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Abstract 

 

As a part of the fight against organized crime Sweden has introduced a new crime, which can 

be found in BrB 23:6 st. 2, consisting of failure to prevent a crime within the framework of an 

organization. BrB 23:6 also consists of the crimes “failure to reveal crime” in BrB 23:6 st.1 

and “failure to prevent crime” in BrB 23:6 st. 3 which mainly targets the relationship between 

parents and children. In addition to the forms of crime in BrB 23:6 there is the general 

regulation in BrB 23:4 about participation in crime. 

 

The purpose of the essay is mainly to examine the relationship between the regulation in BrB 

23:6 about failure to revel and prevent crime and the regulation in BrB 23:4 about 

participation in crime. By examining the relationship between the two regulations one can 

find out if, and how the criminalization in BrB 23:6 has an independent meaning, or whether 

the criminalization’s already are covered by the general regulation about participation in 

crime. 

 

The conclusion if that although the criminalization in BrB 23:6 can be said to have an 

independent purpose, and also somehow extend the general regulation about participation, it 

is practically meaningless. That is mostly because of the requirement that the revealing or 

preventing of a crime must have been possible without posing any danger to the one 

revealing/preventing the crime or another.  
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1. Inledning 

 

Att flera personer deltar vid utförandet av brott är frekvent förekommande, inte minst inom 

ramen för den organiserade brottsligheten. Fleras deltagande i brott aktualiserar ett antal 

straffrättsliga problemställningar, exempelvis angående gärningsmannaskap och 

medverkansansvar. I sammanhanget framträder även frågeställningar rörande förhållandet 

mellan medverkansansvaret och andra brottskonstruktioner, inte minst kriminaliseringen av 

underlåtenhet att avslöja och förhindra brott i Brottsbalken (BrB) 23:6. Gemensamt för 

anstiftan och medhjälp och underlåtenhet att avslöja/förhindra brott är för de första att de 

utgör osjälvständiga brottsformer och således behöver prövas i förhållande till en annans 

otillåtna gärning,1 och för det andra att flera personer är involverade. År 2016 utvidgades 

dessutom BrB 23:6 genom att en ny bestämmelse infördes i st. 2 om ansvar för personer med 

bestämmande inflytande i en sammanslutning att förhindra brott som begås inom ramen för 

sammanslutningen.2  Lagändringen skedde som ett led i bekämpandet av den organiserade 

brottsligheten. Nyligen prövades också ett mål angående underlåtenhet att avslöja brott av 

Högsta domstolen (HD).3 I målet uttalade HD bland annat att ansvar för underlåtenhet att 

avslöja brott inte kan bli aktuellt i det fall den som underlåtit att avslöja brottet varit 

”inblandad på ett sådant sätt att straffansvar kan aktualiseras […]”. Uttalandet innebär att den 

tidigare uppfattningen om att underlåtenhet att avslöja brott utgör en reservbestämmelse till 

medverkansregleringen avvisas.4 Sammantaget medför det nytillkomna straffstadgandet i BrB 

23:6 st. 2 och HD:s uttalande om BrB 23:6 att de gränsdragningsfrågor som är förknippade 

med fleras delaktighet i brott får förnyad aktualitet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera hur främjarens (medverkans)ansvar i BrB 23:4 relaterar 

till brottskonstruktionerna underlåtenhet att avslöja respektive förhindra brott i BrB 23:6. 

Inom ramen för syftet innefattas en behandling av hur medverkansregleringen, med särskilt 

fokus på främjarens ansvar, och underlåtenhetsregleringen generellt ska tillämpas, samt hur 

bestämmelserna relaterar till varandra. I syftet ingår också sökandet efter den mötespunkt där 

                                                 
1 Ofta benämnt medverkansobjekt vid prövning av medverkansansvar. 
2 Kriminaliseringen tar sikte på vad som i dagligt tal ofta benämns gängledare. 
3 NJA 2017 s. 515. 
4 Notera hovrättens domskäl i NJA 2017 s. 515 vari påtalas att BrB 23:6 anses utgöra en reservbestämmelse till 

BrB 23:4. 
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främjarens (medverkans)ansvar slutar och där ett underlåtenhetsansvar (under vissa 

förutsättningar) istället kan ta vid. 

 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet med uppsatsen behöver huvudsakligen tre centrala frågeställningar 

besvaras. Genom de centrala frågeställningarna utkristalliseras även några delfrågeställningar 

som i sammanhanget också bör besvaras. Frågeställningarna kan formuleras enligt följande: 

 

1. Kan den nya brottskonstruktionen i BrB 23:6 st. 2 om underlåtenhet att förhindra brott ses 

som en utvidgning av medverkansläran?  

1.2 Under vilka förutsättningar kan medverkan till brott ske genom underlåtenhet/passivitet? 

1.3 Finns det ett gränsland (ett slags överlappningspunkt) där medverkansansvarets räckvidd 

slutar och där ett underlåtenhetsansvar istället kan ta vid? 

 

2.1 Hur ska prövningen av den subjektiva komponenten göras i BrB 23:4 respektive BrB 

23:6? 

2.2 Föreligger ett dubbelt uppsåtskrav, innebärande att främjaren eller den underlåtande ska 

ha uppsåt till såväl själva främjandet/underlåtenheten som medverkansobjektet/huvudbrottet? 

 

3. Hur förhåller sig i ljuset av NJA 2017 s. 515 brottskonstruktionen i BrB 23:6 om 

underlåtenhet att avslöja brott till BrB 23:4? 

3.1 Kan BrB 23:6 (fortfarande) ses som en reservbestämmelse till BrB 23:4? 

 

1.4 Metod 

Uppsatsen baseras på den rättsdogmatiska metoden vilket innebär att analysen i huvudsak 

kommer att baseras på lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. De accepterade 

rättskällorna ligger därmed till grund för argumentationen och analysen kring de valda 

frågeställningarna. Metoden lämpar sig väl för att uppnå syftet med uppsatsen eftersom 

frågeställningarna kretsar kring rättsreglernas praktiska tolkning och tillämpning.5 Genom den 

rättsdogmatiska metoden rekonstrueras den gällande rätten på ett teoretiskt plan.6 

 

                                                 
5 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21–37.  
6 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 98. 
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1.5 Avgränsning 

Framställningen inbegriper tre osjälvständiga brottskonstruktioner som ska analyseras i 

förhållande till varandra. Förutom den allmänna medverkansregleringen i BrB 23:4 behandlas 

även brottskonstruktionerna underlåtenhet att avslöja respektive förhindra brott i BrB 23:6. 

Tyngdpunkten i analysen avseende medverkansregleringen förläggs på anstiftans- och 

medhjälpsansvaret, särskilt på frågan huruvida ansvar för anstiftan eller psykisk medhjälp kan 

aktualiseras genom underlåtenhet/passivitet.  Brottskonstruktionerna underlåtenhet att avslöja 

respektive förhindra brott behandlas desto mer i sin helhet. Andra förvisso relevanta 

problemställningar, angående exempelvis bevisproblematik, påföljdsfrågor och liknande mera 

processrättsliga spörsmål behandlas endast förbigående. 

 

1.6 Disposition 

Avstamp tas i en historisk tillbakablick angående fleras deltagande i brott. Denna är mycket 

summarisk och syftar främst till att inledningsvis uppmärksamma läsaren på den 

rättsutveckling som förevarit mot ett mer individbaserat ansvar i förhållandet mellan 

gärningsman och andra medverkande. Därefter fortsätter framställningen med en allmän 

redogörelse för brottsbegreppet och gärningsmannaskap, vilka kan sägas utgöra inledande 

grundbultar för att möjliggöra en god förståelse för den fortsatta framställningen. I 

sammanhanget redogörs också mera kortfattat för uppsåtsformerna och den nedre 

gränsdragningen mot medveten oaktsamhet. Därefter följer ett kapitel om den allmänna 

medverkansregleringen, och ett kapitel med en mer allmän redogörelse för grunderna för 

underlåtenhetsansvar, och rättsfiguren: främjande genom underlåtenhet/passivitet. Efter detta 

övergår fokus till brottskonstruktionerna i BrB 23:6 angående underlåtenhet att avslöja 

respektive förhindra brott. Avslutningsvis ges en analys av regelkonstruktionernas förhållande 

till varandra, för att utreda hur de relaterar till – och (eventuellt) kompletterar och-/eller 

överlappar varandra. 
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2. Fleras deltagande i brott - en historisk tillbakablick 

Nedan följer en överblick över hur fleras delaktighet i brott reglerats i den svenska 

straffrätten. En inblick i hur den äldre lagstiftningen var uppbyggd skapar förutsättningar för 

en bättre förståelse av dagens reglering, detta inte minst eftersom den äldre lagstiftningen 

delvis företer centrala likheter med den nutida. 

 

2.1 Något om landskapslagarna 

Grundprincipen enligt de gamla landskapslagarna var att endast en person kunde dömas till 

ansvar för ett brott. Någon medverkanslära i den bemärkelsen som vi är vana vid i dag fanns 

inte. Redan vid landskapslagarnas tid fanns dock bestämmelser om medverkan vid vissa 

allvarliga brottstyper, som exempelvis dråp. Denna medverkansregleringen skiljde sig dock 

mycket från den reglering vi är vana vid idag. I landskapslagarnas medverkansreglering 

gjordes exempelvis skillnad på vad som benämndes sannbanemän, hållbanemän, rådbanemän 

och närvaromän. Sannbanemannen var den egentlige gärningsmannen, medan 

hållbanemannen var (som namnet kanske antyder) den som hållit i offret vid brottets 

förövande. Närvaromän utgjordes av sådana personer som vid brottets förövande varit på 

brottsplatsen och visat sitt stöd för brottet, exempelvis genom att manifestera sitt agg mot 

brottsoffret. Rådbanemän benämndes de som genom råd främjat brottet. Antalet personer som 

kunde komma att lagföras tycks emellertid ha varit begränsat.7 Anstiftansansvar kunde 

aktualiseras enligt de gamla landskapslagarna och anstiftaren ansågs böra svara för brottet i 

samma utsträckning som gärningsmannen. Ett generellt anstiftansansvar stadgades 

exempelvis i landslagens edsöresbalk.8 

 

2.2 1734 års lag 

Den kommande rättsutvecklingen genom införandet av missgärningsbalken (MB) i 1734 års 

lag kom i hög grad att präglas av två kungliga brev från år 1698. En central uppfattning var att 

medhjälpare, som i hög grad främjat brottet, skulle bestraffas i samma utsträckning som 

gärningsmannen. Medhjälpare som endast bidragit/deltagit i mindre mån skulle däremot 

                                                 
7 Hoflund, Medverkan till brott, s. 11. Den äldre Västgötalagen stadgade exempelvis att målsäganden vid dråp 

kunde välja en sannbaneman bland de personer som varit på platsen vid tiden för brottets förövande och 

sammanlagt fem hållbane – och rådbanemän. 
8 Hoflund, Medverkan till brott, s. 11–14, och SOU 1996:185 del I s. 133–134. Intressant i sammanhanget är att 

dåtidens reglering, bortsett från terminologin, företer en del likheter med dagens moderna medverkanslära. Det 

handlande som föll inom ramen för så kallade hållbanemän, rådbanemän och sannbanemän torde i flera fall 

inrymmas i BrB 23:4, under förutsättning att erforderlig subjektiv täckning föreligger. 
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erhålla en mildare påföljd. Vidare förordades kriminalisering om underlåtenhet att avslöja 

brott och döljande av redan begånget brott.9 

 

Medverkansregleringen i 1734 års lag införde de av kungabreven förordade 

kriminaliseringarna, och i MB 61:1 kunde följande utläsas angående medhjälp till brott: 

 

”Hvar som biuder, eller leger, hielper, eller råder annan til någon missgierning, så at then ther igenom sker; 

straffes lika med then, som gierningen giorde.” 

 

I MB 61:3 återfanns föregångaren till dagens kriminalisering av underlåtenhet att avslöja brott 

i BrB 23:6. Bestämmelsen var utformad enligt följande: 

 

”Nu har han hvarken rådt eller hulpit till gierningen; men vetat förut, at then var å färde, och thet ej 

uppenbaradt; eller ock, sedan gierningen är giord, fått therom kunskap, och hulpit den att dölja: plichte efter 

omständigheterna, med penningar, eller som förr är sagt.” 

 

Medhjälpsansvar enligt 1734 års lag kunde endast aktualiseras för det fall en gärningsman 

kunde ådömas ansvar för huvudbrottet.10 Härvidlag skiljde sig lagstiftningen från dagens 

medverkanslära som inte förutsätter att någon kan dömas till ansvar som gärningsman. Detta 

hänger samman med att varje medverkande numera ska separeras och dömas var för sig, efter 

det handlande och uppsåt som kan läggas denne till last, jämför BrB 23:4 st. 3. 

 

2.3 1864 års strafflag 

I 1864 års strafflag (SL) förtydligades ansvarsförutsättningarna för medverkansansvar, genom 

att ett uppsåtskrav infördes avseende medhjälps- och eller anstiftansgärningen. Precis som i 

1734 års lag var emellertid ansvaret accessoriskt till gärningsmannen, innebärande att det för 

ansvar krävdes att en gärningsman kunde dömas för huvudbrottet. Något som stadgades i 

Lagkommitténs förslag till Allmän Criminallag år 1832. Det förtydligades också att endast 

gärningsmannen kunde fällas till ansvar enligt straffbudet. Således krävdes en separat 

medverkanskriminalisering för att övriga medverkande till brottet skulle kunna lagföras.11 

                                                 
9 SOU 1996:185 del I s. 134–135. 
10 Hoflund, Medverkan till brott, s. 15–24 och SOU 1996:185 del I s. 136. Även regleringen i den senare 

strafflagen som byggde på 1844 års förslag till straffbalk förutsatte att en gärningsman kunde fällas till ansvar för 

själva huvudbrottet. 
11 Hoflund, Medverkan till brott, s. 24–28 och SOU 1996:185 del I s. 136–137. 
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Någon möjlighet att dömas i medelbart gärningsmannaskap när gärningsmannen i praktiken 

framstår som ett viljelöst redskap fanns inte.12 

 

Anstiftans- och medhjälpsansvaret i SL reglerades i huvudsak i två centrala lagrum. Angående 

anstiftan till brott stadgades i SL 3:1 som i relevanta delar kan citeras enligt nedan: 

 

”Hvar som bjuder, leger, trugar eller eljest uppsåtligen förleder annan till brot; den anstiftare skall, för brottet, 

eller för försök, om gerningen derwid stannar […] straffas som wore han sjelf gerningsman […]”. 

 

Angående medhjälpsansvar stadgades kortfattat i SL 3:3 att: 

 

”Den som, wid brotts utförande, annan med råd eller dåd uppsåtligen hjelper, så att gerningen derigenom sker, 

straffes som wore han sjelf gerningsman.” 

 

Underlåtenhet att avslöja brott var kriminaliserat i SL 3:8. Brottskonstruktionen som företer 

centrala likheter med dagens version, bland annat genom att fara för åtal uteslöt straffansvar, 

hade följande lydelse: 

 

”Har annan, än de personer, som i 7 § nämnde äro, wetat brott, deraf någons lif, helsa, frihet eller egendom i 

innerlig fara fattes, å färde wara, och underlåtit att det i tid, så att faran afwärjas kunde, upptäcka, när det utan 

angifwelse till åtal hade kunnat; warde och han straffad såsom i 7 § sägs.” 

 

 

2.4 1948 års strafflagsreform 

Att medverkansansvaret var accessoriskt till gärningsmannens ansvar medförde att flera 

straffvärda handlingar aldrig lagfördes. I en situation där en gärningsman inte kunde fällas till 

ansvar på grund av exempelvis brister i den subjektiva täckningen kunde heller inget 

medverkansansvar komma ifråga. Detta problem skulle emellertid 1948 års strafflagsreform 

råda bot på, genom slopandet av accessorietetskravet i förhållande till gärningsmannens 

ansvar för huvudbrottet. Att någon gärningsman kunde fällas för huvudbrottet skulle 

fortsättningsvis inte utgöra en nödvändig betingelse för medverkansansvar. Reformen innebar 

istället att medverkansvaret blev individuellt och att den medverkande således skulle bedömas 

efter det handlande och uppsåt som kunde läggas denne till last, oberoende av övriga 

                                                 
12 SOU 1944:69 s. 85. 
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medverkandes handlingar.13 Samtidigt måste för straffansvar ett medverkansobjekt rent 

objektivt etableras. Att ett medverkansobjekt måste etableras innebär i sig att ansvaret inte 

kan anses vara helt fristående i förhållande till gärningsmannen.14 Det är således en sanning 

med modifikation att påstå att accessorietetskravet helt skulle ha slopats genom 

strafflagsreformen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 SOU 1996:185 del I s. 138–139 och SOU 1944:69 s. 92–94. 
14 Mer om medverkansobjekt nedan i avsnitt 5.3. Se även Strahl, Straffrättens allmänna del, s. 108. 
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3. Brottsbegreppet 

3.1 Brottsbegreppets komponenter 

Grundbulten inom straffrätten är definitionen av vad som rent faktiskt utgör ett brott, eller 

annorlunda uttryckt: en brottsbeskrivningsenlig gärning. Grundläggande kunskaper om 

brottsbegreppets uppbyggnad är också en förutsättning för att fullt ut förstå uppdelningen 

mellan gärningsman och andra medverkande (främjare) samt brotten underlåtenhet att avslöja 

respektive förhindra brott. I det följande redogörs därför för brottsbegreppets grundläggande 

komponenter. 

 

Straffbuden är konstruerade som gärningsbeskrivningar. Av straffbuden utläses således den av 

lagstiftaren kriminaliserade gärningen, vilket även stadgas i BrB 1:1, där sägs att: ”brott är en 

gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff 

som sägs nedan är föreskrivet”. Gärningen utgörs av den konkreta handling eller 

underlåtenhet som lagstiftaren anser vara straffvärd. Sålunda kan t.ex. i BrB 3:1 utläsas att 

”den som berövar annan livet, döms för mord […]”. Stadgandet i BrB 1:1 utgör emellertid 

inte ett komplett brottsbegrepp. Utöver detta måste kraven i övrigt vara uppfyllda. 

Indelningen av dessa kan göras i gärningsrekvisit (rekvisit för en otillåten gärning) och 

ansvarsrekvisit (rekvisit för personligt ansvar). Ofta görs indelningen i subjektiva (personligt 

ansvar) respektive objektiva rekvisit (rekvisit för otillåten gärning), i sådana fall behöver dock 

för undvikande av missförstånd noteras att objektiva rekvisit kan vara förenade med 

subjektiva överskott (jämför t.ex. tillägnelseuppsåt i BrB 8:1).15 

 

3.2 Gärningsrekvisit och kravet på gärningsculpa 

I straffbudet framgår de specifika gärningsrekvisiten, det vill säga de förutsättningar som rent 

objektivt utgör den otillåtna gärningen. Gärningsrekvisiten kan även benämnas 

brottsbegreppets objektiva sida. Vid exempelvis mord är gärningsrekvisiten därmed att någon 

(en människa) ska ha berövat en annan (människa) livet. Även överskjutande uppsåtsrekvisit 

hör till gärningsbeskrivningen och behöver därmed rent objektivt vara uppfyllda för att kravet 

på brottsbeskrivningsenlighet ska vara uppfyllt. Det kanske mest klassiska exemplet på 

överskjutande uppsåtsrekvisit är tillägnelseuppsåt i BrB 8:1 som uttrycks på följande sätt: 

”den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det16 […]”. Saknas 

                                                 
15 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 33. 
16 Författarens kursivering. 
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tillägnelseuppsåt kan ansvar för stöld inte aktualiseras. Ett annat exempel är BrB 19:5 

angående spioneri där det subjektiva överskottet uttrycks som en avsikt att gå främmande 

makt tillhanda.17 

 

Också i förhållande till osjälvständiga brottsformer, som medverkan enligt BrB 23:4 och 

underlåtenhet att avslöja och förhindra brott enligt BrB 23:6, föreligger ett krav på 

brottsbeskrivningsenlighet. Skillnaden mellan gärningsrekvisiten i de enskilda straffbuden och 

de osjälvständiga brottsformerna är att de osjälvständiga brottsformerna måste prövas i 

relation till ett enskilt straffbud. De osjälvständiga brottsformerna kan sägas parasitera på de 

enskilda straffbuden genom att för sin tillämplighet vara beroende av dessa.18 

 

För brottsbeskrivningsenlighet krävs enligt Jareborg tillika att kravet på gärningsculpa är 

uppfyllt. Kravet på gärningsculpa kan i huvudsak indelas i två moment som ska uppfyllas. För 

det första ska gärningsmannens agerande utgöra ett otillåtet risktagande, vilket utgörs av 

gärningsmannens kontrollerade handling eller underlåtenhet. För det andra ska det föreligga 

ett relevant orsakssamband (adekvat kausalitet) mellan det otillåtna risktagandet och den följd 

som därmed inträtt. I detta innefattas att gärningsmannen måste ha haft gärningskontroll. En 

gärning kan emellertid vara gärningsculpös även om gärningsmannen har tappat kontrollen 

händelseförloppet. I sådana fall fordras att gärningsmannen haft kontroll i ett föreliggande 

skede av förloppet. Kravet på gärningsculpa hänger samman med att det straffrättsliga 

ansvaret annars skulle bli alltför omfattande. Straffrättsligt relevanta följder kan ju orsakas 

utan att det föreligger exempelvis ett otillåtet risktagande.19  

 

I vissa sammanhang måste också undersökas huruvida det föreligger några nationella 

begränsningar. För vissa gärningar kan det finnas territoriella begränsningar, varför det för 

brottsbeskrivningsenlighet fordras att de har företagits inom svenskt territorium.20 

 

                                                 
17 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 34. 
18 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 34. 
19 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 60–62. Jämför även: Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 34–35 och s. 211–

212. 
20 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 34–35. 
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3.3 Rättfärdigande omständigheter 

Trots att en gärning förvisso uppfyller gärningsrekvisiten i ett straffbud kan den under vissa 

förutsättningar vara rättsenlig. Om det föreligger några rättfärdigande omständigheter rör det 

sig således inte om en otillåten gärning. I BrB återfinns de rättfärdigande omständigheterna 

huvudsakligen i 24 kap vari bl.a. rättfärdigandegrunderna nödvärn (BrB 24:1), nöd (BrB 24:4) 

och samtycke (BrB 24:7) är lokaliserade. En annars brottsbeskrivningsenlig gärning kan 

också vara rättfärdigad genom social adekvans, vilket utgör en oskriven rättfärdigandegrund. I 

avsaknad av alternativa rättfärdigandegrunder fungerar social adekvans som en 

säkerhetsventil genom att undanta vissa gärningar från straffansvar trots att de rent formellt 

ryms inom ett straffbud. Socialadekvata gärningar kan tänkas förekomma inom t.ex. sjukvård 

och idrott.21 

 

3.4 Kravet på personlig skuld 

För straffbarhet räcker inte endast att de objektiva rekvisiten i en gärningsbeskrivning är 

uppfyllda. Utöver detta krävs personlig skuld hos gärningsmannen. Detta skuldkrav kan 

uttryckas som brottsbegreppets subjektiva sida. Skuldkravet förutsätter enligt huvudregeln 

uppsåt vilket stadgas i BrB 1:2 st. 1. Om det är särskilt föreskrivet kan det emellertid räcka 

med oaktsamhet. Medan de objektiva rekvisiten tar sikte på en konkretiserad yttre handling 

eller underlåtenhet (som resulterat i en följd) tar de subjektiva rekvisiten sikte på den inre 

kognitiva inställning som gärningsmannen har i förhållande till de objektiva rekvisiten. 

Förhållandet mellan brottsbegreppets objektiva och subjektiva sida kan således uttryckas som 

att de objektiva rekvisiten ska vara subjektivt täckta.22 Kravet på personlig skuld innebär att 

man kan tala om en skuldprincip inom den svenska straffrätten, det vill säga att endast den 

som uppvisat en straffvärd inställning och kognitiv förståelse i förhållande till att gärningen 

ska bli föremål för straffansvar.23 

 

Något förenklat innebär uppsåt att någon förstår att denne gjorde något visst eller att en viss 

omständighet var för handen, medan oaktsamhet innebär att någon borde ha förstått att denne 

gjorde något visst, eller att en viss omständighet var för handen.24 I det följande ska 

översiktligt redogöras för de principer som ligger till grund för skuldkravet, och för 

                                                 
21 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 63; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 35–36 och s. 290 ff. 
22 Agge, Straffrättens allmänna del: föreläsningar. H. 2, s. 251–254. 
23 Leijonhufvud m.fl., Straffansvar, s. 36. 
24 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 36. 
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uppsåtsformerna. För främjarens uppsåt och uppsåt vid underlåtenhet att avslöja/förhindra 

brott redogörs i respektive avsnitt. 

 

3.4.1 Täckningsprincipen 

Täckningsprincipen föreskriver att straffbudets objektiva rekvisit ska vara subjektivt täckta. 

Gärningsmannens uppsåt eller oaktsamhet ska täcka den rättsstridiga gärningen. Ett annat sätt 

att beskriva täckningsprincipen är att det ska föreligga huvudsaklig överensstämmelse mellan 

gärningsmannens bild av verkligheten och den bild som är styrkt i domstolen. Vad täckningen 

ska omfatta får således utläsas ur varje enskilt straffbud. Vid uppsåtliga gärningar ska det 

sålunda råda en huvudsaklig parallellitet mellan det faktiska gärnings- och händelseförlopp 

som utspelat sig och gärningsmannens intentioner och vilja. Vid oaktsamma gärningar ska 

parallellitet föreligga mellan det händelseförlopp som gärningsmannen borde ha räknat med 

och det händelseförlopp som de facto utspelat sig till följd av gärningsmannens oaktsamma 

gärning.25 Täckningsprincipen innebär däremot inte att gärningsmannen måste förstå att 

gärningen utgör ett brott. Ovetskap om strafflagens innehåll är med undantag för de 

situationer som ryms inom BrB 24:9, om straffrättsvillfarelse, inte ansvarsbefriande. 

Omständigheterna vid gärningstidpunkten är avgörande för frågan om subjektiv täckning 

föreligger. Brister i den subjektiva täckningen vid gärningstillfället kan således inte ersättas av 

eventuell efterföljande täckning. Motsatsvis har det ingen relevans för själva den subjektiva 

täckningen om gärningsmannen i efterhand gör avbön för sin(a) gärning(ar).26 

3.4.2 Konformitetsprincipen 

Skuldkravet kan härledas ur konformitetsprincipen som innebär att endast den som har 

möjlighet att rätta sig efter lagen ska bli föremål för straffansvar. Konformitetsprincipen kan 

sägas utgöra en allmän rättspolitisk princip med etiska dimensioner syftande till att begränsa 

straffansvarets räckvidd. Straffansvar ska enligt konformitetsprincipen endast träffa sådana 

gärningar som har sin grund i ett kontrollerat handlande (eller underlåtenhet) och där 

huvudsaklig kongruens föreligger mellan det faktiska gärnings- och händelseförlopp som är 

styrkt i domstolen och gärningsmannens kognitiva inställning i förhållande till detta. 

Uppsåtsuteslutande faktorer kan vara exempelvis sömn, medvetslöshet eller ofrivilliga 

kroppsrörelser i form av t.ex. spasmer och reflexrörelser. Ett illustrativt exempel kan vara 

                                                 
25 Se t.ex. Agge, Straffrättens allmänna del: föreläsningar. H. 2, s. 255 ff.; Strahl, Allmän straffrätt i vad angår 

brotten, s. 119–127 och Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 323 ff. 
26 Se Leijonhufvud m.fl., Straffansvar, s. 99–101; Jareborg, Handling och uppsåt, s. 377. 
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följande: En person befinner sig sovande på en soffa varpå dennes flickvän böjer sig ner för 

att väcka denne. I samband med uppvaknandet rycker personen (ofrivilligt) till vilket leder till 

att flickvännen skallas i ansiktet. Rent objektivt kan gärningsrekvisiten för misshandel jämlikt 

BrB 3:5 vara uppfyllda. Skallningen utgjorde emellertid ingen kontrollerad handling, än 

mindre föreligger uppsåtstäckning. Gärningsmannen saknade tillfälle eller förmåga att rätta 

sig efter lagen, vilket innebär att straffansvar inte ska följa. Konformitetsprincipen fungerar 

även ansvarsuteslutande vid underlåtenhet om den underlåtande exempelvis genom 

sjukdomstillstånd eller invaliditet är oförmögen att företa den förväntade handlingen.27 

3.4.3 Uppsåtsformerna 

De uppsåtsformer som numera tillämpas i svensk straffrätt är avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och 

likgiltighetsuppsåt.28 Tidigare betecknades uppsåtsformerna: direkt uppsåt, indirekt uppsåt 

och eventuellt uppsåt. Huvudregeln är att vilken som helst av uppsåtsformerna är tillräcklig 

för att erforderlig uppsåtstäckning ska föreligga. I vissa fall kan straffbuden emellertid 

föreskriva ett sk. kvalificerat uppsåtskrav, dvs. att det för straffansvar exempelvis fordras 

avsiktsuppsåt i förhållande till något rekvisit. Motsatsvis kan talas om att huvudregeln 

uppställer ett okvalificerat uppsåtskrav när uppsåtstäckningen är uppfylld oberoende av 

uppsåtsform.29 

3.4.4 Avsiktsuppsåt 

Avsiktsuppsåt innebär att gärningsmannen har för avsikt att åstadkomma något visst. 

Gärningsmannen utför med andra ord en kontrollerad handling eller underlåtenhet med syftet 

att uppnå ett visst mål. Avsiktsuppsåt kan föreligga både i förhållande till själva slutmålet med 

gärningen och/eller till ett genomgångsled/delmål som måste passeras för att uppnå slutmålet. 

I det fall straffbudet fordrar avsiktsuppsåt genom ett kvalificerat uppsåtskrav kan detta utläsas 

genom att det i straffbudet exempelvis talas om avsikt i förhållande till något, jämför t.ex. BrB 

23:7 vari ett kvalificerat uppsåtskrav markeras genom formuleringen: ”avsiktligen bereder 

annan vinning […]”.30 

                                                 
27 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 303–304. 
28 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 286. 
29 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 104–105. 
30 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 314; Leijonhufvud m.fl., Straffansvar s. 89, se även Strahl, Allmän straffrätt i 

vad angår brotten, s. 105–108. 
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3.4.5 Insiktsuppsåt 

Vid insiktsuppsåt (tidigare indirekt uppsåt) har gärningsmannen insikt om att en viss 

omständighet är för handen, eller att en viss följd kommer att aktualiseras. Vid exempelvis en 

misshandel kan gärningsmannen ha insikt om att den som denne misshandlar är en människa 

(dvs. ”annan person” som det uttrycks i BrB 3:5 angående misshandel). Ett annat illustrativt 

exempel aktualiseras om en person placerar en bomb i ett flygplan med avsikten att döda en 

viss specifik person som denne vet är passagerare på flygplanet, samtidigt som denne har 

insikt om att även övriga passagerare kommer att dödas när flygplanet störtar. 

Gärningsmannen har då avsiktsuppsåt i förhållande till den specifika person som denne vill 

döda och insiktsuppsåt i förhållande till övriga passagerare. Insiktsuppsåtet kännetecknas 

sålunda av praktisk visshet hos gärningsmannen, antingen i förhållande till en viss 

omständighet eller en viss följd.31 

3.4.6 Likgiltighetsuppsåt 

Likgiltighetsuppsåtet utgör uppsåtets nedre gräns mot medveten oaktsamhet. Prövningen av 

likgiltighetsuppsåtet görs i två led. För det första ska konstateras att gärningsmannen har 

insett risken för en viss följd eller förhandenvaron av en omständighet. För det andra ska 

gärningsmannen förhålla sig likgiltig i förhållande till följdens förverkligande eller 

förhandenvaron av omständigheten. Första ledet i prövningen av likgiltighetsuppsåtet 

motsvarar således prövningen av medveten oaktsamhet, dvs. att gärningsmannen ska ha insett 

risken. Skillnaden mot medveten oaktsamhet är att gärningsmannen vid likgiltighetsuppsåt 

inte bara ska förhålla sig likgiltig i förhållande till risken, utan även i förhållande till själva 

följden av risktagandet. Genom rättsfallet NJA 2004 s. 176 som handlade om ansvar för 

försök till grov misshandel alternativt framkallande av fara för annan prövade HD 

likgiltighetsuppsåtet och befäste denna som utgörandes gränslinjen mellan uppsåt och 

medveten oaktsamhet. Genom NJA 2016 s. 763 förtydligade HD hur prövningen av 

likgiltighetsuppsåtet skulle utföras. Likgiltighetsuppsåtet är närmast en variant av eventuellt 

uppsåt som domstolarna tidigare laborerade med. Dock innefattar en prövning av 

likgiltighetsuppsåtet inte det hypotetiska prov som brukade tillämpas för att pröva eventuellt 

uppsåt, låt vara att det hypotetiska provet ofta torde generera ett positivt resultat om kraven 

för likgiltighetsuppsåt uppfylls. Avslutningsvis kan uppmärksammas att det centrala (precis 

                                                 
31 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 289. 
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som vid subjektiv täckning generellt) vid prövningen av likgiltighetsuppsåt är den inställning 

som gärningsmannen har vid gärningstillfället.32 

 

3.5 Ursäktande omständigheter 

Även om gärningsmannen både begått en brottsbeskrivningsenlig gärning och uppfyllt 

skuldkravet kan det under vissa förutsättningar föreligga ursäktande omständigheter. 

Gärningsmannen går då fri från ansvar trots att en otillåten gärning de facto förövats. Centrala 

bestämmelser om ursäktande omständigheter återfinns i BrB 23–24 kap. I BrB 23:3 finns 

bestämmelser om frivilligt tillbakaträdande från brott. Bestämmelsen om excess återfinns i 

BrB 24:6 och kan aktualiseras vid exempelvis nöd och nödvärn när gärningsmannen agerat 

utanför ramarna för tillåtet handlande. I BrB 24:9 finns regleringen om straffrättsvillfarelse, 

vilken tillämpas restriktivt och främst kan aktualiseras i förhållande till brottslighet av mindre 

allvarlig karaktär.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 290. Jämför HD:s domskäl i NJA 2004 s. 176 och NJA 2016 s. 763. 
33 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 65. 
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4. Gärningsmannaskap 

4.1 Gärningsman i strikt mening 

Med gärningsmannaskap i strikt mening avses företrädesvis att en person ensam uppfyller 

samtliga objektiva rekvisit i en gärningsbeskrivning och att erforderlig subjektiv täckning 

föreligger. En första förutsättning för gärningsmannaskap är således att någon har begått en 

otillåten gärning. Denna någon ska vara en människa, det vill säga en fysisk person. Även 

otillräkneliga personer som t.ex. barn och individer som lider av psykiska störningar kan begå 

brott enligt den svenska rättsordningen, något som dock tas i beaktande vid 

påföljdsbestämningen. Enligt BrB 1:6 får överhuvudtaget ingen påföljd utdömas mot ett barn 

under 15 år, och avseende personer som lider av psykiska störningar råder ett fängelseförbud 

enligt BrB 30:6. Juridiska personer kan inte dömas till ansvar för brott i gärningsmannaskap, 

låt vara att det finns straffrättsliga sanktionsmöjligheter även mot juridiska personer i form av 

exempelvis företagsbot. Majoriteten av straffbuden ställer inga särskilda krav på vem som kan 

dömas i gärningsmannaskap utan vem som helst kan komma ifråga för detta. Från denna 

huvudregel finns emellertid undantag, vilket kan framgå direkt av brottsbeskrivningen. 

Exempelvis kan enbart en kvinna dömas i gärningsmannaskap för barnadråp jämlikt BrB 3:3. 

Och för att komma ifråga för gärningsmannaansvar vid sk. oäkta underlåtenhetsbrott fordras 

att gärningsmannen intar en garantställning. Brottstyper som fordrar något särskilt för 

gärningsmannaskap kräver ett specialsubjekt.34 

 

4.2 Medelbart gärningsmannaskap 

Det förekommer att den som begått en otillåten gärning i strikt gärningsmannaskap snarare 

fungerat som ett vilje- och/eller omdömeslöst redskap för en anstiftare. Exempelvis kan det 

röra sig om ett barn eller en psykiskt sjuk individ som har förmåtts till gärningen. Det kan 

även tänkas att någon genom hot, våld eller beroendeställning förmås att ett begå en otillåten 

gärning. Gemensamt för situationerna är att personen förmåtts att begå gärningen till följd av 

bristande insikt eller tvång. I sådana fall kan den som formellt anstiftat till gärningen istället 

rubriceras som gärningsman, detta eftersom den som formellt sett utfört gärningen i praktiken 

fungerat som ett slags brottsverktyg i anstiftarens händer.35 

 

                                                 
34 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 138–139. 
35 Leijonhufvud m.fl., Straffansvar, s. 152; Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 435. 
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4.2.2 Omrubricering av främjare till gärningsman 

Stöd för att omrubricera en främjare (anstiftare eller medhjälpare) till gärningsman finns i BrB 

23:4 st. 2, där det kan utläsas att den som inte är gärningsman i strikt mening enligt 

straffbudet ändå kan vara ”att anse som” gärningsman.36 Konstruktionen kallas av Asp m.fl. 

utvidgat gärningsmannaskap och fordrar att den medverkande intagit en betydelsefull roll i 

samband med den otillåtna gärningens utförande.37 Några tydliga riktlinjer i övrigt för när 

omrubricering ska bli aktuellt finns inte, detta kan ske ”där det ter sig naturligt”.38 

Omrubricering kan ske exempelvis vid brott som för gärningsmannaskap fordrar ett 

specialsubjekt men där den som formellt är gärningsman inte är specialsubjekt. När ett sådant 

brott formellt inte begås av specialsubjektet kan specialsubjektet trots detta komma att träffas 

av gärningsmannaansvar, om specialsubjektet främjat gärningen.39 Om t.ex. en 

redovisningsskyldig anstiftar en anställd att begå förskingring kan den redovisningsskyldige 

omrubriceras till gärningsman och den anställde till medhjälpare.40 I sådana fall kan även talas 

om konverterat gärningsmannaskap. Utvidgningen av gärningsmannaskapet motsvaras då av 

en krympning i och med att den som formellt agerat gärningsman krymps till medhjälpare.41 

4.3 Medgärningsman (i strikt mening) 

När flera personer tillsammans och i samförstånd begår ett brott kan gärningsmannaansvar 

enligt straffbudet komma ifråga för samtliga delaktiga. Ofta brukar det betecknas som att flera 

personer begår ett brott i medgärningsmannaskap. I sådana fall är alla delaktiga gärningsmän 

i strikt mening. Den enskilda individen behöver för att rubriceras som gärningsman när flera 

begår ett brott i samförstånd inte uppfylla alla, eller ens något, av de objektiva rekvisiten i 

straffbudet. Det är istället det gemensamma agerandet som konstituerar den otillåtna 

gärningen. Brottet är så att säga ett ömsesidigt företag för de delaktiga, ett företag vars 

utförande är beroende av deltagarnas gemensamma samverkan, vilket utmynnar i att 

deltagarna gemensamt uppfyller de objektiva rekvisiten i ett straffbud. Samverkandet kan 

bestå exempelvis i en arbetsfördelning deltagarna emellan. Därtill fordras att erforderlig 

subjektiv täckning föreligger hos envar av de delaktiga.42 Som huvudregel uppställs också ett 

                                                 
36 Lernestedt, Upplösta kroppar, upplösta sinnen, s.64 ff. och s. 81–100. Jämför även NJA 2006 s. 535 vari bland 

annat tydliggörs att det som huvudregel uppställs krav på tidsligt och rumsligt samband till brottet för att ansvar 

som (med)gärningsman enligt straffbudet ska aktualiseras. 
37 NJA 2006 s. 535 och Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 446. 
38 SOU 1944:69 s. 92. 
39 Leijonhufvud m.fl., Straffansvar, s. 152. 
40 Strahl, Straffrättens allmänna del, s. 106. 
41 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 449. 
42 SOU 1996:185 del I s. 217–218. Se även: Svensson, Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott, s. 278 

ff. och Lernestedt, Upplösta kroppar, upplösta sinnen, s. 258 f, Lernestedt poängterar bl.a. att det enligt 
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krav på tidsligt och rumsligt samband med brottet, vilket i praktiken innebär att envar ska ha 

befunnit sig på platsen vid gärningstidpunkten.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
straffansvarsutredningen (SOU 1996:185) inte uppställs ett krav för medgärningsmannaskap att varje deltagare 

uppfyllt något objektivt rekvisit i det aktuella straffbudet. 
43 NJA 2006 s. 535, se även t.ex. Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 402–403. Jämför också: Wennberg, 

Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsmannaskap. 
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5. Främjaransvarets grunder 

5.1 Något om terminologin 

I vid mening innefattas i medverkanskretsen dels gärningsmän, dels anstiftare och 

medhjälpare. För att ådöma ansvar som gärningsman enligt det enskilda straffbudet behöver 

inte BrB 23:4 åberopas, däremot måste vid anstiftan och medhjälp till brott såväl det enskilda 

straffbudet som BrB 23:4 åberopas till stöd för lagföringen.44 Terminologiskt kan talas om 

både gärningsmän och medverkande i strikt och vid mening varför det kan råda en viss 

begreppsförvirring på området.45 Även terminologin rörande den otillåtna gärning som begåtts 

i gärningsmannaskap och som ligger till grund för prövningen av medverkansansvaret kan 

skifta. Förekommande beteckningar är bl.a. ”huvudbrott”, ”huvudgärning” och 

”medverkansobjekt”. 

 

För tydlighets skull används i det följande begreppet ”gärningsman” då någon i strikt mening 

är att rubricera som gärningsman, och begreppet ”främjare” (eller ”anstiftare” respektive 

”medhjälpare”) då det är frågan om medverkan i strikt mening genom främjande av annans 

otillåtna gärning antingen genom anstiftan eller medhjälp. Gärningsmannens otillåtna gärning 

som medverkansansvaret prövas i förhållande till kommer i det följande att betecknas 

”medverkansobjekt”. 

 

5.2 Främjaransvarets struktur och uppbyggnad 

När flera personer deltar i brottslighet är straffansvaret inte begränsat till dem som kan 

rubriceras som (med)gärningsmän i strikt mening. Även andra deltagare som inte ryms inom 

ramen för gärningsmannaskap men som främjat den otillåtna gärningen, kan träffas av 

straffansvar inom ramen för medverkansansvaret som antingen anstiftare eller medhjälpare. 

Den allmänna medverkansregleringen återfinns i BrB 23:4 och i BrB 23:5 finns bestämmelser 

angående medverkan i mindre mån. För att främjaransvar ska bli aktuellt är det en 

förutsättning att någon (eller några) begått en otillåten gärning i gärningsmannaskap i 

förhållande till vilket främjaransvaret prövas. Däremot fordras det inte att gärningsmannen 

                                                 
44 Strahl, Straffrättens allmänna del, s. 106. 
45 Jareborg, Allmän Kriminalrätt, s. 402. Begreppsförvirringen på medverkansområdet kan bli påtaglig inte minst 

eftersom medverkanskretsen i vid mening innefattar både gärningsmän och främjare, samtidigt som 

beteckningen gärningsman i vid mening kan åsättas enbart mot bakgrund av att någon begått en otillåten gärning, 

vilket innebär att även en främjare kan ses som gärningsman i vid mening. Uppdelning av medverkande 

(främjare) och gärningsmän i strikt mening bidrar således till begreppslig klarhet, vilket inte minst ur en 

pedagogisk synvinkel är eftersträvansvärt.  
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kan dömas för gärningen. Främjaransvaret är således inte accessoriskt till gärningsmannens 

ansvar.46 BrB 23:4 har följande lydelse: 

”Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört gärningen utan 

även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning 

straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet. 

Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet 

och annars för medhjälp till det. 

Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last. Ansvar som är 

föreskrivet för gärning av syssloman, gäldenär eller annan i särskild ställning skall ådömas även den som 

tillsammans med honom medverkat till gärningen. 

Vad som sägs i denna paragraf skall inte gälla, om något annat följer av vad för särskilda fall är föreskrivet. Lag 

(1994:458).” 

I första stycket framgår att medverkansregleringen är generellt tillämplig vad gäller brotten 

som finns upptagna i brottsbalkens brottskatalog. Främjaransvar kan således inträda även i 

förhållande till mindre allvarliga brott utan fängelsestraff i straffskalan. I förhållande till 

specialstraffrättsliga brott gäller däremot att medverkansansvar kan aktualiseras endast vid 

brott som innehar fängelse i straffskalan om inte annat är särskilt föreskrivet.47 

 Främjaransvaret bygger på att annans otillåtna gärning främjas. Av andra stycket framgår att 

det finns två former för främjande. Den som har förmått annan till utförandet av ett brott döms 

för anstiftan till brottet, medan den som annars främjat brottet döms för medhjälp. 

Formuleringen i andra stycket, ”den som inte är att anse som gärningsman […]”48, öppnar 

upp för att ådöma en främjare gärningsmannaansvar genom omrubricering av en anstiftare 

eller medhjälpare.49 

Någon närmare definition för vad som innefattas i begreppet ”främja” finns inte. Det torde 

emellertid stå klart att kraven som uppställs för ett straffbart främjande är lågt ställda, och i 

praktiken är det tillräckligt för straffansvar att främjaren styrkt gärningsmannen i dennes 

uppsåt.50 

                                                 
46 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 397 ff. 
47 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 425. 
48 Författarens kursivering. 
49 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 446. Se även avsnitt 4.2.2 ovan angående omrubricering av främjare till 

gärningsman. 
50 SOU 1944:69 s. 91. Jämför även NJA 1963 s. 574. 



26 

 

Inom medverkanskretsen (i vid mening) råder en inbördes prioritetsordning vilket i praktiken 

innebär att gärningsmannaansvar prövas först och således har företräde framför anstiftans- 

och medhjälpsansvar. Anstiftan anses i sin tur vara en allvarligare form av främjande jämfört 

med medhjälp. Ansvaret inom kretsen av medverkande är individbaserat. Någon accessoritet 

till gärningsmannens ansvar föreligger således inte, vilket också framgår i BrB 23:4 st. 3 vari 

stadgas att ”varje medverkande ska bedömas efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger 

honom till last […]”. De individbaserade omständigheterna utgör omständigheter av subjektiv 

betydelse för medverkansansvaret.51 Däremot kan främjaransvaret sägas vara accessoriskt till 

medverkansobjektet på så vis att medverkansobjektets existens är en nödvändig betingelse för 

främjaransvaret.52 

För att vara relevant måste främjandet som huvudregel ha skett före eller samtidigt som den 

gärning som utgör medverkansobjektet. Efterföljande medverkan är således inte relevant för 

själva främjaransvaret. Däremot kan en efterföljande gärning i sig under vissa förutsättningar 

utgöra ett brott t.ex. i form av häleri (BrB 9:6).53 

I BrB 23:5 finns bestämmelser om strafflindring för den som endast medverkat i mindre mån 

och straffrihet vid ringa fall av medverkan. Eftersom även gärningsmannen enligt BrB 23:4 

inräknas i medverkanskretsen föreligger inget hinder mot att tillämpa strafflindringsregeln 

även i förhållande till denne. Sålunda kan under vissa omständigheter en anstiftare eller 

medhjälpare påföras en strängare påföljd än gärningsmannen.54 

5.3 Medverkansobjektet 

Anstiftan och medhjälp till brott utgör osjälvständiga brottsformer. För straffansvar krävs 

således att anstiftans- eller medhjälpsgärningen kan prövas i förhållande till annans otillåtna 

gärning. Den otillåtna gärningen som anstiftans – eller medhjälpsansvaret ska prövas i 

förhållande till betecknas här som medverkansobjekt. Innan en bedömning kan göras av 

eventuella främjares ansvar måste sålunda medverkansobjektet konstrueras. I sammanhanget 

kan noteras att medverkansobjektet inte behöver utgöras av ett brott, utan vad som krävs är en 

                                                 
51 SOU 1996:185 del I s. 177–178. 
52 Strahl, Straffrättens allmänna del, s. 108. 
53 Thornstedt, Översikt över straffrättens allmänna del, s. 86. 
54 Strahl, Straffrättens allmänna del, s. 114. 
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otillåten gärning. Med andra ord uppställs inget krav på att den som förövat den otillåtna 

gärningen måste kunna dömas för den.55 

Medverkansobjektet konstruerar den yttre ramen för främjaransvaret och utgör 

omständigheter av objektiv betydelse för främjaransvaret. I det enskilda fallet är 

medverkansobjektets komponenter beroende av vilket eller vilka straffbud som aktualiseras. 

Medverkansobjektet grundas således på de objektiva rekvisiten i de straffbud som 

aktualiseras. Även exempelvis överskjutande uppsåtsrekvisit (när sådana förekommer) 

hänförs till medverkansobjektet.56 

Eftersom den otillåtna gärning som begås i gärningsmannaskap konstruerar 

medverkansobjektet blir den första åtgärden att sålla ut de som är gärningsmän i strikt mening 

och deras otillåtna gärning(ar). Därefter kan främjaransvaret prövas, det vill säga om någon 

eller några kan rubriceras som anstiftare eller medhjälpare i förhållande till 

medverkansobjektet.57 Medverkansobjektet behöver inte utgöras av ett enskilt straffbud utan 

kan även bestå av osjälvständiga brottsformer som stämpling (BrB 23:2), förberedelse (BrB 

23:2), försök (BrB 23:1) och underlåtenhet att avslöja respektive förhindra brott (BrB 23:6 st. 

1–3). Något fullbordat brott behöver således inte föreligga. Även exempelvis medhjälp till 

medhjälp (och i förlängningen även exempelvis medhjälp till medhjälp till medhjälp) anses 

kunna bestraffas, i vart fall enligt Jareborg och Strahl.58 Det är emellertid oklart vilket stöd 

Jareborg och Strahl har för uppfattningen om att medhjälp till medhjälp (till medhjälp) skulle 

kunna bli föremål för bestraffning. I avsaknad av rättspraxis eller förarbetsuttalanden rörande 

problematiken kan ifrågasättas om inte uppfattningen snarare utgör blott en teoretisk 

konstruktion, utan förankring i de etablerade rättskällorna. 

Försök till medverkan är däremot inte straffbart. Om det är särskilt föreskrivet kan dock den 

som söker anstifta annan dömas för stämpling enligt BrB 23:2, indirekt är därmed försök till 

anstiftan straffbelagt i vissa fall.59 

I vissa fall kan medverkansobjektet utvidgas. Om medverkansobjektet exempelvis utgörs av 

ett brott som kräver ett specialsubjekt anses egenskapen som specialsubjekt kunna härledas 

                                                 
55 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 436–437. Detta medför även att beteckningen huvudbrott kan anses vara 

något missvisande eftersom det kan feltolkas som att det för medverkansansvar fordras att någon kan dömas till 

ansvar för brott i gärningsmannaskap. 
56 SOU 1996:185 del I s. 178. Se även Herlitz, Parties to a crime and the notion of a complicity object, s. 166 ff. 
57 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 430 ff. 
58 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 425.  
59 Strahl, Straffrättens allmänna del, s. 108. 
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från en främjare. Borgenärsbrotten i BrB 11 kap. uppställer t.ex. ofta krav på att 

gärningsmannen är en gäldenär. Om någon förövat ett brott i gärningsmannaskap som kräver 

specialsubjekt (utan att själv ha denna egenskap) anses således egenskapen som specialsubjekt 

kunna härledas från en främjare. På samma sätt anses överskjutande uppsåtsrekvisit kunna 

inhämtas från en främjare. Sålunda kan medverkansobjektet konstrueras till exempelvis stöld 

trots att den som är gärningsman i strikt mening saknar tillägnelseuppsåt så länge 

tillägnelseuppsåtet kan härledas från en främjare.60  

Om någon medverkar till en privilegierad brottstyp som t.ex. barnadråp enligt BrB 3:3 eller 

självtäkt enligt BrB 8:9 kan emellertid inte själva privilegieringen tillgodoräknas främjaren. 

Främjaren döms istället i det första exemplet för medverkan till mord eller dråp, något som 

hänger samman med att brottskonstruktionen är utformad för att privilegiera kvinnan som 

befinner sig i en pressad situation.61  

Om medverkansobjektet utgörs av ett gradindelat brott ska detta inplaceras i en svårhetsgrad. 

Vid placeringen i svårhetsgrad kan under vissa omständigheter egenskaper hos främjare 

beaktas. Sålunda kan exempelvis en stöld av normalgraden komma att rubriceras som grov för 

det fall en medhjälpare varit försedd med vapen, sprängämne eller dylikt, jämför BrB 8:4 st. 

2.62 Av det ovan sagda framgår tre typfall där medverkansobjektet kan utvidgas genom 

härledande av attribut hos en annan medverkande än gärningsmannen. Dessa är: egenskap av 

specialsubjekt, överskjutande uppsåtsrekvisit och faktorer som inverkar på brottslighetens 

svårighetsgrad.63 

Härledandet av överskjutande uppsåtsrekvisit från en främjare kan emellertid ifrågasättas, inte 

minst från legalitetssynpunkt. Ur BrB 23:4 kan något lagstöd svårligen utläsas för att 

överskjutande uppsåtsrekvisit skulle kunna härledas från en främjare. I avsaknad av stöd i 

lagtexten kan därför argumenteras för att ett sådant härledande står i strid med grundlagen, 

jämför RF 2:10 st. 1 och EKMR art. 1 mom. 1.64 

5.4 Främjare 

I BrB 23:4 framgår att åtskillnad görs mellan anstiftan och medhjälp. Båda kategorierna utgör 

straffbart främjande av annans otillåtna gärning. Nedan redogörs för såväl anstiftan som 

                                                 
60 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 404–405.  
61 Strahl, Straffrättens allmänna del, s. 111. 
62 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 406. 
63 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 442. 
64 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 405–406. 
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medhjälp, i sammanhanget diskuteras även några illustrativa rättsfall för att belysa hur 

främjaransvaret (kan) bedömas inom rättstillämpningen. 

5.4.1 Anstiftare 

5.4.1.1 Allmänt om anstiftan 

Om gärningsmannaskap hos en delaktig inte kan styrkas ska prövas huruvida den delaktige 

istället kan dömas som anstiftare. Anstiftansansvaret bygger på att någon har förmått annan 

till utförandet av en otillåten gärning. Med detta avses olika former av psykisk påverkan. 

Inom ramen för anstiftansansvaret innefattas uppsåtligt frammanande av annans beslut att 

företa en brottslig gärning. Vidare torde i anstiftansansvaret även innefattas uppsåtligt 

vidmakthållande eller förstärkande av annans beslut att begå en brottslig gärning i sådana fall 

där vidmakthållande eller förstärkande är en avgörande betingelse för gärningsmannens beslut 

att företa den otillåtna gärningen.65  

Anstiftansansvar förutsätter inte att det skett någon övertalning, vilseledande eller att någon 

pressats till att utföra en otillåten gärning. Tillräckligt är att någon genom psykisk påverkan 

givits tillräckliga handlingsskäl för att fatta ett beslut om att utföra en otillåten gärning. 

Genom att inge dessa handlingsskäl hos gärningsmannen har anstiftaren främjat den otillåtna 

gärningen. Några särskilda krav uppställs inte på hur själva den psykiska påverkan ska ha 

förmedlats. Psykiskt påverkande bör kunna förmedlas genom såväl handling som 

underlåtenhet och passivitet. Det centrala är att det föreligger ett kausalsamband mellan det 

psykiska påverkandet och handlingsskälen hos gärningsmannen. Det förekommer också att 

flera personer genom samverkan förmår annan att begå ett brott. I sådana fall kan talas om 

medanstiftan till brottet. För en definition av vad som utgör sådan psykisk påverkan som 

innefattas i begreppet ”förmå” kan en jämförelse göras med bedrägeribrotten i BrB 9 kap.66 

En allmän begränsning av anstiftansansvaret föreligger dock genom att anstiftansvar inte kan 

inträda i sådana fall där gärningsmannen redan beslutat sig för att begå en otillåten gärning. I 

sådana fall har gärningsmannen inte förmåtts till detta.67 

                                                 
65 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 280. 
66 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 87–88 och s. 441. Se även t.ex. prop. 1993/94:130 s. 25.  
67 Leijonhufvud m.fl., Straffansvar s. 157; Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 280. 
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Ofta kan det i brottmålsprocessen vara förenat med bevissvårigheter att styrka att 

ansvarsförutsättningarna för anstiftan är uppfyllda.68 Eftersom ansvaret för medhjälp är 

subsidiärt till anstiftan kan ansvar för psykisk medhjälp istället aktualiseras.69 

5.4.1.2 Innebörden av begreppet ”förmå” 

Anstiftan bygger på att någon förmåtts till att begå en otillåten gärning. En bedömning av 

huruvida straffbar anstiftan föreligger blir därför beroende av vad som i praktiken innefattas i 

att någon förmås till att göra något. Den rådande uppfattningen (åtminstone inom den 

juridiska sfären) tycks vara att begreppet förmå inte uppställer något krav på aktivitet. Istället 

räcker det med att någon genom psykisk påverkan givits tillräckliga handlingsskäl för att begå 

en otillåten gärning.70 Angående bedömningen om vad som innefattas i begreppet hänvisas 

ibland (exempelvis av Jareborg och Asp) till hur begreppet används i BrB 9 kap. Även här 

gäller att det ska föreligga en psykisk kausalitet mellan gärningsmannens gärning och den 

vilseleddas gärning. Med detta menas psykisk påverkan. Däremot uppställs inte något 

egentligt aktivitetskrav, utan ett förmående kan ske även medelst underlåtenhet.71  

Om man däremot ser till hur begreppet definieras i t.ex. Bonniers svenska ordbok återfinns 

som synonymer ”driva” och ”övertala”.72 Att driva eller övertala någon till att göra något 

torde uppställa ett visst aktivitetskrav. Mot den bakgrunden kan argumenteras för att 

begreppet förmå i juridisk mening tolkas mer vidsträckt än vad begreppets ordalydelse 

(normalt) kan anses ge uttryck för. En rättstillämpning i linje med en sådan tolkning av 

begreppets ordalydelse riskerar i förlängningen att hamna på kollisionskurs med 

legalitetsprincipen, som uppställer krav på lagstöd och bestämda straffbud.73 

Att som (främst) Jareborg och Asp framhålla att ledning för tolkningen av begreppet förmå 

kan sökas i BrB 9 kap framstår av främst två skäl som mindre logiskt. För det första eftersom 

bedrägeribrotten och anstiftansfiguren i praktiken tar sikte på två vitt skilda situationer. 

Bedrägeribrotten tar sikte på situationen att någon förmås till handling eller underlåtenhet som 

                                                 
68 Jämför t.ex. RH 2008:54. 
69 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 280. 
70 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 409. 
71 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 172–173. Jämför även Jareborg, Allmän 

kriminalrätt, s. 409 och Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 87–88. Särskilt Jareborg och Asp brukar framhålla 

att begreppet förmå ska tolkas med utgångspunkt i hur begreppet tillämpas i BrB 9 kap. Jareborg och Asp 

uttrycker det t.o.m. så att eftersom anstiftan bygger på ett slags psykisk påverkan måste anstiftan kunna begås 

genom underlåtenhet. I avsaknad av närmare källhänvisningar får det emellertid betraktas som oklart varifrån 

Jareborg och Asp inhämtar sitt stöd för att begreppet förmå i BrB 23:4 ska tolkas med ledning av hur begreppet 

används i BrB 9 kap. 
72 Malmström m.fl., Bonniers svenska ordbok, s. 176. 
73 Jämför avsnitt 6.4 nedan angående legalitetsprincipens komponenter. 
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resulterar i vinning för gärningsmannen/skada för den vilseledde, medan anstiftansfiguren 

reglerar situationen att någon förmås till att begå en straffrättsligt otillåten gärning. 

Olikheterna rättsfigurerna emellan torde vara alltför stora för att per automatik kunna dra en 

parallell mellan hur begreppet förmå (ska) tolkas i respektive rättsfigur. För det andra talar 

den allmänna definitionen av begreppet förmå för att det bör ges en restriktivare tolkning 

straffrättsligt, och att ett visst aktivitetskrav därför bör uppställas.74 

5.4.2 Medhjälpare 

Medhjälpsansvaret bygger på att någon främjat annans brottsliga gärning genom råd eller dåd. 

Medhjälpsgärningen kan komma till uttryck på flera tänkbara sätt, det centrala är att denna 

(medhjälps)gärning främjat annans otillåtna gärning. Främjande kan förmedlas både genom 

fysisk och psykisk medhjälp. Fysisk medhjälp kan bestå av exempelvis vakthållning i 

samband med att annan begår brott, tillhandahållande av brottsredskap med mera. 

Typexempel på psykisk medhjälp kan vara rådgivning eller uppmuntran som uppfattas av 

gärningsmannen och därigenom främjar dennes otillåtna gärning. Närmare om hur detta 

främjande ska förmedlas stadgas inte, därför torde även underförstådd uppmuntran inrymmas, 

så länge denna uppfattats av gärningsmannen och övat inflytande över dennes otillåtna 

gärning. Kärnan i medhjälpsansvaret är således själva främjandet av annans otillåtna gärning, 

inte på vilket sätt främjandet förmedlas. Gränsdragningsfrågor kan vid psykisk medhjälp 

uppstå kring vad som faller inom det straffbara området. För att straffansvar ska aktualiseras 

torde uppställas krav på att gärningsmannen har uppfattat medhjälpsgärningen och att denna 

utövat inflytande över den otillåtna gärningen. Tillräckligt är att medhjälpsgärningen stärkt 

gärningsmannen i dennes uppsåt.75  

Även obehövlig medverkan kan anses som ett främjande av brottet. Även en medverkande 

som i praktiken motverkat den otillåtna gärningen kan anses ha främjat detta under 

förutsättning att den medverkande inte haft ett uttryckligt syfte att motverka brottet. Sådana 

situationer kan uppstå exempelvis om den medverkande är så klantig i sitt agerande att denne 

i praktiken försvårar för gärningsmannen. En medverkandes oduglighet fritar således inte från 

                                                 
74 Konsekvensen av en alltför vidsträckt tolkning är en (omotiverat) omfattande kriminalisering, vilket i sig kan 

ge upphov till överlappningseffekter mot angränsande brottskonstruktioner i BrB 23:6, överlappningseffekterna 

diskuteras närmare nedan i avsnitt 9. 
75 SOU 1944:69 s. 91, se även t.ex. Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 280–281, och NJA 1986 s. 

802. 
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ansvar. Samtidigt får medverkansgärningen inte vara så obetydlig att den överhuvudtaget inte 

har haft något inflytande över medverkansobjektet.76  

Att främjandet inte behöver ha varit till nytta för gärningsmannen hänger samman med att det 

är gärningen som sådan som ska främjas. Den som har främjat gärningen på ett ofördelaktigt 

vis, exempelvis genom att tillhandahålla dåliga inbrottsverktyg eller agera allmänt odugligt 

har främjat gärningen till att bli just sådan som den blev.77 

HD har i ett antal rättsfall prövat situationer som bör närma sig den nedre gränsen för 

straffbart främjande av brott. Härvidlag utgör NJA 1963 s. 574 (Rockfallet) ett av de klassiska 

rättsfallen vad gäller medhjälp. Målet handlade om tre personer: H.G.A.L (”L”), B.C.E.S 

(”S”) och B.H.A (”A”) som tillsammans anträffat en person (”N.J”) när de var ute och 

promenerade. L och S misshandlade N.J. I samband med misshandeln tillgrep L N.J: s 

plånbok, som sedermera omhändertogs av S. S var således L behjälplig under 

händelseförloppet. Den intressanta frågan i målet kretsade kring huruvida A, som befunnit sig 

på platsen men inte själv deltagit vid rånet kunde dömas som medhjälpare. Till saken hör att 

A hade hållit L:s överrock under det pågående rånet. I domskälen konstateras att A i samband 

med att han tog emot och höll rocken måste ha insett att L hade för avsikt att misshandla N.J. 

Detta i kombination med att A kvarstannade på platsen och iakttog händelseförloppet innebar 

att A kunde dömas för medhjälp till misshandel av N.J. Att A inte dömdes för medhjälp till 

rån hänger samman med att det i målet inte kunde konstateras att A även haft uppsåt till 

tillgripandet av N.J: s plånbok.78 

Av intresse är också NJA 1984 s. 922 (Raggarbilsfallet). Målet handlade om fem personer 

(Mikael L (”M”), Roger J (”J”), Anders W (”W”), Leif K (”K”) och Anders H (”H”)). 

Personerna hade färdats i en bil och under bilfärden företagit två stopp varvid misshandel 

förövats. A var den som förde bilen och L deltog inte själv i misshandelsbrotten. Vad gäller 

frågan om medhjälpsansvar är målet av intresse främst avseende A och L. 

Sammanfattningsvis kan händelseförloppet beskrivas enligt följande: De fem personerna 

färdades i en bil och fick syn på ett antal andra personer. Någon i bilen ropade något i stil med 

                                                 
76 Se bl.a. HD:s resonemang i NJA 1984 s. 922 och Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 438. 
77 Strahl, Allmän kriminalrätt i vad angår brotten, s. 252–253. 
78 HD:s domskäl i målet är kortfattade och det går inte med säkerhet att utläsa hur HD resonerat kring själva 

rockhållandet som medhjälpshandling. Själva hållandet av rocken torde knappast kunna betecknas som någon 

särskilt övertygande (fysisk) medhjälpsgärning. Därför bör kunna diskuteras om inte den faktiska kärnan snarare 

utgjordes av en form av psykiskt främjande från A:s sida, och att själva rockhållandet då kan sägas materialisera 

det psykiska främjandet. Jämför även Leijonhufvud m.fl., Straffansvar, s. 158.  
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”discofricks” till personerna och fick fingertecknet till svar. Detta ledde till att föraren 

stannade bilen varvid tre personer misshandlades. Efter misshandeln fortsatte bilfärden tills de 

åter fick syn på ett par personer med vilka de uppenbarligen ansåg sig ha något otalt med. 

Föraren stannade på nytt bilen varvid tre personer lämnade denna och misshandlade två 

personer. Vad gäller ansvaret för A konstaterades att det faktum att han på nytt stannade bilen 

föranledde ansvar för medhjälp till misshandel. Detta eftersom han i samband med att han för 

andra gången stannade bilen måste ha förstått att misshandel skulle förövas. Även det första 

stannandet av bilen hade förvisso främjat den första misshandeln. Med anledning av att det 

inte rörde sig om någon planerad misshandel räckte emellertid inte det första stannandet för 

att utlösa medhjälpsansvar för A. När det kommer till L hade han enligt HD i sådan 

utsträckning stått utanför själva misshandelsförloppet att han inte kunde dömas för medhjälp 

till misshandel. Visserligen hade L gått ur bilen tillsammans med de andra passagerarna vid 

det första stannandet. Däremot var det inte styrkt att han medverkat i någon förföljelse av 

personerna på platsen eller i övrigt agerat på ett sätt som haft inflytande över brottsförloppet. 

Att det rörde sig om oplanerad brottslighet vägs också in i HD:s resonemang.79 

I NJA 2008 s. 697 blev domen däremot friande vad gäller ansvar för medhjälp till 

bokföringsbrott. I målet prövades medverkansansvar för en bokförare som ombesörjt 

bokföringen åt en företagare vars bokföringsunderlag var bristfälligt. Bland annat saknades 

verifikationer m.m., och bokföringen grundade sig delvis på muntliga uppgifter från 

företagaren. Rättsfrågan kretsade kring huruvida bokföraren kunde anses ha främjat 

företagarens brottslighet bestående av bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll 

genom att utföra bokföringen trots det bristfälliga underlaget. HD ogillade åtalet mot 

bokföraren och konstaterade att bokföraren vid flera tillfällen påpekat för företagaren att 

dennes verifikationer var bristfälliga. Bokföraren hade tillika påtalat för företagaren att denne 

borde förbättra sina rutiner avseende bokföringsunderlaget. Vidare hade påpekats att en 

skönsmässig uppskattning av försäljningsintäkterna i viss mån fått ske. Mot den bakgrunden 

kunde bokföraren inte underförstått anses ha uppmuntrat80 företagaren till den bristfälliga 

                                                 
79 I teorin torde kunna argumenteras för att även Leif K skulle kunna dömas för medhjälp. Genom att ha varit en 

del av kompisgänget och befunnit sig på platsen vore det tänkbart att han förmedlat ett psykiskt stöd vilket i sin 

tur styrkt gärningsmännen i deras uppsåt. En förutsättning för detta är naturligtvis att gärningsmännen uppfattat 

medhjälpen och att det föreligger erforderlig subjektiv täckning, dvs. uppsåt dels till själva medhjälpshandlingen, 

dels till medverkansobjektet, men också till kopplingen dem emellan. 
80 HD:s uttalande kan möjligen tolkas som att bokföraren, om denne inte överhuvudtaget hade reagerat mot det 

bristfälliga underlaget, genom sin underlåtenhet att reagera hade kunnat anses underförstått främja företagarens 

brottslighet. 
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verksamhetsdokumentationen. Själva bokförandet i sig kunde enligt HD inte anses falla inom 

ramen för BrB 23:4. 

5.5 Främjarens personliga ansvar 

Prövningen av främjarens subjektiva täckning sker i två led. Främjarens uppsåt (eller 

oaktsamhet vid culpösa brott) ska nämligen inte enbart prövas i förhållande till 

medverkansobjektet utan täcka även själva medhjälps- eller anstiftansgärningen. Utöver detta 

ska uppsåtet också täcka det faktum att det föreligger ett samband mellan en medhjälps- eller 

anstiftansgärningen och medverkansobjektet (detta skulle möjligen kunna betraktas som ett 

tredje led i uppsåtsprövningen). Uppsåtet ska således täcka att det föreligger en koppling 

mellan främjandegärningen och medverkansobjektet. Denna tvåstegsprövning som 

kännetecknar uppsåtsprövningen avseende främjaren kan betecknas som ett dubbelt 

uppsåtskrav.81 Däremot uppställs inget krav på att främjaren måste ha kännedom om vilken 

specifik person som medverkansobjektet riktar sig mot. Om t.ex. medhjälparen förser 

gärningsmannen med brottsredskap behöver denne inte ha kännedom om mot vem redskapen 

ska användas.82 

Om överskjutande uppsåtsrekvisit förekommer i medverkansobjektet fordras att detta 

omfattas av främjarens uppsåt. Främjarens uppsåt ska i sådana fall täcka dels att 

gärningsmannen har det överskjutande uppsåtet, dels att det överskjutande uppsåtet kommer 

att förverkligas.83 

Den medverkande kan emellertid ha uppsåt i förhållande till själva medverkanshandlingen 

samtidigt som det brister i uppsåt i förhållande till medverkansobjektet. I dessa fall kan ansvar 

för uppsåtsbrott inte aktualiseras. Medverkan till ett uppsåtsbrott fordrar uppsåt även hos den 

medverkande för att medverkansansvar ska aktualiseras. Om det emellertid även förekommer 

en oaktsamhetsvariant av den objektiva gärningen (jämför ex. BrB 3:1, mord och BrB 3:7, 

vållande till annans död) kan vid oaktsam medhjälp straffansvar istället inträda för medhjälp 

till oaktsamhetsvarianten av brottet.84 En sådan situation aktualiserades i rättsfallet NJA 1996 

                                                 
81 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 444–446. Se även SOU 1996:185 del I s. 196. Jämför även HD:s 

domskäl i NJA 2007 s. 929 och NJA 1996 s. 27. Observera i sammanhanget HD:s dom i NJA 2012 s. 826 vari 

uttalas att den subjektiva komponenten inte behöver täcka att själva främjandegärningen faktiskt utgjorde ett 

främjande. HD:s sätt att uttrycka det är knappast optimalt då det kan misstolkas. Uttalandet torde tolkas som att 

det visserligen (kanske) inte krävs uppsåt/oaktsamhet till att främjandegärningen faktiskt främjat den otillåtna 

gärningen, men uppsåtet/oaktsamheten måste ändå täcka att det föreligger en koppling mellan 

främjandegärningen och medverkansobjektet. 
82 Strahl, Straffrättens allmänna del, s. 109. 
83 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 445. 
84 SOU 1996:185 del I s. 196. 
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s. 27 (Stureplansmorden) vari två av de inblandade personerna dömdes för medhjälp till 

oaktsamhetsvarianten av medverkansobjektet. I domskälen konstaterade HD att det brast i 

uppsåtstäckning avseende effekten av brottet (skjutningen mot Sturecompagniet och effekten 

att människor skulle dödas och/eller skadas). Däremot konstaterade HD att de två inblandade 

personerna åtminstone hade insett risken för att skjutningen skulle äga rum och att människor 

skulle komma att dödas och/ eller skadas. Detta innebar att två av de inblandade som objektivt 

främjat brottet dömdes för medhjälp till vållande till annans död och medhjälp till grovt 

vållande av svår kroppskada. Rättsfallet illustrerar också det individuella ansvaret hos de som 

deltar i ett brott. Det sker m.a.o. en separation av samtliga medverkande varefter prövning 

sker av det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger den enskilda individen till last. 

5.6 Främjaransvarets räckvidd 

Kärnan i främjaransvaret är själva främjandet av annans otillåtna gärning. Det innebär att 

medverkansgärningen oavsett om denna bestått av en fysisk handling eller psykisk påverkan i 

någon mån måste ha utövat inflytande över medverkansobjektet. Motsatsvis är en gärning 

straffri om denna överhuvudtaget inte utövat något inflytande över medverkansobjektets 

tillkomst. Graden av inflytande över annans otillåtna gärning kan (naturligtvis) variera. 

Gränsdragningen mellan det straffbara och straffria området blir därför subtil. Rättsläget 

avseende den nedre gränsen för straffbart främjande får därför betecknas som närmast 

svävande, vilket i förlängningen innebär att tillfälliga omständigheter i det enskilda fallet kan 

få avgörande betydelse.85 Gränslandet mellan det straffria och det straffbara torde särskilt vid 

psykiskt främjande vara vanskligt att definiera. Genom vad Strahl benämner livets regel kan 

det straffbara området i dessa fall begränsas något. Livets regel får uppfattas som en form av 

social adekvans syftande till att från straffansvar undanta triviala gärningar som inte ter sig 

straffvärda. Mot den bakgrunden faller enligt huvudregeln t.ex. att som utomstående med 

gillande min åskåda en otillåten gärning utanför det straffbara området. Besvärligare blir 

emellertid bedömningen om åskådaren har en anknytning till gärningsmannen ifråga. Att även 

obehövlig medverkan kan vara straffbar bidrar också till gränsdragningssvårigheterna. 

Obehövlig eller dålig rådgivning kan därmed falla inom det straffbara området eftersom 

denna trots allt kan sägas ha uppmuntrat gärningsmannen. Även rådgivning innefattande 

upplysningar om risker och faror med en gärning kan i vissa fall inbegripa uppmuntran och 

sålunda falla inom det straffbara så länge det inte är frågan om ett direkt avrådande. På samma 

sätt kan en obehövlig vakthållning i samband med en otillåten gärning (t.ex. olaga intrång, 

                                                 
85 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 406–407; Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 281. 
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stöld, skadegörelse m.m.) ses som ett psykiskt främjande genom att ha styrkt gärningsmannen 

i dennes uppsåt. Kombinationen av att de objektiva rekvisiten i straffbudet inte behöver 

uppfyllas av främjaren och att även psykisk påverkan är straffbart medför att 

gränsdragningssvårigheterna troligen är ofrånkomliga vad gäller medverkansansvaret. 

Medverkansansvarets räckvidd är därför omfattande och sist och slutligen beroende av 

omständigheterna i det enskilda fallet. Inte minst av förutsebarhetsskäl kan det emellertid vara 

motiverat att begränsa det straffbara området genom att undanta de mest banala gärningarna 

genom tillämpning av allmänna principer som social adekvans, eller om man så vill uttrycka 

det, livets regel.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 280–281 och s. 408–409. 
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6. Underlåtenhet 

6.1 Inledande kommentar 

Inom ramen för framställningen aktualiseras flera underlåtenhetsrelaterade spörsmål, särskilt i 

förhållande till regleringen om underlåtenhet att avslöja respektive förhindra brott i BrB 23:6. 

Underlåtenhetsrelaterade aspekter kan även aktualiseras vid medverkan till brott enligt BrB 

23:4. Föreliggande avsnitt fungerar därmed som en allmän introduktion till 

underlåtenhetsbegreppet, äkta respektive oäkta underlåtenhetsbrott och garantläran. 

6.2 Underlåtenhetsbegreppet 

Begreppet underlåtenhet tar sikte på situationen att en person underlåter att företa en viss 

bestämd handling. Detta är emellertid inte synonymt med fysiskt stillestånd, dvs. att en person 

inte företar fysiska kroppsrörelser, är passiv eller befinner sig i vila. Underlåtenhetsbegreppet 

tar sikte på icke-görandet av något visst, vilket utvisar att underlåtenhet inte är synonymt med 

vare sig fysiskt stillestånd eller passivitet, eftersom varken stillestånd eller passivitet fordrar 

en prövning i förhållande till en handling. Underlåtenhetsbegreppet står således i 

beroendeförhållande till handlingsbegreppet och kan sägas parasitera på handlingsbegreppet 

då något motsatt beroendeförhållande inte råder. Precis som företagandet av en positiv 

handling kan enligt Jareborg också underlåtenhet orsaka följder.87 Straffrättsligt relevant 

underlåtenhet tar alltid sikte på underlåtenheten att utföra en bestämd handling. Dock innebär 

inte avsaknaden av en handling alltid att underlåtenhet föreligger. För straffrättsligt relevant 

underlåtenhet krävs tillika att det finns en förväntan om ett handlande utifrån en viss 

situations premisser. En sådan förväntan kan bygga på exempelvis sedvänja, föreskrifter, 

hierarki, arbetsinstruktioner, garantställning m.m. Sålunda kan det uttryckas som att begreppet 

underlåtenhet förutsätter ett slags bakomliggande regelverk som konstituerar en förväntan att 

agera i vissa situationer.88 I straffrättsligt hänseende kan argumenteras för att 

underlåtenhetsbegreppet ryms inom handlingsbegreppet vilket torde vara en följd av att 

underlåtenhet i straffrättslig mening tar sikte på underlåtenheten att utföra en viss handling. 

Inom ramen för handlingsbegreppet skulle sålunda åtskillnad kunna göras mellan positivt och 

negativt handlande. För tydlighets skull görs emellertid i den fortsatta framställningen en 

åtskillnad mellan begreppen.89 

                                                 
87 Jareborg, Handling och uppsåt, s. 96–100. Jämför även Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 76 f. 
88 Jareborg, Allmän Kriminalrätt, s. 131–132. 
89 Thornstedt, Översikt över straffrättens allmänna del, s. 42. Jämför även Jareborg, Handling och uppsåt, s. 96–

98, Jareborg gör åtskillnad mellan begreppen men lyfter samtidigt fram att det inte minst inom doktrinen 

förekommer att underlåtenhet inräknas i handlingsbegreppet. 
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6.3 Allmänt om underlåtenhetsansvar 

6.3.1 Omissivdelikt och kommissivdelikt 

Avseende underlåtenhetsansvar kan straffbuden indelas i två kategorier, dels så kallade 

omissivdelikt (delicta omissionis), vilka utgörs av straffbud som uttryckligen kriminaliserar 

underlåtenhet,90 dels kommissivdelikt (delicta commissionis), som inte uttryckligen 

kriminaliserar underlåtenhet. Vid omissivdelikt uppstår inte några principiella problem 

avseende själva underlåtenhetsansvaret eftersom underlåtenheten uttryckligen är 

kriminaliserad i straffbudet. Kommissivdelikten, däremot, utgörs av brottsbeskrivningar vilka 

i första hand kriminaliserar positivt handlande (handlingsdelikt).91 

Ett underlåtenhetsansvar kan emellertid aktualiseras även vid kommissivdelikt, vilket brukar 

betecknas som oäkta underlåtenhetsbrott (delicta commissionis per omissionem). Straffansvar 

för oäkta underlåtenhetsbrott aktualiserar flera principiella frågeställningar, eftersom 

straffansvar då påförs för underlåtenhet trots att ett underlåtenhetsansvar inte uttryckligen är 

kriminaliserat i straffbudet. Låt vara att ett orsakande genom underlåtenhet ändå i många fall 

kan inrymmas inom ramen för brottsbeskrivningen. Huvudregeln i svensk rätt är dock att det 

inte är straffbart att underlåta att agera exempelvis vid ett pågående brott eller en 

olyckshändelse. Som exempel kan lyftas fram att straffansvar i allmänhet inte aktualiseras 

mot den som bevittnar t.ex. ett drunkningstillbud utan att agera. Jämfört med flertalet 

utländska rättsordningar finns i den svenska rättsordningen ingen allmän sk. 

civilkuragelagstiftning som skulle innebära ett generellt påbud för den enskilda individen att 

agera i samband med att fara hotar någon eller något. Straffansvaret begränsar sig istället till 

att omfatta sådana personer som på grund av sin särskilda position kan ges ett ansvar att agera 

i vissa situationer. Huvudregeln är således att det för straffansvar inom ramen för de oäkta 

underlåtenhetsbrotten förutsätts att den underlåtande befinner sig i sk. garantställning, m.a.o. 

att den underlåtande haft en särskilt rättslig skyldighet att handla. Utöver detta förutsätts 

naturligtvis att erforderlig subjektiv täckning hos den underlåtande föreligger.92 

                                                 
90 Se t.ex. BrB 10:8 angående fyndförseelse. 
91 Se Agge, Straffrättens allmänna del: föreläsningar. H. 2, s. 306 ff. 
92 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 105–106. Jämför även Agge, Straffrättens allmänna del: föreläsningar. 

H. 2, s. 306 ff. och Thornstedt, Översikt över straffrättens allmänna del, s. 46. Gällande införandet av en 

civilkuragelagstiftning i Sverige kan noteras att det varit föremål för utredning, bl.a. i form av den föreslagna 

brottskonstruktionen ”underlåtenhet att bistå nödställd” som emellertid inte genomförts i svensk rätt, mera härom 

i prop. 2000/01:85 s. 20. Se även SOU 2011:16 s. 119–120, även denna utredning avrådde från införandet av en 

civilkuragelagstiftning. 
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6.3.2 Garantläran 

Garantläran bygger på förutsättningen att vissa positioner ställer särskilda rättsliga krav på 

individen att agera. Garanterna utgör därmed den personkrets som genom sin underlåtenhet 

kan göra sig skyldiga till brott även när underlåtenhetsansvar inte uttryckligen är föreskrivet. 

Åtskillnad brukar göras mellan skyddsgaranter och övervakningsgaranter.93 

Gemensamt för de personer som omfattas av ett garantansvar vare sig det är i egenskap av 

skydds- eller övervakningsgarant (eller både och) är att de genom sin position är skyldiga att 

agera antingen när fara hotar det skyddade intresset eller när fara emanerar från en viss 

farokälla. Om garanten underlåter att agera kan straffansvar för underlåtenheten aktualiseras 

inom ramen för oäkta underlåtenhetsbrott.94 

6.3.3 Skyddsgaranter 

Kretsen av skyddsgaranter omfattar sådana individer som genom sin position har ett ansvar 

för att skydda någon eller något. Med detta menas en skyldighet att avvärja faror som hotar 

det skyddade intresset. Ställning som skyddsgarant kan i huvudsak härledas från två 

förutsättningar. Antingen genom att det föreligger ett avhängighetsförhållande (genom 

frivilligt åtagande eller annan yrkesskyldighet) eller genom nära släktskap och-/eller 

levnadsgemenskap. Ett frivilligt avhängighetsförhållande kan exempelvis ha sin grund i ett 

avtalsförhållande inom vilket ett skyddsåtagande regleras. Huruvida det är ett civilrättsligt 

giltigt avtal eller ej är emellertid inte det centrala, huvudsaken är att någon intar en position 

genom vilken det förväntas att den ska agera beskyddare. Ett civilrättsligt avtal kan emellertid 

tänkas precisera vad det skyddade intresset är och vilket agerande som förväntas av garanten. 

Den livvakt som enligt avtal har att skydda en viss person är skyddsgarant i förhållande till 

denna, och har således ett ansvar för att avvärja de faror som hotar den skyddade personen. 

Även väktaren som har till uppgift att bevaka exempelvis en kontorsbyggnad har ett ansvar 

för att agera om fara hotar den egendom denne är satt att bevaka. Andra positioner som kan ge 

upphov till ställning som skyddsgarant kan vara exempelvis sjuksköterskor, läkare, 

barnmorskor, kriminalvårdare, lärare, badvakter m.fl. Yrkesskyldighet i sig kan ge upphov till 

en skyldighet att agera. Exempelvis en kriminalvårdare har en skyldighet att tillse att intagna 

vid behov kommer under läkarvård. Den gemensamma faktorn är att ställningen som 

                                                 
93 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 112. 
94 Leijonhufvud m.fl., Straffansvar, s. 53. 
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skyddsgarant i dessa fall har sin grund i ett frivilligt åtagande (exempelvis ett 

avtalsförhållande) eller yrkesskyldighet (låt vara att yrkesvalet är frivilligt).95 

Utöver frivilliga åtaganden/yrkesskyldigheter kan ställning som skyddsgarant även uppstå 

genom nära levnadsgemenskap och-/eller släktskap. Det vanligaste exemplet torde vara 

relationen mellan föräldrar och barn, men även relationen mellan makar och sambor samt 

andra sammanboende familjemedlemmar. Även andra relationer kan vara ansvarsgrundande, 

som t.ex. inom en grupp personer som befinner sig på ett farligt uppdrag. Kretsen torde inte 

gå att precisera ytterligare utan en bedömning får göras utifrån omständigheterna i det 

enskilda fallet.96 

6.3.4 Övervakningsgaranter 

Ställning som övervakningsgarant innebär ett ansvar för att avvärja faror som emanerar från 

en viss farokälla. Det kan vara frågan om faror som härrör från t.ex. djur, maskiner, 

fastigheter, arbetsordning, åtagande, eller liknande. Ställning som övervakningsgarant kan 

även föreligga gentemot en person. En sådan garantrelation kan föreligga mellan exempelvis 

föräldrar och barn eller lärare och barn. Det är således tänkbart att en person kan vara såväl 

skyddsgarant som övervakningsgarant i förhållande till samma ”objekt”. Stöd för att betrakta 

en person som övervakningsgarant kan i vissa fall även utläsas i lagstiftning, jämför t.ex. 

hundägares tillsynsskyldighet.97 Det går knappast att på ett uttömmande sätt ange vilka 

situationer som på detta sätt kan utlösa ett garantansvar. Den gemensamma faktorn är 

emellertid att personen i fråga har ett ansvar i förhållande till någon eller något för att avvärja 

faror som härrör från denna potentiella farokälla.98 

Även eget föregående agerande kan ge upphov till ställning som (övervaknings)garant. En 

sådan situation uppstår när någon till att börja med igångsätter en kausalkedja, som föranleder 

en viss följd. Vidare ska förloppet rymmas inom en brottsbeskrivning och även i övrigt 

uppfylla kraven för en otillåten gärning. I samband med att själva kausalkedjan igångsattes 

förelåg inte subjektiv täckning i förhållande till brottet, men efter att kausalkedjan igångsatts 

har sådan subjektiv täckning inskridit, dock innan följdens inträde. Och i detta läge underlåter 

personen att förhindra följden. Observera att det inte är själva startandet av kausalkedjan som 

                                                 
95 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 192 ff. 
96 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 112–113; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 193. 
97 Jämför bl.a. Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, lag (1933:269) om ägofred m.fl., likaså kan 

ställning som övervakningsgarant uppkomma genom t.ex. skyddslagstiftning för arbetare, myndighetsbeslut 

m.m., se vidare: Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 192. 
98 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 115–122; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 188 ff. 
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blir föremål för straffansvar. Det centrala momentet är själva underlåtenheten att förhindra 

följden.99 

För att underlåtenhetsansvaret inte ska bli alltför vidsträckt behöver vissa ramar uppställas för 

straffansvaret. En slags bakvänd gärningsculpaprövning kan användas för att avgränsa 

straffansvaret. Prövningen kan uttryckas som att för det fall farokällan (innefattande dess 

egenskaper i form av verksamhet och-/eller beskaffenhet/tillstånd) hade varit följden av en 

medveten handling, så hade denna utgjort ett otillåtet risktagande gentemot den följd som 

orsakats genom underlåtenhet.100 

6.4 Underlåtenhetsansvarets förhållande till legalitetsprincipen 

Den straffrättsliga legalitetsprincipen (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege – intet 

brott utan lag, intet straff utan lag) uppställer vissa krav som bör beröras i relation till ansvaret 

för oäkta underlåtenhetsbrott. I strafflagstiftningen fungerar legalitetsprincipen som en garant 

för rättssäkerheten. Legalitetsprincipen brukar sägas innehålla fyra komponenter bestående av 

föreskriftkravet - innebärande att straffbuden ska vara skriftligt utformade, 

obestämdhetsförbudet, retroaktivitetsförbudet och analogiförbudet. I lagstiftningen går 

legalitetsprincipen att utläsa ur BrB 1:1, BrP § 5 st. 1, RF 2:10 st. 1 och artikel 7 mom. 1 i 

europakonventionen 1950 angående skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter (EKMR). Analogiförbudet uppställer vad gäller ansvar för oäkta underlåtenhetsbrott 

vissa begränsningar. En förutsättning för att underlåtenhetsansvar ska aktualiseras inom 

ramen för ett straffbud som inte uttryckligen kriminaliserar underlåtenhet är att straffbudets 

språkliga utformning även inrymmer underlåtenhet. Annorlunda uttryckt måste lagtexten 

kunna tolkas så att även underlåtenhet kan omfattas inom ramen för denna.101 

 

 

                                                 
99 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 188. 
100 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 192. 
101 Se t.ex. Agge, Straffrättens allmänna del: föreläsningar. H. 2, s. 311. Jämför även domskälen i HD:s dom i 

mål nr B 2090/12. 
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7. Främjande genom underlåtenhet eller passivitet 

Ovan har konstaterats att det centrala för medverkansansvaret är själva främjandet av annans 

otillåtna gärning. Främjandet i sig behöver inte ha konkretiserats i något fysiskt handlande 

utan det räcker med psykiskt främjande, dvs. främjande genom psykisk påverkan.102 Då 

inställer sig frågan om det är möjligt att främja annans otillåtna gärning (och därigenom ådra 

sig anstiftans- eller medhjälpsansvar) genom att underlåta att göra något. Ett sådant ansvar 

kan under vissa förutsättningar aktualiseras, vilket bl.a. går att utläsa ur rättspraxis.103 Nedan 

belyses de centrala problemställningar som aktualiseras vid främjande genom underlåtenhet 

eller passivitet. 

7.1 Fysiskt främjande 

När det kommer till medverkan genom fysiskt handlande torde det i regel krävas att den 

underlåtande befinner sig i en garantställning. Straffansvar aktualiseras då enligt grunderna 

för de oäkta underlåtenhetsbrotten. För att ett medverkansansvar genom underlåtenhet ska 

kunna aktualiseras uppställs därför i huvudsak två krav. Dessa består av dels att 

underlåtenheten att agera fysiskt ska ha främjat gärningen, dels att den medverkande ska 

befinna sig i en garantställning.104 Att ansvar för underlåtenhet att agera fysiskt fordrar att den 

underlåtande befinner sig i garantställning är logiskt eftersom ju en sådan situation är 

samstämmig med de situationer där garanten är skyldig att agera. Jämför t.ex. 

övervakningsgarantens ansvar för att avvärja fara som härrör från en farokälla som denne 

innehar ett garantansvar för. Ståndpunkten överensstämmer också med den allmänna 

principen om att det inte föreligger någon allmän plikt att agera vid t.ex. bevittnandet av 

annans brottsliga gärning(ar).105 

I rättsfallet NJA 2003 s. 473 aktualiserades frågan om medverkansansvar genom 

underlåtenhet kunde bli aktuellt. Problematiken kretsade kring huruvida en 

lägenhetsinnehavare kunde ådra sig medverkansansvar i förhållande till ett narkotikabrott på 

den grunden att narkotikan förvarats i lägenhetsinnehavarens lägenhet. Lägenhetsinnehavaren 

hade inte agerat på ett sådant sätt som uppmuntrat till narkotikabrottet, eller i övrigt styrkt 

gärningsmannen i dennes uppsåt. HD konstaterade i domskälen att underlåtenhet att avvärja 

                                                 
102 Se avsnitt 5.2 ovan. 
103 Se t.ex. NJA 2003 s. 473, varom mer strax nedan.  
104 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 453. 
105 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 105 ff. 
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annans brott kan vara straffbart i vissa fall men att en förutsättning för detta är att den 

underlåtande befunnit sig i garantställning. HD uttalade således att ansvaret vilar på samma 

grund som ansvaret för oäkta underlåtenhetsbrott. Av HD:s resonemang torde kunna utläsas 

att en lägenhetsinnehavare förvisso kan tänkas inta en sådan ställning att denne är skyldig att 

agera vid annans brottslighet (ett slags garantposition). Något som emellertid i förevarande 

fall inte aktualiserades. Detta berodde på att lägenhetsinnehavaren för egen del inte hade 

tillträde till det rum där narkotikan förvarades (detta disponerades enligt avtal av den 

inneboende). Eftersom det i förevarande fall torde ha varit fråga om ett fysiskt avvärjande av 

brottet från lägenhetsinnehavarens sida torde resonemanget främst ha bäring vid sådana 

situationer där det krävs ett fysiskt handlande för att avvärja brott. 

7.2 Psykiskt främjande 

7.2.1 Något om begreppsbildningen 

För undvikande av missförstånd bör inledningsvis klargöras vilken begreppsbildning som i 

det följande ska användas i förhållande till psykisk påverkan genom passivt agerande. Det kan 

nämligen tänkas att sådan psykisk påverkan som grundar sig i någons passivitet kan betecknas 

som ett slags underlåtenhet. Om underlåtenhetsbegreppet ska användas vid passivt psykiskt 

främjande är det emellertid viktigt att göra åtskillnad mellan hur prövningen av psykiskt 

respektive fysiskt främjande genom underlåtenhet ska företas. Användandet av begreppet 

underlåtenhet kan nämligen leda till den felaktiga uppfattningen att prövningen vore att 

jämställa med hur underlåtenhetsansvaret generellt ska prövas, det vill säga att straffansvar 

förutsätter att den underlåtande befinner sig i garantställning (eller att underlåtenhetsansvaret 

är uttryckligen föreskrivet i straffbudet). Av denna anledning torde det för klarhets skull 

kunna vara lämpligare att tala om passivt psykiskt främjande. Detta eftersom kärnan i ett 

eventuellt straffansvar utgörs av den psykiska påverkan som en passivitet kan förmedla, inte 

av huruvida det finns en handlingsplikt att agera. Därför är passivitet heller inte detsamma 

som underlåtenhet (även om det naturligtvis kan vara det beroende på situation). 

Underlåtenhet att göra något tar sikte på en situation där någon kan tillskrivas en 

handlingsplikt, exempelvis inom ramen för en garantställning.106  

Det centrala momentet vid psykiskt främjande är själva främjandet av annans otillåtna 

gärning. Därmed är inte beteckningen av själva grunden för det psykiska främjandet 

avgörande. Begreppsbildningen rörande psykiskt främjande varierar också inom doktrinen. 

                                                 
106 Jareborg, Allmän Kriminalrätt, s. 406 och s. 422. 
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Strahl menar exempelvis att det för medverkansansvar genom underlåtenhet krävs att den 

medverkande befinner sig i garantställning. Straffansvaret vilar enligt Strahl på samma grund 

som ansvaret för de oäkta underlåtenhetsbrotten, det vill säga att det för underlåtenhetsansvar 

fordras att personen befinner sig i garantställning för att straffansvar ska kunna aktualiseras 

när sådant underlåtenhetsansvar inte uttryckligen är föreskrivet. Strahl är även av 

uppfattningen att formuleringen ”råd eller dåd” i BrB 23:4 ska tolkas som att det för 

medverkansansvar krävs någon form av handling, låt vara att denna inte behöver ta sig fysiska 

uttryck, utan även psykiskt främjande inryms i formuleringen.107 Strahl torde sålunda endast 

använda underlåtenhetsbegreppet i förhållande till fysiskt främjande genom underlåtenhet, 

vilket förutsätter garantställning. Jareborg däremot är av uppfattningen att formuleringen 

”dåd” inte utesluter underlåtenhet. Genom detta finns det heller inget hinder mot att psykiskt 

främjande även kan åstadkommas genom underlåtenhet att göra något. Medverkansansvar för 

psykiskt främjande eller anstiftan torde i sådana fall kunna aktualiseras även utan att den 

medverkande befinner sig i en garantställning.108 Jareborg laborerar visserligen med 

begreppet underlåtenhet, men ur Jareborgs resonemang torde emellertid kunna utläsas att det 

centrala momentet är själva den psykiska påverkan som någons passivitet i förhållande till 

något förmedlar. Det vill säga att en passivitet i sig kan förmedla en slags uppmuntran.109 

Leijonhufvud m.fl. gör i motsats till Jareborg tydlig åtskillnad mellan främjande genom 

underlåtenhet, där underlåtenheten är det centrala momentet, och psykiskt främjande genom 

passivitet/tystnad. Särskilt betonas att det centrala momentet vid psykiskt främjande genom 

passivitet är själva den psykiska påverkan som förmedlas till gärningsmannen. Genom denna 

uppdelning görs en distinktion mellan främjande genom underlåtenhet som prövas enligt 

principerna för de oäkta underlåtenhetsbrotten och sådant psykiskt främjande där det inte är 

själva underlåtenheten som är det centrala momentet.110 

Oavsett vilken begreppsbildning som anammas kan mot bakgrund av ovanstående konstateras 

att när psykiskt främjande prövas i förhållande till någons passivitet är det viktigt att betona 

att kärnan i straffansvaret utgörs av själva främjandet genom psykisk påverkan. Om man 

väljer att beteckna det som främjande genom underlåtenhet eller passivitet är inte det centrala, 

så länge inte prövningen av passivt psykiskt främjande sammanblandas med hur prövningen 

ska göras vid fysisk medhjälp genom underlåtenhet. Det är således viktigt att upprätthålla en 

                                                 
107 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 335–337. 
108 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 452. 
109 Jareborg, Allmän Kriminalrätt, s. 422. 
110 Leijonhufvud m.fl., Straffansvar, s. 161. 
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gränsdragning mellan sådana fall som ska prövas enligt principerna för oäkta 

underlåtenhetsbrott och sådant passivt psykiskt främjande som inte fordrar garantställning. I 

det följande kommer därför att talas om passivt psykiskt främjande. 

7.2.2 Passivt psykiskt främjande 

Psykiskt främjande förutsätter inget fysiskt handlande. Det centrala momentet är istället 

psykisk påverkan i förhållande till annans otillåtna gärning, vilket brukar betecknas som att 

någon främjar brottet genom att styrka annan i dennes (brottsliga) uppsåt. Även passivitet i 

förhållande till annans otillåtna gärning kan således främja ett brott om passiviteten uppfattas 

av gärningsmannen som en psykisk påverkan (exempelvis i form av en uppmuntran). Psykisk 

påverkan som förmedlas genom passivitet bör därmed rymmas inom ramen för 

medverkansansvaret, låt vara att det centrala momentet inte är själva passiviteten i sig utan 

den psykiska påverkan som denna förmedlar till gärningsmannen.111 Uppfattningen att 

formuleringen ”dåd” i ”råd eller dåd” inte enbart träffar handlande (vare sig det är fysiskt eller 

psykiskt) stöds också av att formuleringen, som har gamla anor, kan sägas träffa all såväl 

fysisk som intellektuell verksamhet. Även passivitet torde därför kunna falla inom ramen för 

begreppet ”dåd”.112 

I sammanhanget kan återknytas till rättsfallet NJA 2008 s. 697 där HD ogillade åtalet för 

medhjälp till bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll mot den bokförare som 

ombesörjt en företagares bokföring trots bristfälligt bokföringsunderlag. Ur HD:s domskäl 

kan följande citeras:  

” Det kan visserligen sägas att han fortsatt att biträda K.M., trots att inga påtagliga förbättringar kommit till 

stånd. Sett i ljuset av hans återkommande påpekanden och med hänsyn till att han under den i målet aktuella 

perioden hade haft uppdraget under en relativt begränsad tid, kan han emellertid inte anses underförstått ha 

uppmuntrat113 till en fortsatt otillräcklig dokumentation av affärshändelserna eller annars ha bidragit till att de 

bristfälliga rutinerna kvarstod.” 

HD:s uttalande kan motsatsvis tydligen tolkas som att bokföraren, för det fall denne förhållit 

sig passiv till bristerna i bokföringsunderlaget, kunde anses underförstått ha uppmuntrat till 

företagarens brottsliga förfarande. Uttalandet kan således sägas tala för att HD är av 

                                                 
111 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 452. 
112 Hoflund, Medverkan till brott, s. 51. 
113 Författarens kursivering. 
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uppfattningen att psykiskt främjande kan aktualiseras genom passivitet i förhållande till ett 

missförhållande. 

Även i rättsfallet NJA 1987 s. 655 aktualiserades underlåtenhetsrelaterade spörsmål i relation 

till medverkan. Rättsfallet rörde frågor om polismäns ansvar att agera när det inom en grupp 

poliser vidtas lagstridiga åtgärder. Specifikt handlade rättsfallet om en grupp poliser (sex 

stycken) som utan att det förelåg grund för omhändertagande eller gripande hade transporterat 

en person till Skeppsholmen och därefter släppt av denne där. Under färden hade personen 

även belagts med handfängsel. Problematiken kretsade kring huruvida poliser är skyldiga att 

ingripa mot kollegors lagstridiga åtgärder trots att de rent formellt inte innehar 

förmansställning inom gruppen. Av särskilt intresse är prövningen av en av polisernas (Sten-

Åke W) ansvar. HD konstaterade att inom en grupp poliser som tjänstgör gemensamt har var 

och en ett visst ansvar att ingripa om det inom gruppen sker uppenbart lagstridiga handlingar. 

Detta gäller oavsett om det föreligger förmansställning eller inte. Rättsfallet kan tolkas som 

att underlåtenhet att reagera på lagstridiga gärningar i vissa fall kan aktualisera 

medverkansansvar, vilket torde innefatta ett psykiskt främjande. I Jareborgs analys av 

rättsfallet poängteras att det inte ska tolkas som att polismän ska uppfattas som 

övervakningsgaranter i förhållande till varandra, utan att det är just medverkansrelaterade 

spörsmål som blir aktuella.114 

Även i rättsfallet RH 1994:70 var frågan om passivitet i förhållande till annans otillåtna 

gärning. Åtalet gällde grovt tjänstefel för två polismän (T.C) och (C.L). Poliserna hade 

plockat upp en kvinna i polisbilen som därefter hade utfört ett oralt samlag med T.C. I 

förhållande till detta hade C.L förhållit sig passiv, och inte agerat genom att påtala det 

felaktiga i T.C:s agerande. I tingsrätten dömdes även C.L för grovt tjänstefel. I HovR 

konstaterades först att en förutsättning för straffansvar är att gärningarna begåtts inom ramen 

för myndighetsutövning. Vidare konstaterade HovR att myndighetsutövning kan innebära en 

handlingsplikt, vilket i sig innebär att underlåtenhetsansvar kan aktualiseras om 

handlingsplikten försummas. HovR ogillade åtalen för tjänstefel med motiveringen att 

handlingarna inte begåtts vid myndighetsutövning. 

Jareborg har lyft fram uppfattningen att rättsfallen NJA 1987 s. 655 och RH 1994:70 

eventuellt kan tolkas som att underlåtenhet att reagera på annans otillåtna gärning kan 

                                                 
114 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 191. 
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aktualiseras i sådana situationer där det finns grund för att förvänta en reaktion.115 Även här är 

det emellertid viktigt att poängtera att det centrala i prövningen är huruvida passiviteten i sig 

kan anses förmedla en uppmuntran och därigenom innebära ett psykiskt främjande.116 

Ovan i avsnitt 5.4.2 berörda rättsfallet NJA 1963 s. 574 kan också i viss mån sägas beröra en 

slags passiv medverkan. Visserligen materialiserades medhjälpen genom rockhållandet. 

Frågan är dock om ett sådant i praktiken obetydligt (fysiskt) agerande kan sägas utgöra fysisk 

medhjälp. Kärnan i främjandet torde nog snarare utgöras av det psykiska stödet som 

personens närvaro på platsen förmedlade, vilket kan sägas ha kommit till uttryck i form av ett 

passivt åskådande av misshandeln. Huvudregeln i svensk rätt är annars att ett passivt 

iakttagande av annans brott i sig inte är straffbart. I detta fall rörde det sig emellertid om ett 

kompisgäng, och när starkare band föreligger personerna emellan ligger det närmare till hands 

att blotta närvaron av en kamrat kan förmedla ett psykiskt stöd, och därmed främja en 

otillåten gärning. Sålunda kan argumenteras för att rättsfallet utgör ett exempel på att passivt 

psykiskt främjande kan aktualiseras, i vart fall när det föreligger en förbindelse mellan 

gärningsmannen och den som förhåller sig passiv till gärningsmannens otillåtna gärning.117 

7.2.3 Anstiftan genom passivitet 

Anstiftan innebär att någon genom psykisk påverkan förmår annan till utförandet av ett brott. 

Eftersom psykisk påverkan kan ske genom någons passiva agerande bör anstiftan därför 

kunna ske genom passivitet. Härvidlag hänvisar exempelvis Jareborg till hur begreppet förmå 

tillämpas avseende bedrägeribrotten i BrB 9 kap.118 

7.3 Främjarens uppsåt vid passivt psykiskt främjande 

Den subjektiva prövningen utförs enligt samma mönster som vid medverkan genom positivt 

handlande, och innefattar sålunda en prövning i två led. Uppsåtet ska täcka såväl 

medverkansobjektet som främjandegärningen, samt att det föreligger ett kausalsamband 

(koppling) mellan främjandegärningen och medverkansobjektet. Skillnaden ligger i att 

uppsåtsprövningen avseende främjandegärningen görs i förhållande till själva 

underlåtenheten/passiviteten. Således ska främjarens uppsåt täcka 

underlåtenheten/passiviteten (i förhållande till att göra något) och att det föreligger en 

                                                 
115 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 422. Jämför domskälen i NJA 1987 s. 655 och RH 1994:70. 
116 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 406. 
117 Leijonhufvud m.fl., Straffansvar, s. 158–159 
118 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 421–422. Jareborg lyfter fram att eftersom anstiftan alltid innebär en psykisk 

påverkan måste anstiftan kunna ske genom passivitet. 
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koppling (kausalsamband) mellan underlåtenheten/passiviteten och medverkansobjektet. 

Exempelvis kan den situationen tänkas att underlåtenheten att göra något kan uppfattas som 

en underförstådd uppmuntran till att göra något.119 Om den underlåtande befinner sig i 

garantställning torde även denna omständighet behöva täckas av uppsåtet, vilket aktualiseras 

vid fysisk medhjälp genom underlåtenhet. Vid fysisk medhjälp genom underlåtenhet ska 

uppsåtet tillika omfatta att den otillåtna gärningen kommer till stånd om den underlåtande inte 

agerar för att avvärja densamma.120 

7.4 Avslutande kommentar 

Mot bakgrund av vad som ovan framförts torde kunna konstateras att underlåtenhetsansvar 

vid fysisk medhjälp förutsätter garantställning. Både HD:s uttalanden i NJA 2003 s. 473 och 

de uppfattningar som framförs i doktrinen talar i den riktningen.121 Rättsläget vad gäller 

psykiskt främjande genom underlåtenhet får emellertid betecknas som mer oklart. Om BrB 9 

kap. läggs till grund för tolkningen av begreppet ”förmå” torde emellertid även passivitet 

inrymmas, och således borde anstiftan kunna ske genom passivitet.122 I denna riktning talar 

även det ovan citerade uttalandet i rättsfallet NJA 2008 s. 697 angående medhjälpsansvar. 

Under vissa omständigheter borde även en passivitet i förhållande till annans otillåtna gärning 

utgöra ett främjande genom att framkalla handlingsskäl för en person att begå gärningen. 

Exempelvis genom att ha en uppmuntrande verkan. Passiviteten kan därigenom sägas ha 

påverkat en persons handlande och därigenom främjat brottet.123 HD:s uttalanden i rättsfallen 

NJA 1978 s. 398 och NJA 1981 s. 787 talar emellertid för att det straffbara området är 

tämligen begränsat. I rättsfallen uttalades att underlåtenhetsansvar förutsätter ”alldeles 

speciella” omständigheter eller förhållanden.124 

 

 

                                                 
119 Jämför avsnitt 7.2.2 ovan, särskilt angående HD:s uttalande i NJA 2008 s. 697. 
120 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 337–340. 
121 Jämför t.ex. Asp m.fl., Kriminalrättens grunder s. 453; Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten s. 337. 
122 Jämför emellertid avsnitt 5.4.1.2 ovan angående innebörden av begreppet ”förmå”. Jareborgs uppfattning att 

begreppet kan tolkas med utgångspunkt i BrB 9 kap. kan ifrågasättas. Vidare är det tveksamt om ren passivitet 

verkligen inryms i begreppet eftersom själva ordalydelsen snarare tar sikte på ett mer aktivt agerande. 
123 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 177; Asp m.fl., Kriminalrättens 

grunder, s. 452 f. 
124 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 178. Jämför HD:s domskäl i NJA 1978 

s. 398 och NJA 1981 s. 787. 
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8. Underlåtenhet att avslöja brott respektive förhindra brott 

8.1 BrB 23:6 st. 1 

Brottskonstruktionen underlåtenhet att avslöja brott i BrB 23:6 st. 1 utgör precis som anstiftan 

och medhjälp i BrB 23:4 en osjälvständig brottsform, vilket innebär att denna prövas i 

förhållande till en huvudgärning. Någon utvidgning av ett befintligt straffbud innebär 

bestämmelsen dock inte, jämfört med vad som är fallet vid medverkan enligt BrB 23:4, som 

ju innebär att straffbudets räckvidd innefattar även anstiftare och medhjälpare. Istället utgör 

BrB 23:6 en egen brottsbeskrivning, och den som döms för underlåtenhet att avslöja brott 

döms således i gärningsmannaskap. För ansvar krävs dock enligt BrB 23:6 st. 4 p.1 att ett 

brott (huvudgärningen) har begåtts, vilket i lagtexten uttrycks som att ”gärningen har 

fortskridit så långt att den är straffbar”.125 Vad som kriminaliseras genom bestämmelsen är 

således underlåtenheten att avslöja denna huvudgärning. Även förstadier till brott innefattas 

dock under förutsättning att brottet är straffbelagt på förstadiet. Brottet behöver således inte 

ha fullbordats.126 BrB 23:6 st. 1 kriminaliserar själva underlåtenheten att avslöja brott och 

lyder enligt följande: 

”Den som underlåter att i tid anmäla eller annars avslöja ett förestående eller pågående brott ska, i de fall det är 

särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är föreskrivet för den som 

medverkat endast i mindre mån till sådant brott. Högre straff än fängelse i två år får dock inte dömas ut. I de fall 

det är särskilt föreskrivet ska för underlåtenhet att avslöja brott även den dömas som inte haft uppsåt till men 

borde ha insett att brottet var förestående eller pågick.” 

I första meningen går att utläsa att straffbudet omfattar underlåtenhet att i tid anmäla eller 

annars avslöja ett förestående eller pågående brott. Bestämmelsen är inte generellt tillämplig 

utan träffar endast ett fåtal grova brottstyper för vilket ansvar för underlåtenhet att avslöja 

brottet är särskilt föreskrivet. Ur sista meningen kan vidare utläsas att i de fall det är särskilt 

föreskrivet inträder straffansvar även för den som saknar uppsåt till brottet, men borde ha 

insett att brottet var förestående eller pågående.127 Genom detta markeras att straffbudet 

främst tar sikte på sådant avslöjande som kan förhindra att brottet fullbordas.128 Vissa 

brottstyper är emellertid perdurerande och avslutas inte genom fullbordan, utan är så att säga 

                                                 
125 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 338–339. 
126 Holmqvist m.fl., Brottsbalken: en kommentar, s. 23:80. 
127 SOU 2014:63 s. 157. 
128 Jämför även NJA 1932 s. 180 och RH 1999:86.  
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fullbordade samtidigt som de pågår. Som exempel kan BrB 4:1 om människorov nämnas. I 

sådana fall föreligger skyldighet att avslöja brottet under tiden det fortgår.129 

En förutsättning för straffansvar för underlåtenhet att avslöja brott är vidare att 

huvudgärningen fortskridit så långt att denna är straffbar och att brottet kan avslöjas utan fara 

för den handlande eller någon annan. Dock krävs det inte att någon person måste kunna 

dömas för huvudgärningen. Gärningsmannen behöver således inte vara straffbar för 

huvudgärningen för att underlåtenhetsansvaret ska aktualiseras.130 Straffansvar torde dock 

förutsätta underlåtenhet att avslöja brott i strikt gärningsmannaskap. Den som underlåter att 

avslöja planerad medhjälp torde sålunda inte omfattas av straffansvaret.131 Dessa 

tillkommande straffbarhetsförutsättningar anges i BrB 23:6 st. 4 som har följande lydelse: 

” Ansvar för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott förutsätter att 

1. gärningen har fortskridit så långt att den är straffbar, och  

2. brottet kan avslöjas eller förhindras utan fara för den handlande eller för någon annan och, i fall som avses i 

tredje stycket, att brottet kan förhindras utan anmälan till myndighet.”132 

 

Avslöjandet av huvudgärningen kan bestå i en anmälan till Polismyndigheten. Det finns 

emellertid inget krav på polisanmälan, utan även exempelvis en upplysning till ett ovetande 

brottsoffer kan ses som ett sådant avslöjande som omfattas av bestämmelsen. Observera att 

det som kriminaliseras är just underlåtenhet att avslöja. Kriminaliseringen innefattar således 

ingen skyldighet att aktivt ingripa för att avvärja brottet.133 Något krav på att underlåtenheten 

ska ha orsakat det fullbordade brottet föreligger inte. Det krävs inte heller att avslöjandet 

skulle ha varit särskilt effektivt. Ansvar för underlåtenhet att avslöja brott utdöms emellertid 

inte om avslöjandet skulle ha varit utan verkan. Utöver detta fordras för straffansvar att 

                                                 
129 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 420. Jämför även HD:s domskäl i NJA 2017 s. 515. 
130 Holmqvist m.fl., Brottsbalken: en kommentar, s. 23:79. 
131 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 420. 
132 Lagtextens utformning kan i viss mån ifrågasättas. I BrB 23:6 st.1 uttrycks det som att kriminaliseringen även 

omfattar ”förestående” brott, samtidigt är det en straffbarhetsförutsättning i st. 4 att gärningen fortskridit så långt 

att den är straffbar. Härvidlag kan lagtextens utformning te sig motsägelsefull och svårtolkad. Begreppet 

förestående tar sikte på något som är kommande eller stundande, och ser man endast till detta vore det naturliga 

att uppfatta lagtexten som att kriminaliseringen även omfattar underlåtenhet att avslöja brott som man vet 

annalkas. BrB 23:6 st. 4 p. 1 talar å sin sida för att det i praktiken förutsätts att gärningen är pågående för att 

straffansvar ska kunna aktualiseras. Förklaringen till utformningen torde ligga i att även underlåtenhet att avslöja 

förstadier är kriminaliserat, trots detta borde emellertid lagtexten kunnat utformas tydligare avseende detta. 
133 SOU 2014:63 s. 158. 
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avslöjandet kunnat ske utan fara för den handlande eller någon annan. Faran kan bestå i t.ex. 

fara för åtal eller andra repressalier.134 

8.1.1 Den subjektiva sidan 

Huvudregeln är att det för straffbarhet krävs uppsåt för underlåtenhet att avslöja brott. 

Uppsåtet ska täcka såväl underlåtenheten som huvudgärningen. Härvidlag bör noteras att det 

faktum att huvudgärningen är straffbelagd torde utgöra ett objektivt rekvisit som ska täckas av 

den underlåtandes uppsåt. Normalt föreligger inget uppsåtskrav avseende själva straffbudet. 

Ett sådant uppsåtskrav torde emellertid föreligga enligt BrB 23:6 st. 1. Precis som enligt BrB 

23:4 föreligger sålunda ett dubbelt uppsåtskrav avseende den underlåtande.135 När det är 

särskilt föreskrivet bestraffas emellertid även oaktsam underlåtenhet, något som i lagtexten 

framgår av BrB 23:6 st. 1 sista meningen: ”inte haft uppsåt till men borde ha insett136 […]”. 

Oaktsam underlåtenhet är kriminaliserad endast i ett fåtal fall avseende brott mot rikets 

säkerhet.137 

8.1.2 Centrala rättsfall 

8.1.2.1 NJA 2017 s. 515 

I NJA 2017 s. 515 gällde prövningen i HD ansvar för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt. 

Från början åtalades åtta personer för grov våldtäkt enligt BrB 6:1 st. 4. Avseende sex av 

dessa yrkades i andra hand ansvar för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt, något som fem 

av dessa dömdes till ansvar för i hovrätten. I målet var ställt bortom rimligt tvivel att de 

åtalade varit medvetna om huvudgärningen (den grova våldtäkten), och att de inte vidtagit 

någon åtgärd för att avslöja denna. HD konstaterade att BrB 23:6 ansetts utgöra en 

reservbestämmelse till BrB 23:4 genom att omfatta sådana situationer där inte annat kan 

styrkas än att någon på förhand haft kännedom om huvudgärningen. HD anförde sedan att 

denna uppfattning bör läsas mot bakgrund av den brottslighet som 

underlåtenhetsbestämmelsen ursprungligen tog sikte på.138 HD konstaterade vidare att ansvar 

för underlåtenhet att avslöja brott inte kan aktualiseras i de fall den underlåtande själv är 

misstänkt för brottet. Straffansvar för underlåtenhet att avslöja brott fordrar sålunda att den 

                                                 
134 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 420 f. Jämför även RH 1997:1 vari framgår att det för straffansvar inte krävs 

att avslöjandet nödvändigtvis varit effektivt. 
135 Jämför avsnitt 5.5 ovan angående främjarens personliga ansvar. 
136 Författarens kursivering. 
137 Holmqvist m.fl., Brottsbalken: en kommentar, s. 23:79. 
138 Ursprungligen tog kriminaliseringen sikte på vissa särskilt allvarliga brottstyper som t.ex. mord, spioneri och 

högförräderi, HD lyfter fram att det rörde sig om brottstyper som kännetecknas av att de typiskt sett föregås av 

planering. Jämför även NJA II 1948 s. 420. 
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underlåtande inte kan ha varit inblandad i brottet på sådant sätt straffansvar för detta kan bli 

aktuellt. Angående detta uttalade HD: ”Det är oförenligt med detta synsätt att göra gällande 

att en person ska dömas i första hand för själva brottet och i andra hand för underlåtenhet att 

avslöja samma brott.” Mot denna bakgrund ogillade HD åtalet om underlåtenhet att avslöja 

brott. 

8.1.2.2 NJA 1932 s. 180 

Något kan även sägas om NJA 1932 s. 180 som är ett äldre rättsfall vari SL 3:8 prövades. 

Åtalet grundade sig på att fem stycken dammluckor i vattenintaget till en kraftstation belägen 

i Gide älv blivit tilltäppta, vilket vållat stor skada och fara för annans liv och egendom. Åtalet 

gällde två personer (N.G.N och R.A.T). Det kunde inte styrkas att R.A.T deltagit i själva 

utförandet av tilltäppandet av dammluckorna, men väl att han befunnit sig på platsen och 

underlåtit att upptäcka brottet i tid så att faran kunde avvärjas. Trots att det är ett äldre rättsfall 

kan det åberopas till stöd för att underlåtenhet att avslöja brottet är straffbar huvudsakligen 

vid sådan underlåtenhet där det finns möjligheter för att förhindra brottets fullbordan.139 

8.1.2.3 RH 1997:1 (Kodemordet) 

I RH 1997:1 fälldes en person (M.B) till ansvar för underlåtenhet att avslöja grov misshandel. 

M.B hade varit närvarande i samband med att brottet pågick. Av utredningen framkom att 

M.B inte hade någon tanke på att avslöja brottet. I domskälen diskuterade HovR bl.a. 

huruvida det för straffbarhet krävs att ett avslöjande av brottet varit verkningsfullt. HovR 

konstaterar härvidlag att det saknas stöd för ett sådant krav i såväl lagtexten som i förarbetena. 

HovR konstaterade emellertid att avslöjanden som i praktiken vore helt verkningslösa faller 

utanför det straffbara området. Inom det straffbara området faller dock avslöjanden som kan 

ha verkan, även om sannolikheten är liten. I målet bedömdes sannolikheten som liten för att 

ett avslöjande skulle haft någon verkan. Av intresse i målet är också HovR:s bedömning av 

huruvida fara förelåg vid ett avslöjande. Gällande faran fokuserade HovR på att M.B 

avlägsnat sig under ett senare skede i brottsförloppet, och vid denna tidpunkt varit för sig själv 

och därmed utan fara för sig själv kunnat tillkalla hjälp. Vidare kan noteras att HovR 

betecknar BrB 23:6 som en reservbestämmelse. Funktionen som reservbestämmelse grundas 

på att BrB 23:6 (ansågs) vara tillämpbar i sådana fall där någon är misstänkt för ett brott i 

gärningsmannaskap, eller medverkan till detta, men där det i avsaknad av bevisning inte går 

att styrka annat än att denne på förhand känt till brottet. 

                                                 
139 Se HD:s dom i NJA 1932 s. 180. Jämför även: Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 420. 



53 

 

8.1.2.4 RH 1999:86 

I målet prövades ansvar för underlåtenhet att avslöja brott jämlikt BrB 23:6. En person (Göran 

W) hade anlänt till en lägenhet vari en person påträffats skjuten. Hovrätten ogillade åtalet för 

underlåtenhet att avslöja mord eftersom det inte kunde uteslutas att den skjutne personen var 

död redan vid Göran W:s anländande till lägenheten. Kärnan i rättsfallet i den del det avser 

underlåtenhet att avslöja mord ligger i att straffbar underlåtenhet som regel avser 

underlåtenhet att avslöja brott i ett sådant skede att brottets fullbordan kan förhindras.140 

8.1.3 Kan BrB 23:6 st. 1 (fortfarande) anses utgöra en reservbestämmelse 

till BrB 23:4? 

Brottskonstruktionen underlåtenhet att avslöja brott brukar karakteriseras som en 

reservbestämmelse till BrB 23:4. Med detta menas att underlåtenhetsansvar ansetts kunna 

inträda i sådana situationer där medverkansansvar inte kan styrkas, men där personen i vart 

fall känt till brottet. Bestämmelsen (var) således tänkt att kunna åberopas mot personer som 

var misstänkta för medverkan, men där ett medverkansansvar inte kan styrkas.141 Ibland har 

även underlåtenhet att avslöja (och förhindra) brott betecknats som en form av negativ 

medhjälp. Detta eftersom underlåtenheten att avslöja (eller förhindra) brottet ansetts utgöra en 

form av medverkan till brottets fullbordande, låt vara att ansvaret är begränsat till vissa brott 

och under vissa förutsättningar.142 

Straffansvaret är emellertid begränsat bland annat genom att avslöjandet ska ha kunnat ske 

utan fara för den handlande eller någon annan. Definitionen av fara omfattar fara för att själv 

bli dömd i exempelvis medgärningsmannaskap för brottet. Något som också förtydligas i 

rättsfallet NJA 2017 s. 515. I domskälen konstaterar HD att i fara innefattas även risk för att 

bli misstänkt eller dömd för delaktighet i brottet. HD:s uttalande kan citeras enligt följande: 

”Den innefattar också bl.a. fall när den som avslöjar brottet riskerar att göra sig skyldig till falsk tillvitelse eller 

att själv bli misstänkt eller dömd för delaktighet i brottet.” 

Genom HD:s (extensiva) definition av fara är det svårt att i nuläget beteckna BrB 23:6 st. 1 

som en reservbestämmelse till BrB 23:4. Detta gäller särskilt eftersom faran enligt HD 

innefattar även risk för att bli misstänkt för delaktighet i brottet. För att endast bli misstänkt 

för delaktighet torde knappast krävas mycket mer än att personen befunnit sig på platsen vid 

tidpunkten för brottet (och i någon mån haft anknytning till gärningen). Visserligen uttalar 

                                                 
140 Jämför även: Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 420. 
141 Se t.ex. Holmqvist m.fl., Brottsbalken: en kommentar, s. 23:76–77. 
142 Thornstedt, Översikt över straffrättens allmänna del, s. 89. 
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HD även att straffansvar inte utesluts om en person som misstänks för delaktighet blir avförd 

från misstanken i ett tidigt utredningsskede, men detta till trots framstår tröskeln för fara som 

väldigt låg. Särskilt med tanke på att medverkansansvar inte förutsätter att något av de 

objektiva brottsrekvisiten är uppfyllda, vidare kan ju även ett psykiskt främjande vara 

straffbart. Tröskeln är inte heller särskilt hög för att kunna dömas i medgärningsmannaskap. I 

praktiken kan krävas endast så lite som att personen befunnit sig på platsen vid tidpunkten för 

brottets utförande och att erforderlig subjektiv täckning föreligger.143 

Mot den bakgrunden blir det straffbara området mycket begränsat och i praktiken torde för 

straffansvar krävas att den underlåtande (i de flesta fall) är en helt utomstående person i 

förhållande till gärningsmännen. Så snart det föreligger någon form av koppling mellan 

gärningsmännen ligger det nära till hands att fara för åtminstone misstanke om delaktighet 

föreligger, vilket alltså utesluter straffansvar.144 

Grunden för den strikta bedömningen av fara är (sannolikt) förbudet mot självinkriminering i 

EKMR art. 6. Förbudet innebär att den brottsmisstänkte inte själv behöver bidra till 

brottsutredningen, bland annat innefattande en rätt att inte själv anmäla sin delaktighet i 

brottet. Samtidigt bör poängteras att skyddet mot självinkriminering inte utgör en absolut 

rättighet: skyddet kan under vissa omständigheter inskränkas, exempelvis om det handlar om 

att avvärja fara mot liv eller hälsa.145 HD:s konstaterande att brott en misstanke om 

delaktighet i brottet skulle medföra straffrihet kan därför anses alltför långtgående.  

 

8.2 Underlåtenhet att förhindra brott enligt BrB 23:6 st. 2 

8.2.1 Bakgrund 

I Sverige finns ingen allmän skyldighet att ingripa för att förhindra annans brottslighet. Sedan 

tidigare finns dock ett sådant ansvar stadgat i BrB 23:6 angående bl.a. föräldrars ansvar för att 

förhindra sina barn från att begå brott.146 År 2016 genomfördes en rad lagändringar i syfte att 

stävja den organiserade brottsligheten. Bland annat infördes en ny form av underlåtenhet att 

                                                 
143 Jämför t.ex. NJA 1992 s. 474, Hovrätten för Västra Sverige, dom 2000-08-29 i mål B 2957–00 

(Diskoteksbranden i Göteborg) och NJA 1996 s. 27 angående tröskeln för att dömas som medgärningsman, 

bland annat innefattande krav på tidsligt och rumsligt samband till brottet. 
144 NJA 2017 s. 515. 
145 Se Europadomstolens dom i fallet O´Halloran och Francis mot Förenade kungariket meddelad den 29 juni 

2007. Jämför även SOU 2017:17 s. 123. 
146 SOU 2014:63 s. 159–160. 
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förhindra brott i BrB 23:6 st. 2. I förarbetena till den nya bestämmelsen lyfts rent allmänt fram 

att den organiserade brottsligheten i många fall är av allvarlig karaktär, och att det ofta kan 

vara förenat med svårigheter att utreda vem eller vilka som kan hållas straffrättsligt ansvariga 

för brott som begåtts inom ramen för en sammanslutning/organisation. Den allmänna 

regleringen om medverkansansvaret jämte stämpling, förberedelse och försök till brott är 

visserligen central för bekämpandet av organiserad brottslighet. Av effektivitetsskäl anses 

dock behov finnas av ytterligare kriminalisering för att åstadkomma en mer verkningsfull 

lagstiftning för lagföring av ledande personer inom den organiserade brottsligheten.147 

Idén med att placera ett särskilt ansvar för personer med ledande ställning inom en 

sammanslutning är inte ny. I SOU 2000:88 framlades ett liknande förslag till kriminalisering. 

Detta föranledde emellertid inte någon lagstiftning, bland annat med hänsyn till att 

bestämmelsen då närmast ansågs utgöra ett komplement till reglering av medverkan, 

förberedelse och stämpling varför tillämpningsområdet ansågs vara snävt.148 Samtidigt har 

även poängterats att en kriminalisering skulle vara positiv just som ett komplement till den 

allmänna medverkansregleringen för att därigenom fungera som ytterligare ett verktyg för att 

stävja organiserad brottslighet.149 

I prop. 2015/16:113 betonas vidare att ett utvidgat underlåtenhetsansvar är uttryckligen 

föreskrivet i andra sammanhang, exempelvis för förmän genom lag (2014:406) om straff för 

folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Inom ramen för den organiserade 

brottsligheten förekommer sammanslutningar som är organiserade med hierarkiska system 

och utpekade ledare. Därför är det också motiverat att påföra personer med ledande positioner 

ett särskilt ansvar för att förhindra brott inom sammanslutningen. I sammanhanget bör särskilt 

observeras att det inte behöver vara frågan om en kriminell sammanslutning. Brottsligheten 

kan lika gärna begås inom ramen för en formellt legitim organisation som exempelvis ett 

aktiebolag eller en ekonomisk förening.150 

                                                 
147 Se prop. 2015/16:113 s. 32–35. Jämför även Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU16. 
148 Prop. 2015/16:113 s. 51. 
149 SOU 2014:63 s. 165–166. 
150 Prop. 2015/16:113 s. 51–52. 
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8.2.2 Brottskonstruktionens utformning och ansvarförutsättningarna 

Brottskonstruktionen kriminaliserar underlåtenhet att förhindra brott inom ramen för en 

sammanslutning, och straffansvaret träffar personer som innehar en ledande position i 

sammanslutningen. Det nya straffbudet har följande lydelse: 

”Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och underlåter att förhindra ett brott inom ramen 

för sammanslutningen ska, i de fall det är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att förhindra brottet enligt 

första stycket.” 

Personer med bestämmande inflytande i en sammanslutning träffas av straffansvaret. Vad 

som närmare ryms inom beteckningen ”bestämmande inflytande” preciseras inte, men enligt 

motiven innefattas personer med såväl formell som informell ledande ställning. I första hand 

tar lagstiftningen sikte på personer som innehar en formell ledarposition, men även informella 

ledare träffas av ansvaret om de har ett sådant inflytande i sammanslutningen att de har reell 

makt att styra denna. En bedömning får göras i det enskilda fallet av huruvida kravet på 

bestämmande inflytande är uppfyllt. Vid bedömningen kan jämförelser göras med prövningen 

av vem som ska anses vara faktiskt företrädare för en juridisk person.151 

Begreppet ”sammanslutning” definieras inte heller närmare i lagtexten, men omfattar såväl 

juridiska personer som andra former av grupperingar och nätverk. Således ryms en mängd 

tänkbara organisationsformer under begreppet. Något krav på varaktighet uppställs inte heller, 

utan även mera tillfälliga grupperingar ryms inom begreppet. För straffansvar fordras inte att 

sammanslutningen i sig är kriminell eller hänförlig till organiserad brottslighet, utan det 

räcker med att det kan styrkas att det begåtts en konkret brottslig gärning inom ramen för 

sammanslutningen. Vidare ska en person med bestämmande inflytande kunna utpekas inom 

sammanslutningen, och denna person ska också ha haft förutsättningar för att kunna förhindra 

brottet men underlåtit att göra detta. I sammanhanget bör betonas att straffansvaret är 

begränsat till brott begångna inom ramen för sammanslutningens verksamhet.152 

För straffansvar räcker det emellertid inte att förutsättningarna ovan är uppfyllda. De 

allmänna förutsättningar för att straffansvar ska inträda som anges i BrB 23:6 st. 4 är 

tillämpliga också vid tillämpning av BrB 23:6 st. 2. Således fordras dels att (huvud)gärningen 

fortskridit så långt att den är straffbar, dels att förhindrandet kan ske utan fara för en själv 

eller någon annan. Inom ramen för definitionen av fara inryms både fara för olika former av 

                                                 
151 Prop. 2015/16:113 s. 54.  
152 Prop. 2015/16:113 s. 54. 
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repressalier och risk för att bli dömd i medgärningsmannaskap till den oförhindrade 

gärningen. Enbart ett blankt påstående om fara räcker emellertid inte för att befria från 

straffansvar. I likhet med en invändning om exempelvis nödvärn krävs det att invändningen 

inte är substanslös.153 

Som noterats ovan exemplifieras i förarbetena att en form av ansvarsuteslutande fara kan 

föreligga om den underlåtande riskerar att bli dömd i medgärningsmannaskap för själva 

huvudbrottet. Visserligen krävs inte att samtliga objektiva rekvisit i straffbudet är uppfyllda 

för att bli dömd i medgärningsmannaskap. Ett grundläggande krav för straffansvar är 

emellertid att subjektiv täckning föreligger. I en situation där en person aktivt försöker 

förhindra ett brott torde det vara uteslutet att brottet är subjektivt täckt hos den person som 

försöker förhindra detta. Mot den bakgrunden är det svårt att se att ett förhindrande av ett 

brott skulle utgöra fara för att bli dömd i medgärningsmannaskap (eller för medverkan) 

eftersom förhindrandet i sig regelmässigt torde utesluta sådant ansvar.154 

8.2.3 Den subjektiva sidan 

I förarbetena framgår att straffbudet tar sikte på uppsåtlig underlåtenhet. I det första ledet ska 

således prövas om gärningsmannens uppsåt täcker själva underlåtenheten. Vidare måste 

gärningsmannens uppsåt täcka det faktum att brott förövas inom ramen för sammanslutning. 

Med andra ord måste gärningsmannen känna till brottet. Även här kan man därför tala om ett 

dubbelt uppsåtskrav.155 

8.2.4 Det kriminaliserade området 

Kriminaliseringens räckvidd är kraftigt begränsad och tar sikte på ett antal mycket allvarliga 

brott. Utgångspunkten för kriminaliseringen har tagits i de brott som omfattas av ansvaret för 

underlåtenhet att avslöja brott.156 

8.2.5 Förhållandet till BrB 23:4 

I samband med införandet av den nya brottskonstruktionen i BrB 23:6 st. 2 har upprepade 

gånger poängterats att bestämmelsen kan anses utgöra ett komplement till BrB 23:4. Något 

som framförts som både en för- och en nackdel beroende på bl.a. vilken remissinstans som 

uttalat sig. Om man väljer att se det som en nackdel kan argumenteras för att bestämmelsen 

                                                 
153 Prop. 2015/16:113 s. 57–58. 
154 Se t.ex. Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 402–403. 
155 Prop. 2015/16:113 s. 55. 
156 Se prop. 2015/16:113 s. 55 jämförd med SOU 2014:63 s. 159. 
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genom detta (troligen) får ett begränsat tillämpningsområde och därmed brister i effektivitet. 

Motsatsvis kan man argumentera för att bestämmelsen närmast kan fungera som en 

bevislättnadsregel i sådana fall där medverkansansvar inte kan styrkas. Det kan ju mycket väl 

tänkas att en person som innehar en ledande position i en organisation inom vilken det har 

begåtts ett brott i någon mån har främjat brottet. I många fall torde det sålunda finnas 

förutsättningar för att i teorin kunna konstruera ett medverkansvar för den ledande gestalten. 

Trots detta kan betydande lagföringssvårigheter uppkomma i samband med att 

medverkansvaret måste styrkas i brottmålsprocessen. Mot denna bakgrund kan BrB 23:6 st. 2 

ses som ett komplement till BrB 23:4. I praktiken skulle detta innebära att den ledande 

gestaltens agerande under vissa förutsättningar skulle kunna träffas av både BrB 23:4 och BrB 

23:6 st. 2. Lagföringen torde emellertid delvis kunna underlättas enligt BrB 23:6 st. 2 där 

ansvar för främjande inte behöver bevisas.157 

8.3 Underlåtenhet att förhindra brott enligt BrB 23:6 st. 3 

8.3.1 Brottskonstruktionens utformning 

Som BrB 23:6 st. 2 tar bestämmelsen i st. 3 sikte på underlåtenhet hos en viss utpekad krets 

av personer. Den straffbara kretsen består av föräldrar, andra uppfostrare och förmyndare. 

Bestämmelsen tar därmed sikte på personer med ett särskilt övervakningsansvar över barn. 

Genom bestämmelsen kriminaliseras underlåtenhet att förhindra den som står under dennes 

vård eller lydnad från att begå brott.158 Straffbudet lyder som följer: 

”För underlåtenhet att förhindra brott döms också en förälder eller annan uppfostrare eller förmyndare som 

underlåter att hindra den som står under hans eller hennes vård eller lydnad från att begå brott.” 

Underlåtenhetsansvaret tar sikte på alla brottstyper, vilket innefattar även specialstraffrättsliga 

brott. Någon begränsning till endast särskilt grova brottstyper - som finns i BrB 23:6 st. 1–2 - 

föreligger således inte. Med brott förstås gärningar som uppfyller samtliga brottsrekvisit. 

Även förstadier till brott innefattas. Om fullbordat brott förhindras ådöms emellertid inte 

ansvar för underlåtenhet att förhindra förstadiet. För straffansvar fordras att den person som 

omfattas av övervakningsansvaret har erforderlig subjektiv täckning för sin handling, och att 

inga ursäktande omständigheter föreligger. Övervakarens underlåtenhetsansvar är därmed 

accessoriskt till huvudbrottet. Främst torde bestämmelsen vara tänkt att tillämpas i 

förhållandet mellan föräldrar (innefattande även t.ex. adoptiv- och fosterföräldrar) och barn, 

                                                 
157 SOU 2014:63 s. 179–180. 
158 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 117. 
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men även exempelvis en lärare bör i vissa kunna falla inom ramen för begreppet 

”uppfostrare”. Att förmyndare nämns särskilt hänger samman med att ställningen som 

förmyndare inte per automatik innefattar en tillsynsplikt. Samtidigt bör noteras att 

underlåtenhetsansvaret inte torde vara kopplat till det civilrättsliga vårdnadsansvaret. 

Underlåtenhetsansvar enligt BrB 23:6 st. 3 torde förutsätta att det föreligger ett förhållande 

som medför en faktisk tillsynsplikt för den underlåtande. En förutsättning för straffansvar är 

vidare att det varit möjligt att förhindra brottet ifråga för den underlåtande. Således fordras ett 

kausalsamband mellan underlåtenheten att förhindra brottet och brottets fullbordan. Orimliga 

krav kan därför inte ställas på den underlåtande.159  

8.3.2 Ansvarsbegräsningar 

Precis som vid brott enligt BrB 23:6 st. 1–2 ställs krav på att förhindrandet kunnat ske utan 

fara för övervakaren eller någon annan. Förutom detta fordras för straffansvar enligt BrB 23:6 

st. 3 också brottet kunnat förhindras utan anmälan till myndighet. Av en förälder krävs 

sålunda exempelvis inte en polisanmälan mot sitt eget barn.160 

8.3.3 Den subjektiva sidan 

För straffansvar krävs uppsåt hos den underlåtande.161 I sammanhanget bör noteras att det för 

ansvar krävs att underlåtenheten att förhindra brottet (det vill säga att avbryta kausalkedjan) 

uppfyller förutsättningarna för gärningsmannaskap eller medverkan. Bestämmelsen 

föreskriver sålunda inte ett slags vikarierande ansvar innebärande att den underlåtande (vid 

uppsåt eller vårdslöshet) ska svara för annans otillåtna gärning.162 I motsats till vad som gäller 

avseende gärningsmanna- och medverkansvar torde emellertid ett objektivt rekvisit vara att 

den gärning som inte förhindras är straffbelagd.163 

8.3.4 Förhållandet till garantläran 

I många fall torde personer som omfattas av underlåtenhetsansvaret i BrB 23:6 st. 3 även vara 

att beteckna som övervakningsgaranter enligt den allmänna garantläran, vilket leder till frågan 

vilket förhållande som finns regleringarna emellan. Härvidlag torde underlåtenhetsansvaret i 

BrB 23:6 st. 3 vara att betrakta som en specialreglering, innebärande att denna träder in i 

sådana fall där den som står under övervakningsansvaret har begått ett brott i strikt mening. 

                                                 
159 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 117–118; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 190; Holmqvist m.fl., 

Brottsbalken: en kommentar, s. 23:80–81. 
160 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 118. 
161 Leijonhufvud m.fl., Straffansvar, s. 57. 
162 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 191. 
163 Holmqvist m.fl., Brottsbalken: en kommentar, s. 23:79. 
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Eftersom en förutsättning för underlåtenhetsansvar är att ett brott i strikt mening ska ha 

begåtts vore det orimligt om BrB 23:6 st. 3 utgjorde en uttömmande reglering av ansvaret för 

föräldrar m.fl.164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
164 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 190–191. 
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9. Avslutning 

 

”Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of 

the beginning” 

– Winston Churchill 

Efter genomgång av uppsatsens grundbultar bestående av medverkansläran och brotten 

underlåtenhet att avslöja respektive förhindra brott återstår nu en avslutande analys. I viss 

utsträckning har bestämmelserna redan hunnit relateras till varandra, och en del av de 

frågeställningar som inledningsvis nämndes har redan besvarats, bl.a. angående prövningen av 

den subjektiva komponenten i bestämmelserna. Syftet med den avslutande analysen är att på 

ett mer djupgående plan analysera BrB 23:4 och BrB 23:6 till varandra för att därigenom 

fullfölja syftet med uppsatsen, nämligen att undersöka hur BrB 23:4 och BrB 23:6 relaterar till 

varandra. Det innebär också att frågeställningarna som inledningsvis nämndes angående 

relationen (och överlappningen) mellan BrB 23:4 och BrB 23:6 nu också, i möjligaste mån, 

kommer att besvaras.  

9.1 Överlappningen mellan BrB 23:4 och BrB 23:6 st. 1 

I avsnitt 8.1.3 ovan konstaterades att BrB 23:6 st. 1 i ljuset av NJA 2017 s. 515 troligen inte 

(längre) kan anses utgöra en reservbestämmelse till BrB 23:4. Mot bakgrund av att psykiskt 

främjande i vissa fall kan ske genom passivitet uppstår dock en del gränsdragningssvårigheter 

bestämmelserna emellan. Gränsdragningssvårigheterna aktualiseras främst om det föreligger 

någon form av anknytning mellan gärningsmannen och den passive. Fråga uppstår då 

huruvida det finns utrymme för att ådöma den passive straffansvar enligt BrB 23:4 för passiv 

psykisk medhjälp, eller om den passive ska gå helt fri från ansvar med hänvisning till att ett 

eventuellt avslöjande enligt BrB 23:6 st. 1 varit förenat med fara på grund av exempelvis risk 

för misstanke för delaktighet i brottet. Balansgången som uppstår i de fall där anknytning 

föreligger mellan den passive och gärningsmannen utvisar att bedömningen i det enskilda 

fallet avgörs mot bakgrund av tillfälliga omständigheter. 

Det kan naturligtvis vara subjektivt huruvida BrB 23:6 st.1 ska anses utgöra en 

reservbestämmelse till BrB 23:4 eller inte. Uttrycket reservbestämmelse säger ju i sig inte 

särskilt mycket, utan är beroende av vilken innebörd som avses. Bestämmelsen kan således 

eventuellt anses utgöra en reservbestämmelse till BrB 23:4 i den meningen att den i praktiken 

riktar in sig på situationen att någon, utan att vara medverkande, känner till annans brott. Med 
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andra ord riktar bestämmelsen in sig på personer som befinner sig någonstans i nära 

anslutning till brottet. Däremot är det efter HD:s dom i NJA 2017 s. 515 knappast möjligt att 

betrakta BrB 23:6 st.1 som en reservbestämmelse i den meningen att straffansvar aktualiseras 

härför när medverkansansvar visserligen misstänks, men inte kan bevisas. Om det emellertid 

inte finns utrymme för att tillämpa BrB 23:4 eftersom det står klart att något 

medverkansansvar inte kan aktualiseras, kan det istället bli aktuellt att tillämpa BrB 23:6. I det 

avseendet kan BrB 23:6 fortfarande betraktas som en slags reservbestämmelse till BrB 23:4.  

Om man ska göra ett försök till att avgränsa det straffbara området avseende passiv psykisk 

medhjälp torde kunna förutsättas att det för sådant ansvar fordras viss anknytning mellan den 

passive åskådaren och gärningsmannen. Utan en sådan anknytning är det problematiskt att se 

hur det vore möjligt att uppfylla rekvisiten för medverkansansvar. En för gärningsmannen helt 

okänd åskådare bör knappast genom sin blotta närvaro förmedla en sådan psykisk påverkan 

som krävs för straffansvar.165 

Överlappningen mellan BrB 23:4 och BrB 23:6 st. 1 blir således i huvudsak begränsad till fall 

där det föreligger anknytning mellan den som befinner sig på platsen vid gärningstillfället och 

gärningsmannen. Det gör emellertid inte överlappningsproblematiken mindre problematisk. 

Om BrB 23:6 st. 1 tillämpas kan straffrihet inträda eftersom det, särskilt mot bakgrund av 

utgången i NJA 2017 s. 515, är troligt att ansvarsfrihet inträder på grund av att fara förelegat. 

Inte minst förutsebarhetsskäl talar för att begränsa överlappningen. Genom att gränser 

uppställs tydligare för medverkansansvaret skulle en sådan överlappningseffekt kunna 

motverkas. Samtidigt är det troligen svårt att skapa ett rättsläge som är helt fritt från 

överlappningsmoment, inte minst eftersom psykiskt främjande kan vara straffbart, vilket 

skapar en subtil gränsdragning mellan det straffbara och det straffria.166 

I sammanhanget kan HD:s dom i NJA 2017 s. 515 även kritiseras för att göra det 

kriminaliserade området avseende underlåtenhet att avslöja brott alltför snävt. Om i praktiken 

endast den helt oberoende betraktaren kan bli föremål för straffansvar skapas ett 

problematiskt gränsland mellan å ena sidan sådana fall där den inblandande kan dömas till 

ansvar antingen som (med)gärningsman, anstiftare eller medhjälpare och å andra sidan fall där 

den inblandade visserligen kan misstänkas för medverkan, och där denna misstanke i sin tur 

                                                 
165 Jämför avsnitt 5.6 ovan angående främjaransvarets räckvidd. Strahl är bland annat av uppfattningen att det 

straffbara området för medverkan kan begränsas genom vad han kallar ”livets regel”, genom denna undantas från 

det straffbara området t.ex. att som utomstående passivt (med gillande min) åskåda ett brott. 
166 Jämför avsnitt 5.6 ovan. 
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utesluter ansvar även för underlåtenhet att avslöja brottet. Den strikta bedömningen av 

huruvida fara föreligger som förordas av HD riskerar i förlängningen därför att från 

straffbarhet undanta vissa i och för sig straffvärda gärningar. Särskilt mot bakgrund av att 

självinkrimineringsförbudet i EKMR art. 6 inte utgör en absolut rättighet ter sig den strikta 

bedömningen omotiverad, i vart fall vid brott som riktar sig mot liv och hälsa (något som grov 

våldtäkt måste anses göra).167 

9.2 Förhållandet mellan BrB 23:4 och BrB 23:6 st. 2 

Ovan har konstaterats att BrB 23:6 st. 2 kan betecknas som en slags komplettering av BrB 

23:4, något som kan uppfattas såväl som en för- och nackdel.168 Oavsett ens inställning till 

själva egenskapen som kompletteringsbestämmelse bör kunna konstateras att flera fall som 

omfattas av BrB 23:6 st. 2 även kan rymmas inom BrB 23:4. Att så är fallet hänger inte minst 

samman med att även passivt psykiskt främjande kan falla inom det straffbara området för 

medverkan, samt med att anstiftan till brott sker genom psykisk påverkan. En person som 

innehar ett bestämmande inflytande i en sammanslutning har genom sin roll (vare sig den är 

ledare i formell eller informell mening) en auktoritet inom ramen för sammanslutningen. 

Oavsett typ av organisation bör det stå klart att en sådan auktoritet innebär en form av 

maktposition i förhållande till dem som rent hierarkiskt står längre ner i sammanslutningen. 

Genom att inneha en sådan position är det rimligt att anta att personen därigenom också i 

högre grad än övriga utövar ett psykiskt inflytande över övriga individer i sammanslutningen. 

Detta i sin tur talar för att ledargestalten genom sin passivitet i förhållande till andras 

gärningar i högre grad än annars, kan anses ha främjat dessa. 

Ponera exempelvis att en person med chefsposition i ett företag får kännedom om att en 

anställd i företaget avser att begå ett brott inom ramen för det. Det råder alltså inget tvivel om 

att chefen har vetskap om brottet och att det kommer att begås inom ramen för företaget, 

samtidigt som den anställda är medveten om chefens kännedom om detta. Mot bakgrund av 

chefens auktoritet och inflytande över företaget ligger det nära till hands att anta att dennes 

passivitet i förhållande till brottet kan fungera som (åtminstone en underförstådd) uppmuntran 

till den anställde. Passiviteten i ett sådant läge kan inte gärna tolkas på annat sätt än att brottet 

är sanktionerat av chefen, i annat fall hade ju denne i sin chefsposition rimligen agerat för att 

förhindra detsamma. Därigenom kan chefens passivitet också anses ha främjat brottet, 

                                                 
167 Jämför avsnitt 8.1.3 ovan. 
168 Jämför avsnitt 8.2.5 ovan. 
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antingen i form av anstiftan eller passiv psykisk medhjälp i form av (underförstådd) 

uppmuntran. 

Avseende sammanslutningens ledargestalt(er) kan även diskuteras om inte den eller de kan 

anses ha anstiftat brottet genom sin underlåtenhet att förhindra detta. Det kan argumenteras 

för att ledargestaltens passivitet i förhållande till den underordnades brott kan ses som att 

brottet sanktioneras av denna. Särskilt eftersom begreppet ”förmå” i BrB 23:4 anses vara 

vittomfattande, något som inte minst blir tydligt om en jämförelse görs med hur begreppet 

används i BrB 9 kap. Att förmå någon till utförandet av ett brott uppställer nämligen inget 

konkret krav på aktivitet hos anstiftaren utan det räcker att denna givit gärningsmannen 

tillräckliga handlingsskäl för utförandet av den otillåtna gärningen.169 

En möjlig åtgärd för att undvika överlappningseffekterna mellan BrB 23:4 och BrB 23:6 st. 2 

vore därför genom en striktare tolkning begreppet ”förmå”, genom detta skulle för anstiftan 

uppställas ett visst aktivitetskrav. Detta skulle motverka alltför vittomfattande tolkningar 

innefattande mera (subtila) former för anstiftan, något som vore eftersträvansvärt inte minst 

av legalitetsskäl.170 

Slutligen kan även diskuteras om inte rättsfallet NJA 2017 s. 515 även kan få effekt vid 

tillämpningen av BrB 23:6 st. 2. Rättsfallet torde i sådana fall främst inverka vid den 

bedömning av huruvida fara föreligger som ska göras även i st. 2. Visserligen krävs inte i BrB 

23:6 st. 2 att brottet avslöjas, det vill säga att det i praktiken sker en polisanmälan, istället 

krävs det att brottet förhindras. Däremot utvisar NJA 2017 s. 515 att det bedömningen av 

huruvida fara föreligger ska göras generöst, och genom detta finns det fog för att utgå ifrån att 

en generös bedömning även ska göras vid prövning av BrB 23:6 st. 2.171 Samtidigt bör 

poängteras att BrB 23:6 st. 2 tillkommit som ett led i bekämpandet av den organiserade 

brottsligheten inom vilket det typiskt sätt förekommer grov brottslighet. 

Om man då föreställer sig en hierarkiskt uppbyggd organisation inom vars ram det bedrivs 

organiserad brottslighet. Låt oss då också anta att det inom organisationen finns flera personer 

med bestämmande inflytande och att hierarkin närmast kan jämföras med mellan- och 

avdelningschefer i ett legitimt företag. I ett sådant fall föreligger ett underlåtenhetsansvar för 

samtliga personer med bestämmande inflytande inom sammanslutningen, så långt är allt klart. 

                                                 
169 En sådan vittomfattande tolkning kan dock kritiseras, jämför avsnitt 5.4.1.2 ovan. 
170 Jämför avsnitt 5.4.1.2 ovan angående innebörden av begreppet ”förmå”.  
171 Jämför avsnitt 8.1.3 ovan vari bl.a. bedömningen av ”fara” som gjordes i NJA 2017 s. 515 diskuteras. 
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Trots att ett sådant underlåtenhetsansvar tveklöst föreligger rent objektivt är det svårt att 

föreställa sig att det i praktiken skulle föranleda något straffansvar. Anledningen till detta är 

det överhuvudtaget är svårt att föreställa sig någon situation där en domstol kan bedöma det 

som att fara inte förelegat för den underlåtande. Detta beror helt enkelt på att själva miljön för 

den organiserade brottsligheten snart sagt alltid bör anses innebära en slags ”fara”. Slutsatsen 

blir därför att BrB 23:6 st. 2 (tyvärr) endast fyller funktionen av ytterligare en symbolpolitisk 

papperstiger. 

9.2.2 Slutligen något om BrB 23:6 st. 3 

Stora delar av det som diskuterats ovan angående förhållandet till BrB 23:6 st. 1–2 går att 

applicera även gentemot BrB 23:6 st. 3. Särskilt aspekterna kring den låga tröskel som 

föreligger till vad som kan anses utgöra ett främjande har redan diskuterats och behöver i 

sammanhanget inte upprepas. Om något förhållande ska lyftas fram som kan betecknas som 

mer specifikt för BrB 23:6 st. 3 vore det sannolikt situationen att en förälder förmår sitt barn 

till att begå ett brott, det vill säga att föräldern i praktiken är att se som anstiftare. I ett sådant 

fall kan tänkas att det snarare föreligger ett så kallat medelbart gärningsmannaskap och 

föräldern ska dömas till ansvar som gärningsman, samt att barnet närmast kan anses utgöra ett 

viljelöst redskap för föräldern. Även inom ramen för BrB 23:6 st. 3 kan således en viss 

överlappning i förhållande till BrB 23:4 förekomma. 

9.3 Slutkommentar 

Efter genomgång av den allmänna medverkansregleringen, med särskilt fokus på 

främjaransvaret och förhållandet till BrB 23:6 kan konstateras att BrB 23:4 utgör den 

vidlyftiga ramen vid fleras delaktighet i brott. Medverkansregleringens bredd innebär i sin tur 

att många av de situationer som faller inom ramen för underlåtenhetsansvaret i BrB 23:6, 

också (åtminstone i teorin) även ryms inom BrB 23:4. Vid första anblick kan BrB 23:6 tänkas 

underlätta lagföring vid tveksamhet huruvida ett medverkansansvar kan aktualiseras. Detta 

genom att underlåtenhetsansvaret är uttryckligen kriminaliserat. Vid en närmare anblick 

framkommer emellertid att lagföringen knappast underlättas i någon betydande utsträckning, 

något som hänger samman med kravet på att ”fara” inte ska ha förelegat vid själva 

avslöjandet/förhindrandet. Eftersom begreppet ”fara” i sammanhanget ges en generös 

tolkning blir resultatet att BrB 23:6 inte kommer att få någon nämnvärd betydelse i praktiken, 

vilket också återspeglas i det blygsamma antal rättsfall som finns på området. Slutprodukten 

blir därför en viss, men i praktiken betydelselös, utvidgning av medverkansläran. 
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