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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att beskriva samt reflektera över hur gällande rätt har utvecklats

genom rättspraxis när det gäller regleringen avseende ansvar vid medverkan till brott.

Ytterligare ett syfte är att försöka tydliggöra var, och om, några juridiskt relevanta gränser

mellan gärningsmän, medgärningsmän och medhjälpare kan utläsas ur praxis.

För att genomföra uppsatsen har lag, förarbeten, rättsfall och doktrin studerats.

De slutsatser som kan dras av praxis när det gäller gränsdragningarna är att det krävs relativt

lite av en person för att han ska kunna dömas som medverkande till brott. Som utgångspunkt

nämns ”Rockfallet” där en man döms för medhjälp till misshandel då han hållit i en bekants

rock medan han misshandlar och rånar en fotgängare och där jämförelse med den straffria

gärningen att med gillande min stå och se på ett slagsmål görs. I uppsatsen presenteras även

flera andra rättsfall som illustrerar gränsdragningen mellan det straffbara och det straffria

området.

När det gäller gränsdragningen mellan en gärningsman, en medgärningsman och till viss del

även en medhjälpare konstateras att praxis till viss del visar på en ojämn rättstillämpning som

i några fall kan beskrivas som rättsosäker. Detta medför att några säkra slutsatser inte kan dras

av materialet. Den konturen som dock kan utläsas är att ett gemensamt handlande, föregått av

ett samråd, blir straffbart såsom medgärningsmannaskap. När omständigheterna medför att

det brister i det gemensamma handlandet eller i samrådet blir utgången i målet i vissa fall svår

att förutse.

Ytterligare en aspekt är att den bristande förutsebarheten till viss del kan bero på att området

endast är praxisreglerat, uttryckligt lagstöd saknas i många fall.

För att komma till rätta med den bristande förutsebarheten och rättsosäkerheten är ett förslag

till lösning att lagstiftaren i lag reglerar de fall där straffbarhet kan inträda trots att rekvisiten i

det aktuella straffstadgandet inte uppfyllts.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

En fråga som ständigt tycks vara aktuell inom rättsvetenskapen är hur ansvaret ska fördelas

när flera personer medverkat till att ett brott blivit begånget. Varje enskilt straffstadgade utgår

från att den brottsliga gärningen utförts av en person men inte sällan är det flera personer som

gemensamt eller på olika sätt bidragit till uppkomsten av ett brott.

I många fall har gärningsmännen ”delat” på de olika ”uppgifterna” vilket rent formellt medför

att ingen av dem självständigt uppfyller samtliga rekvisit i ett straffstadgande. Detta har

medfört att rubricerings- och gränsdragningsproblem uppstått för rättstillämparen. Det finns i

de fallen ingen självklar formell gärningsman, men gärningen som sådan har trots allt utförts.

Ofta kan det i dessa fall dessutom vara svårt att avgöra vilket brott som egentligen är

begånget.

Ytterligare en komplikation utgör de fall där flera personer närvarat vid utförandet av den

straffbelagda gärningen men det inte med full säkerhet gått att fastställa vem av de närvarande

som i formell mening utfört den handling som lett till den straffbara effekten (exempelvis det

dödande knivhugget vid mord eller slaget som allvarligt skadat ett offer vid misshandel). Vem

ska i dessa fall betraktas som gärningsman till brottet och vem ska kanske inte det? Om flera

personer närvarat och på något sätt deltagit i utförandet av den brottsliga gärningen men inte

kan anses som gärningsmän, vad ska de då dömas för?

I 23 kap. 4 § Brottsbalken (BrB) återfinns den reglering som infördes redan år 19481 vilken

skapar den grund som reglerar ansvar vid medverkan till brott. Lagtexten lyder som följer;

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

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

Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd

gärning, för vilken fängelse är föreskrivet.

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

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

1 Ett fåtal ändringar har genomförts sedan lagen infördes år 1948. Dessa ändringar anses dock endast ha varit
av redaktionell karaktär.
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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.”

Denna reglering, som utökar det straffbara området till att omfatta även andra medverkanden

än den som formellt sett betraktas som gärningsman, har även den gett upphov till en mängd

frågeställningar och till viss del problem när domstolarna ska applicera den gällande rätten på

verklighetens situationer.

Lagen och tolkningen av lagen kan få avsevärda konsekvenser för den enskilda individen då

en gärningsman många gånger straffas betydligt hårdare än en medhjälpare.2 I vissa fall

handlar det till och med om skillnaden mellan det straffbara kontra det straffria området.

En konstruktion som ofta används av rättsväsendet och ett begrepp som återkommer i olika

domslut är rubriceringen medgärningsman. Med stöd av denna rubricering har domstolen i

många fall kunna döma samtliga personer som närvarat vid utförandet av ett brott till ansvar

som gärningsmän istället för exempelvis medhjälpare.

Begreppet medgärningsman är dock inget som framgår av regeln i 23 kap 4 § BrB utan denna

konstruktion har helt och hållet utvecklats genom rättspraxis.

Inom straffrätten är det av särskild vikt att det straffbara området är väldefinierat och

välavgränsat med hög förutsebarhet och rättsäkerhet. Det måste därför vara av stor vikt att

klara och tydliga regler och riktlinjer kan dras av den gällande rätten när det gäller ansvar vid

medverkan till brott.

2 Rent teoretiskt är straffskalan för ett brott den samma oavsett om en medverkande döms som gärningsman,
anstiftare eller som medhjälpare. För varje medverkande ska straffet bestämmas efter vad som ligger honom
till last oavsett rubricering. Rent praktiskt dömer dock inte alltid domstolarna enligt detta, se exempelvis
Hovrättens dom i NJA 2006 s 535.
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1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att beskriva samt analysera hur gällande rätt har utvecklats

genom rättspraxis när det gäller regleringen avseende ansvar vid medverkan till brott.

Syftet är vidare att försöka belysa och tydliggöra var, och om, några juridiska gränser mellan,

eller definitioner av, de olika formerna för ansvar vid medverkan till brott går att finna med

hjälp av praxis.

- Hur har gällande rätt avseende ansvar vid medverkan till brott utvecklats genom

rättspraxis?

- Kan några, i så fall vilka, juridiska gränser mellan eller de olika formerna för ansvar

vid medverkan till brott, identifieras med hjälp av praxis?

1.3 Avgränsning

Jag har i uppsatsen valt att endast studera material avseende medverkan med anknytning till

23 kap. 4 § BrB. Fokus i framställningen ligger dock på gränsdragningen mellan gärnings-

man, medgärningsman och medhjälpare. Detta innebär att varken medverkansobjektet, d.v.s.

till vilken handling någon kan medverka, eller anstiftan ges något stort utrymme i uppsatsen.

Jag kommer i uppsatsen således inte heller behandla problematiken kring de brott som

renodlat faller in under 23 kap. 5-6 §§ BrB (ringa medverkan och de s.k. underlåtenhets-

brotten eller med äldre terminologi s.k. negativ medhjälp). Dessa regleringar som ingår och

som ses som specialfall av medverkan kommer endast översiktligt att beröras i de fall de ingår

som argumentation i ett refererat rättsfall.

Uppsatsen behandlar inte heller medverkansproblematiken kring concursus necessarius, det

vill säga problematiken kring de straffstadganden där personen som bestämmelsen är avsedd

att skydda, måste medverka till brottet för att brottet ska uppstå.

Ämnet för uppsatsen är att försöka belysa den utveckling som skett inom medverkansläran.

Detta innebär att någon mera djupgående analys av den bevisvärdering som görs av rätten i de

valda rättsfallen inte heller kommer att göras. För att kunna dra relevanta slutsatser accepteras

därför de omständigheter som domstolarna funnit styrkta. I vissa fall är det dock ofrånkomligt

att reflektera över en del av de uttalanden som domstolarna gjort.
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1.4 Metod

Vid författandet av denna uppsats har jag använt mig av den traditionella rättsdogmatiska

metoden. Inledningsvis i arbetet har jag studerat och till viss del återgett lag, förarbeten och

doktrin för att sedan övergå till att granska relevanta rättsfall. Till en viss del kommer även

artiklar från Juridisk Tidskrift (JT) att återges. Detta för att ge en utgångspunkt och en bättre

förståelse för de resonemang som förs i uppsatsen.

För att välja de rättsfall som presenteras i uppsatsen har jag utgått från de rättsfall som återges

och diskuteras i relevant litteratur inom ämnet och som jag själv anser har påverkat

rättsutvecklingen på något sätt. Jag gör dock inga anspråk på att uppsatsen på ett fullständigt

uttömmande sätt redogör för samtliga avgöranden inom området. Jag har också valt att återge

både avgöranden från Högsta Domstolen (HD) samt avgöranden från Hovrätten (HovR).

Detta då jag i flera fall ansett det nödvändigt för att kunna belysa de aktuella

gränsdragningarna.

Jag har i uppsatsen valt att kontinuerligt inkludera mina egna reflektioner i den text jag

presenterar för att i slutet av uppsatsen sammanfatta dessa reflektioner i en kortare slutsats.

Detta tillvägagångssätt har jag valt eftersom jag tycker att denna typ av presentation av

materialet är lättare för läsaren att tillgodogöra sig.



8

2 Medverkansläran

För att ge en översiktlig bild av rättsutvecklingen som helhet samt en grundläggande

förståelse för hur vi sett på ansvar vid medverkan till brott över tiden kommer detta kapitel

inledas med en kortfattad beskrivning av medverkanslärans utveckling från och med

landskapslagarna fram till dess att den lagstiftning som idag är gällande infördes.

2.1 Medverkansbestämmelsens utveckling t.o.m. år 1948

Regler om ansvar vid medverkan till brott kan spåras långt tillbaka i tiden. Huvudprincipen i

svensk rätt, före införandet av 1734 års lag, när det gäller medverkan till brott synes ha varit

att endast en person kunde hållas ansvarig. Den ansvarige ansågs vara den person som varit

närmast den brottsliga effekten. De andra som deltagit i utförandet av den brottsliga gärningen

kunde gå fria eller i vart fall erhålla ett lägre straff än den som ansågs vara gärningsman.

Anledningen till denna syn på gärningsman kontra annan medverkande tror man kommer från

religionen och den där hämtade skuldtanken, att endast den som begått brottet ska sona för

detta och inte som tidigare hela gärningsmannens ätt genom blodshämnd eller liknande. Ett

rättsfall från 1700-talet belyser vilka extrema konsekvenser denna grundtanke om endast en

ansvarig gärningsman kunde få. De två ”mest” ansvariga för gärningen fick då slå tärning om

vem av dem som skulle dömas som gärningsman och avrättas som straff för det begångna

brottet.3

Landskapslagarna vittnar dock om att vissa undantag förekom vid svårare brott såsom

exempelvis dråp. Den äldre Västgötalagen, som är den landskapslag som utsträckte ansvaret

längst, stadgade att målsäganden kunde välja att lagföra flera personer, dock tycks antalet ha

varit maximerat. Målsäganden kunde, bland de som varit närvarande då dråpet skedde, välja

en person (vem som helst) som huvudansvarig för brottet. Han kunde även utse straffbara

medhjälpare och straffbara ”närvaromän”. Vidare kunde en s.k. ”rådbaneman” hållas

ansvarig, vilket avsåg en person som inte behövde ha varit närvarande vid utförandet av själva

brottet men på något sätt, genom råd, ansågs ha varit delaktig. Straffet för den som ansågs

huvudansvarig var dock högre än straffet för de övriga.4 Stadslagen innehöll inte samma

3 SOU 1996:185, Straffansvarets gränser del II, s.133.
4 Hoflund Olle, Medverkan till brott, PA Nordstedts & söners förlag, Stockholm 1972, s. 11.
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begränsningar som landslagen, varken vad gällde antalet personer som kunde hållas ansvariga

eller vad gällde skillnaden i straffmätningen.5

Två kungliga brev till hovrätterna år 1698 fick stor betydelse för den fortsatta

rättsutvecklingen gällande medverkansansvaret. Det första brevet behandlade straffet för olika

former av medverkan. Kungen förklarade i brevet att det inte i lag fanns något föreskrivet

straff för den som är ”rådbaneman” till missgärningen eller den som på något annat sätt var

vållande till gärningen. Inte heller fanns något straff föreskrivet för den som vetat om

missgärningen men tystat ner denna. Med anledning av detta föreskrevs i brevet att den som

lämnat råd, den som hjälpt till eller den som anstiftat brottet borde dömas till samma påföljd

som gärningsmannen. Den som varit vållande till brottet i mindre grad skulle dock straffas

mildare. Detsamma gällde den som vetat om att gärningen skulle begås men som inte avslöjat

detta samt den som fått veta att ett brott utförts först i efterhand och som valt att hjälpa till att

dölja brottet.6

Med det andra brevet ville kungen motverka en praxis hos hovrätterna som gick ut på att ju

fler som varit delaktiga i en stöld, desto mindre behövde var och en lägga i bot i förhållande

till det stulnas värde. Brevet medförde en ändring då det föreskrev att alla som uppsåtligen

medverkat vid stölden istället skulle straffas efter stöldens totala värde.7

I och med införande av 1734 års lag, vilken syftade till att skapa en gemensam lag för alla

landets medborgare8, stadgades i kapitel 61 om delaktighet i missgärningar vilket inkluderade

bestämmelser om delaktighet före brottet, vid utförandet av brottet och om ansvar efter den

brottsliga gärningen. Bestämmelserna som föreskrivits i de kungliga breven infördes i

huvudsak oförändrade i lagen.9

De grundtankar som präglade reglerna i 1734 års lag gick igen också i 1864 års Strafflag

(SL).10 Till grund för den nya lagen som då infördes låg två tidigare utarbetade lagförslag,

Lagkommitténs förslag till Allmän Criminallag från år 1832 och Lagberedningens förslag till

Straffbalk från år 1844. Enligt SL utgick man från att endast gärningsmannen var straffbar

enligt det enskilda straffbudet. För att någon annan delaktig skulle kunna hållas ansvarig

krävdes en uttrycklig separat kriminalisering avseende delaktigheten.

5 SOU 1996:185, del II, s.133.
6 A. a., s.134f.
7 A. st.
8 Inger Göran, Svensk rättshistoria, Liber ekonomi, Malmö 1997, s. 132.
9 Hoflund, s. 15f.
10 A. a., s. 25.
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Tilläggas bör också att ansvar för delaktighet enligt SL var, liksom enligt den tidigare lagen

från år 1734, accessoriskt i förhållande till gärningsmannens ansvar. För att den delaktige

skulle kunna straffas förutsattes således att någon kunde dömas till ansvar som gärningsman

(man kunde endast vara delaktig i någon annans brott). Om ingen gärningsman kunde hållas

ansvarig för ett specifikt brott fanns inget brott att medverka till. Utöver detta krävdes att

delaktighetshandligen skett uppsåtligen. Den som endast av oaktsamhet främjat en gärning

kunde inte straffas för delaktighet.11 Denna reglering medförde således att det blev att största

vikt för ett eventuellt straffansvar att avgöra huruvida en handling var att anse som ett

gärningsmannaskap eller endast en delaktighet.12

År 1948 infördes så de regler om medverkansansvar som än i dag i princip oförändrade

fortfarande är gällande.13

11 SOU 1996:185, del II, s.136f.
12 A. st.
13 Redaktionella ändringar har dock genomförts år 1964 och år 1994.
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3 Förarbeten

För att ge läsaren en inblick i lagstiftarens syfte och intentioner med den gällande

lagstiftningen kommer förarbeten som innehåller delar relevanta för uppsatsen att beskrivas.

3.1 SOU 1944:69 Lagstiftning om brott mot staten och allmänheten.

Till grund för det straffstadgande om medverkan till brott, d.v.s. 23 kap. 4 § BrB, som

infördes år 1948 ligger ett betänkande av straffrättskommittén, SOU 1944:69 Lagstiftning om

brott mot staten och allmänheten.14

I betänkandet kritiserar kommittén den gällande ordningen avseende regleringen om ansvar

vid medverkan till brott. Kommittén menar att regleringen i SL, den dåvarande lagstiftningen,

inte ger uttryckligt besked om hur ansvar vid medverkan till brott ska bedömas och att

regleringen därför visar brist på klarhet och överskådlighet. Betänkandet innehåller framför

allt två anmärkningar mot den gällande ordningen. Kritiken riktar sig först mot medverkans-

bestämmelsens accessoriska natur, det vill säga att en medverkande enligt den då gällande

rätten endast kunde straffas för medverkan i någon annans brott. Detta ledde ofta, enligt

kritiken, till straffrihet för medverkanshandlingar endast därför att ingen kunde straffas som

gärningsman vilket uteslöt ansvar för någon annan.15

Kommittén föreslår därför i betänkandet att kravet på asseccoritet ska slopas. Varje

medverkande ska således självständigt ansvara för sin medverkan, oberoende av om någon

annan kan hållas ansvarig eller inte. Efter ändringen krävs således endast att en straffrättsligt

rättsstridig gärning kommit till stånd. Den som utfört gärningen behöver dock inte längre

straffrättsligt ha begått ett brott, för att någon annan ska kunna hållas ansvarig för medverkan.

Det krävs således inte längre att en gärningsman kan hållas ansvarig för att ett eventuellt

medverkansansvar ska gå att döma ut. Utöver detta innebar förslaget även att det inte längre

skulle uppställas något krav på uppsåt i fråga om anstiftare eller medhjälpares medverkan.16

14 Reformen av reglerna gällande medverkan till brott, som beslutades av riksdagen år 1948, överensstämde i
allt väsentligt med Straffrättskommitténs föreslag från år 1944, till vilket även departementschefen i prop.
1948:80 anslöt sig, SOU 1996:185 del II s 138, Prop. 1948:80 s 39.
15 SOU 1944:69, Straffrättskommitténs betänkande rörande förslag till lagstiftning om brott mot staten och
allmänheten, s 87ff.
16 SOU 1944:69 s 90 ff.
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Den andra aspekten som kritiseras i betänkandet gäller kravet att medverkanshandlingen

skulle skett uppsåtligen. Detta ledde enligt kritiken till en konstlad begränsning av straff-

skyddet när det gällde handlingar som betraktades som oaktsamma. I betänkandet föreslås

därför att en oaktsam medverkan till brott bör bestraffas såsom ett gärningsmannaskap,

förutsatt att brottet är straffbart i en oaktsam form (som t.ex. mord kontra vållande till annans

död) samt att oaktsamheten på ett avgörande sätt har orsakat den brottsliga effekten.17

Genom det framförda förslaget ville straffrättskommittén fortfarande upprätthålla skillnaden

mellan gärningsman och annan medverkande. Kommittén föreslår därför att sådan

medverkande som inte är att anse som gärningsman, ska dömas som anstiftare om han förmått

någon annan att begå brott, och i annat fall såsom medhjälpare.18

Värt att notera är också att det i betänkandet påpekas att straffbar medverkan till brott kan

uppstå även om den medverkandes handlande inte varit en betingelse för själva brottet. Den

omständigheten att den brottsliga effekten skulle ha inträffat även om den medverkande

undandragit sin medverkan föranleder inte att han skulle gå fri från straff. Den medverkandes

medverkanshandling behöver således inte vara en avgörande orsak till den brottsliga effekten.

För straffbarhet räcker att den medverkande främjat brottet. Det räcker, enligt betänkandet, att

den medverkande övat inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning.19

Vidare anges i betänkandet att för ansvar räcker att den medverkande styrkt de andra

medverkande i deras brottsliga beslut. Det påpekas dock att en handling som varken fysiskt

eller psykiskt utövat något inflytande på brottets tillkomst inte kan anses som medverkan

eftersom detta skulle innebära ett straff för den brottsliga viljan (vilket inte kan komma i

fråga). Som exempel anges den straffria situationen där en person håller vakt vid ett inbrott

men där gärningsmannen är ovetande om detta. För att ansvar för medverkan ska kunna

utdömas bör det också krävas att det föreligger ett fullbordat brott, ett straffbart försök eller en

straffbar förberedelse. 20

Betänkandet innehåller dock fortfarande inte någon definition av vad som menas med

gärningsmannaskap, trots den tidigare kritiken. Istället överlämnas åt rättstillämparen, att

återigen med ledning av brottsbeskrivningarna, avgöra huruvida en medverkande handlat på

ett sådant sätt att han kan, eller snarare ska, dömas som gärningsman eller inte.

17 A. st.
18 A. a. s 92.
19 A. a. s 91.
20 A. a. s 90 ff.
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I betänkandet anges ett fåtal riktlinjer som rättstillämparen har att utgå från vid denna

bedömning. Kommittén menar att det vanligtvis bör krävas att en medverkande, för att kunna

anses som gärningsman, har deltagit i utförandet av den brottsliga gärningen. De anger dock

också att även annan medverkande (än den som deltagit i utförandet) ska kunna dömas som

gärningsman där det ter sig naturligt. I samband med denna diskussion, när det ska te sig

naturligt, anges som exempel olika former av konverterat gärningsmannaskap.21

Även problematiken med de så kallade medelbara gärningsmännen diskuteras. Enligt den

dåvarande gällande rätten kunde en medelbar gärningsman, vilken betraktades som en

medverkande, inte straffas om inte gärningsmannen kunde straffas. Det fanns i de fallen inget

brott att medverka till (det asseccoriska kravet). Genom det lagda förslaget skulle det dåtida

kravet på asseccoritet tas bort, alla skulle vara ansvariga för det de själva gjort, vilket i dessa

fall skulle innebära att en medelbar gärningsman kunde straffas för den anstiftan eller

medhjälp som han gjort sig skyldig till. Konstruktionen medelbart gärningsmannaskap blev

därför, enligt förslaget, överflödigt.22

Ytterligare en konsekvens av att det asseccoriska kravet togs bort blev att de olika

medverkanden till brott kan dömas under olika brottsrubriceringar.23

3.2 SOU 1953:14 Förslag till brottsbalk

I samband med tillkomsten av Brottsbalken år 1964 genomfördes endast vissa redaktionella

ändringar i den gällande lagtexten. Ordet straff ersattes med ordet ansvar och ett tillägg, att

regeln var tillämplig vid brott reglerade i balken, gjordes.24 Betänkandet behandlade även

frågeställningen om ett lagfästande av medverkansansvaret även när det gällde brott reglerade

inom specialstraffrätten. Kritiken mot förslaget medförde dock att den föreslagna

utvidgningen av det straffbara området utelämnades och tillkomsten av BrB innebar ingen

förändring i sak av medverkansregleringen.25

21 SOU 1944:69 s 92 f
22 A. a. s 93
23 A. a. s 94
24 Holmqvist Lena, Leijonhufvud Madeleine, Träskman Per Ole och Wennberg Suzanne, Brottsbalken en
kommentar del II, studentutgåva 5, Nordstedts juridik AB, Stockholm 2007, s 23:48
25 SOU 1953:14, Förslag till brottsbalk
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3.3 SOU 1988:7 Frihet från ansvar

Fängelsestraffkommittén diskuterade i sitt slutbetänkande ”Frihet från ansvar” återigen

frågeställning om ett lagfästande av medverkansansvaret avseende även andra brott än de som

reglerades i brottsbalken.26 Trots den kritik som lämnats vid tillkomsten av brottsbalken

år 1964 föreslås nu en utvidgning av det straffbara området till att omfatta de straffbelagda

gärningar som är reglerade i specialstraffrätten och för vilka fängelse är föreskrivet i

straffskalan. Förslaget godtas år 1994 och regeln i 23 kap. 4 § BrB ändras ytterligare en

gång.27 Denna ändring innebar dock inga stora förändringar för rättstillämparen. Trots att

regeln före ändringen rent formellt endast omfattade de straffbelagda gärningar som

reglerades i Brottsbalken så tillämpades medverkansreglerna, i strid mot legalitetsgrundsatsen,

analogiskt även utanför brottsbalksbrotten (d.v.s. vid många specialstraffrättsliga brott).

Utvidgningen av det straffbara området var således endast av redaktionell karaktär. 28

3.4 Sammanfattning

Det kan konstateras att någon legaldefinition av begreppet gärningsman inom den svenska

rätten ej förekommer. De slutsatser som kan dras ur motiven till lagstiftningen kan kort

sammanfattas enligt detta.

1. En gärningsman bör (för att kunna dömas som gärningsman) vanligtvis ha deltagit i

brottets utförande.

2. Dock kan även någon som inte deltagit i brottets utförande dömas som gärningsman

där det ter sig naturligt.

3. Varje medverkande döms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till

last oavsett övriga medverkandes uppsåt eller oaktsamhet. Detta innebär att de olika

medverkanden kan dömas för olika brott.

4. För medverkansansvar räcker att den medverkande påverkat händelseförloppet (fysiskt

eller psykiskt) i brottsfrämjande riktning.

5. Straffbar medverkan kan uppstå trots att det aktuella handlandet ej varit en betingelse

för effekten.

26 SOU 1988:7, Frihet från ansvar, s. 53ff.
27 Prop. 1993/94:130, Ändringar i brottsbalken (ansvarsfrihetsgrunder m.m.), s. 25ff.
28 Holmqvist m.fl. s. 23:50.
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4 Terminologi

I doktrin som behandlar ämnet ansvar vid medverkan till brott återges några olika definitioner

och beskrivningar av begreppet ”medverkande”. I litteraturen och i vissa domslut finns

dessutom begreppet medgärningsman beskrivet, ett begrepp som inte återfinns vare sig i

själva lagtexten eller i de aktuella förarbetena. För att ge en bakgrund till de diskussioner som

de refererade rättsfallen nedan ger upphov till presenteras därför i detta kapitel en del av den

terminologi som används inom området, då detta saknas i motiven till lagstiftningen.

För att underlätta för läsaren samt för att undvika risken för eventuella missförstånd har jag

valt att börja kapitlet med att presentera och förtydliga hur den terminologi jag valt att utgå

från i just denna framställning. Efter detta presenteras fyra andra författares beskrivningar av

de olika begreppen som kan läsas i doktrin. Kapitlet avslutas därefter med några

sammanfattande kommentarer.

4.1 Uppsatsens terminologi

4.1.1 Medverkande

Termen medverkande definieras i uppsatsen som ett samlingsbegrepp för alla aktörer som på

något sätt kan knytas till utförandet av den brottsliga gärningen. I termen inkluderas således

såväl begreppen gärningsman och medgärningsman som anstiftare och medhjälpare. Detta i

enlighet med lagstiftningens konstruktion. Enligt lagtexten inryms i termen medverkande på

ett tydligt sätt såväl begreppen gärningsman som anstiftare och medhjälpare.29

4.1.2 Gärningsman

Med begreppet gärningsman menas i uppsatsen den som formellt sett utfört brottet d.v.s. den

person som självständigt uppfyller samtliga brottsrekvisit i respektive lagrum. Detta tillämpas

givetvis både i de fall då det finns en gärningsman som då det finns flera (i de fall flera

gärningsmän självständigt uppfyller samtliga rekvisit).30

29 Jareborg Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus förlag, Mölnlycke 2005, s 401f.
30 Leijonhufvud Madeleine och Wennberg Susanne, Straffansvar upplaga 7:2, Nordstedts Juridik AB, Stockholm
2006, s 124.
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4.1.3 Konverterat gärningsmannaskap

Konverterat gärningsmannaskap är en form av utvidgat gärningsmannaskap som avser

situationer där straffstadgandet förutsätter ett specialsubjekt31 men där specialsubjektet inte

utfört den brottsliga gärningen men det ändock går att anse honom såsom gärningsman.32

Exempel på lagstiftning som förutsätter specialsubjekt är 11 kap. 1 § BrB, oredlighet mot

borgenärer.33

4.1.4 Medelbart gärningsmannaskap

Även medelbart gärningsmannaskap är en form av utvidgat gärningsmannaskap som innebär

att en anstiftare kan dömas som gärningsman för ett brott som begåtts genom någon annan.

Om exempelvis den brottsliga gärningen utförts av ett litet barn eller av en psykiskt sjuk

person och man kan anse att den formella gärningsmannen varit ett viljelöst eller

omdömeslöst redskap i en annan persons händer (en anstiftares händer) så kan anstiftaren i

detta fall anses vara gärningsman och dömas därefter.34

4.1.5 Medgärningsman

Begreppet medgärningsmannaskap definieras i framställningen även det, som ett utvidgat

gärningsmannaskap. Individen i fråga uppfyller inte självständigt samtliga brottsrekvisit i ett

straffstadgande men med hjälp av andra personer och deras handlande kan man anse att de

gemensamt, genom att bidra till gärningen på olika sätt, tillsammans uppfyller de aktuella

rekvisiten. Individen eller individerna döms således som gärningsmän med stöd av det

aktuella straffstadgandet.35

4.1.6 Anstiftare

Med anstiftare menas i uppsatsen den som förmår någon annan att utföra ett brott.36

4.1.7 Medhjälpare

Medhjälpare är den som på något annat sätt (än som gärningsman eller anstiftare) hjälper till

med utförandet av brottet, d.v.s. främjar gärningen med råd eller dåd.37

31 Med specialsubjekt menas att den brottsliga gärningen, för att vara brottslig, måste ha genomförts av en
person i en särskild ställning eller med särskilda egenskaper.
32 Leijonhufvud m.fl., s 125.
33 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 404.
34 Leijonhufvud m.fl., s 124.
35 Jareborg Nils, Straffrättens ansvarslära, Iustus förlag, Uppsala 1994, s 106.
36 Leijonhufvud m.fl., s 124.
37 A. a.
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4.2 Avvikande terminologi

4.2.1 Carl Erik Herlitz

Herlitz använder i artikeln ”Delaktighet i brott i ljuset av NJA 1992 s 474 – en förvirrad del

av straffrätten” termen delaktiga i brott som samlingsbegrepp för alla som på något sätt kan

knytas till brottet i stället för den i uppsatsen och i lagstiftningen använda termen

medverkande. I termen medverkande inkluderar han endast medhjälpare och anstiftare.

Herlitz anser att det finns ett behov av att kunna urskilja de som anses ha utfört brottet och är

straffbara i enlighet med det aktuella straffbudet, (exv. BrB 3:1 mord) d.v.s. gärningsmännen,

från dem som endast främjat brottet och som döms med stöd av 23 kap 4 § BrB, d.v.s.

anstiftare och medhjälpare. Sammanfattningsvis menar Herlitz att de som är delaktiga i brott

antingen är gärningsmän eller medverkande. 38

Hans definition av begreppet medgärningsman överrensstämmer med den definition som

används i uppsatsen. Medgärningsmannaskap avser således de fall där flera gärningsmän

tillsammans, i samverkan, utför den straffbelagda gärningen. Det finns i dessa fall liksom

ovan ingen formell gärningsman som ensamt uppfyller samtliga rekvisit i det aktuella

straffstadgandet utan rekvisiten uppfylls av de deltagande tillsammans. Dessa medgärnings-

män döms således även enligt Herlitz definition endast med stöd av det aktuella straffbudet.39

4.2.2.Nils Jareborg

Även Jareborg har till viss del i sina framställningar valt en annan terminologi än den som kan

utläsas ur lagtexten. Han använder sig av terminologin gärningsmän för de individer som

döms som gärningsmän (d.v.s. även medgärningsmän) och medverkande för resterande

deltagare (d.v.s. anstiftare och medhjälpare). Han anser inte att lagtextens konstruktion, eller

snarare språkbruket i lagtexten, där även gärningsmännen per definition utgör medverkande,

är särskilt lyckad.40

När det gäller termen medgärningsman har även Jareborg valt att beskriva termen som en

form av gärningsmannaskap. Han skriver ”flera personer kan vara gärningsmän (i strikt

mening) på det sättet, att ingen av dem, eller inte alla, självständigt gör något som uppfyller

en brottsdefinition, men vad de tillsammans gör är otillåtet. Sådant medgärningsmannaskap

38 Carl Erik Herlitz, Delaktighet i brott i ljuset av NJA 1992 s 474 – en förvirrad del av straffrätten, JT 1996/97 nr
2, s. 280f.
39 A. a.
40 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 401f.
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föreligger t.ex. ofta när ett antal personer misshandlar någon.”41 Han påpekar att

brottsbeskrivningarna många gånger anger ”den som…” men att detta ska läsas som ”den -

eller de som tillsammans som…” vilket gjort att han valt denna definition av begreppet.42

Jareborg påpekar dock också att denna tolkning, d.v.s. tolkningen att medgärningsmannaskap

går in direkt under brottsbeskrivningarna, kan väcka betänkligheter ur legalitetssynpunkt. Han

anser emellertid att denna situation är jämförbar med situationen där ”han” enligt vedertaget

juridiskt-tekniskt språkbruk betyder detsamma som ”han eller hon”. Vidare menar han att

detta oftast endast rör sig om en rubriceringsfråga och att man kan ta vägen om 23 kap. 4 §

BrB för att därefter rubricera den medverkande såsom gärningsman.43

4.2.3 Ivar Strahl

Ivar Strahl skriver ett antal, för diskussionen i uppsatsen, värdefulla reflektioner och

kommentarer i boken ”Allmän straffrätt i vad angår brotten” tryckt 1976. Han menar att om

flera medverkar i utförandet av ett brott, i samma händelseförlopp, och självständigt uppfyller

förutsättningarna för straffbarhet enligt straffbudet så ska alla dömas för detta. ”Var och en av

dessa har ju i så fall begått en gärning som enligt brottsbeskrivningen är ett brott.”44

Han fortsätter sedan med att skriva att kriminaliseringen dock inte har stannat vid detta. ”Den

har för fall där flera deltager i ett händelseförlopp utsträckts till att under vissa förutsättningar

omfatta deltagare som inte själva uppfyller de i brottsbeskrivningarna uppställda

förutsättningarna för straffbarhet. Bestämmelser härom finns i 23:4.”45

Innebörden av denna kriminalisering i 23 kap. 4 § BrB är menar Sthral, att straffbarheten som

sker genom de enskilda straffstadgandena utsträcks till att omfatta inte bara den som uppfyller

rekvisiten i straffstadgandet utan även under vissa förutsättningar alla som medverkat.

”Gärningsman och annan medverkande, nämligen anstiftare eller medhjälpare göres genom

23:4 i lika mån straffbara.”46 Vidare skriver han att ”Medverkansbestämmelserna innehåller

inga brottsbeskrivningar men gör straffbuden tillämpliga på medverkanden som inte själva

41 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s 106.
42 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 402.
43 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 402.
44 Strahl Ivar, Allmän straffrätt i vad angår brotten, PA Nordstedt & söners förlag, Lund 1976, s 241.
45 A. a., s 243.
46 A. st.
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uppfyllt förutsättningarna enligt det ifrågakommande straffbudet. Detta uttryckes i 23:4

genom att där säges, att det är tillräckligt att den medverkande främjat gärningen…”47

För att förtydliga hur Strahl valt att definiera begreppen så skriver han ”gärningsman och

annan medverkande”. Detta måste innebära att gärningsmannaskapet inkluderas i termen

medverkande även om han inte skriver det som en separat uttrycklig begreppsdefinition. Han

påpekar också att lagstiftningen anger alla tre formerna; gärningsman, anstiftare och

medhjälpare, såsom medverkande.48

När det gäller medgärningsmannaskapet finns själva begreppet som sådant inte med i Strahls

publikationer. Han anför dock att det finns situationer där en person, trots att han inte uppfyllt

samtliga rekvisit i ett straffstadgande, kan vara att döma som gärningsman. Han menar att

omständigheter av objektiv betydelse49 i ett straffstadgande kan läggas en medverkande till

last även om de inte föreligger hos honom själv och han därför inte på egen hand uppfyllt

stadgandets rekvisit. Han skriver att det är mycket möjligt att ingen av flera medverkande

uppfyllt straffstadgandets rekvisit men att alla eller några av dem ändock bör dömas som

gärningsmän. Som exempel anger han det fall där flera tilldelat annan slag så att han avlidit

men inget av slaget varit en betingelse för effekten så kan ingen av dem dömas som

gärningsmän enligt 3 kap BrB. Genom förmedling av 23 kap. 4 § BrB kan dock alla dömas

såsom gärningsmän. Han påpekar dock att det inte för den sakens skull är nödvändigt att i

domen åberopa 23 kap. 4 § BrB.50

4.2.4 Ivar Agge och Hans Thornstedt

I boken ”Straffrättens allmänna del” tryckt år 1981 presenterar Thornstedt sin och Agges syn

på medverkansläran och dess terminologi. Av intresse tycker jag att det är att inte heller de,

någonstans i kapitlet, nämner begreppet medgärningsman eller medgärningsmannaskap. De

pekar istället på att lagens uttryck, medverkan till brott, avser tre kategorier av handlingar:

gärningsmannaskap, anstiftare och medhjälpare.51

47 A. a., s 244.
48 Strahl, s. 275.
49 Till omständigheter av objektiv betydelse räknas i allmänhet omständigheter som fordras enligt de objektiva
rekvisiten. Det förekommer dock att även omständigheter som fordras av ett subjektivt rekvisit anses som en
omständighet av objektiv betydelse. Att en omständighet är av objektiv betydelse innebär att den är av
betydelse både för den hos vilken den föreligger och för andra medverkanden.
50 Strahl, s 275ff.
51 Agge Ivar och Thornstedt Hans, Straffrättens allmänna del, Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms
universitet, Stockholm 1981, s 121.



20

I boken anges att lagens beskrivning av olika brottstyper i första hand avser att ange

handlingssättet hos den som i egentlig mening kan betecknas som gärningsman i förhållande

till den brottsliga gärningen. De menar att problem med anledning av detta har uppkommit då

flera personer varit verksamma vid förberedandet eller utförandet av brottet. Lagstiftaren har

därför ansett det nödvändigt att genom en uttrycklig reglering i 23 kap. 4 § BrB skapa en

grund för sådan medverkans bestraffning.52

De skriver vidare att om en person döms som gärningsman för ett brott är lagstödet för detta

det aktuella straffstadgandet. Regleringen i 23 kap. 4 § BrB krävs som lagstöd (förutom den

straffbelagda gärningen) för att kunna döma en anstiftare eller en medhjälpare till ansvar.53

4.3 Sammanfattande kommentarer

Jag kan till viss del instämma i den kritik som framförts av Herlitz och Jareborg när det gäller

lagens definition av begreppet medverkande. Rent språkligt är det dock så att även

gärningsmannen medverkar till att den brottsliga gärningen kommit till stånd. Jag anser därför

att även lagstiftaren har en poäng när de valt att kalla alla med anknytning till utförandet av

brottet för medverkande.

Om behov finns att kunna särskilja gärningsmän från anstiftare och medhjälpare med ett

separat begrepp kanske det vore möjligt att välja ett annat begrepp än det som lagstiftaren

uttryckligen använt för att definiera något annat. Att definiera medverkande på det sätt som

författarna gjort tror jag endast förvirrar och försvårar för läsaren.

Värt att reflektera över i diskussionen kring termen medverkande är också att lagen är den

källa som är utgångspunkt för vidare tolkning. Det är lagen som sätter ramen för tolkningen.

När det, som i detta fall, finns flera definitioner av samma begrepp och begrepp som betyder

olika beroende på vem som författat boken, artikeln, promemorian eller uppsatsen, uppstår

den inte helt obefintliga risken att feltolkningar görs. Sammantaget har jag därför i denna

uppsats valt att använda den av lagstiftaren angivna terminologin.

Ytterligare en aspekt jag vill lyfta fram är att alla författare ovan verkat acceptera fenomenet

att medgärningsmannaskapet kan tolkas in direkt under ett enskilt straffstadgande.

Personligen tycker jag det väcker stora betänkligheter ur legalitetssynpunkt. Framför allt

52 A. st.
53 Agge m.fl., s. 121.
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Strahl, men även till viss del Jareborg, argumenterar i vad jag anser vara ett cirkelresonemang.

Strahl skriver uttryckligen att flera personer genom förmedling av 23 kap. 4 § BrB kan dömas

såsom gärningsmän men att det inte i domen är nödvändigt att åberopa lagstödet 23 kap. 4 §

BrB.

Jareborg påpekar att tolkningen kan väcka betänkligheter ur legalitetssynpunkt men han

jämför detta med situationen där han i lagtexten betyder samma sak som han eller hon. Jag

kan dock inte riktigt jämställa dessa två situationer med varandra. För mig avser det två vitt

skilda ”problem”. ”Han och/eller hon frågan” är av relativt enkel beskaffenhet, vi är alla lika

inför lagen oavsett kön. När det gäller frågan om ett eventuellt ansvar som medgärningsman

till ett brott handlar det om att utvidga det straffbara området till att inkludera även

ofullständiga gärningar såsom ett fullständigt utfört brott, utan egentligt lagstöd.

Strahl påpekar dessutom att regleringen i 23 kap. 4 § BrB avser att omfatta fall där någon

deltagit i ett händelseförlopp där han inte själv uppfyller samtliga av de i brottsbeskrivningen

uppställda förutsättningarna för straffbarhet. Regleringen i 23 kap 4 § BrB utvidgar i dessa

fall det straffbara området. Att då acceptera, och till viss del förorda, en utvidgning av det

straffbara området utan lagstöd av 23 kap. 4 § BrB framstår för mig som lite förvånande. Ur

ett straffrättsligt perspektiv anser jag nog att en utvidgning av ett straffstadgande utan lagstöd

är en så pass rättsosäker rättstillämpning att det borde väckt större motstånd och kritik.
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5. Praxis

Förarbetena till lagen om ansvar vid medverkan till brott lämnar således ett relativt stort

utrymme till rättstillämparen att avgöra var gränserna för ansvar mellan de olika

medverkandena går. I detta avsnitt kommer de rättsfall som är av betydelse för

rättsutvecklingen att refereras och diskuteras. Jag har i presentationen valt att dela upp

avgörandena i två olika kategorier. I det första avsnittet återges de rättsfall som belyser

gränsdragningen mellan det straffria området och den straffbara gränsen för medverkan, d.v.s.

rättsfall där det ifrågasätts om gärningen överhuvudtaget kan anses vara straffbar eller inte. I

det andra avsnittet presenteras de mål som är relevanta när det gäller gränsdragningen mellan

gärningsman och annan medverkande (d.v.s. medgärningsman och medhjälpare).

5.1 Ansvar vid medverkan kontra straffritt område

5.1.1  Rockfallet

Jag har som utgångspunkt för att belysa den rättsutveckling som skett när det gäller ansvar vid

medverkan till brott valt att börja med att återge det s.k. ”Rockfallet”54 från början av 1960-

talet. Rättsfallet belyser gränsdragningen mellan gärningsman och medhjälpare samt

gränsdragningen mellan medhjälpare och det straffria området.

I målet föreligger följande förutsättningar. Tre personer (L, S och A) går på en väg. På motsatt

sidan av vägen möter de en person (J) som ingen av de tre känner. Viss ordväxling utbryter. L

överlämnar sin rock till A, går över vägen och utdelar ett antal slag samt tillförskansar sig J:s

plånbok. Plånboken lämnas på något sätt över till S som tar emot den. I domstolen anses det ej

styrkt att S deltagit i misshandeln. När det gället A anser domstolen det klarlagt att A under

misshandeln/rånet höll sig passiv, det är således styrkt att han ej deltagit aktivt i misshandeln.

S anses genom sin närvaro ha styrkt L i hans beslut att begå brottet. S måste dessutom ha

insett att hans närvaro haft en sådan verkan. Med stöd av detta döms han för medhjälp till rån

både i tingsrätt (TR) och HovR. Varken S eller åklagaren överklagar domen i denna del vilket

innebär att avgörandet vinner laga kraft.

Den stora frågan i målet och den som överklagas och till slut avgörs av HD är dock huruvida

A, som tagit emot L:s rock, kan dömas som medverkande till brottet eller inte. HD dömer A

54 NJA 1963 s 574
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(vilket även TR och HovR gjort) för medhjälp till misshandel (ej rån, då uppsåt till stöld ej

kunde anses styrkt). TR uttalar att till grund för bedömningen ligger omständigheterna att A

kvarstannat på platsen och iakttagit misshandeln samt att han lämnat platsen först i sällskap

med L. Både HovR och HD instämmer med TR i denna bedömning.

HD har således gjort bedömningen att A:s del i denna gärning är straffbar. Då domen är

författad år 1963 och således ej särskilt utförlig kan jag endast anta att HD stödjer sin

bedömning på uttalandet i SOU 1944:69, att det för ansvar räcker att den medverkande styrkt

de andra medverkande i deras brottsliga beslut och att det för straffbarhet räcker att den

medverkande övat inflytande på händelseförloppet i brottsfrämjande riktning.

Tolkar man domen på detta sätt så är HD:s bedömning helt i enlighet med lagstiftarens

intentioner och inte uppseendeväckande på något sätt. Den belyser endast hur HD bedömt och

tolkat nämnda förarbetsuttalanden. En jämförelse kan dock göras mellan de förutsättningar

som förelåg i målet och med en situation där en person med gillande min ställer sig och tittar

på när två (eller flera) andra personer slåss viket är straffritt enligt svensk rätt55. Jämförs dessa

två situationer med varandra tydliggörs gränsen för vad HD bedömt vara en straffbar kontra

en straffri handling. A hade tidigare under kvällen umgåtts med L och de kände varandra. Han

håller i L:s rock vilket gör att L lättare kan utföra brottet och de går gemensamt från platsen

när brottet är utfört. Under dessa förutsättningar föreligger enligt HD en straffbar medverkan i

form av medhjälp.

5.1.2 Raggarbilsfallet

Nästa rättsfall jag valt att återge, det s.k. ”Raggarbilsfallet”56 från mitten av 1980- talet,

belyser även det på ett bra sätt gränsdragningen mellan straffbar medverkan till brott och det

straffria området.

I målet föreligger följande omständigheter. Fem ynglingar, Mikael, Roger, Anders W, Leif

och Anders H, samt några flickor har en kväll åkt omkring i en s.k. amerikanare. Vid en

korsning ser de några ungdomar komma gåendes på trottoaren och meningsutbyte uppstår.

Föraren av bilen, Anders H, stannar på uppmaning bilen och de övriga fyra ynglingarna går ur

bilen för att ge ungdomarna stryk. Anders H åker efter och hämtar så småningom upp de fyra

55 Strahl, s. 281.
56 NJA 1984 s 922.
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så att färden i bilen kan fortsätta. Efter en stund får de återigen syn på ungdomarna. Anders H

stannar bilen ytterligare en gång och de övriga kliver ur för att återuppta misshandeln. Det

visar sig dock att det inte är samma ungdomar som vid första tillfället utan två andra personer

som denna gång misshandlas.

Frågan av intresse i detta avgörande är huruvida Anders H:s handlande, att stanna bilen vid

dessa två tillfällen, ska bedömas som medverkan till brott eller inte. Alla tre instanserna, TR,

HovR samt HD, dömer Anders H för medhjälp till misshandel.

HD menar att Anders H, i vart fall då han stannat bilen för andra gången, måste ha varit

införstådd med vad som skulle komma att inträffa. Då det inte utretts att någon misshandel

planerats från början kan åtgärden att stanna bilen den första gången inte föranleda ansvar för

medhjälp. Däremot genom att på uppmaning stanna bilen en andra gång anser HD att Anders

H uppsåtligen medverkat till brottet på ett sätt som gör att ansvar för medhjälp till misshandel

kan dömas ut.

När det gäller denna dom finns det ett par aspekter som jag tycker kan vara värda att notera

och som inte alls berörs i domslutet. Till att börja med ägs den, av Anders H framförda bilen,

av Mikael. Mikael är också den person som uppmanar Anders att stanna bilen. Här tycker jag

kanske att HD borde ha resonerat kring Anders H:s valmöjligheter. Kunde han ha vägrat att

stanna? Om han vägrat att stanna, hade han i så fall gjort sig skyldig till något annat brott

(som exempelvis olaga frihetsberövande)?

Av domen framgår inte heller vad som skedde efter misshandel nummer två. Hämtade Anders

H återigen upp de övriga eller valde han att fortsätta kvällen på något annat sätt? Stannade

han bilen för att släppa ut de övriga för att sedan åka vidare på egen hand? Här går av domen

som sagt var inte att utläsa händelseförloppet. Kanske var det så att Anders H återigen

väntade in killarna och att HD med stöd av även detta (samt givetvis vetskapen om vad som

hänt den första gången han stannade) gjort bedömningen att även Anders H hade uppsåt till

misshandel. Enbart vetskapen från stopp nummer ett tycker jag kanske inte riktigt konstituerar

uppsåt. I alla fall inte om man sätter det i relation till diskussionen ovan. Det var Mikaels bil

och Mikael uppmanade Anders H att stanna.

Då varje medverkande enligt lagen ska dömas efter det uppsåt eller den oaktsamhet som

ligger honom till last kan jag kanske tycka att domen i denna del är lite oklar. Det hade varit

önskvärt med ett utförligare resonemang.
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Domen belyser dock återigen det faktum att en medhjälpare inte på ett aktivt sätt måste ta del

i gärningen för att kunna dömas som medverkande. För straffbarhet krävs endast att den

medverkande styrkt de andra medverkande i deras brottsliga beslut och att han påverkat

förloppet i brottsfrämjande riktning.

5.1.3 Inbrott i Markaryd

Ytterligare ett rättsfall som belyser gränsen mellan det straffbara och det straffria området när

det gäller medverkan till brott handlar om ett villainbrott i Markaryd.57 I detta mål är de flesta

omständigheterna fastslagna och den tilltalade har erkänt gärningen (dock ej uppsåt till stöld).

Domstolarnas uppgift har således endast varit att avgöra hur de utförda handlingarna

straffrättsligt ska bedömas.

Två killar, N och D, åker tidigt en morgon på en fyrhjulig motorcykel och fiskar. N kör

motorcykeln. På vägen hem svänger N in på en väg som D inte känner igen. De stannar vid ett

hus och N knackar på men ingen öppnar. N går då runt huset och tittar in genom ett fönster.

Han hämtar sedan en säck och en skruvmejsel från motorcykeln och bryter loss ett fönster

som D tar emot och ställer på marken. När N hoppar in i huset börjar ett larm att ljuda. N slår

sönder sirenen och ber D hålla utkik. D går upp till vägen och håller vakt. Kort därefter

kommer en bil körande. D springer då till huset för att varna N, sen går han upp till

motorcykeln och startar denna. N kommer utspringande med säcken och de kör iväg med N

som förare. D har inte fått del av något av det som stals.

TR anser att D medverkat till stölden i begränsad omfattning och dömer honom för medhjälp

till grov stöld. HovR i sin tur gör bedömningen att D endast medverkat till stölden i mindre

mån. Hans medverkan är enligt HovR så ringa att den ej ska föranleda ansvar överhuvudtaget

(enligt 23 kap. 5 § BrB).

När det gäller HD skriver rätten en kortfattad men relativt pedagogisk dom. HD går igenom

förutsättningarna en efter en för att till slut döma D för medhjälp till grov stöld. HD stadgar

inledningsvis att D:s mottagande av fönstret inte kan anses vara ett främjande av inbrottet.

Vid den tidpunkten som D uppmanade N att ge honom fönstret var fönstret redan losstaget

och intrång i huset hade redan skett. Syftet att ta emot fönstret var dessutom att i ägarens

intresse spara fönstret.

57 NJA 2006 s. 577.
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Däremot, när D på uppmaning av N accepterar att ställa sig som vakt vid vägen, främjar han

gärningen. Detta gäller oavsett om D:s vakthållning skett motvilligt och oavsett om han

faktiskt höll uppsikt över vägen eller inte. D måste dessutom ha insett, skriver HD, att N:s

tillgrepp främjades när D gav intrycket att han skulle bevaka vägen. Också D:s uppmaning till

N att genast lämna huset när det kom en bil på vägen samt att starta motorcykeln, anses ha

främjat fullföljandet av brottet.

HD tillägger också att de ej anser det vara fråga om ett ringa fall av medverkan (d.v.s. 23 kap

5 § BrB), dock kan straffet p.g.a. omständigheterna sättas ned under straffminimun.

Domen i sig är egentligen inte särskilt anmärkningsvärd. Jag tycker dock att den, liksom de

två tidigare refererade rättsfallen, belyser den gräns som dragits av rättstillämparen mellan

straffria och straffbara gärningar. I enlighet med motiven till lagstiftningen har D:s handlande

ej varit en betingelse för effekten men han har påverkat händelseförloppet i brottsfrämjande

riktning. Liksom tidigare kan kanske frågan om uppsåt diskuteras utförligare. I detta mål

stadgar dock HD uttryckligen att D genom sin vakthållning även uppfyller det krav på uppsåt

som ställs vilket innebär att de ändock motiverat sitt ställningstagande.

5.2 Gärningsman, medgärningsman eller inte?

5.2.1 Kockfallet

Det första rättsfall jag valt som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen när det gäller

gränsdragningen mellan en gärningsman, en medgärningsman eller en annan typ av

medverkande, är ett avgörande som behandlar den problemtik som uppstått när det av

bevisningen inte gått att fastställa vem av de olika medverkanden som utfört de specifika

gärningar som orsakat de olika misshandelsskador som uppstått i målet. Frågan är således

vem eller vilka som ska anses vara gärningsmän till brottet, vilka som eventuellt ska

rubriceras som medgärningsmän eller om någon endast ska anses vara medhjälpare.

I målet har två oinbjudna personer försökt att få delta i en personalfest i Folkets Hus.58 Med

anledning av detta uppstår bråk. Den frågan som överklagas och till slut avgörs av HD är hur

man ska se på förutsättningen där tre personer (som var kockar, därav det valda namnet på

referatet) misshandlat fyra andra personer med träpåkar men det av bevisningen inte gått att

58 NJA 1980 s. 606.
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fastställa vem av de tilltalade som orsakat vilken skada. Skadorna består i smärtor, svullnader,

tandskador, ett sår som måste sys med sex stygn och ett slag som orsakat förlust av syn på ett

öga. Åklagaren anför i gärningsbeskrivningen att Tony, Bengt och T tillsammans och i

samråd har utrustat sig med käppar och med dessa som vapen angripit de fyra målsäganden.

I målet har det således ej gått att fastställa vilka som formellt sett är gärningsmän (d.v.s.

ensamt uppfyller rekvisiten i det specifika straffstadgandet) till de olika brotten och vilka som

inte är det. Frågan uppstår då också om de som inte är gärningsmän ska anses vara

medgärningsmän eller något annat.

Det som får avgörande betydelse för utgången i målet, där alla de tre tilltalade döms som

gärningsmän för misshandel, är den omständighet att de tilltalade efter samråd gemensamt

kommit överens om att beväpna sig med käppar samt att de gemensamt gjort bruk av dessa

käppar. Frågan om uppsåt berörs kortfattat och domstolen konstaterar att uppsåt till skada

förelåg hos dem alla. När det gäller den skada som bestod i förlust av syn på ett öga

konstaterar domstolen dock att uppsåt till så svår skada ej kunnat styrkas. Däremot förelåg en

betydande oaktsamhet vilket innebar att de tilltalade, för denna del, döms för vållande till

kroppsskada.

Enligt domslutet döms således de tre tilltalade som gärningsmän med hänvisning till 3 kap. 5

(och 8) §§ BrB. Begreppet medgärningsmän nämns aldrig i domskälen.

Domslutet är således intressant. Tolkningen och bedömningen av den bevisning som

framlagts i målet har, enligt HD år 1980, medfört att alla tre ansetts som gärningsmän. Tre

personer har i samråd gemensamt kommit överens om att beväpna sig med käppar samt

gemensamt gjort bruk av dessa. Oavsett vem av de tilltalade som orsakat de skador som

uppstått så döms alla som gärningsmän.

Rättsfallet indikerar att HD börjat utvidga det formella gärningsmannaskapet till någon form

av gruppbetonat domslut i och med detta avgörande. När flera personer gemensamt och i

samförstånd utfört ett brott ska de alla anses vara gärningsmän oavsett om de ensamt eller

gemensamt uppfyllt de i straffsatsen stadgade rekvisiten.

Ytterligare ett påpekande värt att reflektera över är om HD egentligen har lagstöd för sin

tolkning av gärningsman till brottet i detta mål. Kanske kan slutsatsen dras att alla fyra kan

dömas som gärningsmän eftersom de deltagit i brottets utförande och det ter sig naturligt.
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5.2.2 Fönsterkrossfallet

Nästa avgörande jag valt att redogöra för är ett hovrättsavgörande från 1984. Tre ungdomar

åtalas i målet för att de tillsammans och i samråd ska ha krossat fönsterrutor på en

skolbyggnad.59

HovR finner det i målet utrett att alla de tre tilltalade uppehålligt sig vid skolbyggnaden vid

tiden för skadegörelsen samt att skadegörelsen utförts av någon eller några av de tre. Det har

dock inte kunnat styrkas vem eller vilka som åstadkommit fönsterkrossningen. Domstolen

påpekar också i domskälen att det inte heller i målet påståtts att de tilltalade kommit överens i

förhand om att begå någon skadegörande handling. Med hänvisning till detta ogillar HovR

åtalet. Som en parentes kan nämnas att TR ansåg att de tre handlat tillsammans och i samråd

och dömde de tre som gärningsman för skadegörelse i enlighet med 12 kap. 1 § BrB.

Om jämförelse med ”Kockfallet” görs belyser detta ogillande av åtalet en viktig

gränsdragning. Enligt avgörandet från år 1980 kunde samråd till gärningen (misshandel)

styrkas. När ett samråd inte kunnat styrkas (som i detta fall) blir slutsatsen att de tilltalade inte

kan dömas såsom gärningsmän.

Det kunde inte heller styrkas att alla deltagit i den brottsliga gärningen. Inte heller tycker jag

det kan anses ”naturligt” att döma alla de tre som gärningsmän.

5.2.3 Mord i Sundsbruk?

I nästa rättsfall av intresse för uppsatsen åtalas två män, Olavi för mord och Kari för försök

till grovt olaga tvång och medhjälp till mord.60 En man, Tomas, har efter viss misshandel,

bestående av bl.a. ett knivstick i ena skinkan, dödats genom två knivstick i halsen. Åklagaren

anför i gärningsbeskrivningen att Olavi berövat Tomas livet. Åklagaren anför vidare att Olavi

och Kari har, innan Tomas dödades, i samråd försökt att genom hot om knivmisshandel

avtvinga Tomas ett löfte om att inte ange tidigare förövad misshandel (knivsticket i skinkan)

mot honom. Kari, son insett att Tomas var svårt skadad och behövde läkarvård, har genom sitt

försök till olaga tvång i samråd med Olavi främjat Olavis fortsatta misshandel av Tomas och

uppsåtligen medverkat till hans död.

59 RH 1984:31.
60 NJA 1986 s 802.
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Utredningen i målet ger vid handen att Tomas dödats antingen av Olavi eller av Kari som

båda befann sig i lägenheten där Tomas dödades. I målet lämnar de båda åtalade

knapphändiga och motstridiga berättelser där de beskyller varandra för mordet och

misshandeln. Enligt deras egna berättelser har ingen av dem deltagit i det utövade våldet.  HD

drar i domskälen slutsatsen att de båda två till stor del döljer vad som skett.

Av den tekniska bevisningen i målet kan vissa antaganden om händelseförloppet göras. Det

går dock inte att dra några säkra slutsatser angående vem som dödat Tomas.

HD anför i domen att det inte kan anses styrkt att Olavi, såsom påståtts i

gärningsbeskrivningen, varit den som dödat Tomas och gjort sig skyldig till mord. Inte heller

fanns förutsättningar att döma Olavi för något annat medverkansbrott då möjligheten fanns att

han inte ens främjat gärningen (för det fall att det var Kari som dödat Tomas). HD ogillar

därför åtalet mot Olavi.

När det gäller Kari anför HD att delar av hans berättelse rymmer detaljer som stämmer

överens med utredningen i övrigt och som stärker uppgiften om att han varit med vid själva

dödandet av Tomas. Kari uppger bl.a. att han efter fråga från Olavi pekat ut var halspulsådern

är belägen. HD anför vidare att Karis inverkan på händelseförloppet åtminstone innefattat att

gärningsmannen styrkts i sitt uppsåt att våldföra sig på Tomas. Kari har därför, enligt HD,

gjort sig skyldig till straffbar medverkan till brott. Det dömer honom för medhjälp till grov

misshandel och vållande till annans död.

Den första tanke som slår mig när jag läser HD:s domskäl och domslut är att åklagaren

utformat en gärningsbeskrivning som inte riktigt var anpassad efter vad som kunde styrkas i

målet. Utgången torde till viss del ha berott på åklagaren och hans författande av

gärningsbeskrivningen.

Åklagaren anför bl.a. att ett visst samråd mellan de tilltalade föregått själva dödandet och att

Kari genom sitt försök till olaga tvång, i samråd med Olavi, främjat Olavis fortsatta

misshandel. Något samråd nämns dock inte i HD:s dom.  Det framgår av de tilltalades egna

uppgifter att de känt varandra sedan två år tillbaka. De träffades den aktuella eftermiddagen

av en tillfällighet hemma hos Olavis mor. Olavi gav Kari pengar att köpa sprit för. Olavi är

ännu inte fyllda 16 år och kan således inte handla sprit på egen hand (Kari är 28 år). Vad

påståendet om samråd byggde på för omständigheter är för mig oklart. De tilltalade lämnar,

som tidigare sagts, totalt motstridiga uppgifter om vad som hänt och det förelåg
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uppenbarligen inga förutsättningar för att påstå att de tilltalade kände varandra väl eller att de

var nära vänner. Kari hade vid tiden för brottet permission från Sidsjöns sjukhus dit han

överlämnats till sluten psykiatrisk vård av TR året innan. Liksom i fönsterkrossfallet kan

något samråd mellan de tilltalade inte styrkas.

I domen diskuteras inte heller öppet om de tilltalade ska dömas som gärningsmän,

medgärningsmän eller medhjälpare till brottet i form av rubriceringsproblematik eller

gränsdragningsproblematik. Underförstått blir det en konsekvens av att samrådet inte kan

styrkas. Huvudfrågan i målet är istället resonemang kring det faktum att ingen av männen kan

åläggas ansvar för mord då det inte kan styrkas vem av de tilltalade som dödat Tomas.

Det enda som berörs ur rubriceringsaspekt är att Kari inte ska dömas för medhjälp till

vållande till annans död utan för vållande till annans död vilket är helt i linje med

förarbetsuttalandena från år 1948. Där påpekas uttryckligen att oaktsam medverkan till brott

bör bestraffas såsom ett gärningsmannaskap, förutsatt att brottet är straffbart i en oaktsam

form.

Att i målet ogilla åtalet mot Olavi framstår som ett relativt förutsebart och rättssäkert

dömande då varken samråd eller att han deltagit i brottets utförande kunnat styrkas.

5.2.4 Misshandel utanför Chalmers

I ett hovrättsavgörande från 1987 åtalas två ungdomar, Stefan och Robert, för grov

misshandel och vållande till annans död.61 Enligt gärningsbeskrivningen har de gemensamt

och i samråd misshandlat Joakim genom att tilldela honom ett antal knytnävsslag mot huvudet

samt ett antal sparkar mot kroppen efter en studentfest på Chalmers.

Brottsoffret, Joakim, har dött av misshandeln genom ett specifikt knytnävsslag mot huvudet

utdelat av Robert. Joakim har dock innan det dödande slaget fått ta emot åtskilliga

knytnävsslag mot huvudet och sparkar mot kroppen utdelade av både Stefan och Robert.

Avseende det i gärningsbeskrivningen påstådda samrådet mellan gärningsmännen konstateras

inledningsvis i TR:s domskäl att båda de tilltalade självständigt uppfyller de rekvisit som

stadgas i 3 kap. 5 § BrB (d.v.s. misshandel). Vidare menar TR att det varken är möjligt eller

61 RH 1987:26.
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riktigt att skilja de bådas misshandel åt utan gärningen måste bedömas som en gemensam

misshandel av Joakim. Då det anses klarlagt att både Stefan och Robert deltagit i misshandeln

uttalar TR att det endast framstår som tillfälliga omständigheter att det var Roberts slag som

utlöste döden. Båda de tilltalade borde ha räknat med risken att knytnävsslag mot huvudet kan

leda till döden. De döms därför båda två för grov misshandel och vållande till annans död.

Även HovR dömer de bägge tilltalade för grov misshandel och vållande till annans död. De

resonerar inte särskilt utförligt om skälen härför utan anför i domen endast att de i likhet med

TR anser att de bägge åtalade ska fällas till ansvar för grov misshandel och vållande till

annans död.

När det gäller frågan om uppsåt var det i målet aldrig något tvivel om att uppsåt till

misshandel förelåg. Av domskälen framgår att den blödning som orsakade Joakims död var

mycket ovanlig. Detta medförde troligtvis bedömningen att de båda även skulle dömas för

vållande till annans död.

Målet är mycket intressant då domstolen gör bedömningen att trots att man vet vilket specifikt

slag och vem av de tilltalade som orsakat offrets död, så döms båda ungdomarna för grov

misshandel och vållande till annans död med hänvisning till tillfälliga omständigheter. De

döms också till samma påföljd. Enligt en tolkning av avgörandet har således domstolen gjort

bedömningen att Roberts handlande kan inkluderas i Stefans straffrättsliga ansvar då de

påpekat att gärningarna ej kan eller ska separeras. En annan möjlig tolkning ger vid handen att

båda de tilltalade faktiskt självständigt uppfyller de i lagen uppställda rekvisiten.

5.2.5 Lindome målet

I det så kallade Lindome målet62, som getts stort utrymme i media och som till viss del liknar

det tidigare återgivna ”Mordet i Sundsbruk”, dödas en äldre man, Ernst, i sitt hem. Två män,

Peter och Leo, som vid tiden för gärningen befunnit sig i den äldre mannens hem åtalas. Peter

för mord (samt grovt rån) och Leo för medhjälp till mord (samt grovt rån).63 Jag har i

framställningen valt att återge detta mål lite mera detaljerat än de tidigare refererade

62 RH 1991:51.
63 När det gäller åtalet för rån och sedermera domen för grov stöld så har jag valt att lämna den delen av
domen utanför framställningen. De för uppsatsen intressanta frågorna och de gränsdragningsproblem som
målet visar på aktualiseras främst i mordåtalet vilket medfört att jag valt att endast fokusera på den delen av
domen i denna framställning.
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rättsfallen då jag tror att avgörandet starkt påverkat den fortsatta rättsutvecklingen vilket

uppsatsens syfte är att beskriva.

Åklagaren anför i gärningsbeskrivningen att Peter berövat Ernst livet. Leo har understött

Peters våld mot Ernst genom att befinna sig i köket tillsammans med Peter och Ernst då våldet

utövades, genom att varna Peter när han hörde en bil komma samt genom att i avsikt att

undanröja spår, torka av några föremål med sin ärm. Det enda eventuella samråd som påstås

av åklagaren i gärningsbeskrivningen rör det faktum att de tilltalade stulit gods från Ernst i

samband med dödandet.

Det som kan anses utrett i fallet är att den äldre mannen Ernst blev dödad av slag mot huvudet

med en stekpanna. Både Peter och Leo var vid detta tillfälle närvarande i Ernst bostad men de

beskyller vandra för att ha dödat Ernst.

Deras skildringar av vad som hände inne hos Ernst går helt isär. Peter uppger att Leo och han

tillsammans gick in till Ernst. Han uppger vidare att han, när han gick in i ett annat rum för att

kontrollera om det fanns någon mer person hemma, hörde tumult uppstå i köket. När han med

anledning av detta återvände till köket såg han Leo utdela två slag mot Ernst med en

stekpanna.

Leo i sin tur uppger att Peter först gick fram till Ernst bostad ensam. En man med keps kom ut

och pratade med Peter för att sedan återvända in i huset. Peter kom då tillbaka till bilen. Efter

en stund återvände Peter till huset och gick in. Efter ytterligare ca tio minuter öppnade han ett

fönster och ropade till Leo att han kunde komma in. Leo lämnade då bilen och gick in i Ernst

bostad. Leo delar sedan in det fortsatta händelseförloppet i tre delar. Han uppger att Peter först

knuffade Ernst så att denna stapplade baklänges och föll omkull på rygg. Peter ska sedan ha

sprungit fram till Ernst och börjat sparka på Ernst ansikte och överkropp. Slutligen ska Peter

ha tagit fram en stekpanna ur ett skåp, uttalat att ”nu ska gubben dö, det har jag gjort förr” och

slagit minst två slag med stekpannan mot Ernst huvud.

TR gör bedömningen att Peters uppgifter om hur det gick till när Ernst dödades ska lämnas

helt utan avseende då hans berättelse motsägs helt av obduktionsfynden och brottsplats-

fynden. Leos uppgifter däremot passar, enligt TR, väl samman med de fynd som gjorts och

flera av de iakttagelser som olika vittnen lämnat redogörelse om. Leos berättelse motsägs inte

heller av obduktionsfynden. Sammantaget innebär detta att TR fäster mera tilltro till Leos
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berättelse och finner sig övertygade att om att Peter förövat allt våld som orsakat Ernst skador

och död. Peter döms därför för mord.

Vidare gör TR bedömningen att de inte kan anse att Leo, genom sin passivitet vid dödandet,

kan ha ansetts understött Peter i hans handlande på så sätt att han kan dömas som

medgärningsman eller medhjälpare till brottet. De anser istället att Leo gjort sig skyldig till

skyddande av brottsling, för vilket han döms.

Peter valde att överklaga domen till HovR, vilket varken Leo eller åklagaren gjorde. HovR

gör i domen en något annorlunda bevisvärdering än den som TR tidigare gjort. Sammantaget

anser de inte att den tekniska utredningen ger något tillförlitligt underlag för att avgöra om

någon av Peters eller Leos version av händelseförloppet är den riktiga. Den tekniska

utredningen utesluter inte heller att händelseförloppet kan ha utspelat sig så som Peter har

uppgett. HovR anser också att lämnade vittnesuppgifter ger anledning att ifrågasätta

riktigheten i vissa delar av den berättelse som Leo lämnat.

Mot bakgrund av detta anser inte HovR att åklagaren uppfyllt de beviskrav som måste ställas

vid åtal för brott av förevarande slag. De ogillar således åtalet för mord mot Peter.

Utgången i Lindomemålet har väckt stort engagemang hos allmänheten. Många vill mena att

utgången strider mot sunt förnuft64 vilket jag till viss del kan hålla med om. En stor del av

problemet, som jag ser det, i den diskussionen är dock att domstolarna har en annan

utgångspunkt än allmänheten. De kan inte och ska givetvis inte döma efter sunt förnuft. Detta

gör att allmänheten och domstolen i det här fallet går om varandra. Det är, och ska givetvis

vara, lagstiftningen som styr. I annat fall skulle all rättsskipning vara godtycklig vilket jag

egentligen tror att alla kan hålla med om är en mycket dålig ide.

Jag kan inte undgå att fundera över vad som gjort att detta fall fått så stor uppmärksamhet.

Utgången i målet är inte särskilt förvånande om jämförelse görs med ”Mordet i Sundsbruk”.

Kanske kan det vara det faktum att en äldre man, som av samhället ses som en skötsam

person, dödas på eftermiddagen helt oprovocerat i sitt hem jämfört med den, för psykiska

besvär, sjukskrivne Tomas som dödas efter en massa drickande av alkohol?

Ulla Jacobsson menar i boken ”Vi hade ju haft ihjäl en gubbe” att en stor del i ansvaret för att

utgången i målet blev som den blev ligger på åklagaren i målet. Hon går till och med så långt

64 Jacobsson Ulla, Vi hade ju haft ihjäl en gubbe Mordet i Lindome, Nerenius & Santérus Förlag AB, Lund 1995,
s. 10.
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att hon menar att åklagaren gjort sig skyldig till tjänsteförseelse enligt 58 kap. 3 § 1 p

Rättegångsbalken (RB) genom att utforma en alltför snäv gärningsbeskrivning. I gärnings-

beskrivningen har åklagaren utgått ifrån att det var Peter som mördade Ernst och att Leo på

sin höjd gjort sig skyldig till medhjälp. Eftersom domstolen är bunden av gärnings-

beskrivningen fanns det i målet inte utrymme för domstolen att pröva ett alternativt

händelseförlopp. 65

Åklagarna i målet svarade på kritiken de fått och hävdade att materialet inte gav anledning att

utforma gärningsbeskrivningarna på något annat sätt.66 Riksåklagaren skriver i Svenska

Dagbladet den 30 januari 1992 ”den allra minsta åtbörd från vittnets (egen anm. Leo:s) sida

för att uppmuntra eller hjälpa till med misshandeln eller mordet skulle ha medfört att han hade

kunnat dömas som medhjälpare eller som medgärningsman. Men det finns inget som helst

belägg för att något sådant har förekommit.”67

Denna ståndpunkt, vilken uttalades av Riksåklagaren år 1992 är mycket intressant för denna

uppsats. Den belyser hur svår gränsdragningen mellan dessa kategorier av medverkande,

gärningsman, medgärningsman och medhjälpare kan vara.

Jag kan till viss del förstå Jacobssons kritik. Det bör dock uppmärksammas att det enda mål

där de tilltalade dömts, där det ej gått att fastställa vem som orsakat de aktuella skadorna, är

de tilltalade i ”Kockfallet”. De dömdes för de efter samråd gemensamt kommit överens om att

beväpna sig med ”vapen” och för att de efter överenskommelsen gjort bruk av ”vapnen”. I

övrigt finns ett flertal avgöranden där domstolen låtit principen ”In dubio pro reo” (hellre fria

än fälla)68 avgöra utgången.

Ytterligare en aspekt när det gäller utgången i målet är att om åklagaren valt att överklaga

domen mot Leo, vilket inte gjordes, så hade HovR åtminstone rent teoretiskt, haft möjligheten

att påverka ”den totala” utgången i en annan riktning. Kanske hade uppståndelsen kring

avgörandet i så fall inte blivit lika stor.

Oaktat detta så är jag dock av den åsikten att både TR och HovR har dömt på ett, för mig,

förvånande sätt. De har påstått sig kunna fastställa en viss sak men sen inte fullföljt

konsekvenserna av det man påstått sig kunna fastställa.

65 Jacobsson, s. 12.
66 A. st.
67 A. a., s.10.
68 Principen är en processrättslig princip vilken avser bevisningen. När skälen för olika lösningar är likvärdiga bör
man välja den lindrigaste lösningen.
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Till att börja med tar jag som exempel att TR enligt domskälen väljer att fästa mer tilltro till

Leos berättelse. Leo själv delar enligt sin egen berättelse in händelseförloppet i tre separata

delar, tre olika tillfällen då misshandel och till slut mord sker. Vid alla dessa tre tillfällen står

han passivt och ser på. TR menar att han inte, genom sitt passiva agerande, kan anses ha

understött det våld som föranlett Ernst död. Tilläggas i sammanhanget bör kanske också göras

att Peter och Leo var mycket nära vänner. De hade bott tillsammans och de kallade varandra

för brorsan.69 En konsekvens av detta måste ha varit att de kände varandras egenskaper och

visste hur den andre troligtvis reagerade i vissa situationer. Även den form av lojalitet som

måste ha funnits dem emellan dem torde ha kunnat ifrågasättas. Vid jämförelse med de

tidigare återgivna Rockfallet och Raggarbilsfallet förefaller detta vara en märklig bedömning.

Denna bedömning måste nog sägas gå stick i stäv med den praxis som HD tidigare utarbetat

gällande gränsdragningen mellan medhjälp och det straffria området.

När det gäller HovR, vilken ogillar åtalet mot Peter för mord, så anser HovR det vara klarlagt

att både Peter och Leo var närvarande då Ernst mördades. Det som inte är klarlagt är vems

version av händelseförloppet som överrensstämmer med verkligheten. För Peters del måste

det mest fördelaktiga vara att lägga hans berättelse till grund för bedömningen. Det jag frågar

mig är då om inte medhjälp till mord hade kunnat utläsas ur hans version, eller i vart fall

skyddande av brottsling för vilket Leo dömdes.

Samtidigt måste avgörandet vara ett uttryck för den rättssäkerhet vi borde kunna förvänta oss

av ett land som Sverige. Kan domstolen inte finna det styrkt att en medverkande medverkat

till den brottsliga gärningen ska han givetvis inte dömas.

Madeleine Lejonhufvud behandlar i Ds 1993:15 Efter Lindome, utförligt den bevis-

problematik som uppstått i just Lindomefallet då två personer beskyller varandra för brottet

och bevisningen inte styrker någons version. Hon för resonemang kring att ett sänkt beviskrav

skulle medföra att man kom till rätta med denna typ av problematik. Resultatet av detta skulle

dock innebära en sänkt rättssäkerhet vilket inte alls är eftersträvansvärt. Vidare anför hon

”Medvetet låga krav på bevisningen, motiverade av en önskan att lagföra alla som begår brott,

innebär en oacceptabel skada i form av oskyldigt lidande.”70 Vilket jag tycker är ett tänkvärt

citat.

69 Jacobsson Ulla, s. 15.
70 Ds 1993:15 Efter Lindome, s 49.
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Fallet har i dagarna till viss del tagit ny fart. Dagens Nyheter skriver den 28 oktober år 2009

att ”Lindomefallet kan tas upp igen”71. Ernst hade vid tiden för upptäckten en hårtuss i

handen. Dåtidens DNA teknik var inte alls så utvecklad som den är idag vilket gör att

exempelvis Pelle Svenson (advokat i målet) anser att målet nu bör öppnas igen.72 Om

åklagaren väljer att göra det eller inte får utvisas av framtiden.

5.2.6  Stolfallet

I nästa rättsfall av intresse, ett rättsfall som avgörs av HD år 1992, d.v.s. ett år efter

Lindomefallet, döms två män såsom gärningsmän för dråp av en person som knivhuggits till

döds.73 Detta trots att det inte heller i detta mål kunnat fastställas vem av de två männen som

orsakat det knivhugg som lett till döden för offret.

I målet åtalas två män, Mikael och Jani, för att tillsammans och under samförstånd ha berövat

Riyadh livet genom att tilldela honom upprepade knivhugg och slag med en stol. Enligt

gärningsbeskrivningen har först Jani utdelat ett av knivhuggen. När Riyadh sedan försökt att

försvara sig tillfogade Mikael honom övriga knivhugg samtidigt som Jani möjliggjorde och

medverkade till Mikaels handlande genom att hålla en stol mot honom samt slå honom med

stolen för att slutligen kasta stolen på honom.

Av domskälen framgår att det är styrkt att de båda tilltalade varit på platsen för brottet, d.v.s. i

Riyadhs lägenhet. Det framgår vidare att Mikael och Jani känner varandra sedan tidigare. De

åker till Riyadh för att köpa narkotika och bråk uppstår. När det gäller den fortsatta

händelseutvecklingen går återigen de båda tilltalades berättelser isär.

Mikael uppger att Riyadh först drog upp en jaktkniv vilket fick Jani att ta fram sin kniv och

hugga Riyadh en gång vilket fick knivbladet att gå av. Riyadh blev galen och gick emot

Mikael och Jani vilket fick Mikael att ta fram sin kniv och hugga Riyadh. Då Riyadh vid

denna del av händelseförloppet blev galen och gick emot Mikael och Jani med dragen kniv,

tog Jani en stol som han fäktade och slog mot Riyadh med. Vid detta tillfälle när Mikael

vevade och högg febrilt med sin kniv råkade han av misstag också träffa Jani låret. Riyadh

lämnade såsmåning om lägenheten i hukande ställning.

71 TT, www.dn.se 2009-11-11, publicerat 2009-10-28.
72Engholm Victoria, www.dagbladet.se, 2009-11-12, publicerat 2009-11-02.
73 NJA 1992 s 474.

www.dn.se
www.dagbladet.se
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Jani i sin tur uppger att Mikael, då Riyadh under bråket tog sig åt sin ficka, drog fram sin kniv

och högg Riyadh. Mikael hann hugga Riyadh tre gånger innan Riyadh fick fram sin kniv. Jani

uppger vidare att han försökt att gå emellan Mikael och Riyadh eftersom han tyckte att det

räckte. Han tog då tag i Mikaels axel som med anledning av detta snurrade runt. I samband

med detta fick Jani ett hugg i låret av Mikael. Jani släppte då taget om Mikael som gick till

nytt angrepp mot Riyadh. Riyadh blev vansinnig och vrålade vilket gjorde att Jani blev rädd

och började fäktas mot Riyadh med en stol. Även Jani uppgav att Riyadh lämnade lägenheten

först och att Mikael och Jani strax efter lämnade lägenheten och gick åt ett annat håll.

Mikael medgav således i målet att han utdelat ett antal knivhugg (i självförsvar) dock inte det

dödande knivhugget. Det menar han att Jani utdelat. Jani i sin tur förnekar att han burit kniv

och att han utdelat några knivhugg alls och att det endast var Mikael som huggit Riyadh.

Det finns i målet ingen teknisk bevisning som stödjer någon av de tilltalades berättelser. Övrig

bevisning i målet såsom vittnesutsagor ger inte heller de någon ledning.

Enligt TR kan det inte med visshet avgöras vem som utdelat det dödande knivhugget. Det

anses dock klarlagt att Mikael orsakat Riyadh hans övriga knivsår. TR fastslår att någon

nödvärnsrätt ej förelegat. TR dömer Mikael för grov misshandel medan åtalet mot Jani

ogillas.

HovR finner, liksom TR, att det inte kan fastställas vem av de båda tilltalade som utdelat det

dödande knivhugget. De anser det dock vara styrkt att Mikael utdelat de andra fem huggen.

De dömer i målet Mikael för försök till dråp med hänvisning till att de anser det endast vara

en tillfällighet som gjort att inget av Mikaels fem knivhugg blev direkt dödande. När det

gäller Jani dömer HovR honom för medhjälp till försök till dråp. De anser att han, genom att

attackera Riyadh med en stol samtidigt som Mikael knivhögg honom, kan hållas ansvarig för

medhjälp till försök till dråp.

HD dömer Mikael som gärningsmän för dråp med stöd av 3 kap. 2 § BrB. Jani i sin tur döms

som medgärningsman för dråp också med stöd av 3 kap. 2 § BrB.

HD anför i sina domskäl att det ej gått att fastställa vem av de båda tilltalade som orsakat det

dödande knivhugget. Det anför också att det inte kan anses styrkt att våldet föregåtts av något

samråd mellan de båda tilltalade.
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När det gäller Mikael anser HD att de fem knivhuggen som Mikael medgivit, visar att han

hade uppsåt att döda Riyadh. Det var endast en tillfällighet att så ej blev fallet vilket gör att

han döms som gärningsman.

Vad beträffar Jani så ansåg HD att hans berättelse ej var trovärdig. De ansåg det vara

tillförlitligen utrett att Jani deltagit i våldet på ett mera aggressivt sätt än vad han själv

medgivit. De ansåg också att han inte kunde ha undgått att uppfatta att Mikael avsåg att döda

Riyadh och att Riyadh var svårt skadad.  Av detta följer, menade HD, att Jani måste ha varit

inställd på att händelserna skulle få en dödlig utgång. HD menade vidare att trots att det inte

var visat att Jani tillfogat Riyadh någon livshotande skada så har han på ett sådant verksamt

sätt bidragit till Riyadhs död, att han ska dömas som medgärningsman för dråp.

Domen är således inte gruppbetonad såsom i ”Kockfallet” utan HD har resonerat om det

straffrättsliga ansvaret individuellt.

Dock kan av åklagarens gärningsbeskrivning i det här målet en viss rättsutveckling skönjas.

Att männen åtalas för att ”gemensamt och i samförstånd” ha dödat offret är ett uttryck från

den praxis som bildats från och med utgången i det tidigare refererade ”Kockfallet”. Även

utgången i ”Lindomemålet” samt den uppmärksamhet avgörandet fick torde ha påverkat det

faktum att åklagaren valt att utforma gärningsbeskrivningen på det sätt som han gjort. Nu

påpekar dock HD i domskälen att något samråd inte kan anses styrkt mellan Mikael och Jani.

Redan det faktum att HD dömer Mikael såsom gärningsman för dråp är till viss del

uppseendeväckande.  Herlitz kritiserar med all rätt detta domslut. Han frågar sig om HD

menar att om en person (A) tillfogar en annan person (B) en livshotande skada med uppsåt att

döda men personen (B) dör av annat våld utövat av (C), A ändock ska kunna hållas ansvarig

för mord eller dråp. HD hänvisar i målet till att våldet som dödat Riyadh utövats i en

sammanhängande följd och att det endast berott på tillfälliga omständigheter att Mikaels

knivhugg ej dödat Riyadh. Som regel menar Herlitz, brukar nämligen hävdas att endast den

som utövat det direkt dödande våldet kan dömas för mord eller dråp, d.v.s. C i exemplet. Den

andra personen, d.v.s. A i exemplet, kan på sin höjd dömas för försök till dråp.74

För att dra exemplet ett steg längre kan frågan ställas om en person (A) tillfogar en annan

person (B) en livshotande skada med uppsåt att döda men personen (B) överlever. I det

exemplet finns inga tvivel om att A ska dömas för försök till mord eller dråp.

74 Herlitz, s. 296.
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Även vad gäller Jani ställer jag mig frågande till domslutet. Då det inte kunnat styrkas att Jani

tillfogat Riyadh någon livshotande skada och samråd mellan de tilltalade ej förelegat så är

frågan med vilket stöd HD dömer Jani som medgärningsman. De anser det endast styrkt att

Jani deltagit i våldet på ett mer aggressivt sätt än vad han medgivit. Här är frågan om

rättsutvecklingen tagit ett jättekliv då de utvidgat den tidigare konstruktionen med

”gemensamt och i samråd”. Att HD ansåg att Janis handlande inkluderas i den gärning som

stadgas om i 3 kap 2 § BrB var oförutsebar. Här tror jag att praxis ändrats och tagit klivet mot

ett till viss del rättsosäkert dömande. Jag anser nog inte att Janis handlande i detta mål går att

tolka in under beskrivningen ”Den som berövar annan livet”. Kanske ansåg domstolen att det

”tedde sig naturligt” att döma även Jani som gärningsman i form av ett medgärnings-

mannaskap.

För att få en tydligare och klarare rättstillämpning, där gränserna mellan olika medverkanden

markeras och tydliggörs, hade det varit önskvärt med en tydligare begreppsanvändning och ett

tydligare lagstöd. Jag kan inte på något sätt se att Jani självständigt uppfyller samtliga rekvisit

i 3 kap. 2 § BrB, inte ens med hjälp av Mikaels handlande. Däremot kan jag (utifrån vad jag

kan utläsa ur domskälen) hålla med om att Jani i vart fall främjat gärningen i tillräcklig grad

för att kunna dömas för medhjälp med stöd av 23 kap. 4 § BrB. Målet skapar därför för mig

en viss förvirring.

Denna dom är dock fastslagen av HD vilket gör att den har en prejudicerande karaktär som

gör den mycket intressant för den fortsatta rättsutvecklingen.

5.2.7 Stureplan

Nästa fall av intresse är den så kallade Stureplansdomen.75 I målet har två personer, Tommy

och Guillermo, åtalats för mord och försök till mord och två personer, Farshad och Fari, har

åtalats för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord för en dödsskjutning som

skedde vid Sturecompagniet år 1996 där fyra personer dödades och flera andra skadades. I

målet är i stort sett hela händelseförloppet klarlagt vilket medför att den stora svårigheten för

domstolen har varit att avgöra hur gärningarna straffrättsligt ska bedömas.

De fyra åtalade, Tommy, Guillermo, Farshad och Fari, träffades på kvällen den 4 dec 1994 på

restaurang Gino i Stockholm tillsammans med en del andra vänner. När restaurangen stängde

75 NJA 1996 s 27.
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gick gänget vidare till Sturecompagniet. Vissa i gänget från Ginos släpptes in direkt men de

fyra åtalade fick vänta utanför i kö vilket gjorde att bråk uppstod. Polis kallades till platsen

och allvarliga hotelser riktades mot dörrvakterna innan de fyra åtalade lämnade platsen.

Efter bråket satte sig de fyra i Farshads bil med Fari som förare. De diskuterade vilka skador

som Guillermo och Tommy fått i slagsmålet som uppstått i kön. De var arga och ville hämnas.

I detta sammanhang diskuterades olika vapen. Tommy, Guillermo och Farshad beslutade sig

för att hämta vapen i Tommys vapengömma. Det vapen som nämndes i bilen vara en AK4.

Avsikten med att hämta vapnet var att ge en av dörrvakterna en läxa, han skulle bli

förödmjukad och de skulle sätta sig i respekt. Automatvapnet skull användas för att skrämma

vakterna och för att få andra människor att hålla sig passiva. Tommy skulle hålla i vapnet

medan Guillermo och Farshad skulle slå dörrvakten.

Tommy laddade vapnet i bilen under färden tillbaka till Stockholm vilket enligt domstolarna

inte kan ha undgått någon av de andra. Bilen stannade först på Lästmakargatan där Tommy,

Guillermo och Farshad gick ur och spanade mot Sturecompagniet. När de kom tillbaka gick

färden vidare till Engelbrektsgatan där de tre steg ur bilen. Fari i sin tur återvände med bilen

till Lästmakargatan för att vänta.

Under promenaden från Engelbrektsgatan mot Sturecompagniet stannade de tre vid ett tillfälle

för att diskutera om de skulle genomföra sin plan. Guillermo ville inte att det skulle göras

framför Sturecompagniet medan Farshad varit pådrivande. Åsikterna om vad de tre kommit

överrens om går vid denna punkt i berättelsen isär men efter ytterligare en rekognoseringstur

avancerade de tre i alla fall framåt. Guillermo bar från början vapnet under sin rock. Ca 15-20

meter från entrén tog Tommy vapnet och avlossade två eller tre skott. Efter dessa slog han om

till automateld och sköt två eldskurar om sammanlagt 17-18 skott in i entrén till

Sturecompagniet.

När det gäller placeringen av de tre tilltalade är denna fråga inte till fullo klarlagd. Både

Guillermo och Farshad uppger dock att de, efter de första skotten, blev chockade och stannade

upp. De har således inte ställt sig nära intill Tommy för att stödja honom i hans handlande.

HD finner att de tilltalades egna uppgifter inte kan anses vederlagda utan de måste godtas.

Efter skottlossningen tog sig Farshad tillbaka till Lästmakargatan och bad Fari att köra till

Vasagatan där de plockade upp Guillermo. Dessa tre hämtade sedan vapnet som låg under en

bil. Efter kontakt via mobiltelefon sammanstrålade alla fyra och åkte taxi till Årsta.
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Den svåraste frågan som HD har att besvara i målet består i att avgöra om Guillermo eller

Farshad kan anses som gärningsmän, medgärningsmän eller kanske som medhjälpare.76

HD stadgar i domen att den gärning som kan läggas de två till last rent objektivt sett är att

anse som en medhjälps gärning. Bedömningen försvåras dock av att ingen av dem hade någon

kontroll över vad som skulle ske med vapnet. Efter ett långt resonemang kommer HD till slut

fram till att varken Guillermo eller Farshad haft uppsåt till mord. De båda döms därför av HD

för de oaktsamma brotten medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp till grovt

vållande till kroppsskada.

Vad som skiljer detta mål mot de tidigare redovisade är att det i detta fall inte råder några

tvivel om vem som rent objektivt orsakat effekten. Det är bara en av de tilltalade, Tommy,

som skjutit in i folkmassan.

Om jämförelse görs med ”Kockfallet” finns även där, utöver frågan om vem som orsakat

skadan, en betydande skillnad. Där hade de tilltalade gemensamt kommit överrens om att

beväpna sig med käppar vilka de gemensamt gjorde bruk av. I detta mål har de tilltalade,

enligt deras egna uppgifter (vilka ej motbevisats), endast kommit överrens om att med hjälp

av vapnet hålla folk lugna så att de skulle kunna misshandla ett av dödsoffren i målet. De

hade ej kommit överrens om att skjuta in i folkmassan.

Om jämförelse med ”Stolfallet” görs uppstår dock vissa frågetecken. Jani dömdes som

medgärningsman endast med stöd av att han deltagit i misshandeln på ett mera aggressivt sätt

än vad han själv medgett. Något samråd eller i förväg planerande kunde inte styrkas. När det

gäller ”Stureplan” kan det å ena sidan styrkas att de övriga rent formellt inte orsakat effekten

men å andra sidan har ett visst samråd och planerande har föregått gärningen.

Av betydelse för utgången i målet är också det faktum att de åtalade inte heller har, enligt sina

egna uppgifter vilka godtas av HD, lämnat något stöd till Tommy såsom att sluta upp för att

tillsammans avancera framåt. Efter de första skotten uppger både Guillermo och Farshad att

de stannat upp. Tommy måste således ha fortsatt framåt och slagit om till automateld på egen

hand.

76 Fari döms av TR för medhjälp till grov misshandel, medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp
till grovt vållande till kroppsskada. Denna del av domen överklagas inte vilket gör att HD aldrig tar ställning i
den delen. Beträffande Tommy döms han i HovR för mord och försök till mord vilket inte heller överklagas till
HD.
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Utgången i målet visar att då samråd om gärningen saknas och något stöd, vare sig psykiskt

eller fysiskt, ej lämnats från de övriga medverkanden så anser inte HD att fog finns för att

döma dessa medverkande som medgärningsmän utan som medhjälpare. Görs bedömningen att

”Stolfallet” varit ett mycket in casu betonat avgörande kan en skiljelinje mellan ”Kockfallet”

och detta mål faktiskt dras.

5.2.8 Malexander

I Malexandermålet77 åtalas tre män, Andreas, Jackie och Tony för flera olika brottsliga

gärningar bl.a. mord, försök till mord och grovt rån. Av alla dessa åtal innefattar ett av åtalen,

åtalet för mord på två polismän, resonemang om medverkansläran och dess konsekvenser som

är relevanta för uppsatsen och som jag valt att återge.

De tre männen, Andreas, Jackie och Tony planerar, förbereder och rånar en bank i Kisa. I den

efterföljande polisjakten skjuts två polismän ihjäl. Både TR och HovR dömer de tre tilltalade

för mord.

I målet lämnar de tre tilltalade helt motstridiga uppgifter om vad som hänt i Malexander (där

morden skedde) och det kunde i målet inte fastställas vem av de tre som avlossat de dödande

skotten. Rätten baserar därför sin bedömning om vad som skett, på den tekniska och

medicinska utredning som presenterats i målet.

I målet framgår att skottlossning mot polisen har förekommit med fyra vapen, en Uzi, en

Starpistol, en Springfieldpistol, samt en Sig-Sauerpistol vilket var polisens eget tjänstevapen.

Den tekniska bevisningen visar att minst 24 skott avlossats från Uzin, minst sju skott har

avlossats från Springfieldpistolen, minst två skott har avlossats från Starpistolen som därefter

slutade att fungera och minst sex skott har avlossats från Sig-Sauerpistolen.

Polismännen har dödats av skottskador i huvudet från Sig-Sauerpistolen men de har även

träffats av en mängd andra skott i händer, knän, rygg och bröstkorg.

Tidigare under dagen (vid själva rånet) har Tony varit beväpnad med Uzin, Jackie med

Springfieldpistolen och Andreas med Starpistolen. HovR menar att mycket talar för att de tre

tilltalade haft samma beväpning som tidigare även i Malexander, men utredningen ger inget

säkert belägg för detta. Det framstår dock som helt osannolikt att endast en av de tilltalade

77 Göta hovrätt, dom 2000-06-07, B158-00 och B 180-00.
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skulle ha skjutit med samtliga vapen. Det bedöms också som osannolikt att någon av dem

skulle ha lämnat flyktbilen obeväpnad eller haft möjlighet att hämta ett nytt vapen från

flyktbilen. Sammantaget visar detta, menar HovR, att samtliga deltagit i skottlossningen mot

poliserna.

HovR uttalar att var och en av de tilltalade har solidariserat sig med de båda övrigas

handlande och gjort gemensak sak med dem genom att beskjuta polismännen. HovR anser

dessutom att med hänsyn till den kraftiga eldgivning som skett var det endast tillfälliga

omständigheter som gjorde att polismännen inte dödats tidigare under skottlossningen.

När det gäller frågan om uppsåt hos männen anser HovR det mycket graverande för de

tilltalade att de varit utrustade med skarpladdade vapen, både under rånet samt efteråt, och att

de tidigare under polisjakten (före Malexander) även bedömts skyldiga till försök till mord på

ytterligare en polisman. När de så kom till Malexander har de stannat bilen och genom en

överraskande och kraftig eldgivning från sina tre vapen samt ett av polisens egna vapen

angripit och dödat polismännen.

Hovrätten anser det därför styrkt med hänvisning till det ovanstående att de tre tilltalade

gemensamt och i samförstånd uppsåtligen berövat polismännen livet och de bedöms alla vara

gärningsman som är skyldiga till mord.

I detta avgörande uppfyllde de tre tilltalade tillsammans rekvisiten i 3 kap. 1 § BrB. Det har

inte kunnat fastställas vem eller vilka som självsändigt uppfyllt rekvisiten i det aktuella

straffstadgandet men det har av domstolen inte ansetts behövligt då de gemensamt och i

samförstånd uppsåtligen berövat polismännen deras liv. Avgörandet är ett av de första tydliga

exemplen på ett gruppbetonat domslut där rätten valt att inte individualisera gärningen.

Detta avgörande kanske framstår som självklart för många. Vi har troligtvis svårt att se att

någon eller några skulle kunna gå fria från en sådan här gärning p.g.a. att det inte gått att

fastställa vem som avlossat de dödande skotten. Jämför vi målet med ”Lindome” finns dock

vissa aspekter att diskutera. Likheten mellan målen är att alla de tilltalade varit närvarande vid

utförandet av den brottsliga gärningen men att det inte gått att fastställa vem som orsakat den

handling som lett till döden för offren men i ”Lindome” frikändes de tilltalade från

mordåtalet. Olikheten består i att i ”Lindome” fanns alternativa handlingsförlopp som innebar

att en av gärningsmännen kunde ha varit helt fri från ansvar. I Malexander innebar ett
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alternativt händelseförlopp ändock att alla de tilltalade avlossat vapen i riktning mot

polisbilen.

Även vid jämförelse med ”Stureplansmålet” framkommer betydande skillnader. I detta mål är

det visat att samtliga av de åtalade avlossat vapen i riktning mot polisen vilket inte var fallet i

”Stureplansmålet”. HovR menar också att det varit tillfälliga omständigheter som avgjort att

polismännen ej dödats tidigare under förloppet.

Tillfälliga omständigheter hänvisas även till i ”Stolfallet” där tillfälliga omständigheter

inneburit att en av de tilltalade döms som gärningsman. Även i ”Misshandeln utanför

Chalmers” hänvisade rätten till tillfälliga omständigheter och dömer även den som inte

orsakat döden för grov misshandel och vållande till annans död.

Dras paralleller till ”Kockfallet” så synes domslutet vara helt i samklang med det tidigare

avgörandet. De tre tilltalade har gemensamt och i samförstånd utfört de brottsliga

gärningarna.

5.2.9 Göteborgsbranden

Nästa mål jag valt att återge i denna sammanställning är den så kallade Göteborgsbranden78.

Fyra män, Shoresh, Hosein, Mohammad och Meysam, åtalades vid Göteborgs tingsrätt för

mordbrand i vilken 63 unga människor omkom och minst 50 människor skadades. De fyra

männen åtalas för att tillsammans och i samförstånd ha anlagt brand trapphuset i en fastighet

vid Backaplan i Göteborg där en fest pågick.

De fyra männen lämnar till stor del olika uppgifter om vad som skett både före och i samband

med att branden startats. Det kan dock anses klarlagt att tre av männen, Shoresh, Hosein och

Mohammad, anlände till festen tillsammans. Vid entrén uppstod viss ordväxling om vem som

skulle betala och vem som inte skulle betala inträde. Shoresh har veckan innan festen uttalat

hot om att förstöra festen om han inte kom in gratis. Inne på festen uppstod bråk med några

andra gäster varav en bar kniv. Åklagaren påstår att de tre blev ombedda att lämna lokalen

p.g.a. bråket vilket de tre nekar till. En stund senare, i samband med ett uppträdande, gick de

tre ut från festlokalen genom en nödutgång, ner via en trappa och vidare ner genom en kulvert

för att till slut gå ut genom en blå dörr som sedan gick i lås bakom dem. Det tre ville då åter

igen komma in genom den blå dörren och uppmanade därför Meysam, som nu kom med in i

78 Hovrätten för västra Sverige, dom 2000-08-29, B 2957-00.
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bilden, att gå runt och öppna åt dem vilket han gjorde. Han följde därefter med de tre in i

kulverten. Alla lämnar olika uppgifter om varför de ville in i kulverten igen. De skulle bl.a.

undersöka möjligheten till inbrott, utöva skadegörelse, det var för lång kö i själva entrén m.m.

Vad som hände sedan är till största delen oklart. Åklagaren gör i gärningsbeskrivningen

gällande att ”I trapphuset hälldes brännbar vätska ut… Vidare revs och placerades papper

under och ovanpå stolarna varefter i vart fall Kaveh (egen anm. Shoresh enligt mitt namnval)

antände det brännbara materialet. De övriga befann sig då i omedelbar närhet av honom.”

När det gäller den citerade gärningsbeskrivningen står det klart att utvecklingen mot

gruppbetonade åtal, där åklagaren inte specificerat vem som begått vilken handling, tagit ett

steg till. Åklagaren specificerar inte på något sätt vem som varit ansvarig för de olika stegen i

anläggande av branden utan anger bara att vissa åtgärder genomförts.

Märkligt kan tyckas då en gärningsbeskrivning ska vara utformat på ett relativt strikt sätt (se

45 kap. 4 § RB) där den brottsliga gärningen med tid och plats samt övriga omständigheter

som behövs för dess kännetecknande anges. Om den tilltalade inte får veta exakt vad som

läggs honom till last blir det svårt att försvara sig. Denna gärningsbeskrivning tycker jag

tangerar gränsen för vad som ska anses tillåtet.

För att återgå till avgörandet i domstolen så medger Shoresh i målet att han rivit papper och

tänt eld på en enstaka stol nere i kulverten med syfte att åstadkomma skadegörelse. Han påstår

också att flera av de andra hjälpte till. De övriga medger dock ingen inblandning i själva

anläggandet av branden, varken att de rivit papper eller tänt själva elden.

Den brandtekniska utredningen visar att det aktuella brandförloppet hade varit omöjligt under

en sådan förutsättning som att eld startades under endast en stol nere i kulverten. Branden

måste ha startats i nödtrapphuset under flera stolar och på viloplanen i trappan mellan

våningarna.

Tilläggas bör också det att det anses klarlagt genom vittnesmål att Shoresh kort före att

branden bröt ut ytterligare en gång uttalat hot om att han skulle förstöra festen genom att

åstadkomma att brandlarmet gick och att brandkåren kom till platsen.

TR skriver i sina domskäl att det inte kan råda något tvivel om att Shoresh med denna aktion

(att tända eld) velat hämnas på arrangörerna för incidenten då han tvingades betala entréavgift

och då han blev ombedd att lämna lokalen i samband med bråket.
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Ingen av instanserna (d.v.s. varken TR eller HovR) ansåg det klarlagt vem, förutom Shoresh

som rivit papper. Inte heller kan det i målet fastslås att någon annan än Shoresh har tänt på

själva branden men de övriga måste ha befunnit sig relativt nära honom. Båda instanserna

ansåg det också klarlagt att Shoresh burit med sig en dunk med brännbar vätska in i

nödtrapphuset och att de andra måste ha sett detta. Avsikten med att återvända in i kulverten

måste, mot deras nekande, dessutom ha varit att förstöra festen genom att anlägga brand vilket

i vart fall Shoresh, Hosein och Mohammad måste ha varit införstådda med.

TR skriver sedan att om de andra två d.v.s. Hosein och Mohammad velat avbryta åtgärderna,

att stoppa festen genom att anlägga brand, så hade de kunnat ge uttryck för detta vilket de inte

gjort. TR menar därför att det är ställt utom rimligt tvivel att Shoresh, Hosein och Mohammad

gemensamt och i samförstånd anlagt branden i trapphuset och dömer dem för grov mordbrand

med stöd av 13 kap. 2 § BrB. De anser dock att Shoresh ska ådömas en strängare påföljd än

de övriga då han varit den ledande i gruppen samt att han var den som tände elden.

När det gäller Meysam så anser TR det utrett att han har sett att Shoresh burit med sig dunken

med brännbar vätska genom kulverten. Han har vid ett tillfälle trott att syftet med dunken

varit att tända eld på en bokhylla. Han har inte uttalat något avstånd från denna gärning, d.v.s.

att Shoresh skulle anlägga eld. TR anser därför att Meysam vid anläggandet av branden

handlat gemensamt och i samförstånd med de övriga. Han döms därför också som

gärningsman för grov mordbrand med stöd av 13 kap. 2 § BrB. Vid beräkning av straffvärde

och val av påföljd anser dock TR att Meysams medverkan varit mindre än vad som kan läggas

de övriga till last. De utdömer därför en något mildare påföljd än vad som utdöms för de

övriga.

HovR fastställer sedan till stor del TR domslut (en viss straffskärpning dock för Hosein och

Mohammad) men fortsätter inte på TR resonemang om underlåtenhetsansvar. HovR anser

istället det klarlagt att syftet med att återvända in i kulverten varit att anlägga brand vilket

också skedde. Det var styrkt att Shoresh tände eld efter att de fyra gemensamt kommit

överrens om att förstöra festen genom att anlägga brand. Hovrätten skriver sedan ”Vid den

bedömningen saknar det avgörande betydelse för skuldfrågan att det inte kunnat utredas om

det var någon eller några andra än Shoresh som rev papper eller tände eld i trapphuset.”

Samtliga döms därför som gärningsmän för grov mordbrand med stöd av 13 kap. 2 § BrB.

Suzanne Wennberg kritiserar skarpt HovR dom. Hon skriver bl.a. ”I vanliga fall brukar ett

beslut att begå ett brott som inte åtföljs av något verkställande bestraffas som stämpling,
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alternativt som medhjälp om någon av de övriga deltagarna gått vidare till straffbart försök

eller fullbordat brott. Nu bestraffas det rena samrådet som medgärningsmannaskap.”79

Jag kan till viss del instämma i kritiken. Om jämförelse med ”Stureplansmålet” görs

framkommer en utveckling där gränsen för vilka som ska anses vara gärningsmän i och med

detta mål utvidgas avsevärt. Skillnaden målen emellan är inte alltför stor. Trots detta döms

alla fyra som gärningsmän.

Vid jämförelse med ”Malexander” där alla dömdes till ansvar, så är skillnaden stor. Där

kunde fastslås att alla tre tilltalade avlossat vapen i riktning mot poliserna. I detta mål styrks

endast att Shoresh river papper och tänder eld på ett ställe. Vad gäller de övriga kan det inte

alls fastställas om någon mer deltagit i de aktuella gärningarna eller ej, d.v.s. om de bidragit

till uppkomsten av branden överhuvudtaget.

Samtidigt måste ett samråd som därefter direkt återföljs av ett agerande där de övriga lämnar

ett psykiskt stöd genom att närvara och kanske ”heja på” vid utförandet av brottet, vara en av

huvudanledningarna till att praxis utvecklats på detta sätt. De övriga har i ett sådant

händelseförlopp i princip deltagit i brottets utförande och det kan troligtvis te sig naturligt att

döma samtliga i ett medgärningsmannaskap. Givetvis under förutsättning att ett regelrätt

samråd och psykiskt stöd kunnat visas. Å andra sidan finns också regler om anstiftan som kan

vara användbara. När rättstillämparen valt, att som i detta fall utvidga det aktuella

straffstadgandet till att omfatta även ett agerande där det inte kunnat styrkas vare sig ett

regelrätt samråd eller något psykiskt stöd blir min spontana tanke att rättstillämparen är ute på

hal is. Dessutom kan alternativa händelseförlopp där de fyra tilltalade deltagit och agerat på

olika sätt inte uteslutas. Önskvärt hade därför varit med en mer nyanserad och

individualiserad bedömning av gärningarna.

Ytterligare en aspekt är också att man kan fråga sig vilken funktion reglerna om anstiftan och

medhjälp får. Genom domslutet förringas på ett sätt dessa regleringar då de ej används eller

åtminstone resoneras kring. Tilläggas bör också att straffskalan teoretiskt sett är densamma

oavsett om du döms som gärningsman, medhjälpare eller anstiftare, dock kan det av

rättsäkerhetsskäl vara angeläget att höga krav ställs på rättstillämparens tolkning av

straffbuden.

79 Wennberg Suzanne, Från Malexander till Sambandscentralen - fördelar och farhågor med dömande i
medgärningsmannaskap respektive medfrämjandeskap, JT 2002-03 s. 592-611, s. 599.
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5.2.10 Göteborgskravallerna

I målet kallat för Göteborgskravallerna80 har utvecklingen inom medverkansläran gått

ytterligare ett steg. Åklagaren har i målet (liksom i flera av de tidigare återgivna målen) valt

att utforma sin talan som en slags grupptalan. Skillnaden mot exempelvis målet rörande

Göteborgsbranden är att de tilltalade i detta mål på flera punkter bevisligen agerat och deltagit

i den åtalade gärningen på olika sätt.

Enligt gärningsbeskrivningen åtalas åtta ungdomar (A,B,C,D,E,F,G och H)81 enligt 16 kap. 2

§ samt 23. kap 4 § BrB för att tillsammans och i samråd ha medverkat till de upplopp som,

med anledning av det pågående EU-toppmötet i Göteborg, startade dels i Hvitfeldtska

gymnasiet och dels i Vasaparken med omgivande gator den 14 juni år 2001.

Ungdomarna åtalas för att ha medverkat i upploppen genom att arbeta med avlyssning och

vidarerapportering av polisradio i enlighet ett tidigare upprättat arbetsschema i en lägenhet i

Göteborg mellan den 11 och 14 juni. De har systematiskt under dessa fyra dygn schemalagt

samt i dator registrerat polisens rörelser, åtgärder, avspärrningar m.m. De har dessutom med

anledning av den information de lyssnat av vid minst tre tillfällen skickat SMS meddelanden

innehållande uppmaningar med ordningsstörande uppsåt såsom ”Folk förbereder sig på att

försvara sig inne på Hvitfeldtska. Polisen är för få. Alla dit för att hjälpa sina kamrater.”

”Confrontations in Vasaparken. Get there! Police are arresting people. If you are within the

police lines, break out NOW. More cops are coming.” Enligt gärningsbeskrivningen har de

tilltalade genom denna verksamhet ingivit folksamlingarna dess ordningsstörande uppsåt och

har härigenom anstiftat eller i vart fall med råd eller dåd främjat de våldsamma upploppen vid

Hvitfeldtska gymnasiet och i Vasaparken med omgivande gator.

Både vid Hvitfeldtska och i Vasaparken förekom rejäla oroligheter med våld och stenkastning

mot polis och många skadade personer samt förstörelse av egendom. Många människor blev

också arresterade.

TR dömer alla de åtta tilltalade enligt 16 kap. 2 § BrB för våldsamt upplopp såsom anstiftare,

d.v.s. såsom gärningsmän och inte såsom medhjälpare. HovR ändrar TR:s dom och dömer

ungdomarna för medhjälp till våldsamt upplopp enligt 16 kap. 2 § och 23 kap. 4 § BrB. Även

80 NJA 2002 s 489.
81 Jag har i referatet valt att återge de tilltalade med endast en, egenhändigt vald, bokstav då referatet annars
lätt blir rörigt. För den som vill läsa domen och dra egna slutsatser så är detta den ”översättning” som jag valt:
AB  =  A, SJN  =  B, MJ  =  C, RS = D, HS = E, MW = ML = F, SUN = G, AL = Adde = H.
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HD dömer samtliga av de tilltalade för medhjälp till våldsamt upplopp enligt 16 kap. 2 § och

23 kap. 4 § BrB.

HD inleder sina domskäl med att påpeka att de tilltalade i stor utsträckning vägrat att lämna

uppgifter om vad de själva samt övriga tilltalade gjort i samband med att verksamheten i

lägenheten organiserades samt vilka sysslor som de olika personerna utfört. De uppgifter som

de tilltalade lämnat om sina egna insatser har varit kortfattade och bagatelliserande.

HD menar att det framstår som uppenbart att de uppgifter om polisens verksamhet som

samlats in och vidarebefordrats var ägnade att underlätta planeringen och genomförandet av

våldsamma konfrontationer med polisen. De påpekar också i domskälen att det inte i detalj

gått att klarlägga vad envar av de tilltalade haft för uppgift i lägenheten. De anser det däremot

visat att samtliga inte bara vetat om hur verksamheten var organiserad och fungerade utan att

de också var införstådda med vad som skulle åstadkommas, d.v.s. att avsikten var att främja

de våldsamma upplopp som förekom. Arbetet i lägenheten har utförts gemensamt och i

samförstånd mellan alla dem som deltog i verksamheten. Samtliga av de tilltalade döms

därför för medhjälp till våldsamt upplopp av HD.

Domen kritiseras av Suzanne Wennberg i JT då hon anser att domskälen förs på gruppnivå.

”Man bryr sig inte om att slå fast vilket konkret handlande som kan styrkas ligga var och en

av de tilltalade till last.”82 Det konstateras i domen endast att de tilltalade varit verksamma i

enlighet med ett upprättat arbetsschema. Domstolen fortsätter sedan att tala om verksamheten

i lägenheten som om hela gruppen deltagit i exakt samma handlande hela tiden.83

I målet framkommer en hel del olikheter mellan de olika åtalade personerna vilket i princip

inte framkommer i HD:s domskäl. H nekar till exempel helt till att han deltagit i den

verksamhet som förekom i lägenheten. Alla de övriga (A, B, C, D, E, F, och G) medger i stort

de gärningar som åklagaren lagt dem till last. Det är dock syftet med informationssamlandet

och spridandet av uppgifterna som, enligt A, B, C, D, E, F, och G, åklagaren (och

domstolarna) fått om bakfoten. Syftet har endast varit att samla information för att undvika

ryktesspridning och att hjälpa demonstranterna att undvika våldsamheter, de skulle

exempelvis kunna välja en annan väg vid eventuella polisingripanden o.s.v.

82 Wennberg, s. 607.
83 A. st.
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I utredningen framkommer också att den så kallade sambandscentralen diskuterades och

planerades i förberedande möten vid åtminstone två tillfällen, den 7 och den 10 juni. Enligt de

åtalades egna uppgifter deltog A, B och C vid mötet den 7 juni och vid mötet den 10 juni

deltog A, B, C, D och E. F, G och H deltog således aldrig i något förberedande möte.

Två av de tilltalade, F och G, skulle tjänstgöra i den aktuella lägenheten på eftermiddagen den

14 juni. Av olika skäl (de kände sig bl.a. förföljda när de gick på stan) kom de till lägenheten

först kl 18:30. De tre aktuella SMS:en som anges som ett av skälen för en fällande dom

skickades alla före kl 15:00

När det gäller F och G nämner i alla fall HD att de på grund av dessa omständigheter (de har

ej deltagit i de förberedande mötena och de kom sent till lägenheten den 14 juni) medverkat

till brottet i mindre mån än de övriga och anger att straffvärdet således endast är ett år (jämfört

med ett år och sex månader för de övriga).

När det gäller H, som nekar till all inblandning i brottet, gör alla tre instanserna bedömningen

att hans egna uppgifter ej är trovärdiga. De anser det styrkt att han deltagit i arbetet i

lägenheten liksom de övriga åtalade. Detta må i målet vara styrkt. När det gäller de

förberedande mötena kan jag dock inte hålla med. Bara för att man tummar på sanningen i

vissa fall betyder inte det att man tummar på sanningen i alla fall. Varken HD eller någon av

de andra instanserna tar dock hänsyn till att det inte är styrkt att han deltagit i dessa

förberedande möten. HD anger istället att hänsyn vid straffmätningen tas till att H återfallit i

liknande brottslighet och skärper hans straff till ett år och nio månader. Denna straffmätning

torde kunna ifrågasättas. Önskvärt hade i alla fall varit ett resonemang kring detta.

I lägenheten finns dessutom en hel del teknisk utrustning såsom polisscanners, två bärbara

datorer varav den ena kopplats upp mot internet, för ändamålet särskilt uppmärkta

mobiltelefoner, frekvenstabeller, dokumentförstörare, kartor m.m. En av datorerna (den som

varit uppkopplad mot internet och som skickat en del av de aktuella SMS:en) tillhör E. I E:s

ryggsäck återfinns också material som kan knytas till en av de aktuella mobilerna (E nekar

dock till att det är han som lagt detta ”skräp” i sin ryggsäck). I E:s lägenhet återfinns också

förpackningsmaterial till en polisscanner. Det går dock inte att fastslå att förpackningen är

hänförlig till någon av de scanners som finns i lägenheten i Göteborg. E själv uppger att

förpackningen avser en annan scanner som är trasig.
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HD redogör i domen inte för någon av dessa aspekter. Visserligen har det inte gått att avgöra

vem som använt datorn eller vem som skickat de aktuella SMS:en. Inte heller har E:s egna

uppgifter om mobiltelefonen och förpackningsmaterialet gått att motbevisa. Oaktat detta så

anser jag nog att om en person bistår med utrustning (där för övrigt en del dokument knutna

till arbetet i lägenheten fanns sparade) så har man deltagit i åtgärderna i en högre grad än de

övriga vilket bör läggas honom till last.

Även jag anser att domslutet kan ifrågasättas ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Samtliga av de

ovan anförda aspekterna borde åtminstone beröras av HD. Trots att åklagaren väljer att

utforma sin gärningsbeskrivning på gruppnivå innebär inte det per automatik att domstolen

kan författa domen på gruppnivå. Kanske är det som Wennberg skriver i sin artikel ”Det är

enkelt och bekvämt att döma flera personer såsom utgörande en grupp för att de tillsammans

och i samförstånd ägnat sig åt en viss verksamhet”. När det gäller domen mot dessa åtta

ungdomar är jag benägen att hålla med. Frågan, eller kanske påståendet, är i alla fall är

berättigad till ett bemötande ur just ett rättssäkerhetsperspektiv.

5.2.11 Olovligt brukande

I nästa avgörande åtalas en man, RL, för olovligt brukande enligt 10 kap. 7 § BrB.84 Vad som

enligt gärningsbeskrivningen läggs RL till last är att han tillsammans och i samförstånd med

två andra män olovligen brukat en bil genom att åka med i bilen som var stulen vilket. Det

understryks av Riksåklagaren inför prövningen av HD är att åtalet avser ett gemensamt

brukande av bilen och att bedömningen, om brukandet vållat skada eller olägenhet, ska

bedömas från den utgångspunkten.

HD poängterar att RL endast kan dömas för olovligt brukande om han deltagit i brukandet

såsom gärningsman eller om han främjat gärningen såsom stadgas i 23 kap. 4 § BrB. Efter

detta kommer ett stycke jag valt att citera. ”Omständigheterna kan emellertid vara sådana att

det får anses vara berättigat att beteckna även andra som deltagit i färden som i vart fall

medgärningsmän i den mening som avses i 23 kap. 4 § 2 st.”

HD ogillar efter ett kortare resonemang åtalet med hänvisning till att endast den

omständigheten att någon följt med i en bil inte ska kunna anses tillräcklig för att någon ska

84 NJA 2003 s 645.
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kunna anses som medgärningsman vilket inte är helt överraskande. Inte heller anser HD styrkt

att RL främjat gärningen på så sätt att han ska kunna dömas för medhjälp.

Det som gör att jag anser målet vara intressant för uppsatsen är hänvisningen till

medgärningsmannaskap och 23 kap. 4 § BrB. Målet pekar på att viss begreppsförvirring och

lagstödsförvirring inom området råder vilket jag anser är värt att notera.

5.2.12 Rånet i Akalla

I det mål som kallas för rånet i Akalla85 belyser HD gränsdragningsfrågorna när det gäller de

principer eller snarare de riktlinjer som genom praxis kommit att utvecklats kring

medverkansansvaret. Målet åskådliggör främst gränsdragningen mellan vem som kan anses

som gärningsman och gränsdragningen gentemot övriga medverkanden. Jag har i detta mål

även valt att, relativt utförligt, återge såväl HD domen som TR och HovR domarna då jag

tycker att de på ett bra sätt återspeglar den genom praxis stadgade definitionsproblematiken.

Åklagaren åtalade i målet tre män, SC, SF, och MP, för att tillsammans och i samråd med ett

flertal okända personer ha rånat Securitas värdecentral i Akalla. Åtalet mot SF ställs dock vid

huvudförhandlingen in vilket gör att domen endast omfattar åtalet mot SC och MP.

Åklagaren anför i sin gärningsbeskrivning att SC, SF och MP har, tillsammans och i samråd

med ett flertal andra okända personer, rånat Securitas värdecentral. Vid brottets begående

användes en hjullastare för att forcera en port in i värdecentralen. Efter detta har tre av

gärningsmännen trängt in i lokalen och därinne under vapenhot tagit kontanter, drygt 26

miljoner kronor. Vid brottets begående har gärningsmännen för att hindra trafiken vid och i

anslutning till brottsplatsen spridit ut fotanglar på gator och vägar i norra och södra

Stockholmsområdet. För att avleda polis från Akallaområdet har någon eller några av

gärningsmännen sprängt sönder en bankomat tillhörig Östgöta Enskilda Bank i

Upplandsväsby.

SC, SF och MP har inför rånet tillsammans med andra personer beslutat att utföra brottet och

därefter på deras arbetsplats deltagit i tillverkning av fotanglar och en murbräcka som varit

avsedda att användas vid rånet. Åklagaren påstår vidare att SC, SF och MP anskaffat

mobiltelefoner avsedda att användas vid rånet samt att männen inför brottets begående

tillgripit eller låtit tillgripa fyra personbilar och en hjullastare vilka användes vid rånet.

85 NJA 2006 s 535.
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De åtalade förnekar alla vad åklagaren lagt dem till last när det gäller inblandning i rånet.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis i domen att det, av de filmsekvenser av rånet som

spelats upp, inte går att identifiera någon av de som förövat rånet. Det är i målet inte heller

visat att det var någon av de åtalade som forcerade porten, hotade personal med vapen,

tillgrep kontanter, spred fotanglar, sprängde bankomaten eller tillgrep några av de fordon som

var i fråga.

TR anser det inte heller visat att någon av de tilltalade tillverkat fotanglar, deltagit i

framställning av murbräckan eller att de köpt in mobiltelefoner avsedda att användas vid

genomförandet av rånet.

Vad som däremot kan anses visat, med hjälp av listor avseende telefontrafik, är att SC:s

mobiltelefoner (och således även SC) varit på flera platser som varit aktuella för rånet. Det

har gått att spåra SC:s mobiltelefoner till de områden där två av de aktuella personbilarna

stals. Tiden för olika telefonsamtal, som kan utläsas av listorna, från och till SC:s telefoner

har även de haft nära anknytning till de tidpunkter då de olika tillgreppen respektive rånet ägt

rum.

TR anser det vidare visat (genom samtalslistor) att SC mot sitt nekande, befunnit sig i den

lokal (SC:s arbetsplats) där ett stort antal tungt kriminellt belastade personer träffats under ca

tre timmar natten mellan den 24 och 25 augusti, sannolikt för att tala om det förestående rånet.

Mot bakgrund av dessa uppgifter anser TR det styrkt att SC medverkat till utförandet av rånet

och dömer honom för medhjälp till grovt rån86.

Vad gäller MP konstaterar TR att det inte närmare kunnat klarläggas vari MP:s medverkan till

brottet har bestått. Det enda som kunnat visas (genom samtalslistor) är att även MP (mot sitt

nekande) befunnit sig på verkstaden natten mellan den 24 och 25 augusti då rånet sannolikt

planerades. Av detta anser TR att det kan hållas för visst att MP har främjat gärningen genom

att åtminstone stärka de övriga deltagarna som avsåg att delta i rånet (genom sin närvaro i

lokalen natten mellan den 24 och 25 augusti). Mot bakgrund av detta dömer TR MP för

medhjälp till rån.

86 I domen anges att SC döms för ”medhjälp till grov stöld”. Lagstödet i domen är dock 8 kap 5 § BrB och TR
skriver tidigare i domskälen att SC ska dömas för grovt rån vilket gör att jag utgår från att det blivit en
felskrivning i domslutet.



54

I domskälen finns också ett, tycker jag, mycket intressant uttalande. TR skriver att ”Mycket

talar för att SC därvid varit så aktiv i brottet att han ska anses som gärningsman. Då det

emellertid förekommer ett stort antal omständigheter rörande gärningen som inte närmare

kunnat utredas, är det inte visat att SC:s medverkan varit sådan att han skall dömas i

gärningsmannaskap.”87

Jag ställer mig lite undrande till detta uttalande. Vad är det som talar för att SC ska dömas

som gärningsman? Att han stulit bilar som använts vid rånet? Att han deltagit i planeringen av

brottet?

Uttalandet har dock både positiva och negativa aspekter. Det positiva är ändock att TR inte

dömde SC i gärningsmannaskap då det faktiskt inte var styrkt att han på något sätt deltagit i

utförandet. Inte heller kan jag anse att det ter sig naturligt att anse SC som gärningsman med

hjälp av de uppgifter som går att utläsa ur domen. Den negativa aspekten måste ändock vara

att TR ens uttalar sig på detta sätt. De måste anse att hans handlande ligger väldigt nära

gränsen för ett utvidgat gärningsmannaskap i form av medgärningsmannaskap.

När det gäller HovR så anger de till att börja med att rånet framstår som ytterst välplanerat

med ett stort antal gärningsmoment som måste utföras på olika platser i nära tidsanslutning till

varandra. Ett större antal personer måste därför ha medverkat till brottet. Några av dessa

personer menar HovR, kan ha spelat en relativt liten roll men varje medverkan har varit

nödvändig för brottets genomförande. HovR menar därför att varje person som på något sätt

deltagit i brottets genomförande i direkt anslutning till själva brottet, får vid en sådan

bedömning, anses ha medverkat till brottet på ett sådant sätt att han är att anse som

gärningsman.

HovR gör vidare samma bedömning vad gäller SC som TR gjort, det vill säga det är inte visat

att SC var en av de personer som varit inne i Securitas värdecentral, att han spred eller

tillverkade fotanglar, att han sprängde bankomaten, tillgrep fordon eller köpte in de

mobiltelefoner som var i fråga.

Däremot anser HovR det visat att SC på flera stadier deltagit i förberedelserna för rånet, han

har befunnit sig i verkstaden natten mellan den 24 och 25 augusti samt att han ca en timme

före rånet begett sig till området runt rånplatsen. HovR anför att den medverkan som kan

läggas SC till last således har varit central för brottets genomförande. De anser att oaktat att

87 NJA 2006 s 535 s 11f.
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det inte gått att utreda exakt vilken roll SC har haft i rånet så ska han i enlighet med det

tidigare anförda dömas som gärningsman.

Vad gäller MP skriver HovR att de funnit det styrkt att MP varit i lokalen natten mellan den

24 och 25 augusti. De skriver också att det får anses uteslutet att han tillåtits att vistas i

lokalen denna natt utan att på något sätt ha varit delaktig i det planerade brottet. Vidare anför

de att det inte heller när det gäller MP är närmare utrett på vilket sätt MP medverkat till rånet

men att de ändock anser, med beaktande av det tidigare anförda, att han spelat en tillräckligt

betydelsefull roll för rånets genomförande för att han ska dömas som gärningsman.

HovR dömer således både SC och MP som gärningsmän för grovt rån med stöd av 8 kap. 5

och 6 §§ BrB. Nu måste nog ändå sägas att detta domslut verkligen var i behov av ett

överklagande. Inget av de tidigare återgivna rättsfallen ger stöd åt denna tolkning. Visserligen

döms de fyra tilltalade som gärningsmän i Göteborgsbranden men där kunde åtminstone

styrkas att de varit på platsen för brottets utförande. När det gäller MP kan endast styrkas att

han deltagit i ett förberedande möte. Vad gäller SC kan några fler förberedande åtgärder

styrkas men inte att han deltagit i utförandet. Även när det gäller ”Göteborgskravallerna” kan

styrkas att de på något plan deltagit i en del av de aktuella handlingarna.

HD inleder sina domskäl med att sammanfatta en del av den praxis som kommit att bildas

kring medverkansbestämmelsen. De inleder med att påpeka att den som endast främjar ett

brott innan detta påbörjats i allmänhet inte kan anses gärningsman. De stadgar också att enligt

gällande rätt så kan flera personer vara gärningsmän samtidigt trots att inte alla, och kanske

inte ens någon av dem, självständigt uppfyller hela brottsbeskrivningen i ett straffbud,

förutsatt att vad de tillsammans gör, uppfyller brottsbeskrivningen.

De stadgar vidare att om genomförandet att ett planerat brott innefattar en arbetsfördelning

mellan gärningsmännen, kan ansvar i gärningsmannaskap ådömas även den som mera perifert

deltar i själva det brottsliga tilltaget. Hur gränsen mellan denna typ av gärningsmannaskap

och en eventuell medhjälpshandling ska dras i dessa berörda situationer har dock i vissa fall

ansetts vara oklar.

Vidare hänvisar de till ”Göteborgskravallerna” och återger vad som där fastslagits, att även i

de fall där det inte i detalj gått att utröna vad olika medverkande personer har gjort kan det

vara möjligt att med tillräcklig säkerhet dra slutsatsen att de utfört en brottslig gärning

gemensamt och i samråd. Det torde dock i sådana fall krävas bevisning på individnivå som
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innebär att det kan konstateras att de medverkat i brottets utförande på ett sådant sätt att de är

att anses som medgärningsmän.

HD, som endast beviljat prövningstillstånd avseende rättsfrågan i målet, refererar således

endast HovR bedömningar i bevisfrågorna och konstaterar att de enda förehavanden som kan

läggas MP till last och som HovR i målet funnit styrkta är av den karaktären att de avslutades

innan rånet påbörjades (han var närvarande i den lokal där rånet sannolikt planerades natten

mellan den 24 och 25 augusti).

När det gäller SC så har HovR funnit styrkt att han deltagit på flera stadier av förberedelserna

för rånet (att han befunnit sig i lokalen natten mellan den 24 och 25 augusti, han har

medverkat vid bilstölderna samt att han vid tidpunkten för rånet befunnit sig i området runt

rånet). Det var dock inte visat att han närvarat vid rånet.

HD menar då att vad HovR funnit styrkt när det gäller de båda tilltalade inte ger underlag för

slutsatsen att de haft en sådan ställning att de ska dömas som gärningsmän. HD undanröjde

således HovR dom och återförvisade den för fortsatt handläggning.

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv var detta väntat. Att utvidga gärningsmannaskapet ytterligare

hade varit katastrofalt.
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6 Avslutande diskussion

Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur gällande rätt har utvecklats genom

rättspraxis när det gäller regleringen avseende ansvar vid medverkan till brott vilket gjorts i

kapitel 5. Syftet var vidare att undersöka om några juridiska gränser eller definitioner av

begreppen gärningsman, medgärningsman och medhjälpare gick att identifiera.

De slutsatser som kan dras av praxis när det gäller gränsdragningarna är att det krävs relativt

lite av en person för att han ska kunna dömas som medverkande till brott. Som utgångspunkt

kan nämnas ”Rockfallet” där jämförelse med den straffria gärningen att med gillande min stå

och se på ett slagsmål gjordes. I Rockfallet kände dock de tilltalade varandra och att hålla

gärningsmannens rock blev då en straffbar medhjälpshandling. När det gäller ”Raggarbils-

fallet” finns även andra aspekter att ta hänsyn till förutom bilförarens eget handlande. De

slutsatser som kan dras blir ändock att hans agerande, att stanna bilen en andra gång blev ett

straffbart handlande.

När det gäller ”Inbrott i Markaryd” belyser målet både gränsen mellan det straffbara och det

straffria området samtidigt som omständigheterna i målet, vilka medför att den tilltalade inte

döms som medgärningsman utan just som medhjälpare, illustrerar gränsdragningen mellan en

medgärningsman och en medhjälpshandling.

Innan vidare diskussion förs om medgärningsmannaskapet vill jag börja med att framföra att

bristen på lagstiftning framstår som ett flexibelt men rättsosäkert system. En reflektion jag

gjort är att ramen för den straffbara gärningen verkar ha ändrats allt eftersom olika situationer

uppstått. I vissa av de refererade rättsfallen är det nog inte helt fel att påstå att domstolarna till

viss del dömt på känsla. De har trott sig veta att de tilltalade är skyldiga och dömt dem till

ansvar trots att bevisningen inte till fullo (enligt min tolkning) styrkt de aktuella gärningarna.

Som exempel på detta kan nämnas ”Stolfallet” och ”Göteborgsbranden”.

Att ramen för det straffbara området kan ändras snabbt, mycket snabbare än vad en

lagstiftningsprocess skulle kunna åstadkomma, kan säkert av en del, ses som en positiv

konsekvens av ett praxisreglerat område. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det dock mycket

beklagligt då förutsebarheten drastiskt minskar.

Att, som alla de refererade författarna gjort, acceptera ett dömande i gärningsmannaskap för

gärningar som i vissa fall inte ens uppfyller hälften om ens några av de rekvisit som brotts-

beskrivningen stadgar, visar på ett accepterande av praxisutvecklingen som jag anser vara
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olycklig. Att behov finns att kunna döma tilltalade som alla deltagit i en brottslig gärning som

gärningsmän trots att de inte självständigt uppfyllt de rekvisit som stadgas är förståeligt. Att

tumma på rättssäkerheten är dock inte förståeligt.

När det gäller den praxisutveckling som skett när det gäller gränsdragningen mellan

gärningsmän, medgärningsmän och andra medverkande har HD genom domslutet i ”Rånet i

Akalla” stoppat den utveckling, mot ett mer och mer utvidgat gärningsmannaskap, som var i

antågande och som startade i och med ”Kockfallet”. HD har givetvis inte kunnat precisera

exakt var gränsen för straffbarhet går. Det man stadgar är dock att de handlingar som i målet

kunnat styrkas, inte utgjort ett medgärningsmannaskap. Jämförs fallet med den tidigare praxis

som bildats på området så framkommer dock absolut en gräns, om än relativt bred.

Vad gäller dömande i medgärningsmannaskap är praxis till viss del ojämn vilket gör att några

säkra slutsatser egentligen inte kan dras. Den konturen som dock kan utläsas är att ett

gemensamt handlande, föregått av ett samråd, blir straffbart såsom medgärningsmannaskap.

Exempel på det är ”Kockfallet” och ”Malexander”.

När omständigheterna medför att det brister i det gemensamma handlandet eller i samrådet

blir utgången i målet i vissa fall svår att förutse, se exempelvis ”Stolfallet” och

”Göteborgsbranden”. Det i motiven till lagstiftningen anförda citatet ”där det ter sig naturligt”

har inte uttryckligen återgivits som argument för ett utvidgat gärningsmannaskap i något

rättsfall. Kanske finns det dock som bakomliggande resonemang, vilka ej återspeglas i

domsskrivningarna. Det är också på sin plats att påpeka att ett straffrättsligt dömande utifrån

”där det ter sig naturligt” givetvis inte kan anses vara godtagbart.

För att komma till rätta med den påpekade bristande förutsebarheten tror jag att lagstiftaren

måste välja att i lag reglera de fall där straffbarhet kan inträda trots att rekvisiten i det aktuella

straffstadgandet inte uppfyllts. Ett förslag till lösning, för att till en början klargöra de olika

former för medverkan till brott som finns, skulle kunna vara begreppet medgärningsman

skulle definieras såsom en person som döms som gärningsman med stöd av 23 kap 4 § BrB.

Dessa personer uppfyller således inte ensamt samtliga rekvisit i det aktuella straffbudet men

anses ha främjat gärningen i tillräcklig grad för att kunna anses som gärningsmän. Detta för

att förtydliga skillnaden mellan en formell gärningsman som självständigt uppfyller kraven

som straffstadgandet sätter upp från de som inte gör det.
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Dessutom kan tilläggas att då i vart fall ett av rättsfallen ”Olovligt brukande” pekar på att en

viss begreppsförvirring eller snarare lagstödsförvirring råder inom området är även det ett skäl

för att lagstiftningsvägen reglera ramarna för detta område.

Det kanske också ska vara så att vissa beviskrav ska uppställas av lagstiftaren för att ansvar

för medgärningsmannaskap ska kunna utdömas såsom att ett deltagande i den brottsliga

gärningen kan styrkas. Dessutom tror jag att rättstillämparen får ta på sig en del av ansvaret

för att tolkningen av de aktuella straffbuden lett till ett så pass utvidgat gärningsmannaskap

och rättsosäkert dömande såsom skett. För att komma tillrätta med detta måste nog

rättstillämparen tolka den gällande lagstiftningen mera strikt.

Sen är frågan vilket rättssystem vi vill ha? In dubio pro reo kanske är motbjudande för

målsäganden och dess familj men det vittnar ändock om en grundläggande respekt för

människan som är svår att bortse från.
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