å andra sidan helt grundad i hans egengjorda analys inom området om medel-

bart gärningsmannaskap. Detta kan tyckas utgöra ett någorlunda kraftlöst argument. Däremot 

anser jag att Svenssons linje gällande kritiken han anför angående det diffusa begreppet ”utvid-

gat gärningsmannaskap”, och dess behov av ett förtydligande är välgrundad.   
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6. Avslutande kommentar  

6.1  Ett egenhändigt brotts särställning  
Både doktrinen och de i rättstillämpningen verkar tämligen enig att ett egenhändigt brott får en 

viss särställning vid utdömande av ett utvidgat gärningsmannaskap. Däremot har stora delar av 

praxis och de i doktrinen sett ett ordinärt medgärningsmannaskap som en möjlighet vid egen-

händiga brott där gärningsmannen uppfyllt det kvalificerade rekvisitet. Ett beaktande av orda-

lydelsen till brottsbestämmelsen görs för att upprätthålla legalitetsprincipen, däremot anses be-

stämmelsens skyddsintresse ha en viss betydelse vid tolkningen av ordalydelsen. Utan att fast-

ställa det intresse som brottsbestämmelsen avser att skydda kan inte det kvalificerade rekvisitet 

identifieras. 

Jareborg m.fl., Svensson och en mindre del av rättstillämpningen219 är dock av åsikten att i det 

fall ett brott ska betraktas som egenhändigt krävs det genom ordalydelsen av lagbestämmelsen 

ett specifikt handlande från en person för att utdömas som gärningsman. Detta menas både med 

tolkning av litteratur uttalanden från Jareborg m.fl., praxis220 och Svensson, att ett egenhändigt 

brott inte kan begås av flera personer. Skyddsintresset, traditionsenlig hantering o.s.v. ska där-

för inte vägas in i uppdelningen av om ett brott är egenhändigt eller inte. 

Gällande huruvida Jareborg m.fl. anser att ett gärningsmannaskap i strikt mening kan utföras 

genom ett handlande som utgör ett ordinärt medgärningsmannaskap, där flera tillsammans har 

uppfyllt rekvisiten, avgränsar således dock ett ordinärt medgärningsmannaskap vid egenhän-

diga brott på grund av deras definition av ett egenhändigt brott. Svensson är den enda som anför 

tydligt att medgärningsmannaskap över huvud taget inte ska vara möjligt vid egenhändiga brott. 

Svensson tycks grunda sin uppfattning av Jareborg m.fl.:s resonemang angående straffbudets 

ordalydelse och krav att endast en person kan utföra det som anges i bestämmelsen. Den delade 

uppfattningen av vad som innefattas i utvidgat medgärningsmannaskap leder därför inte till 

något anmärkningsvärt problem gällande ett egenhändigt brotts särställning vid medverkansan-

svar. Däremot uppstår problem vid gränsdragningen om en person ska utses som gärningsman, 

medgärningsman eller främjare. Vid bedömningen om huruvida någon ska ådömas ansvar för 

ett egenhändigt brott står däremot klar i detta hänseende, även fast definitionen av utvidgat 

gärningsmannaskap inte har en tydlig definition.  

Ett egenhändigt brotts särställning verkar i presenterad praxis vara i linje med bl.a. Träskman 

och Lernestedt uppfattning. Den är således som så att ett (med)gärningsmannaskap är möjligt 

vid egenhändiga brott om (med)gärningsmannen har utfört det kvalificerade rekvisitet för ett 

straffbud. 

6.2 Uppdelningen av ett egenhändigt brott 

Angående synen om vad som utgör ett egenhändigt brott kan vissa delar konstateras. Uppdel-

ningen av egenhändiga brott har till viss del skett av tradition. Detta hänvisas och refereras till 

frekvent i både doktrin och praxis. Svensson tycks vara den enda som uttryckligen sätter sig 

emot detta. Däremot hur och i vilket sammanhang det av tradition framkom att man valt att 

karaktärisera ett brott som ett egenhändigt är oklart.  

Ingen tycks heller vara av en annan uppfattning än den framförda från Strahl, senare Jareborg, 

och sist Svensson, att det vid ett egenhändigt brott krävs ett visst agerande från en person genom 

straffbudets ordalydelse. Däremot huruvida strikt denna ordalagstolkning ska ske, kan ses som 

tämligen oklar. 

                                                           
219 Här åsyftas exempelvis SOU 2010:71;Till viss del NJA 2015 s. 501. 
220 Här åsyftas särskilt Göta hovrätts dom från 2012-03-07 i B 3448-11. 
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Jareborg m.fl. och Svensson anser att det uteslutande rör sig, vid kategoriseringen av egenhän-

diga brott, om straffbudets ordalydelse. Ordalydelsen ställer vissa krav på ett subjekt som endast 

det subjektet kan uppfylla vid en viss situation. I det fall ett straffbud inte är utformat på detta 

sätt är inte brottet att betrakta som ett egenhändigt brott.  

Träskman anför dock argumentationen kring kopplingen till den tyska rätten och Roxins syn på 

uppdelningen i det rättssystemet. Träskman, Lernestedt, övervägande delen av presenterade av-

göranden från hovrätten, samt Leijonhufvud och även tidigt Wennberg, tycks förfäkta att ett 

visst intresse skyddas av bestämmelsen och att karaktären av egenhändighet därför har byggts 

upp. I hovrättsavgöranden inom området hänvisar domstolen till den ”straffbara gärningen” i 

straffbudet. Den ”straffbara gärningen” i det sammanhanget är bl. a. det Träskman och Ler-

nestedt benämner så som det ”kvalificerade rekvisitet”, dvs. det rekvisit som i bestämmelsen 

får anses utgöra det mest centrala för kriminaliseringen.  Denna gärning skyddar det värde som 

straffbudet avser att skydda: bestämmelsens skyddsintresse. Utan att göra en bedömning gäl-

lande bestämmelsens skyddsintresse torde inte ett kvalificerat rekvisit kunna utses. Enligt min 

mening anser de i rättstillämpningen att skyddsintresset för straffbudet är av väsentlig bety-

delse. Även i förarbeten har man uttryckt en ändrad syn på våldtäktsbrottet egenhändighet på 

grund av det ändrade skyddsintresset. En väldigt sparsam vägledning har dock återfunnits i 

förarbeten. Avsaknaden av uttalanden inom området kan ses som ett ställningstagande, från 

lagstiftaren, om att vidare utveckling bör ske genom rättstillämpningen av domstolsväsendet. 

Uppdelningen av egenhändiga brott är av det anförda därför oklar.  

Rättstillämpningen utgår däremot alltid ifrån ordalydelsen. Om denna inte på något sätt inrym-

mer en möjlighet till ett ansvar kan således ett ansvar inte utdömas. Däremot har tolkningen 

enligt min mening gjorts av ett straffbud i ljuset av bestämmelsens bakomliggande skyddsin-

tresse. Vad som påverkar uppdelningen torde således vara dels av tradition och dels av bestäm-

melsens skyddsintresse. Detta kan dock inte genom en tolkning strida mot de stränga legalitets-

krav som föreligger vid brottmål. En tolkning av ordalydelsen kan enligt min mening göras, 

och ska göras restriktiv. Däremot anser jag, inte lika strängt som Jareborg m.fl. och Svensson, 

att detta inte är det enda som innefattas vid kategoriseringen och således uppdelningen av ett 

egenhändigt brott. Ordalydelsen går inte att bortse, däremot går inte heller att bortse att det 

bakomliggande skyddsintresset har genom många avgörande visats ha en stor betydelse vid 

behandlingen av ett egenhändigt brott. I det fall ett skyddsintresse kan kränkas av fler än en viss 

person, borde kategoriseringen av brottet som egenhändigt bortses. 

I SOU 2010:71 togs det ställning till huruvida det andra stycket i våldtäktsbrottet skulle anses 

som egenhändigt.221 I utredningen ansågs att det andra stycket i våldtäktsbestämmelsen skulle 

ses som egenhändigt på grund av ordalydelsen, men även att uppdelningen saknade praktisk 

betydelse eftersom att straffet ändå kunde bli lika strängt för såväl en gärningsman som för en 

främjare. Att inte anse att ett brott är egenhändigt på grund av att ordalydelsen inte ger utrymme 

för en sådan tolkning är ett redan anfört argument. Att rubriceringen av brottet inte har någon 

praktisk betydelse står jag däremot tämligen skeptisk till. På grund av att utvidgat medgärnings-

mannaskap inte är möjligt blir det därför fråga om ansvar så som en gärningsman eller med-

hjälpare vid ett främjande av ett egenhändigt brott. Ett tämligen starkt motargument är att kon-

struktionen av medverkansgärningen kräver ett medverkansobjekt. Utan konstruktionen av ett 

medverkansobjekt kan således inte en medverkansgärning skapas. Det kan även argumenteras 

med ett brottsofferperspektiv, vilket kan grunda sig i det i uppsatsens angivna exempel där 

brottets rubricering hade betydelse för brottsoffret.222 Vilken typ av ansvar som ådöms den eller 

                                                           
221 Se avsnitt 5.1. 
222 Se avsnitt 4.1. 
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de tilltalade har därför en betydelse för brottsoffret för att få en viss upprättelse. Ett annat argu-

ment som tycks föreligga är att det utdömda straffet för en främjare kan resultera i ett strängare 

eller lika strängt straff än för den som döms som gärningsman. Detta på grund av att bedöm-

ningen görs utifrån gärningsmannen eller främjarens uppsåt. Ett viktigt tillägg i argumentat-

ionen är dock att bara på grund av att möjlighet finns, behöver detta inte betyda att det i prakti-

ken sker frekvent eller i stor omfattning. Att en främjare till ett brott vanligen skulle utdömas 

för minst ett lika strängt straff som gärningsmannen är för mig svårt att ta till som ett stående 

argument. Uppdelningen av egenhändiga brott har således enligt min mening en praktisk bety-

delse och innebär, som ovan presenterat, en särställning i medverkansansvaret, framförallt vid 

medgärningsmannaskap. 

6.3 Nuvarande synen på våldtäktsbrottets egenhändighet 
Enligt min mening är Leijonhufvud, Wennberg, Träskman och Lernestedt av huvudsakligen 

samma åsikt. Leijonhufvud och Wennberg har dock inte i klartext uttryckt att våldtäktsbrottet 

inte ska ses som ett egenhändigt brott. De har däremot uttryckt att ett medgärningsmannaskap 

borde vara möjligt vid våldtäkt, precis som vid rån, som vilket sammansatt brott som helst, och 

där till hänförliga regler om gärningsmannaskap och medverkan. Detta torde tolkas att de är av 

uppfattningen, som Träskman och Lernestedt, att våldtäktsbrottet inte ska ses som ett egenhän-

digt brott. 

Jarebrog m.fl. uttrycker efter en viss tid att första stycket av våldtäktsbestämmelsen inte borde 

ses som ett egenhändigt brott. De anser däremot att det andra stycket inte är formulerat på sådant 

vis att en ändrad syn av våldtäktsbrottets egenhändighet är påkallad. De anser därför att våldtäkt 

genom andra stycket fortfarande bör ha en egenhändig karaktär eftersom bestämmelsens orda-

lydelse endast medger ett handlande från en person. 

Majoriteten av de i uppsatsen presenterade hovrättsavgörandena tycks dock, som Träskman 

förfäktar, inte tillfullo behandla våldtäktsbrottet som ett egenhändigt brott. Det är till övervä-

gande del en person som döms för medgärningsmannaskap för en annans handlande, där per-

sonen tidigare utfört det kvalificerade rekvisitet. I B 1671-12 och B 1809-12 frångicks däremot 

detta. Anmärkningsvärt i fallen var att den tilltalade i varje fall antingen hade uppfyllt det kva-

lificerade rekvisitet själv eller var väldigt nära att uppfylla rekvisitet själv. En sexuell handling 

hade således utförts, även fast den inte som en isolerad händelse kunde jämföras med en sådan 

handling som fordras för att utgöra en våldtäkt. Domstolarna tycks inte, som Lernestedt fram-

för, vara beredda på att tillfullo överge egenhändigheten och helt applicera en sedvanlig be-

handling av medgärningsmannaskap vid våldtäktsbrottet. I samtliga avgöranden har personen i 

en viss grad, utfört en sexuell handling. Ingen ledning har heller tagits fram genom ett klargö-

rande för under vilka förutsättningar en person kan dömas som medgärningsman vid våldtäkt.  

Avgörandet från HD ger däremot ett tydligt ställningstagande att egenhändigheten ska överges 

vid vissa sexualbrott i 6 kap. BrB. Som tidigare angetts understryks en försiktighet att dra några 

för generella slutsatser angående domstolens uttalande. Frågan gällde inte våldtäkt som den är 

formulerad i 6 kap. 1 § BrB. Domstolen gör däremot en ordalydelsetolkning av lagen och finner 

även viss ledning i förarbeten gällande begrepp som finns i våldtäktsbestämmelsen. Något gäl-

lande bestämmelsens skyddsintresse anges däremot inte. Att man i SOU 2016:60 senare ut-

trycker att våldtäkt inte längre ska ses som ett egenhändigt brott, kan inte heller vid utrednings-

stadiet ses som gällande rätt. En antydan till ändring finns dock och om ändringen sker av be-

stämmelsens ordalydelse i den riktning som utredningen föreslagit talar mycket för ett totalt 

avstamp från att våldtäktsbrottet ska ses och behandlas som ett egenhändigt brott. Våldtäkts-

brottets nuvarande karaktär som egenhändigt eller inte är således väldigt oklar. Behandling av 

brottet och utvecklingen av synen på brottet är på väg från att brottet ska ses och behandlas som 

ett egenhändigt brott. Däremot den nuvarande synen av våldtäktsbrottets första stycke tycks 



51 
 

övervägande delen av doktrinen anse inte utgöra ett egenhändigt brott. Den rådande nuvarande 

synen på våldtäktsbrottets karaktär som ett egenhändigt brott är således delad, men övervägande 

delen av doktrinen verkar välkomnande till att första stycket av våldtäktsbestämmelsen inte 

ställer ett egenhändigt krav. Genom NJA 2015 s. 501 tolkning av ordet ”genomför” och att den 

”sexuella handlingen” inte har ett direkt egenhändigt krav, skulle en mer uppdaterad syn av 

doktrinen vara av intresse gällande deras syn på det andra styckets egenhändighetskrav. 

På grund av att HD:s tolkning innefattade begrepp som även återfinns i våldtäktsbrottet finns 

en väldigt stor möjlighet till att en annan domstol nu skulle behöva pröva dessa begrepp på 

liknande sätt, om det inte av någon annan anledning är påkallat i fallet. Detta borde föranleda 

till att rättstillämpningen ändå vid framtida tillämpning kommer att ha med sig detta fall som 

underlag vid bedömningen av vad som subsumeras i begreppen. De efterföljande hovrättsav-

görandena som rörde våldtäkt mot barn har helt efterföljt HD:s tolkning. 

Ett rättsläge är däremot inte klart och det finns ingen säker förutsebarhet i att man med säkerhet 

kan bortse från våldtäktsbrottets egenhändighet. Jareborg m.fl. har som tidigare nämnt också 

gjort en tolkning av ordalydelsen till andra stycket av våldtäktsbestämmelsen, vilken innefattar 

de begrepp som HD prövade, men ansåg att det fanns ett krav på egenhändighet. I fallet var det 

även fråga om ett brott på distans, där frågan ytterligare kompliceras vid medgärningsmanna-

skap. Ett avgörande från HD, eller en lagändring, är därför påkallat för att klarlägga våldtäkts-

brottets behandling med hänförliga regler gällande medverkansansvar. 

6.4 Borde våldtäkt i fortsättningen ses som ett egenhändigt brott? 
Ett medverkansansvar är som skolexempel vid ett rån när några ”tillsammans och i samråd” 

utför ett rån, där man blir berövad sin personliga frihet och något av materiellt värde. Att ett 

sådant inte kunnat tillämpas på den situationen när en person hållit fast någon under tiden en 

annan person utfört den sexuella handlingen är för mig en föråldrad rättstillämpning. Den hi-

storiska anledningen och behandlingen av våldtäktsbrottet lämnar jag utan vidare utveckling, 

däremot dess vidhållande står jag kritisk till. Det har ovan konstaterats att synen om att våld-

täktsbrottets egenhändighet frångås allt mer och mer, men inte i sin helt. Det finns för närva-

rande inte heller en tydlig ändring av brottet eller en tydlig vägledning huruvida brottet ska 

behandlas. Det föråldrade förhållningssättet till brottet har sålunda delvis vidhållits, bestäm-

melsen har inte omformulerats och det har inte heller uttalats på ett sådant sätt att kravet om 

egenhändighet bortgåtts, och detta efter ett flertal reformer av sexualbrotten. Lagstiftningspro-

cess och hantering av brottet har enligt min mening tagit för lång tid. 

Av framfört material, anser jag att en tydlig grund finns för att våldtäktsbrottet enligt hela 6 

kap. 1 § ska behandlas som ett ”vanligt” brott. Medverkansläran borde således tillämpas på det 

sätt som idag ses som gällande rätt och rättstillämpningen borde därför inte skilja mellan våld-

täktsbrottet och något annat brott i BrB. Detta skulle därför leda till att såväl ett ordinärt som 

ett utvidgat medgärningsmannaskap skulle tillämpas. Ändringen skulle inte bara innebära en 

större upprättelse för brottsoffret, utan även en förutsebarhet, och enligt min mening, en mer 

korrekt rättstillämpning.  

Ändringen skulle även innebära att konstruktionen av ett medverkanobjekt skulle underlättas. 

Även av samma anledning som medgärningsmannaskapet utvecklades i svensk doktrin kan 

även sådana situationer täckas vid våldtäktsbrott där fokus riktas åt vad man tillsammans utfört 

för otillåten gärning. Detta innefattar även möjligheten att utdöma ansvar för en person som 

främjat gärningen till sådan grad att personen är att anse som gärningsman, verkligen ses och 

döms som en sådan. Möjligheten till att döma personer för en våldtäkt där de tillsammans och 

i samråd har utfört en våldtäkt skulle även innebära en viss förbättring till målsägandes fördel, 
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eftersom bevisningen gällande vem som gjort vad inte får samma betydelse som tidigare. Där-

emot är det självfallet så att ett rättssäkerhetsperspektiv alltid måste finnas. Ändringen är såle-

des inte till för att utdöma så många personer som möjligt, och endast utföra en kollektiv be-

straffning, utan att se på det individuella handlandet, som lett till att man tillsammans har utfört 

något. Däremot finns ingen rimlig anledning till att det skulle ske en särbehandling vid just 

våldtäkt endast på grund av att det enligt rättstradition betraktas som ett egenhändigt brott. 

De i doktrinen som endast tycks ha en avvikande åsikt, är de rättsvetare som förfäktar en sträng 

syn på tolkningen av våldtäktsbrottets ordalydelse, framförallt i paragrafens andra stycke. Detta 

synsätt borde frångås och en tillämpning borde idag göras enligt den utvecklingen som rättstill-

lämpningen tycks gå emot. Ett tydligt avgörande från HD skulle i detta anseende vara efterfrå-

gat och förmånligt för en enhetlig tillämpning. 

I det fall lagtextens utformning står inför en större reform från SOU 2016:60, kan ett tydligt 

ställningstagande göras gällande synen och behandlingen av våldtäktsbrottet i 6 kap. 1 § i fram-

tida förarbetsproducerad text. Ett tydliggörande angående den tillämpning av våldtäktsbrottet 

som ska göras vid medverkansansvar hade varit av stor fördel för framtida rättstillämpning. 

Redan efter Träskman publicerade sin skrift har en antydan till att synsättet på våldtäktsbrottets 

egenhändighet setts som föråldrat. Det har till idag skett en utveckling åt rätt håll, men denna 

hade kunnat förkortas markant med hjälp av tydliga ställningstaganden vid lagstiftningsproces-

sen. Ett ständiga understrykande från de olika reformerna som sexuallagstiftningen gått igenom 

som var till syfte att öka den sexuella integriteten och självbestämmanderätten, har dessvärre 

missat den väsentliga delen att helt radera den ålderdomliga och traditionsbärande behandlingen 

av våldtäktsbrottet. Våldtäktsbrottet borde, enligt min mening, inte setts som ett egenhändigt 

brott redan vid den tiden lagstiftningen tydligt ansåg att skydda en kränkning av den sexuella 

integriteten och självbestämmanderätten. Den framtida rättstillämpningen borde således inte se 

eller behandla våldtäktsbrottet som ett egenhändigt brott, såtillvida, brottet inte avser att skydda 

något som endast kan kränkas av en viss person. 

  



53 
 

Källförteckning  
 

Litteratur 

Asp, Petter; Friberg, Sandra; Jareborg, Nils; Ulväng, Magnus, ”Brotten mot person och för-

mögenhetsbrotten”, 2 uppl., Iustus Förlag AB, Uppsala, 2015, ISBN: 978-91-7678-890-5 [Cit: 

Jareborg m.fl., Brotten mot person]. 

Asp, Petter; Jareborg, Nils; Ulväng, Magnus, ”Kriminalrättens grunder”, 2 uppl. Iustus Förlag 

AB, 2013, ISBN: 978-91-7678-858-5 [Cit: Kriminalrättens grunder]. 

Bernitz, Ulf; Heuman, Lars; Leijonhufvud, Madeleine; Seipel, Peter; Warnling-Nerep, 

Wiweka; Vogel, Hans-Henrich, ”Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder”, 13 

uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, ISBN: 978-91-39-20684-2 [Cit: Bernitz m.fl.]. 

Holmqvist, Lena; Leijonhufvud Madeleine; Träskman, Per Ole; Wennberg, Suzanne, ”Brotts-

balken – en kommentar, Del I (1-12 kap.), Brotten mot allmänheten och staten m.m.”, 7 uppl., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, ISBN: 978-91-39-20673-6 [Cit: Brottsbalken, en 

kommentar, del 1]. 

Holmqvist, Lena; Leijonhufvud Madeleine; Träskman, Per Ole; Wennberg, Suzanne, ”Brotts-

balken – en kommentar, Del II (13-24 kap.), Brotten mot allmänheten och staten m.m.”, 7 

uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, ISBN: 978-91-39-20674-3 [Cit: Brottsbalken, en 

kommentar, del 2]. 

Jareborg, Nils, ”Allmän kriminalrätt”, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2001, ISBN: 91-7678-470-

3 [Cit: Jareborg, Allmän kriminalrätt]. 

Leijonhufvud, Madeleine; Wennberg, Suzanne, ”Straffansvar”, 6 uppl. Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2001, ISBN: 91-39-20284-4 [Cit: Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 6:e 

uppl.]. 

Leijonhufvud, Madeleine; Wennberg, Suzanne,”Straffansvar”, 7 uppl., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2005, ISBN: 91-39-20370-0 [Cit: Leijonhufvud & Wennberg, 7:e uppl.]. 

Leijonhufvud, Madeleine; Wennberg, Suzanne, ”Straffansvar”, 8 uppl., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2009, ISBN: 978-91-39-20486-2 [Cit: Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, 

8:e uppl.]. 

Leijonhufvud, Madeleine; Wennberg, Suzanne; Ågren, Jack, ”Straffansvar”, 9 uppl., Wolters 

Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2015, ISBN: 978-91-39-80724-5 [Cit: Leijonhufvud & 

Wennberg, Straffansvar]. 

Leijonhufvud, Madeleine, ”Svensk sexualbrottslag – En framåtsyftande tillbakablick”, 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, ISBN: 978-91-39-01893-3 [Cit: Leijonhufvud, 

Svensk sexualbrottslag]. 

Lernestedt, Claes, ”Upplösta kroppar, upplösta sinnen: medverkansläran och bortom”, s. 49-

148, [Asp, Petter, Lernestedt, Claes, Ulväng, Magnus, ”Katedralen – tre texter om straffrätt”], 

Iustus Förlag AB, Uppsala, 2009, ISBN: 978-91-7678-723-6 [Cit: Lernestedt, Katedralen]. 



54 
 

Nergelius, Joakim, ”Svensk statsrätt”, 3 uppl. Studentlitteratur AB, Lund, 2014, ISBN: 978-

91-44-09344-4 [Cit: Nergelius]. 

Sandgren, Claes, ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - ämne, material, metod och argumen-

tation”, 3 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, ISBN: 978-91-39-20739-9 [Cit: 

Sandgren]. 

Strahl, Ivar, ”Allmän straffrätt i vad angår brotten”, P A Norstedts & Söners förlag, Lund, 

1976, ISBN: 91-767081-0 [Cit: Strahl, Allmän straffrätt]. 

Strömholm, Stig, ”Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära”, 5 

uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1996, ISBN: 91-38-50557-6 [Cit: Strömholm]. 

Svensson, Erik, ”Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott”, Iustus Förlag AB, Upp-

sala, 2016, ISBN: 978-91-7678-959-9 [Cit: Svensson]. 

Träskman, Per Ole, ”Våldtäkt, våldtäktsman, gärningsbeskrivning och egenhändiga brott”, s. 

675-696, [redaktörer, Andersson, Torbjörn, Lindell, Bengt] Festskrift till Per Henrik Lind-

blom, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2004, ISBN: 91-7678-546-7 [Cit: Träskman]. 

Wennberg, Suzanne, ”Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsmannaskap”, För-

handlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15-17 augusti 2002, Del 1, Helsingfors, 

2002, S. 613-638 [Cit: Wennberg, Tillsammans och i samförstånd]. 

Elektroniska källor 

Lernestedt, Claes, ”Analys: Är våldtäkt fortfarande ett egenhändigt brott?” Och borde det vara 

det?”, Karnov, analys till Göta hovrätts dom från 2012-03-07 i mål B 3448-11: https://pro-

karnovgroup-se.db.ub.oru.se/document/1070998/1 Publicerad: 2012-06-04, Hämtad: 2016-10-

06 [Cit: Lernestedt]. 

Offentligt tryck 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1996:185  Straffansvarets gränser [Cit: SOU 1996:185]. 

SOU 2001:14 Sexualbrotten Ett ökat skydd för den sexuella integriteten 

och angränsande frågor [Cit: SOU 2001:14]. 

SOU 2010:71   Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och 

  reformförslag [SOU 2010:71]. 

SOU 2016:60   Ett starkare skydd för den sexuella  

  integriteten [Cit: SOU 2016:60]. 

Propositioner 

Prop. 1983/84:105 Om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten)    

[Cit: Prop. 1983/84:105]. 

Prop. 1997/98:55  Kvinnofrid [Cit: Prop. 1997/98:55]. 

Prop. 2004/05:45  En ny sexualbrottslagstiftning [Cit: 2004/05:45].

https://pro-karnovgroup-se.db.ub.oru.se/document/1070998/1
https://pro-karnovgroup-se.db.ub.oru.se/document/1070998/1


55 
 

 

Prop. 2012/13:111  En skärpt sexualbrottslagstiftning  

   [Cit: Prop. 2012/13:111].

 

Rättsfall 

Högsta domstolen 

NJA 1959 s. 254  

NJA 1963 s. 574 

NJA 1968 s. 596 

NJA 1980 s. 606 

NJA 1984 s. 922 

 

 

NJA 1986 s. 802  

NJA 1992 s. 474  

NJA 1996 s. 27 

NJA 1999 s. 561 

NJA 2006 s. 535 

NJA 2015 s. 501 

Hovrätterna 

RH:2004:58

Opublicerade domar 

Hovrätten för Västra Sveriges dom 2000-

08-29 i mål nr B 2957-00 

Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 

från 2002-12-11 i mål B 2457-02 

Svea hovrätts dom från 2011-02-22 i mål B 

10324-10 

Svea hovrätts dom från 2011-03-28 i mål B 

6635-10 

Göta hovrätts dom från 2012-03-07 i mål B 

3448-11 

Hovrätten för Västra Sverige dom från 

2012-04-13 i målen B 1671-12 och B 

1809-12 

Svea hovrätts dom från 2016-04-19 i mål B 

1328-16 och B 1911-16 

Svea hovrätts dom från 2016-06-16 i mål B 

3195-16 

 

Tingsrätterna 

Södertörns tingsrätt, dom från 2010-07-02 i mål B 4846-10 

Skaraborgs tingsrätt, dom från 2011-12-19 i mål B 5338-10 

 


