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Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för
gärningsmannaskap

Av professor Suzanne Wennberg, Sverige

Flera personer som ”tillsammans och i samförstånd” deltagit i utförandet av ett brott
kan dömas som medgärningsmän. Många gånger finns ingen gärningsman som ensam
uppfyller brottsrekvisiten. Däremot finns flera (med)gärningsmän som tillsammans
utfört det brottsliga projektet. I Sverige har emellertid medgärningsmannaskapet på
senare år kommit att tillämpas på ett sätt som inger farhågor för rättssäkerheten. Man
tillämpar ett utvidgat medgärningsmannaskap och grundar detta på så svaga grunder
som att vederbörande medgärningsman måste ha varit införstådd med den brottsliga
verksamheten, som sedan utförts av de andra medgärningsmännen. När flera personer
varit närvarande på brottsplatsen och man inte riktigt vet vem som gjort vad respektive
vem som stått helt utanför verksamheten, får man på så sätt ett redskap med vars hjälp
samtliga kan fällas till ansvar. Även i andra situationer, t.ex. inom företagsamheten, kan
det utvidgade medgärningsmannaskapet användas på ett sätt som innebär ett slags
kollektivt straffansvar som görs mer eller mindre oberoende av vilket konkret handlan-
de som ligger de olika individerna inom kollektivet till last. Om inte ens åklagarens
gärningsbeskrivning individualiserar vars och ens insats, får en tilltalad person inte
reda på vad som läggs honom till last, utan samtliga tilltalade buntas ihop till en grupp
som betraktas som brottssubjekt för gärningen.

Suzanne Wennberg är sedan 1990 professor i straffrätt vid Stockholms universitet. Hon
disputerade 1977 på en avhandling ”Förskingring”och har därefter främst forskat
inom straffrättens allmänna del (bl.a. boken ”Försök till brott”) men även inom områ-
det för ekonomisk brottslighet. Hon är en av medförfattarna till Kommentaren till
Brottsbalken och har givit ut läroböcker och diverse straffrättsliga artiklar i Svensk
Juristtidning, Juridisk Tidskrift samt Tidsskrift for Rettsvitenskap.

Medgärningsmannaskap

Vår straffrätt känner inte något kollektivt straffansvar, som skulle drabba alla
medlemmar av en grupp eller ett kollektiv, oberoende av vad varje individ kan
lastas för. Tvärtom bygger straffrätten på det individuella ansvaret samt på princi-
pen att straffets grund är den företagna gärningen och att vi ansvarar för våra egna
gärningar, inte för någon annans gärning. Men begreppet gärning innefattar både
handling och underlåtenhet. Det individuella ansvaret utesluter inte att brott kan
utformas så att en person straffbeläggs för att han underlåtit att avvärja någon
annans brott eller för att han underlåtit att utföra en viss handling.

Inte heller utesluter det individuella ansvaret att flera individer kan ställas till
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svars för ett brott. Alla som främjat viss gärning kan enligt medverkansbestäm-
melsen i 23:4 BrB dömas för denna sin medverkan, i den utsträckning bestämmel-
sen är tillämplig på brottet i fråga. Vidare kan flera personer, som tillsammans
begått ett brott, dömas var och en som medgärningsman för detta brott. Flera
personer kan alltså ansvara som gärningsmän, ej blott som främjare av detta brott.
Se NJA 1980 s. 606, RH 1984:31, RH 1987:26, RH 1987:87 samt RH 1996:82. Se
även NJA 1985 s. 544, 1987 s. 680, 1991 s. 332, 1992 s. 679 och 1995 s. 405.

Medgärningsmannaskap är först och främst aktuellt i sådana situationer, då
flera personer tillsammans utför likartade handlingar på ett sätt som medför att
de gemensamt uppfyller brottsrekvisiten. Skulle var och en av dem uppfylla
brottsrekvisiten på egen hand oberoende av de andras gärningar, föreligger snara-
re ett självständigt brott för varje gärningsman. Men vanligt är att var och en inte
uppfyller brottsrekvisiten fullt ut, av den anledningen att den brottsliga effekten
orsakas av en av deltagarna eller av deltagarna tillsammans. Två personer har
tillsammans knivhuggit en person till döds eller flera personer har kastat sten mot
en fönsterruta som krossats. Även om fönsterrutan krossades av en viss sten som
kastades, är samtliga stenkastare att straffa som medgärningsmän på den grunden
att de gått samman och gemensamt utfört brottet. Det synes orimligt att som
gärningsman för fullbordat brott döma endast den som bevisligen orsakat den
brottsliga effekten, eftersom det i de flesta fall måste vara omöjligt att separera
handlingarna och avgöra vem som orsakat effekten. Medgärningsmannaskapet
förutsätter dock att de deltagande handlat i samråd eller åtminstone i samförstånd.
Det brukar uttryckas med någon av fraserna ”gemensamt och i samråd” respekti-
ve ”tillsammans och i samförstånd”.

I andra situationer begår flera personer ett brott i samverkan på så sätt att de
utför olikartade handlingar och därigenom tillsammans uppfyller brottsrekvisi-
ten för ett brott. Två personer kommer överens om att begå ett rån på så sätt att en
av dem hotar bankkassörskan med sitt vapen, medan kompanjonen hoppar över
disken och packar ned sedlarna i en väska. Båda två kan dömas som medgär-
ningsmän för detta rån som de tillsammans utfört. Eller en man utövar våld mot
en kvinna och håller fast henne, medan den andre tilltvingar sig ett samlag med
hjälp av våldet. Båda två kan enligt min mening dömas som medgärningsmän för
våldtäkt.

Skulle brottet bestå av en verksamhet som bedrivs, t.ex. tillverkning av narkoti-
ka enligt 1 § p. 2 narkotikastrafflagen (1968:64), kan de personer som samverkat
och direkt utövat denna verksamhet dömas som medgärningsmän för brottet.
Medgärningsmannaskapet utesluter dock inte att andra personer, som haft mer
perifera roller, döms för sitt främjande av gärningen. De straffas som medhjälpa-
re, inte som medgärningsmän.

Även äkta underlåtenhetsbrott kan begås i medgärningsmannaskap, om fler än
en person brutit mot en viss handlingsplikt. I ett företag, t.ex., kan flera personer
ställas till svars för underlåtenhet att deklarera för företaget eller underlåtenhet att
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lämna kontrolluppgifter. Är det däremot fråga om ett oäkta underlåtenhetsbrott,
som normalt tar sikte på en aktiv handling, uppstår fråga om medgärnings-
mannaskap kan tillämpas, förutom naturligtvis på två eller flera personer som alla
utfört aktiva handlingar tillsammans, även på den som i strid mot åvilande
handlingsplikt lastas för sin underlåtenhet att ingripa och hindra brottet. Anser
man t.ex. att mordbrand tillhör kategorin oäkta underlåtenhetsbrott och att eld kan
anläggas ej blott genom aktiv handling, utan även genom underlåtenhet att hindra
att en kontrollerad brand övergår i en okontrollerad sådan (se Jareborg, N.,
Allmän kriminalrätt. Uppsala 2001 s. 200), uppstår fråga om såväl den aktive som
den passive gärningsmannen kan dömas som medgärningsmän. Alternativt kan
man ifrågasätta om den aktive personen kan dömas som gärningsman, medan den
andre döms för sin passiva medverkan, dvs. för att han främjat gärningen genom
sin underlåtenhet att ingripa. I det senare fallet kommer man in på frågan i vad
mån främjande enligt 23:4 BrB kan användas som ett oäkta underlåtenhetsbrott.
Det förutsätter först och främst att underlåtenheten i det konkreta fallet kan sägas
innebära ett främjande. Kan man anlägga brand genom underlåtenhet, borde man
rimligen även kunna främja en brand genom underlåtenhet (jfr Jareborg, N.,
Allmän kriminalrätt. Uppsala 2001 s. 422). Men avgörande är att det krävs att just
främjaren varit ålagd en omsorgs- eller tillsynsplikt, även kallat en handlingsplikt.
Man skall kunna peka på en särskild plikt att agera som åvilat just vederbörande.
Tillräckligt är inte att man kan hänvisa till vad en ansvarskännande människa
borde ha gjort enligt allmänna moralnormer. Viktigt är att de oäkta underlåten-
hetsbrotten inte får funktionen att endast fungera som en uppsamlingsreserv för
misstänkta personer som inte kan överbevisas om visst aktivt handlande. Då är
nämligen risken stor att man kommer att fingera en omsorgs- eller tillsynsplikt.

Bortsett från alla former av medgärningsmannaskap, som innebär att flera
personer deltagit i utförandet av brottet i fråga, tillämpas ett utvidgat medgär-
ningsmannaskap på en person som inte kan sägas ha utfört ett gärningsmoment i
brottet men som ändå spelat en central roll för att brottet kommit till stånd. Man
talar om ”funktionale Tatherrschaft” (se Roxin, C., Täterschaft und Tatherrschaft.
7:e Auflage. Berlin 2000) när en person som bokstavligen endast främjat brottet
döms som medgärningsman tillsammans med dem som utfört gärningen. Tre
personer har planerat ett bankrån och införskaffat vapen och masker. När brottet
skall utföras, tar en av de maskerade och beväpnade männen på sig rollen att hålla
vakt utanför banken, medan de övriga två tar sig in i banken och genomför rånet.
Alla tre kan dömas som medgärningsmän för rån, även den som hållit vakt
utanför lokalen, om han spelat en lika central roll vid brottets planering som de
övriga och det mera varit en slump vem av dem som gjorde vad när brottet
utfördes.

I medverkansbestämmelsen (23:4 st. 2 BrB) förklaras att ”(d)en som inte är att
anse som gärningsman” kan dömas som anstiftare eller medhjälpare. Uttrycket
”(d)en som inte är att anse som gärningsman” har tolkats så att det lämnas en
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möjlighet för domstolarna att tillämpa ett utvidgat gärningsmannaskap på den
medverkande som av någon särskild anledning är att betrakta som gärningsman,
även om han inte är gärningsman i bokstavlig mening genom att han uppfyller
brottsrekvisiten.

Normalt brukar ett utvidgat gärningsmannaskap tillämpas främst i sådana fall
då en anstiftare/främjare, som samtidigt intar ställning som specialsubjekt eller
överordnad, spelat en central roll för brottets förverkligande eller då en person
anstiftat ett viljelöst eller omdömeslöst redskap i hans händer, t.ex. ett barn, en
psykiskt avvikande person eller en person som kände sig tvingad att utföra
gärningen. Specialsubjektet respektive anstiftaren, som utnyttjat en annan person
till att utföra ett brott, döms som gärningsman och den andre personen, som
bokstavligen utfört brottet, kan straffas för medhjälp i den mån han kan göras
ansvarig. Parterna byter med andra ord roller. Ett utvidgat gärningsmannaskap
innebär naturligtvis inte att vem som helst, som står helt utanför brottet, kan utses
till att axla rollen som gärningsman. Ett minimikrav är att vederbörande kan
styrkas ha främjat brottet.

Det säger sig självt att det utvidgade medgärningsmannaskapet måste
användas med en viss försiktighet, eftersom man annars riskerar att kränka den
för rättssamhället grundläggande principen att straffets grund är den faktiskt
företagna gärningen, inte det brottsliga sinnelaget. Det ligger en frestelse i
användandet av det utvidgade medgärningsmannaskapet i fall, när man inte riktigt
vet vem av de tilltalade som gjort vad. Genom att slå ihop alla tilltalade till en
grupp och förklara att dessa personer ”gemensamt och i samråd” eller ”tillsam-
mans och i samförstånd” begått den åtalade gärningen, undviker man att göra den
individuella prövning av vars och ens insatser som är nödvändig och som var och
en har rätt att kräva.

Uppstår bevisproblem genom att man i ett fall inte kan visa vem av flera
personer som begått brottet, främjat brottet eller kanske endast närvarat på
brottsplatsen, måste man annars formulera vars och ens insats enligt samtliga
tänkbara alternativ i det konkreta fallet. Därefter väljes det för var och en mest
gynnsamma alternativet. En person, som enligt samtliga alternativ åtminstone har
främjat brottet, kan dömas för detta främjande, medan en person som enligt något
av alternativen varken utfört brottet eller medverkat därtill skall frikännas från
ansvar. Se t.ex. NJA 1986 s. 802.

Minimikravet för att någon skall kunna dömas som medgärningsman är att just
denna individ kan visas ha åtminstone främjat gärningen och att han haft en
avgörande funktion för brottets tillkomst. Det kan därför vara av intresse att
fundera något över var den nedre gränsen går för ett främjande och i vad mån
underlåtenhet att ingripa kan bestraffas som främjande.

För att börja med aktivt handlande kan man ställa sig frågan om det skulle
kunna innefatta ett främjande att närvara på brottsplatsen när brottet begås. Man
kan tänka sig att gärningsmannen skulle kunna känna sig lite extra motiverad att
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begå brottet, när han har åskådare. Men även motsatsen är naturligtvis tänkbar.
Enligt min mening räcker inte blotta närvaron till för ett straffbart främjande. Om
inte på annan grund, så på grund av ”livets regel” och människors rätt att röra sig
fritt. I rättsfallet NJA 1984 s. 922 åberopade Högsta domstolen att det inte
föranleder något medverkansansvar att enbart närvara på brottsplatsen när ett
brott begås, så länge den närvarande personen varken fysiskt eller psykiskt har
övat inflytande på brottets tillkomst. Det gäller givetvis även om den närvarande
personen ingår i samma grupp eller gäng, som den eller de agerande personerna,
och på denna grund kan misstänkas vara fullt kapabel att begå brottet i fråga.

Den som inte råkar vara närvarande på brottsplatsen när brottet begås, men
beslutar sig för att följa med gärningsmannen till brottsplatsen för att där närvara
när denne utför brottet, har därigenom knappast främjat gärningen. En annan sak
är att ansvar möjligen kan utkrävas för hans underlåtenhet att ingripa, men det
ligger utanför denna bedömning.

Så snart en person, som närvarat på brottsplatsen utan att ha deltagit i brottets
utförande, dock visas ha ingått en överenskommelse, ett samråd, med övriga
deltagare om utförande av detta brott, förändras underlaget för bedömningen.
I denna överenskommelse ligger i regel en form av psykisk medhjälp. De som
träffar överenskommelsen stärker varandras motivation att begå brottet. Resone-
manget förutsätter att det kan styrkas att man verkligen kommit överens om att
begå det aktuella brottet eller att det i vart fall funnits en outtalad sådan plan, ett
samförstånd, hos samtliga deltagare. Det skall fortfarande ske en individuell
prövning avseende var och en av de tilltalade. Om någon av deltagarna sedan gick
längre än vad som enligt de övriga ingick i planen, kan de senare inte anses ha
främjat hela den utförda gärningen. I förhållande till den gärning, som inte ingick
i den gemensamma brottsplanen, svarar de övriga i gruppen endast i den mån de
kan hållas ansvariga för sin underlåtenhet att ingripa häremot.

Om en person inte främjat gärningen genom något aktivt handlande, vare sig
fysiskt eller psykiskt, återstår som sista utväg att pröva i vad mån han främjat
gärningen genom sin underlåtenhet att agera. Denna problematik har ägnats lite
utrymme i den svenska doktrinen. Enligt en uppfattning skulle man psykiskt
kunna främja ett brott genom underlåtenhet, om det är så att en person läser ut ett
budskap ur en annan persons underlåtenhet att säga ifrån. Underlåtenhet kan med
andra ord fungera som kommunikationsmedel. I sådana fall fordras inte någon
handlingsplikt för att ansvar skall utdömas. Ansvar kan dock utdömas endast i
sådana fall där gärningsmannen observerat motpartens underlåtenhet, eftersom
han i andra fall inte blivit påverkad av budskapet. Handlar det däremot om andra
typer av främjanden genom underlåtenhet uppställs det vanliga kravet för oäkta
underlåtenhetsbrott, nämligen att vederbörande haft en handlingsplikt eller intagit
en relevant garantställning.

Som grund för en handlingsplikt kan åberopas att den som själv föranlett en
fareframkallande situation sedermera kan bli ansvarig för sin underlåtenhet att
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förhindra uppkomsten av skada. Handlingsplikten grundas alltså på vederböran-
des eget föregående handlande. Fråga uppstår nu om en handlingsplikt kan
grundas på den fareframkallande situation, som föreligger när flera personer
börjar utföra ett brott (se Husabø, E.J., Straffansvarets periferi. Medverking,
forsøk, førebuing. Bergen 1999 s. 193 ff.). Det skulle i så fall betyda att de
eventuellt skulle kunna straffas, förutom för det begångna brottet, även för sin
underlåtenhet att ingripa för att förhindra vad den av dem som gått vidare utfört i
form av ett grövre brott än det planlagda brottet. Risken med resonemanget är att
det åberopas även beträffande den person, som knappt deltagit i utförandet av
brottet. En förutsättning för ett underlåtenhetsansvar är vidare att den förväntade
handlingen var möjlig att utföra och att det var rimligt att förvänta sig att
vederbörande hade utfört handlingen. Dessutom bör den förväntade handlingen
alltid formuleras, så att man verkligen gör klart för sig vad det är som veder-
börande inte gjorde men borde ha gjort.

Utvecklingen av praxis i Sverige de senaste åren

Nedan redovisas fem rättsfall rörande medgärningsmannaskap, varav ett fall från
Högsta domstolen och fyra hovrättsfall, de s.k. Malexandermorden, den s.k.
Göteborgsbranden, mordet på Björn Söderberg samt det s.k. Törebodamordet.
Avsikten är att använda dessa fall som underlag för en diskussion om utvecklin-
gen av det utvidgade medgärningsmannaskapet.

Det första rättsfallet, NJA 1992 s. 474, kan ha varit bidragande till den
förändring av rättsläget som jag har för avsikt att ifrågasätta. Fallet handlar om en
man, Riyadh, som dödats genom knivhugg. Två personer, Mikael och Jani, stod
åtalade som de enda personer som närvarat när mordet begicks. Mikael erkände att
han tillfogat Riyadh alla knivhugg utom det dödande hugget i hjärtat. Det utdelades
enligt hans berättelse av Jani. Denne förnekade att han utdelat några knivhugg
alls. Det kunde inte fastställas vem av dem som utdelat det dödande hugget.

HD dömde både Mikael och Jani för dråp i medgärningsmannaskap. Det var
visserligen inte styrkt att våldet mot Riyadh hade föregåtts av samråd mellan
Mikael och Jani. För bedömningen av Mikaels gärning saknade det avgörande
betydelse att dödens inträde inte kunde härledas från ett av de knivhugg som han
erkänt. Det berodde närmast på tillfälligheter vilket knivhugg som kom att bli den
direkta dödsorsaken. För bedömningen av Janis gärning kunde det inte anses
styrkt att han övat våld mot Riyadh annat än med en köksstol. Även om han inte
kunde visas ha tillfogat Riyadh någon livshotande skada, hade han dock på ett
verksamt sätt ha bidragit till Riyadhs död att han skulle dömas som medgärnings-
man för dråp. Jani deltog i våldet på ett stadium av händelseförloppet, då han inte
kunde ha undgått att uppfatta att Mikael avsåg att döda Riyadh och att denne var
svårt skadad. Härav följde att Jani själv måste ha varit inställd på att händelserna
skulle få en dödlig utgång.
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Kommentar

Jag tolkar detta rättsfall så att HD inte tillämpar ett ordinärt medgärningsmanna-
skap grundat på att såväl Mikael som Jani utövat våld mot Riyadh, som lett till
dennes död. Snarare betraktades Mikaels knivhugg som en våldsgärning och
Janis agerande som ett främjande av denna gärning. Men både Mikael och Jani
dömdes för dråp i medgärningsmannaskap, med hjälp av ett utvidgat medgär-
ningsmannaskap vad avser Jani. Denne uppfattas således inte som en ordinär
medgärningsman, som tillsammans med Mikael deltagit i utförandet av dråpet,
utan HD tar sig friheten att betrakta honom med medgärningsman, trots att han
endast främjat gärningen. Några särskilda skäl härför, t.ex. att han spelat stor roll
för brottets förverkligande, åberopas inte. Tvärtom lyckas man inte lägga honom
mera till last än att han övat våld med en köksstol, samtidigt som det inte kunnat
fastställas exakt vad han gjort med stolen. Det talar inte för att han måste betraktas
som gärningsman. Inte heller hade brottet föregåtts av samråd mellan Mikael och
Jani. Man kan mot hela denna bakgrund inte gärna göra gällande att Jani tagit lika
stort ansvar för gärningens utförande som Mikael och att det närmast varit en
slump vem av dem som handlat som gärningsman respektive som främjare. Det
utvidgade medgärningsmannaskapet för Jani ser inte ut att kunna motiveras med
något annat skäl än att det utgjorde en förutsättning för den fällande dråpdomen
mot Mikael och Jani. Genom att både Mikael och Jani dömdes som medgärnings-
män, kunde man bortse från problematiken vem som hade orsakat Riyadhs död.

Nästa rättsfall gäller mordåtalet i det s.k. Malexandermorden (Göta hovrätts dom
2000-06-07, mål nr B 158-00, B 180-00). Andreas, Jackie och Tony åtalades för
att de ”gemensamt och i samförstånd” uppsåtligen berövat två polismän livet
genom att skjuta dem till döds. De färdades i en bil efter ett rån, utrustade med
skarpladdade vapen, i avsikt att kunna bruka dessa för att undkomma förföljare.
De hade en mental beredskap för dödande och sköt omedelbart mot polismännen,
då dessa befann sig i polisbilen endast några meter bakom dem. Så kan gärnings-
beskrivningen avseende mordåtalet i åtalspunkt 5 sammanfattas.

Själva händelseförloppet vid mordplatsen kunde inte helt utredas. Det kunde
inte klarläggas vem som avlossat de skott som träffade polismännen eller vem
som avlossat de direkt dödande skotten. Dock visste man att tre vapen, förutom
polisens tjänstevapen, kommit till användning. Andreas, som uppgivit att han
lämnat bilen för att söka skydd och då omedelbart blivit skjuten, blev inte helt
trodd. Det faktum att han blivit skjuten framifrån, liksom att polismännen över-
huvudtaget sköt på honom, ansågs tyda på att han aktivt angripit dessa. TR:n fann
det vidare i så hög grad osannolikt att en enstaka person skulle ha sprungit runt
och skjutit med samtliga vapen från olika positioner att det måste hållas för visst
att både Tony och Jackie måste ha deltagit i skottlossningen. Samtliga tre dömdes
därför för mord av TR:n.

Även HovR:n fann samtliga tre skyldiga till mord. Sammantaget visade utred-
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ningen att samtliga deltagit i skottlossningen mot polismännen. Det ansågs i hög
grad osannolikt att endast en av de tilltalade skulle ha skjutit med samtliga vapen.
Det bedömdes också som helt osannolikt att någon av dem, efter det att skottloss-
ningen påbörjats, skulle ha lämnat flyktbilen obeväpnad eller att någon – under
det snabba händelseförloppet – skulle ha haft tillfälle att hämta ett nytt vapen från
flyktbilen eller varit beväpnad med mer än ett vapen.

Vem eller vilka av de tilltalade som avlossat de direkt dödande skotten mot
polismännen var inte heller i hovrätten klarlagt. Med hänsyn till den kraftiga
eldgivning som förekommit mot polismännen fick det anses bero endast av
tillfälliga omständigheter att dessa inte dödats tidigare under skottlossningen. Var
och en av de tilltalade hade solidariserat sig med de båda övrigas handlande och
gjort gemensam sak med dem genom att beskjuta polismännen.

Kommentar:

Accepterar man uppfattningen att samtliga tre måste ha deltagit i skottlossningen,
innebär domen att man tillämpar ett ordinärt medgärningsmannaskap helt i linje
med traditionell praxis. Alla tre har i så fall tillsammans begått ett brott som
inneburit att två polismän dödats. De har gemensamt åstadkommit den brottsliga
effekten. Att Jackie ett år senare trätt fram och förklarat att det var han som
avlossade de dödande skotten förändrar inte bedömningen. En ny dom grundad på
denna information skulle inte förvandla Andreas’ och Tonys brott till mordförsök.

Mera uppseendeväckande är två andra åtalspunkter i samma mål, nämligen
åtalspunkterna 15 och 16 avseende försök till grovt rån respektive grovt rån.
Andreas och Jackie åtalades för att de ”tillsammans och i samråd” med ytterligare
en, icke namngiven, person beslutat att genomföra två rån, dels mot ICA Ömohal-
len i Österbymo och dels mot Systembolaget i Österbymo och att därvid utöva allt
det hot och våld som skulle komma att visa sig nödvändigt för att genomföra
brottet och undkomma förföljare. Rånarna hade ”tillsammans och i samråd”
planerat och förberett rånen genom att anskaffa rånarutrustning och tillgripa en
flyktbil att användas vid rånen.

Enligt åklagarens gärningsbeskrivning körde de tre rånarna i den tillgripna
bilen fram till ICA-butiken, där en av rånarna, maskerad och beväpnad med yxa
och kofot, trängde in i avsikt att utföra ett rån. Rånet misslyckades dock, då
kassörskan tillfälligt hade lämnat kassan. Rånaren utdelade hugg med yxan mot
en kund, som försökte hindra honom. Därefter flydde rånaren från butiken utan att
ha lyckats tillgripa några pengar.

De två andra rånarna färdades vidare i den stulna bilen till Systembolaget, där
de maskerade och beväpnade med skjutvapen trängde in i butiken. Rånarna
riktade skjutvapen mot personal och kunder, varefter de tillgrep pengar. Efter
rånet har rånarna ”tillsammans och i samförstånd” avlossat ett skott med ett
skjutvapen mot en person som sökt hindra dem att fly från rånplatsen.

Rånarna hade alla enligt åklagaren deltagit i så aktiv mån vid rånförsöket mot
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ICA-butiken och rånet mot Systembolaget att deras handlande var att bedöma
som gärningsmannaskap.

TR:n dömde Andreas och Jackie för försök till rån och för grovt rån. Båda två
hade visserligen uppgivit att de varit på annat håll vid den aktuella tidpunkten,
men TR:n fann omständigheter som talade för att det var Andreas, Tony och
Jackie som varit i Österbymo den aktuella dagen och att det varit dessa tre som
varit aktiva. Alla tre hade så aktivt deltagit i både rånförsöket och rånet att de
borde betraktas som gärningsmän avseende hela skeendet. TR:n gjorde det tilläg-
get att den tredje mannen, Tony, inte var åtalad.

I HovR:n erkände Andreas att han deltagit i planeringen, rekognoseringen och
införskaffandet av vapen inför brotten samt att han kört gärningsmännen till och
från brottsplatserna. Efter det att han hade släppt av en av rånarna (”den kortare
rånaren”) utanför ICA-butiken, fortsatte han och ”den längre rånaren” till Sys-
tembolaget. Detta erkännande talade enligt HovR:ns mening för att Andreas var
att bedöma som gärningsman vid rånförsöket mot ICA-butiken. Vid detta
rånförsök hade ett livsfarligt vapen, en yxa, kommit till användning och ett hugg
med denna riktades mot en kund. Andreas måste ha varit införstådd med risken
för att vapnet skulle komma till sådan användning. Brottet bedömdes som försök
till grovt rån. Även Jackie dömdes för försök till grovt rån. Den i ICA-butiken
skadade kundens iakttagelser angående rånarens längd och ”mörka ögon” överens-
stämde väl med Jackies utseende. Omständigheterna talade för att Jackie deltagit i
brottet genom att med yxa försöka råna ICA-butiken.

Vad härefter beträffar rånet mot Systembolaget erkände Andreas att han
deltagit i detta rån genom att bl.a. hälla ner pengar från kassalådorna i en väska,
sedan ”den längre rånaren” beordrat kassörskan att öppna kassalådorna. HovR:n
fann styrkt att Andreas som gärningsman deltagit i det väpnade rånet mot System-
bolaget och han dömdes för grovt rån. Även Jackie dömdes för grovt rån, främst
grundat på Andreas’uppgift att ”den längre rånaren” i Systembolaget överlämnat
pistolen till ”den kortare” för att få den att fungera, i förening med den omstän-
digheten att det otvivelaktigt var Jackie som var mest vapenkunnig av de till-
talade. ”Den kortare rånaren” var alltså Jackie och han skulle därför ha deltagit i
rånet av Systembolaget.

Kommentar:

Anmärkningsvärd är först och främst åklagarens gärningsbeskrivning, i det att
man undviker att individualisera vars och ens insatser. Två namngivna personer
åtalas för att de tillsammans och i samråd med en tredje, icke namngiven, person
planerat ett brott. Detta kollektiv av personer beskrivs sedan som ”rånarna”. ”En
av rånarna” – oklart vem – utför det ena brottet, rånförsöket mot ICA-butiken.
”De två andra rånarna” – oklart vilka – utför därefter det andra brottet, ett rån
riktat mot Systembolaget. I detta kollektiv som benämnes ”rånarna” ingår en helt
anonym person och någon klarhet skapas inte vilka gärningsmoment som tillvitas
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denna okända person. Därmed lämnas frågan öppen hur det eventuella medgär-
ningsmannaskapet egentligen ser ut för de utpekade personerna, Andreas och
Jackie. De tillskrivs inte ett enda konkret handlande, utan deras ansvar grundas
helt på den omständigheten att de ”tillsammans och i samråd” planerat och
förberett de båda brotten. Enligt denna gärningsbeskrivning vore det fullt möjligt
att det första rånförsöket utfördes av den anonyma, icke åtalade, tredje mannen.
Åndå yrkas ansvar för Andreas och Jackie.

TR:n låter sig inte hindras av den berörda problematiken. Både Andreas och
Jackie döms för båda brotten utan att man med ett enda ord berör frågan vad de
rent konkret gjort som kan läggas dem till last. Genom att man betraktar de s.k.
rånarna som ett kollektiv och även slår ihop de båda brotten till en enhet, kan man
nöja sig med att konstatera att alla i kollektivet bör betraktas som gärningsmän
avseende hela skeendet.

När HovR:n skall avkunna sin dom har man fått vissa erkännanden från
Andreas att bygga på. Man dömer dock Andreas som gärningsman för rånförsöket
mot ICA-butiken, trots att man kommit fram till att detta brott utfördes av Jackie
ensam. Att man håller fast vid det kollektiva ansvaret kan möjligen bero på att
man annars skulle få problem med bedömningen av rånet av Systembolaget. Man
vet nämligen inte om Jackie deltog i detta rån eller endast närvarade på brottsplat-
sen, när han såsom den mest vapenkunnige tog emot pistolen från ”den längre
rånaren”. För att slippa fälla Andreas till ansvar för ett rån som han begått i
medgärningsmannaskap med en helt anonym person, utanför åtalet, föredrar man
måhända att göra såväl Andreas som Jackie till gärningsmän för båda brotten.

Ett annat exempel på ett kollektivt straffansvar, som innebär en upplösning av det
individuella ansvaret, utgör fallet med den s.k. Göteborgsbranden (Hovrätten för
Västra Sverige, dom 2000-08-29, B 2957-00). I detta rättsfall fick totalt fyra
personer som gärningsmän bära ansvaret för en gärning – grov mordbrand – som
inte hade utförts av dessa fyra personer i samverkan. Tillräckligt var att en av de
tilltalade erkänt sig ha utfört gärningen och att de övriga tre närvarande solidari-
serat sig med honom och inte tagit avstånd från gärningen.

Redan i åklagarens gärningsbeskrivning markeras det kollektiva ansvaret på så
sätt att åklagaren inte närmare pekar ut vem av de fyra som gjort vad. Inlednings-
vis förklaras att de fyra personerna, A, B, C och D, ”tillsammans och i samför-
stånd” anlagt brand i en fastighet i Göteborg. Branden anlades i trapphuset i
anslutning till en festlokal under en pågående ungdomsfest. Den anlagda elden
spred sig in i festlokalen och förorsakade att 63 unga människor omkom och att
minst 50 ungdomar skadades.

På väg till trapphuset under kvällen fann ”de”, dvs. någon av A, B, C respektive
D, en dunk innehållande brännbar vätska, som ”de” tog med sig. I trapphuset
”hälldes” brännbar vätska ut över ett större antal där uppstaplade stolar. Vidare
”revs och placerades” papper under och ovanpå stolarna. Därefter antände ”i vart
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fall A” det brännbara materialet. ”Någon av de övriga” uppmanade A att även
slänga en sopsäck på elden. Samtliga var enligt åklagaren medvetna om att brand
skulle anläggas då dunken medfördes, pappersmaterial ihopsamlades och bränn-
bar vätska hälldes ut över stolarna i trapphuset. Genom att medfölja dit och där
närvara samt utan att visa några betänkligheter mot vad som pågick solidariserade
de sig med A och styrkte honom, när branden anlades.

TR:n dömde samtliga fyra som gärningsmän för grov mordbrand. A erkände
att han anlagt branden. Det utreddes att det var A som i kulverten tagit upp en
dunk med brandfarlig vätska som han burit med sig till nödtrapphuset, där han
skvätte ut vätska från dunken över stolarna. A erkände sig vidare ha rivit papper,
som sedan antändes av honom. Ytterligare en av de övriga tre var enligt A med när
papper revs och elden tändes, men A ville inte uppge vem det var. Det kunde
därför inte styrkas att branden anlagts av alla fyra i samverkan. Möjligt var
naturligtvis att branden hade anlagts av två eller tre av dem – oklart vilka – i
samverkan.

För att komma förbi denna problematik konstaterade TR:n följande. Alla fyra
hade befunnit sig i trapphuset, då branden anlades. Det var vidare klarlagt att A
kort före det att branden bröt ut uttalat att han skulle förstöra festen genom att
åstadkomma att brandlarmet gick och genom att brandkåren kom till platsen.
Utifrån antagandet att A måste ha berättat om sina avsikter för vännerna B och C,
drar domstolen slutsatsen att även B och C haft för avsikt att förstöra festen
genom att anlägga eld! B och C måste ha sett att A hade dunken med sig in i
nödtrapphuset och att han skvätte ut vätska från dunken över stolarna. B och C
lades till last att de varken protesterade eller på annat sätt tog avstånd från att
anlägga brand. På grund av det anförda ansågs A, B och C ”gemensamt och i
samförstånd” ha anlagt branden i nödtrapphuset.

D, som inte tillhörde vänkretsen, hade tydligt visat att han ville vara tillsam-
mans med A, B och C och att han ville vara delaktig i vad de företog sig. D var
heller inte främmande för att A skulle anlägga eld. På grund härav blev även D
ansvarig för det fortsatta händelseförloppet. I nödtrapphuset gjorde han inte något
för att visa att han tog avstånd från det som skedde. D ansågs därför ha handlat
”gemensamt och i samförstånd” med A, B och C vid anläggandet av branden.

Även HovR:n dömde samtliga fyra som gärningsmän för grov mordbrand.
Samtliga fyra befann sig i trapphuset eller i mycket nära anslutning till detta, när
elden anlades. Avgörande var enligt HovR:n om A, B, C och D gemensamt hade
kommit överens om att anlägga eld. Mot bakgrund av att A:s åtgärd att ta med sig
dunken inte kan ha haft någon annan förklaring än att innehållet skulle användas
för att anlägga eld, ansåg HovR:n att det inte kunde ha funnits någon annan
förklaring till att de fyra gick in i kulverten än att de hade kommit överens om att
anlägga eld i nära anslutning till festlokalen. Sammantaget ansåg HovR:n det
styrkt att A tände eld i trapphuset sedan han, B, C och D gemensamt hade kommit
överens om att förstöra festen genom att anlägga eld. Vid den bedömningen
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saknade det avgörande betydelse för skuldfrågan att det inte kunnat utredas om
det var någon eller några andra än A som rev papper eller tände eld i trapphuset.

Kommentar:

HovR:ns dom är oklar. Först och främst frågar man sig om B, C och D läggs till
last att de genom aktivt handlande åtminstone har främjat gärningen eller om de
blir ansvariga för sin underlåtenhet att ingripa och stoppa branden? Lägger man
dem till last att de gjort något som de inte borde ha gjort, eller menar man att de
inte utfört en handling som de bort utföra? Låt mig först försöka tolka domen
utifrån ett antagande att B, C och D gjort något som de inte borde ha gjort, dvs. att
de ställs till svars för aktivt handlande. Avgörande för gärningsmannaskapet för
var och en av de fyra var som sagt att de gemensamt hade kommit överens om att
anlägga eld. Man slår fast att det saknar avgörande betydelse för skuldfrågan att
det inte kunnat utredas om det var någon eller några andra än A som anlade
branden.

Med det anförda resonemanget åsyftas inte ett strikt medgärningsmannaskap,
eftersom man inte gör gällande att branden anlagts av alla fyra i samverkan. Fråga är
om man tillämpar ett utvidgat medgärningsmannaskap grundat på främjande. Då
inställer sig nästa fråga, nämligen på vilken grund B, C och D främjat gärningen.

Att A uppfyller kraven på ett gärningsmannaskap står klart. Någon fysisk
medhjälp har ingen av B, C eller D dem bevisligen lämnat. Så länge man inte vet
vem eller vilka av dem som hjälpte till med att riva papper etc., får man utgå från
att någon sådan hjälp inte har lämnats. Något främjande kan inte utläsas ur den
omständigheten att de närvarat på brottsplatsen eller att de föjt med in i kulverten.
De befann sig alla enligt HovR:n i trapphuset eller i mycket nära anslutning
därtill, när elden anlades. Däremot skulle man kunna utläsa ett psykiskt främjan-
de av den sedermera av A utförda gärningen, om det förhållit sig på det viset att
alla fyra träffat en gemensam överenskommelse att utföra en mordbrand.

Fråga är emellertid om det faktiskt förelegat något samråd eller någon outtalad
brottsplan som gått ut på att man skulle gå så långt som till att utföra en
mordbrand. Vidare har man anledning att ifrågasätta om sådan psykisk medhjälp
– om vi för ett ögonblick förutsätter att en sådan överenskommelse förelegat –
utgör en tillräcklig grund för att förvandla dessa främjare till medgärningsmän.

Härefter övergår jag till att försöka tolka domen utifrån antagandet att B, C och
D döms som medgärningsmän för sin underlåtenhet att ingripa och stoppa den av
A anlagda elden. Alla fyra döms i så fall i medgärningsmannaskap, A på grund av
aktivt handlande samt B, C och D på grund av underlåtenhet att ingripa. Fråga är
först och främst på vilken grund B, C och D skulle kunna åläggas en hand-
lingsplikt. Man kan inte rimligen göra gällande det resonemang, som nämndes
ovan och som innebär att de börjat anlägga en eld och på den grunden framkallat
en farlig situation, eftersom det var A som anlade elden, inte såvitt man vet B, C
eller D. Vidare kan man enligt min mening inte som grund för en handlingsplikt,
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som kan generera underlåtenhetsansvar, åberopa den allmänna plikt, som åvilar
envar enligt 39 § räddningstjänstlagen (1986:1102), att tillkalla hjälp eller varna
dem som är i fara, när man får kännedom om en brand eller kännedom om att det
föreligger en överhängande fara för en brand. För övrigt åberopar inte HovR:n
denna lag som grund för en handlingsplikt eller garantställning. Däremot kan man
möjligen ifrågasätta om HovR:n som grund i stället åberopar att B:s, C:s och D:s
föregående handlande, dvs. att de åstadkommit en fareframkallande situation
genom att delta i överenskommelsen att anlägga eld. Problemet är emellertid att
de – i bästa fall – inte utfört något annat handlande än att de kommit överens om
att anlägga eld. En sådan stämplingshandling kan knappast, innan någon av dem
någon skridit till verket och börjat utföra planerna, grunda någon plikt att ingripa
för att förhindra uppkomst av skada av den karaktären att ansvar för underlåtenhet
jämställs med aktivt handlande. Härav drar jag slutsatsen att HovR:n förmodligen
inte grundar medgärningsmannaskapet för B:s, C:s och D:s del vare sig på ett
främjande som skulle bygga på ett underlåtenhetsansvar, eller på uppfattningen
att de som medgärningsmän i ett strikt medgärningsmannaskap gjort sig skyldiga
till mordbrand enligt 13:1 BrB genom sin underlåtenhet att ingripa och stoppa den
av A anlagda elden.

Mitt fjärde rättsfall rör det s.k. mordet på antinazisten Björn Söderberg (Svea
hovrätts dom 2000-07-14, mål nr B 3225-00). Tre personer, A, B och C, åtalades i
första hand för mord på den grunden att de ”gemensamt och i samråd” berövat
Björn Söderberg livet genom att skjuta honom med ett flertal skott; i andra hand
för medhjälp till mord på den grunden att de under en tid före morddagen i
Stockholm främjat gärningen genom att inhämta uppgifter om Björn Söderberg,
kontrollera huruvida han befunnit sig i bostaden, företa rekognoseringsturer i
området vid brottsplatsen, tillhandahålla vapen och ammunition samt köra eller
medfölja gärningsmännen till och från brottsplatsen.

TR:n tillämpade varken något medgärningsmannaskap eller utvidgat gärnings-
mannaskap, utan dömde var och en av A, B och C för medhjälp till mord. Björn
Söderberg sköts till döds i trapphuset utanför sin lägenhet av en eller två män.
Han träffades av sju skott som avlossats med en viss pistol. Ytterligare ett – grövre
– vapen användes, från vilket avlossades något skott som gick igenom ytterdörren
till lägenheten. Det kunde dock inte styrkas vem eller vilka som deltagit i skott-
lossningen. Beträffande A kunde inte bevisas att han deltagit i skottlossningen
och beträffande B kunde varken styrkas att han sprungit efter Björn Söderberg i
trapporna eller att han deltagit i skottlossningen. Däremot kunde styrkas att var
och en av A, B och C i vart fall främjat mordet genom att i förväg kontrollera
huruvida Björn Söderberg befunnit sig i bostaden, genom att företa rekognose-
ringsturer i området vid brottsplatsen samt genom att medfölja – respektive för C
köra – gärningsman eller annan medverkande till brottsplatsen. Samtliga tre
ansågs uppfylla ett eventuellt uppsåt i förhållande till mordet.
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HovR:n, däremot, fann att såväl A som B var att anse som gärningsman och
dömde dem, var och en, för mord, medan C dömdes för skyddande av brottsling.
Det kunde fastslås att det var C som satt kvar i bilen och väntade, medan A och B
uppsökte Björn Söderberg. Utredningen visade att två vapen använts i trappan.
Skotten i trapphuset måste ha avlossats av antingen A och B eller av en av dem.
Det kunde inte fastställas vem av A eller B som skjutit de dödande skotten. Av ett
vittnesmål framgick att den av de två personer, som sprungit sist efter Björn
Söderberg uppför trapporna, vid ett tillfälle uppe i trappan hade ”höjt sig uppåt
och vinklat armen uppåt”. Vittnet såg dock inte om han hade ett vapen i handen.
Härav ansåg sig HovR:n kunna dra slutsatsen att han räckt över ett skarpladdat
vapen till den andre som stod ovanför honom i trappan. Antingen hade båda
männen deltagit i skottlossningen i trappan, var och en med sitt vapen, eller hade
den som sprang närmast efter Björn Söderberg, när de var uppe i trappan, avlossat
skottet med det andra vapnet, som den andre räckt över till honom. Resonemanget
bygger på antagandet att en av dem inte kan ha börjat springa uppför trapporna
med båda vapnen.

Med hjälp av detta resonemang kom HovR:n fram till att var och en av A och B
måste anses som gärningsman och därmed ansvarig för dödsskjutningen. Någon
ursprunglig plan att döda Björn Söderberg hade dock inte förelegat. Mest sanno-
likt var att de skarpladdade vapnen medfördes för att skrämma eller hota Björn
Söderberg. Som en följd av det bråk som föregick dödsskjutningen kan A och B
ha mist behärskningen och händelseförloppet tagit den riktning som slutade med
att Björn Söderberg sköts till döds. C dömdes för skyddande av brottsling, grovt
brott, för att han skjutsat gärningsmännen från brottsplatsen. Åtalet för medhjälp
till mord, grundat på att C skjutsat A och B till brottsplatsen, ogillades då det inte
kunde styrkas att han uppsåtligen främjat ett mord.

Kommentar:

Accepterar man antagandet att ingen av dem, varken A eller B, kan ha börjat
springa uppför trapporna med båda vapnen, har alltså både A och B jagat
Björn Söderberg uppför trapporna och de har båda varit försedda med skarplad-
dade vapen. Om både A och B avlossat skott med sina vapen – den ena de
dödande skotten mot Björn Söderberg och den andra skott som gick genom Björn
Söderbergs ytterdörr – har de dödat honom i medgärningsmannaskap, även om
man inte vet vem av dem som avlossade de dödande skotten. Skulle emellertid
den ene av dem ha avlossat samtliga skott som skjutits med båda vapnen, måste
helt enkelt den andre ha överlämnat sitt vapen till honom uppe i trappan. Utgångs-
punkten var ju att en av dem inte varit försedd med båda vapnen, när han börjat
springa uppför trapporna. I så fall synes det närmast vara en slump vem av de
båda männen som avlossat samtliga skott, i vart fall om skotten avlossats av den
av dem som stod bäst till i förhållande till Björn Söderberg. I så fall synes A och B
ha handlat i ett utvidgat medgärningsmannaskap. C bör hållas utanför detta
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medgärningsmannaskap, då han definitivt inte haft en lika avgörande roll för
händelseförloppet.

I det s.k. Törebodamordet (Göta hovrätts dom 2001-10-22, mål nr B 915 – 01),
slutligen, åtalades två snart sjuttonåriga pojkar, Daniel och Jimmy, för mord på
den grunden att de en kväll ”gemensamt och i samråd” beslutat sig för att gå in i
ett hus i Töreboda och döda mannen som bodde där. Inne i huset hade de
”gemensamt och i samråd eller i vart fall samförstånd” uppsåtligen berövat den
89-årige mannen, Nils Hermansson, livet genom att med en hammare utdela flera
kraftiga slag mot mannens huvud, varvid han tillfogats sådana skador att han
avlidit. Envars medverkan hade varit en nödvändig förutsättning för brottets
genomförande och båda hade varit aktiva som gärningsmän. I vart fall hade de
båda, var och en för sig, främjat gärningen med råd och dåd. Så formulerade
åklagaren sin gärningsbeskrivning.

TR:n fann Jimmy skyldig till mord och Daniel skyldig till medhjälp till mord.
Daniel uppgav att han plockat upp en hammare, som låg på trappan till huset, när
han och Jimmy varit på väg mot huset för att ringa på dörren. Sedan de släppts in
i huset uppgav Daniel att han vid ett tillfälle, bakom sin egen rygg, räckt över
hammaren till Jimmy som stod bakom Nils Hermansson, varefter Jimmy utdelat
de dödande slagen. TR:n fann det utrett att Daniel tagit med hammaren in i huset
och där överlämnat den till Jimmy för att denne skulle använda den för att slå ihjäl
Nils Hermansson. Daniels uppsåt omfattade därför Nils Hermanssons död. Med
hänsyn till vars och ens medverkan vid dödandet av Nils Hermansson fann TR:n
att Jimmy var gärningsman, medan Daniel gjort sig skyldig till medhjälp beståen-
de i att han främjat Jimmys gärning genom att överlämna hammaren till honom.

HovR:n dömde både Jimmy och Daniel för mord. Tidigare under den aktuella
kvällen hade Jimmy, Daniel och en kamrat till dem konsumerat en större mängd
sprit. Jimmy kastade fram ett förslag om att göra inbrott i en konsumaffär, men på
vägen dit väckte han tanken att ”ha ihjäl någon”. Daniel accepterade förslaget och
började diskutera i vilket hus de skulle gå in. Hans förslag ratades dock, varefter
Jimmy i stället föreslog Nils Hermanssons hus. Han kände till detta hus och visste
att där bodde en ensam gammal man. Jimmy och Daniel skildes från kamraten
strax utanför Nils Hermanssons hus. De släpptes motvilligt in av Nils Hermans-
son. I ett ögonblick när Nils Hermansson vände sig mot Daniel, tilldelade Jimmy
honom flera slag med hammaren. Härefter lämnade Jimmy över hammaren till
Daniel, som lade den i diskhon i köket och sköljde av den.

Sammantaget ansåg HovR:n att det måste ha stått klart för Daniel – i vart fall
när han och Jimmy gick in till Nils Hermansson – att gärningen skulle komma att
genomföras. Det ansågs utrett att Daniel överlämnat hammaren till Jimmy. Gen-
om Daniels agerande härefter avleddes Nils Hermanssons uppmärksamhet så att
Jimmy kunde fullfölja gärningen. Daniel hade på detta sätt medverkat till Nils
Hermanssons död. Denna effekt måste ha varit hans avsikt med gärningen.
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Härefter ställde HovR:n frågan om Daniel kunde anses ha medverkat i sådan
grad att han skulle dömas som gärningsman. Skillnaden mellan Daniels och
Jimmys handlanden var att Jimmy utdelat de dödande slagen. Jimmy framstod
som den mest aktive, både före och efter brottet. Emellertid var också Daniel aktiv
vid valet av hus och därmed offer. Vidare räckte han över hammaren till Jimmy,
gjorde en avledande manöver så att Jimmy kunde fullfölja dådet samt tog därefter
hand om hammaren och rengjorde den. Dessa omständigheter sammantagna med
övrig utredning ledde till slutsatsen att Daniels medverkan inte bara var en
nödvändig förutsättning för att brottet skulle kunna fullbordas, utan också att han
medverkat i sådan mån att han inte kunde undgå ansvar som gärningsman. Han
dömdes därför för att han ”gemensamt och i samråd” med Jimmy uppsåtligen
berövade Nils Hermansson livet.

Kommentar:

Trots att man inte har några bevisproblem – man vet att det var Jimmy som
utförde mordet och Daniel som främjade gärningen – väljer HovR:n att betrakta
både Jimmy och Daniel som gärningsmän. Personligen känner jag mig inte
övertygad om att Jimmy och Daniel verkligen betraktat mordet som ett gemen-
samt projekt, som de haft att ro iland på det sätt som kännetecknar ett utvidgat
medgärningsmannaskap. Snarare gör Jimmy intryck av att vara den drivande
kraften som får med sig Daniel såsom hantlangare. Daniels medhjälp utgör
förvisso en betingelse för att brottet skulle komma till stånd, men det betyder inte
att han intagit en lika central och avgörande roll för händelseförloppet som
Jimmy, som tog det avgörande steget och förvandlade planen till handling. Det var
knappast en slump att det var Jimmy – inte Daniel – som slog ihjäl mannen.
Denna skillnad i skuld borde enligt min mening ha markerats genom att Jimmy
dömts som gärningsman, Daniel som medhjälpare.

Vilka frågor väcker denna utveckling av praxis?

Enligt min mening ger denna utveckling av praxis upphov till några frågor som
skulle behöva diskuteras närmare, nämligen (1) i vad mån det överhuvudtaget
finns anledning att skilja mellan medgärningsmannaskap och medhjälp samt –
om svaret blir positivt – frågan hur man lämpligen bör bestämma den nedre
gränsen för ett utvidgat medgärningsmannaskap för att särskilja detta från det
ordinära medhjälpsansvaret; (2) frågan under vilka förutsättningar underlåtenhet
att ingripa och hindra ett brott bör bestraffas som en form av främjande av brottet
samt (3) vilka krav som bör ställas på åklagaren att närmare konkretisera och
individualisera ansvaret när flera personer åtalas för brott som de begått ”tillsam-
mans och i samförstånd”. Det handlar bl.a. om vilka krav som bör uppställas på
gärningsbeskrivningens utformning.
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Den typiske medgärningsmannen är en person, som ser brottet som ett gemen-
samt projekt som man tillsammans med övriga medlemmar i gruppen har att
genomföra. Man kanske delar upp sysslorna sig emellan, vilket för med sig att
någon eller några utför vad som i strikt juridisk mening är själva brottet, medan
någon annan i gruppen utför en mer eller mindre nödvändig handling som faller
utanför brottsrekvisiten. Man kan som sagt tänka sig ett bankrån som planeras av
tre personer, som för ändamålet skaffar sig vapen och masker. När brottet utförs
ställer sig en av de maskerade och beväpnade männen och håller vakt utanför
banken, medan de övriga två tar sig in i banken och rånar denna. Även om alla tre
inte är medgärningsmän i strikt mening, är de att uppfatta som medgärningsmän.
Var och en av dem har solidariserat sig med de övrigas handlande och gjort
gemensam sak med dem genom att ta på sig ett ansvar för att brottet skall komma
till stånd och samtliga deltagare är att betrakta som medgärningsmän.

Enbart det faktum att någon solidariserat sig med ett brott betyder dock inte att
hans deltagande är att betrakta som ett gärningsmannaskap. Ansvar för medhjälp
till (ett uppsåtligt) brott förutsätter ett uppsåt i förhållande till brottet. Det är
naturligtvis inte ovanligt att den som inser att han främjar ett visst brott också
känner sympati för brottet och i den meningen solidariserar sig därmed. Det
ligger så att säga i den uppsåtliga medhjälpens natur och det förvandlar inte
medhjälparen till medgärningsman.

Den typiske medhjälparen kan solidarisera sig med brottet, men han tar inget
ansvar för brottets utförande. Han är så att säga inte med och ”härskar över
gärningsförloppet” i den meningen. Han lämnar ett bidrag i någon mening och
detta bidrag kan till och med vara av avgörande betydelse för brottets tillkomst,
men fortfarande är hans främjande att betrakta som medhjälp, så länge han inte tar
något ansvar för brottets utförande och därför ställer sig utanför själva gärningen.
Någon avgörande roll spelar inte det faktum att medhjälparen befunnit sig på
brottsplatsen, när gärningen begicks. Även en främjare som närvarar på
brottsplatsen kan ställa sig utanför själva gärningen.

Innan man som grund för ett medgärningsmannaskap åberopar sig på ett
gemensamt samråd mellan två eller flera personer att begå ett visst brott, bör man
skilja mellan överenskommelser som är allvarligt menade och sådana som en
person endast med läpparnas bekännelse anslutit sig till. Inte sällan är en person i
en grupp den drivande ledaren och anledningen till att han får med sig de övriga är
att de fungerar som lydiga redskap eller vapendragare, som inte vågar erkänna att
så är fallet. De känner ett visst motstånd som de inte vågar ge uttryck för. Vad som
ser ut som ett gemensamt projekt att begå ett brott är i själva verket inte allvarligt
menat från dessa personers sida. Det är i så fall inte en slump att de inte deltagit i
brottets utförande, utan snarare ett uttryck för att de inte velat ta på sig ansvaret
för denna uppgift. Deras eventuella främjanden bör då bedömas som medhjälp
och inte pressas in under ett medgärningsmannaskap.

När två eller flera personer handlat i samråd eller i samförstånd, utgår man från
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ett faktiskt föreliggande tillstånd. Ett samråd grundas inte på ett hypotetiskt
resonemang, någon slags kålsuparteori av innebörden att alla inblandade deltaga-
re visat sig vara av samma skrot och korn och därför får förmodas vara kapabla att
begå brottet, med verkan att de skall betraktas som medgärningsmän. Bedömnin-
gen av ett medgärningsmannaskap vilar på ett faktiskt föreliggande samråd eller
samförstånd, som innebär att de medverkande tagit ansvar för att brottet skall
utföras. De har upplevt brottet som ett gemensamt projekt.

Det tycks emellertid finnas en föreställning att de olika tilltalade personernas
insatser inte skulle behöva synliggöras, då ett utvidgat medgärningsmannaskap
alltid är tillämpligt. Tillräckligt skulle vara att man konstaterar att dessa personer
agerat ”tillsammans och i samförstånd” eller ”gemensamt och i samråd”. Man
tänker sig ett kollektivt straffansvar som är tämligen oberoende av vilket konkret
handlande som utförts av de olika individerna inom kollektivet. Detta markeras
redan i åklagarens gärningsbeskrivning på så sätt att verben formuleras i passiv
form. Det ”hälldes” brännbar vätska, det ”revs och placerades” papper under
stolarna etc.

Avgörande för vars och ens gärningsmannaskap i fallet med Göteborgsbranden
var enligt HovR:ns mening att de gemensamt hade kommit överens om att
anlägga eld. En av de fyra tilltalade, A, erkände att han härefter tänt eld i
trapphuset. Vid den bedömningen saknade det enligt HovR:n avgörande betydelse
för skuldfrågan att det inte kunnat utredas om det var någon eller några andra än A
som anlade branden i trapphuset. B, C och D behövde alltså inte delta i brottets
utförande alls, utan betraktades var och en som gärningsman endast på grund av
det ursprungliga samråd som antagits ha ägt rum.

I detta fall betraktar HovR:n samtliga fyra tilltalade som gärningsmän och det
är svårt att släppa tanken att denna dom grundar sig på det faktum att man inte vet
vem eller vilka av de fyra tilltalade som deltog i anläggandet av branden. Möjligt
är naturligtvis att mordbranden anlades av totalt två eller tre personer av de
tilltalade i medgärningsmannaskap, men eftersom man inte vet vilka dessa perso-
ner var och vad de gjorde mera konkret, tvingas man tillämpa ett utvidgat
medgärningsmannaskap på alla fyra med undantag för den person (A) som erkänt
sig ha utfört gärningen.

HovR:n använder här den gemensamma överenskommelsen att anlägga eld
som grund för det utvidgade medgärningsmannaskapet. Ingen av B, C eller D har
bevisligen fysiskt främjat brottet och ingen av dem kan således på den grunden
straffas som medgärningsman. Men enligt HovR:n skulle deras samråd räcka för
att utgöra en grund för ett utvidgat gärningsmannaskap. Man får då förutsätta att
HovR:n uttolkat ett psykiskt främjande ur detta samråd. Det betyder att det
samråd, som alltså normalt konstituerar ett medgärningsmannaskap för de med-
verkande som deltagit i brottets utförande, här skulle duga som grund för ett
utvidgat gärningsmannaskap för dem som inte deltagit i utförandet. Mot denna
ståndpunkt kan resas den invändningen att den innebär att en stämplingshandling,
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nämligen att i samråd besluta en gärning, skulle komma att straffbeläggas även
för alla brott som inte är straffbelagda på stämpningsnivå, nämligen i form av
gärningsmannaskap.

HovR:n gör inte på något sätt gällande att dessa personer, B, C och D, spelat en
central roll vid träffandet av överenskommelsen. Det utvidgade medgärnings-
mannaskapet blir i värsta fall ett verktyg som man helt enkelt tar till i fall, då man
inte kan styrka vem eller vilka personer som utfört ett brott, snarare än ett verktyg
att använda för att lägga gärningsmannaansvaret på den medverkande som intagit
en särskilt central roll. Vi får ett slags kollektivt straffansvar. Frasen ”gemensamt
och i samråd” eller ”tillsammans och i samförstånd” används som en sköld som
lyfts upp för att skyla över det faktum att man inte riktigt vet vad som har hänt.
Med hjälp av denna magiska sköld behöver man endast exemplifiera gärningsför-
loppet med några axplock. I slutänden innebär resonemanget att ett gärningsman-
naskap avseende ett grovt brott grundas på att man helt enkelt utgår från att en
överenskommelse att begå detta brott måste ha förelegat. Det känns inte till-
talande.

En annan fråga, slutligen, handlar om vilka krav som bör ställas på åklagaren,
när han formulerar en gärningbeskrivning i vilken flera personer är inblandade
som medgärningsmän eller som (med)gärningsmän med hjälp av ett utvidgat
gärningsmannaskap. Vilka krav bör ställas på åklagaren att individualisera vad
han lägger varje tilltalad till last av gärningsförloppet? Som vi sett i flera av
rättsfallen ovan får en tilltalad person inte reda på vad som läggs honom till last,
utan samtliga tilltalade buntas ihop till ett kollektiv som betraktas som brottssub-
jekt för gärningen. Alla anklagas för att ha begått brottet och åklagaren preciserar
inte hur de olika tilltalades insatser skiljer sig åt. Det finns knappast någon
anledning att klaga på en sådan framställning, så länge åklagaren anklagar flera
personer för att var och en ha utfört den åtalade gärningen, t.ex. deltagit i den
skottlossning eller den stenkastning som är föremål för åtalet. Saken ställer sig
dock annorlunda om flera personer tillsammans har begått ett brott genom att var
och en av dem gjort helt olika saker. Gärningsbeskrivningen bör då knappast
utformas så att samtliga tilltalade anklagas för att ha utfört samma gärningsmo-
ment. I avsnittet rörande rånen i Österbymo i den s.k. Malexanderrättegången
anklagades ”en av rånarna” för att han försökt råna ICA-butiken, medan ”de två
andra rånarna” färdades vidare och rånade Systembolaget. Genom att ”rånarna”
handlat ”tillsammans och i samråd” vid utförande av de båda gärningarna, klargör
man inte vem som anklagas för den ena respektive den andra gärningen. Här
sammanförs två gärningar till en enhet.

Var och en som anklagas för brott har enligt Europakonventionen (art. 6 p. 3 a)
rätt att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om
innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom. Skyldigheten att lämna
fullständig och detaljerad information om anklagelsen motiveras med att den
tilltalade måste ha fullgoda möjligheter att förbereda sitt försvar. Nu kan man
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visserligen invända att åklagaren uppfyller kravet på en precision av den
brottsliga gärningen, så länge han preciserar den gärning som hela kollektivet
tillsammans gjort sig skyldiga till. Men Europakonventionens krav utgår snarare
från anklagelsen mot individen, inte från den brottsliga gärningen. Individen har
rätt att få reda på vad som läggs just honom till last.

Kortfattat om brott som utförs i gemenskap enligt norsk, dansk och
finsk rätt

Enligt norsk rätt är medverkansbegreppet restriktivt i den meningen att det inte
inrymmer alla som samverkar, utan syftar på den eller dem som verkar tillsam-
mans med någon som intar en mera central funktion, gärningsmannen. I och för
sig kan flera personer dömas som gärningsmän till ett brott, i den mån man inte
nöjer sig med att betrakta en person som (huvud)gärningsman och de övriga som
medverkande till brottet. Men man har inte sett någon anledning att lägga ner
möda på att särskilja vilka främjare som är att ”anse som” gärningsmän enligt de
tyska principerna om ett ”funktionellt gärningsherradöme” (se angående norsk
rätt Husabø, E.J., Straffansvarets periferi. Medverking, forsøk, førebuing. Bergen
1999 s. 70 ff.). Strafframarna är normalt desamma.

Intressant att notera är att Husabø som ett avgränsningsinstrument uppställer
ett orsakskrav mellan medverkansgärningen och huvudbrottet, men härmed åsyf-
tas inte ett krav på betingelse. Ett orsaksförhållande kan således föreligga, även
om medverkansgärningen inte varit en betingelse för att huvudbrottet kommit till
stånd. Orsakskravet beträffande fysisk medverkan formuleras på följande sätt:
”Resultatet av medverkaren sin handlemåte må ha inngått i den faktiske föreset-
nadsbasisen for hovudgjerninga.” (a.a. s. 81) Den medverkandes handling skall ha
inverkat på gärningsmannens gärning på så sätt att den avspeglar sig i gärningen
och i de rättsligt relevanta följderna av denna. För psykisk medverkan uppställs
kravet att den medverkandes handlande skall ha ingått i det positiva motivations-
underlaget för huvudbrottet.

Vidare uppställs ett rättsstridighetskrav som innebär att vissa handlingar som
kan sägas vara socialt adekvata utesluts från ansvarsområdet för medverkan. Det
kan exempelvis gälla försäljning av varor, masstransporter med buss, tåg, båt eller
flyg, matlagning åt gärningsmannen samt förmedling av sann information.

I gränsområdet mellan straffbar medverkan och det straffria området befinner
man sig i sådana fall då den eller de medverkande närvarat på brottsplatsen, när
brottet utfördes. Psykisk medverkan kan föreligga, om t.ex. närvaro i förening
med underlåtenhet att protestera faktiskt har varit motiverande för gärnings-
mannens handlande. Då är orsakskravet uppfyllt. Fråga är emellertid om rättsstri-
dighetskravet är uppfyllt. I Rt. 1956.789 dömdes (av byrätten; frågan togs inte upp
i Högsta domstolen) fyra ungdomar för att ha kastat en hemgjord bomb mot den
sovjetiska ambassaden. För två av dem visade sig verksamheten ha varit inskränkt
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till att följa med de andra och närvara på brottsplatsen. Alla fyra dömdes av
byrätten med en motivering som gick ut på att de mera passiva personerna
psykiskt medverkat till brottet genom att följa med gärningsmännen och närvara
som publik när brottet begicks.

I rättsfallet Rt. 1994.1195 dömdes i lägre instans ett större ungdomsgäng för
att ha utövat våld och skadegörelse, trots att man inte fått klarhet i vem av de
tilltalade som gjort vad. Man fäste avseende vid att handlingarna hade utförts av
flera i gemenskap. Högsta domstolen upphävde domen och uttalade att de objek-
tiva och subjektiva brottsrekvisiten skall värderas individuellt för var och en av de
tilltalade. Därmed torde man enligt Husabø ha menat att psykisk medverkan
måste slås fast för var och en av dem med hjälp av bl.a. orsakskravet och
uppsåtskravet.

I Rt. 1994.481 dömdes 30 kurder för kränkning av den turkiska ambassaden i
Oslo och grov skadegörelse, trots att man inte närmare visste vem eller vilka som
bidragit med vad. Psykisk medverkan ansågs dock föreligga på grund av en
ömsesidig outtalad förståelse mellan deltagarna. Var och en hade därmed medver-
kat till den samlade skadegörelsen. Husabø talar om ”ein ring av gruppetillit” och
därmed ett underförstått avtal mellan deltagarna.

Har det förelegat ett avtal om att begå ett eller flera brott utgör redan denna
överenskommelse en form av psykisk medverkan till det brott som sedermera
kommer till stånd, oberoende av om alla deltagare i överenskommelsen kan visas
ha deltagit i förberedandet eller utförandet av brottet eller brotten. I Rt. 1974.1042
hade tre förrymda fångar åtalats för att de inom loppet av några dagar utfört ett
antal brott för att skaffa sig mat, pengar m.m. I lägre instans dömdes alla tre för
medverkan till samtliga brott, trots att det inte stort klart att alla tre var med på alla
brott. Högsta domstolen upphävde domen och åberopade att även medverkande
skall bedömas individuellt både när det gäller de objektiva och de subjektiva
kraven. Det utesluter inte att var och en i gruppen kan bli ansvarig för samtliga
brott som gruppens övriga deltagare begått, om det föreligger ett förhandsavtal
om utförande av brotten som gör att kraven på fysisk eller psykisk medverkan
uppfylles för var och en av deltagarna. Varje deltagare måste alltså kunna visas ha
påverkat gärningsmannen att utföra det aktuella brottet.

Föreligger varken fysisk eller psykisk medverkan genom aktivt handlande
återstår att pröva i vad mån passiv medverkan enligt norsk rätt kan bestraffas som
ett oäkta underlåtenhetsbrott (se Husabø a.a. s. 174 ff.). Utgångspunkten sägs
visserligen vara att passivitet endast i undantagsfall bestraffas som medverkan i
praxis, men man synes efter svenska mått i vissa domar gå relativt långt. Kravet
på orsakssamband mellan medverkan och huvudgärning innebär att underlåten-
heten står i ett ”hindringssamanheng” med huvudgärningen. Den påbjudna hand-
lingen måste dock inte med nödvändighet ha hindrat utförandet av huvudgärnin-
gen, eftersom man avvisar betingelseteorin. Men man kräver att den påbjudna
handlingen antingen fysiskt eller psykiskt skulle ha motverkat huvudgärningen.

Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsmannaskap
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Vidare uppställs ett ”tilknytingskrav” som innebär att det föreligger en särskild
förväntan om handling från den underlåtandes sida.

Vid gemensam brottslighet, när flera personer går samman för att utföra ett
brott, inträffar ibland den situationen att någon av deltagarna går längre än vad
man planerat och då uppstår fråga om de övriga deltagarna kan straffas för sin
underlåtenhet att protestera eller ingripa mot handlingar som ligger utanför pla-
nen. Ansvar för psykisk medverkan kan enligt vad som tidigare sagts ådömas
deltagare i förhållande till det brott man kommit överens om. Men om en av
rånarna plötsligt griper tag i en kniv, uppstår fråga om det ger upphov till en
särskild skyldighet för övriga rånare att försöka avbryta rånet. Exemplet bygger
på rättsfallet Rt. 1995.355 i vilket fall två personer hade bestämt sig för att råna en
butik. Den ena av dem visste inte att den andra hade tagit med sig kniv. Högsta
domstolen dömde för passiv medverkan till dråp på grundval av gemensam
kriminalitet. I Rt. 1995.1228 dömdes likaså deltagare i en flygkapning för passiv
medverkan för dråp som skett under kapningen. ”Ved slik kriminell verksemd
som ran og flykapring er det ein klart pårekneleg fare for endå meir alvorlege
brotsverk. Den som med forsett går inn i slike situasjonar, pådreg seg dermed
også eit ansvar for den vidare hendingsgangen, på same måte som om ein företek
andre farevaldande handlingar.” (Husabø a.a. s. 195 f.)

I sådana fall tycks det mig särskilt viktigt att domstolen närmare konkretiserar
hur den påbjudna handlingen ser ut. Vad var det vederbörande inte gjorde som han
borde ha gjort? Hade han en möjlighet att utföra denna handling?

Utgångspunkten enligt dansk rätt är att alla som samverkar om ett brott straffas.
Brottsbeskrivningarna utvidgas med hjälp av 23 § SL till att omfatta alla som har
medverkat till gärningen. Därför görs ingen uppdelning mellan huvudperson och
bipersoner eller mellan gärningsman/medgärningsman och medverkande. Den
enda intressanta gränsen blir i stället gränsen mellan det straffbara och det
straffria området. Detta hänger samman med den förhållandevis stora vikt man i
Danmark lagt vid den subjektiva skulden. (Se Greve, V., Jensen, A. & Toftegaard
Nielsen, G., Kommenteret straffelov. 7 Udgave. Köbenhavn 2001 samt Toftegaard
Nielsen, G., Strafferet I. Ansvaret. Köbenhavn 2001.)

Medverkansansvaret förutsätter inte kausalitet i snäv mening eller att medver-
kan varit en nödvändig betingelse för brottet. Dock krävs att det skall vara en
”forbindelse mellem den pågaeldende handling og forbrytelsen”. (Toftegaard
Nielsen a.a. s. 218.)

Att ledsaga gärningsmannen till brottsplatsen föranleder i regel inte något
medverkansansvar. Se U 1982.900 V; U 1986.800 V. Jfr dock U 1956.647. Att
närvara på brottsplatsen, när brottet begås, föranleder inte medverkansansvar, i
vart fall inte om vederbörande på ett mera oskyldigt sätt kommit att bli vittne till
brottet. U 1992.634. Jfr U 1996.1638 H.

Passiv medverkan kan i vissa fall tänkas bestraffas, men man ser ut att vara
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försiktig i Danmark med att utdöma ansvar för oäkta underlåtenhetsbrott. Den
tillsyns- eller omsorgsplikt som åvilar en viss person skall vara av extraordinär
karaktär för att underlåtenhet skall likställas med aktiv handling. Man föredrar att
bestraffa sådan underlåtenhet vid oaktsamhetsbrott.

För medverkansansvaret uppkommer fråga om bestraffning av passivitet i
sådana situationer, då de deltagande har varit med om att skapa en farlig situation.
Det kan inträffa när en av deltagarna går längre än man planerat. Då anses de
övriga deltagarna ha en plikt att försöka hindra detta. Det förutsätter att de får tid
på sig, dvs. att den agerande personen inte handlar alltför plötsligt. I U 1984.338
H utförde två deltagare ett rån mot en person. Senare tog den ene av dem ett
”kvaelertag” på offret och stack honom med en kniv i halsen, medan den andre
var närvarande men inte ingrep. Denne dömdes för medverkan till dråp. I vissa
fall löses problematiken genom att vederbörande inte uppfyller uppsåtskravet i
förhållande till den icke planerade delen av den brottsliga gärningen. Se U
1993.945; U 1994.359 V.

Enligt finsk rätt skiljer man mellan medgärningsmannaskap och anstiftan
respektive medhjälp. I lagen regleras medgärningsmannaskapet i SL 5:1. När två
eller flera personer gemensamt har utfört ett brott skall envar straffas som
gärningsman. Så länge envar person för egen del uppfyller samtliga brottsrekvisit
och de olika deltagande personerna inte handlat i gemenskap vid utförandet av
brottet, föreligger inte medgärningsmannaskap, utan ett självständigt gärnings-
mannaskap.

Medgärningsmannaskap föreligger t.ex. när två personer utför ett rån gemen-
samt på så sätt att den ene av dem misshandlar offret och den andre tillgriper
egendomen. Vidare kan medgärningsmannaskapet tillämpas på en person som
inte deltar i utförandet av en gärning som ingår i brottsbeskrivningen, utan snarare
främjat brottet. I HD 1996:94 hade tre personer planlagt ett väpnat rån som två av
dem utförde. Den tredje personen väntade efter rånet på en avtalad plats med bil
och skjutsade de övriga två tillsammans med bytet till en annan ort, där han deltog
i delningen av bytet. Han dömdes för delaktighet i grovt rån som gärningsman.

Avgörande för medgärningsmannaskapet är kravet på samförstånd och kravet
på s.k. gärningsherravälde. Samförstånd föreligger när flera personer har en
gemensam handlingsplan men kan även uppstå under händelseförloppet konklu-
dent. Kravet på gärningsherravälde är hämtat från tysken Claus Roxin (se Roxin,
C., Täterschaft und Tatherrschaft. 7 Auflage 2000). Det innebär att man vid en
helhetsbedömning prövar den materiella vikten av de inblandades insatser för att
det gemensamma målet skulle kunna nås. Medgärningsmannaskap förutsätter att
en persons insatser varit av tillräcklig betydelse för det överenskomna slutresulta-
tet. En delaktig person, som bidragit med en förhållandevis ringa aktiv insats och
som endast erhållit en bråkdel av brottsresultatet, kommer förmodligen inte att
betraktas som medgärningsman. Se HD 1988:42 och HD 1986 II 70.

Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsmannaskap
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Medhjälparen däremot besitter inte gärningsherravälde. Enligt SL 5:3 skall
medhjälparen med råd, dåd eller uppmuntran uppsåtligen främja någon annans
brott. Frände avvisar alla krav på kausalitet mellan medhjälpen och huvudgärnin-
gen, såväl ett kausalitetskrav grundat på betingelseteorin som s.k. förstärkande
kausalitet (se Frände, D., Allmän straffrätt. Helsingfors 2001 s. 288). Den
främjande handlingen skall ha ökat sannolikheten för uppkomsten av brottet. Helt
bagatellartade handlingar anses dock falla utanför det straffbara området.
Medhjälp kan begås i form av underlåtenhet, men de närmare förutsättningarna
tycks svårfångade. Underlåtenhet att sända in vissa kontrolluppgifter till skatte-
myndigheten kan bestraffas som medhjälp till skattebedrägeri, nämner Frände.
Men i vad mån underlåtenhet används vid gängkriminalitet är oklart. Frågan
kommer måhända att lagregleras (se OLJ 5/2000).

Teser värda att debattera:

Se de tre frågor som angivits ovan på s. 628.

Suzanne Wennberg


