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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Näthat” är ett fenomen som har fått allt större uppmärksamhet under de senaste åren. 

Uttrycket näthat är ett samlingsbegrepp för alla typer av kränkningar på internet – allt 

från dumma kommentarer till olaga hot och förtal.1 Näthat får idag anses vara ett brett 

samhällsproblem, som inte minst drabbar ungdomar som använder sig av sociala 

medier.2 Under de senaste åren har många fall uppmärksammats där framförallt kvinnor 

fått utstå mycket nedvärderande, kränkande och till och med hotfulla meddelanden som 

riktas till dem i person eller indirekt genom offentliga inlägg på sociala medier. Genom 

att meddelandena publiceras offentligt kan de enkelt delas vidare ett obegränsat antal 

gånger, vilket medför att uppgifter och bilder kan få en okontrollerad spridning. Att bli 

uthängd eller hotad över internet på ett sådant sätt kan medföra obehag och en stor 

psykisk påfrestning.3 Även om näthatsproblematiken har varit föremål för mycket 

mediauppmärksamhet råder det fortfarande många oklarheter i frågan. Det är t.ex. svårt 

att veta vad som är olagligt och vad som bara är elakt, eftersom det oftast beror på syftet 

eller situationen.4 Rättsväsendet har vidare inte resurser till att utreda och lagföra alla 

brott som begås mot andra personer, vilket medför att få fall faktiskt kommer till 

prövning.5 Det har diskuteras om det behövs fler åtgärder för att bekämpa näthatet. 

Ytterligare kriminalisering på området riskerar emellertid att begränsa yttrandefriheten 

och den demokratiska debatten.6   

 

Näthatsdiskussionen har länge centrerats kring de personer som hotar eller kränker 

någon. För att på ett mer effektivt sätt kunna beivra näthatet måste det även kunna ställas 

krav på att andra internetaktörer tar sitt ansvar. Administratörer för elektroniska 

                                              
1 Brottsförebyggande rådets (BRÅ) [http://www.brottsrummet.se/sv/nathat] 2016-01-30. 
2 Polisen [https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/It-relaterade-brott/Nathat--Utsatt/] 2016-01-30. 
3 Dir. 2014:74 s. 2.  
4 Brottsförebyggande rådets (BRÅ) [http://www.brottsrummet.se/sv/nathat] 2016-01-30. 
5 Schultz, Svenska Dagbladet [http://www.svd.se/staten-gor-det-annu-svarare-for-hatbrottens-offer/av/marten-

schultz] 2016-01-30. 
6 Dir. 2014:74 s. 1. 



 7  

 

anslagstavlor7 har enligt lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor 

(BBS-lagen) en skyldighet att ta bort vissa typer av brottsliga meddelanden som 

publiceras på anslagstavlan. Lagen har relevans för uppsatsen då många av de 

instrument som faller in under beteckningen ”sociala medier” innefattar en funktion för 

användarna att förmedla elektroniska meddelanden mellan varandra. BBS-lagens 

handlingsplikt omfattar idag inte brott som t.ex. olaga hot, förtal och förolämpning. Det 

råder därmed oklarhet ifråga om de som administrerar elektroniska anslagstavlor, 

överhuvudtaget har någon skyldighet att förhindra att dessa typer av brott kommer till 

stånd. Det har diskuterats om en utvidgning av BBS-lagen borde göras för att omfatta 

ovan nämnda brott.8 Olsen har däremot ifrågasatt om inte medverkansansvaret redan 

omfattar fall då administratörer upplåter en sida som missbrukas eller underlåter att ta 

bort olagliga meddelanden som uppkommit på sidan.9 Jag har valt att använda frågan 

som utgångspunkt i min uppsats, då den förtjänar att utredas vidare. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens primära och huvudsakliga syfte är att utreda om de personer som skapar och 

administrerar elektroniska anslagstavlor på sociala medier kan begå medverkan till 

olaga hot och i sådant fall under vilka omständigheter. Jag har valt att utgå ifrån två 

olika typfall för att på ett konkret sätt kunna diskutera de straffrättsliga frågorna. Med 

typfallen avser jag även att belysa några av de faktiska problem som uppstår vid 

tillämpningen av medverkansbestämmelserna i en digital miljö.  

   

Uppsatsen syftar även till att föra diskussionen om medverkan till olaga hot vidare 

genom att anlägga ett framåtblickande perspektiv där några av uppsatsens centrala 

frågor kommer att diskuteras vidare. Ambitionen är inte att försöka lösa den generella 

näthatsproblematiken, utan snarare att analysera några av de lagtekniska problem som 

aktualiseras i förhållande till digitaliseringen.  

                                              
7 Med elektronisk anslagstavla avses enligt 1 § BBS-lagen en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden. 

Många av de instrument som faller in under beteckningen ”sociala medier” utgör i själva verket tjänster som 

förmedlar elektroniska meddelanden mellan de som använder instrumenten.  
8 Dagens Juridik [http://www.dagensjuridik.se/2015/02/stoppa-nathatet-genom-att-skarpa-lagen-om-

elektroniska-anslagstavlor] 2016-01-30. 
9 Se Olsen, SvJT 2015, för vidare läsning gällande det civilrättsliga ansvaret.     
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1.3 Avgränsningar 

Den första frågan som alltid måste ställas vid internetrelaterad brottslighet är om svensk 

lag är tillämplig. Eftersom brottet olaga hot, 4:5 brottsbalken (BrB), är universellt utgår 

jag ifrån den svenska rättsordningen. I framställningen kommer jag enbart att behandla 

brottet olaga hot och medverkan till olaga hot enligt 23:4-5 BrB. Framställningen 

kommer således inte att behandla brott som t.ex. förtal, förolämpning, uppvigling och 

ofredande. Tillsyns- och handlingsplikten enligt BBS-lagen kommer inte, mer än 

nödvändigt, att behandlas i uppsatsen då lagen inte omfattar meddelanden som utgör 

olaga hot. Vidare kommer jag inte att behandla några civilrättsliga aspekter, som 

skadestånd (kränkningsersättning) eller marknadsrättsliga frågor. Uppsatsen avser inte 

heller att behandla situationer som faller innanför yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) och 

tryckfrihetsförordningens (TF) tillämpningsområde, eftersom straffansvar regleras 

exklusivt i dessa lagar, enligt 1:3 TF och 1:4 YGL.  

 

Uppsatsen kommer främst att utreda de objektiva förutsättningarna för medverkanssvar, 

eftersom uppsåtsprövningen inte har någon avgörande betydelse för den övergripande 

frågan om administratörer kan begå medverkan till olaga hot. Vidare kommer jag inte 

att utreda ansvaret för tjänsteleverantörer, d.v.s. de som driver själva tjänsterna. 

Tillhandahållarna av sociala mediers ansvar kommer således inte att utredas i uppsatsen 

utan fokus ligger på de personer som administrerar en elektronisk anslagstavla genom 

dessa medier. Med det är det inte sagt att vissa delar av uppsatsen ändå har relevans för 

frågan om tjänsteleverantörer kan begå medverkan till olaga hot.  

 

Slutligen uppstår frågan vem som kan anses vara straffrättsligt och civilrättsligt ansvarig 

inom en organisation, för de gärningar som företas i organisationens namn.  Eftersom 

frågan beträffande det interna ansvaret inom en organisation skulle kunna utgöra ett 

uppsatsämne i sig, lämnas den utan närmare avseende i den fortsatta framställningen.  
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1.4 Metod, material och terminologi 

Som utgångspunkt har jag använt mig av två typfall som ligger till grund för den 

argumentation som jag för genom uppsatsen. Typfallen är tagna från verkliga händelser, 

även om jag lagt till en del omständigheter för att kunna göra en mer konkret analys.  

 

Jag har genomgående använt mig av en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin har studerats.10 Jareborgs doktrin har utgjort 

en grund för den medverkansmodell som jag valt att använda mig av. I den generella 

genomgången av gällande rätt har jag kunnat använda mig av rättskällor från den 

allmänna straffrätten. Dessa rättskällor tar emellertid ibland upp något föråldrade 

exempel, varför jag försökt att ge egna, lite mer moderna, exempel för att läsaren ska 

förstå de äldre rättskällornas relevans.  

 

Eftersom det inte finns några rättskällor som direkt berör medverkan till olaga hot har 

jag fått använda mig av material som behandlar snarlika ämnesområden. De 

uppmärksammade RH 2013:27 (The Pirate Bay-målet, härefter TPB) som rör 

medverkan till upphovsrättsintrång och NJA 2007 s. 805 I som rör medverkan till hets 

mot folkgrupp, har bidragit med bra argumentationsunderlag för några av de mer 

juridiskt komplicerade frågorna. Det går här att diskutera rättskällevärdet av TPB-

domen och de övriga rättsfall som jag använt mig av som inte prövats av Högsta 

domstolen (HD). Det ska här understrykas att hovrättens domskäl i RH 2013:27 är 

mycket ingående och väl genomarbetade dessutom har fallet inte heller kommit att 

prövas av HD. Beträffande de övriga hov- och tingsrättsavgöranden som används i 

uppsatsen så utgör de först och främst stöd för olika uppfattningar och synsätt som jag 

själv försökt att vidareutveckla. Slutligen har jag även använt mig av en del artiklar som 

förklarar, utvecklar och ifrågasätter en del av de resonemang som framgår av rättsfallen.  

Jag har valt att inte inkludera SOU 2016:7, integritet och straffskydd, i mitt material då 

denna uppsats i princip färdigställdes samtidigt som betänkandets publicering.  

                                              
10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 ff.  
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I framställningen använder jag ”sociala medier” som ett samlingsbegrepp för sociala 

nätverkstjänster, internetforum och bloggar. Begreppen ”tillhandahållare” och 

”administratör” används synonymt i de fallen tillhandahållaren också är administratör. 

Detta är t.ex. fallet då någon skapar en sida eller grupp på Facebook (FB).  En 

tillhandahållare kan emellertid också vara den som tillhandahåller en tjänst av något 

slag, likt FB eller Bredbandsbolaget. I nedanstående text betecknas dessa, i möjligaste 

mån, istället som tjänsteleverantörer. Slutligen kommer även begreppen ”offentliga 

chattforum” och ”elektroniska anslagstavlor” att till viss del behandlas synonymt, då 

offentliga chattforum i många fall utgör elektroniska anslagstavlor enligt den definition 

som framgår av 1 § BBS-lagen.  

 

1.5 Disposition 

Jag redogör inledningsvis, i kapitel 2, för de två typfall som ligger till grund för 

framställningen. Typfallen syftar dels till att väcka läsarens intresse, dels till att belysa 

de materiella problem som aktualiseras när bestämmelserna om olaga hot och 

medverkan tillämpas i en digital miljö. Tanken är att läsaren, redan från början, ska ha 

typfallen i åtanke under läsningens gång. Under kapitel 3 redogör jag för 

medverkansreglernas tillämpningsområde och struktur för att ge läsaren en 

övergripande bild över hur medverkansläran är uppbyggd och således den metod som 

används för att utreda medverkansansvar. Det ska här tilläggas att det aktuella upplägget 

leder till att upprepningar förekommer när jag senare går in på varje del av 

medverkansläran. Enligt min mening är dessa upprepningar oundvikliga för att läsaren 

ska kunna följa med i den materiella analysen. I kapitel 4-7 behandlas uppsatsens första 

frågeställning, d.v.s. huruvida medverkan till olaga hot är möjlig. I kapitel 4 applicerar 

jag reglerna om olaga hot på mina två typfall. Under kapitel 5 redogör jag närmare för 

gränsdragningen mellan ett tillåtet handlande och ett otillåtet främjande för att senare i 

kap 6 och 7 närmare utreda om de objektiva förutsättningarna för medverkansansvar är 

uppfyllda i respektive typfall. I kapitel 8 problematiserar jag de frågor som uppkommit 

under kapitel 4-7 i syfte att belysa vilka problem som måste diskuteras vidare för att 

beivra olaga hot i en digitaliserad miljö. Avslutningsvis presenterar jag mina 

sammanfattade slutsatser i kapitel 9. 
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2 Typfall 

2.1 Inledning 

Min primära frågeställning, som framgår ovan, syftar till att utreda om de som skapar 

och administrerar elektroniska anslagstavlor på sociala medier kan begå medverkan till 

olaga hot och i sådant fall under vilka omständigheter. Bloggar, internetforum eller 

sidor/grupper på FB är exempel på sådana elektroniska anslagstavlor eller offentliga 

chattforum. Även de kommentarsflöden som tillhandahålls via olika företags webbsidor 

är aktuella i sammanhanget. Aftonbladets kommentarsfält, som är kopplat till läsarnas 

FB-profiler, utgör ett exempel på en sådan webbsida. Således måste den som besöker 

webbsidan ha ett aktivt FB-konto för att kunna skriva något i kommentarsfältet. 

Gemensamt för de chattforum, som presenterats ovan, är att de inte använder sig av 

förhandsmoderering, vilket innebär att samtliga meddelanden publiceras direkt i 

kommentarsflödet utan att granskas. I den kommande framställningen har jag för 

enkelhetens skull valt att beskriva två typfall som utspelar sig på FB. Den främsta 

anledningen till detta är att FB uppfyller de ovan ställda kriterierna samt att dess 

konstruktion är mycket intressant ur ett medverkansperspektiv. Som övergripande 

ansvarssubjekt finns den ansvarige moderatorn för FB, men även enskilda FB-

användare har möjligheten att starta egna grupper eller sidor för sina egna ändamål. 

Fokus kommer främst läggas vid de enskilda användarnas ansvar i form av 

administratörer för de sidor eller grupper som de skapar. Även de följare eller 

medlemmar som aktivt kommenterar och sprider vidare information kan åläggas ansvar, 

vanligtvis som gärningsmän.  

  

Nedanstående typfall är konstruerade utifrån verkliga händelser som uppmärksammats 

i media. Genom att använda sökord, som ”alla vi som” och ”olaga hot över internet” 

fann jag två verkliga händelser som ligger till grund för mina två typfall. Typfallen är i 

princip oförändrade med undantag för de inblandade parternas namn och några uppgifter 

som inte riktigt framgick av de tidningsartiklar jag använde mig av. Läsaren bör notera 

att det första typfallet handlar om en FB-grupp, medan det andra gäller en FB-sida. 

Största skillnaden mellan en FB-grupp och en FB-sida är att FB ställer upp ytterligare 
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villkor vid skapandet av en FB-sida, särskilt om sidan är officiell för ett visst varumärke 

som i typfall II.   

 

2.2 Typfall I – ”Alla vi som vill att Zara dör” 

Zara går i gymnasiet. På fritiden kämpar hon för alla människors lika värde genom att 

blogga och twittra på nätet. Ola, som går på samma skola, har tröttnat på allt som har 

med Zara och hennes ”korkade” åsikter att göra. Han väljer därför att starta en öppen11 

FB-grupp med namnet ”Alla vi som vill att Zara dör”. I gruppbeskrivningen skriver han 

”Detta är en grupp för alla er som vill se Zara död – Sveriges fulaste tjej, både på insidan 

och på utsidan”. Ola bjuder in alla han känner och snart har hundratals personer gått 

med i gruppen, varav några börjat skriva hotfulla och kränkande inlägg i stil med ”Ska 

sätta ett skott i pannan på den jävla apan” eller ”Ser jag henne i verkligheten så ska jag 

våldta henne”. I gruppen har även någon länkat till ett evenemang där tid, datum och 

plats för hennes död framgår. Zara, som både blir mycket rädd och ledsen när hon några 

veckor senare upptäcker FB-gruppen, tar kontakt med Ola, FB och polisen. Ola väljer 

att inte vidta några åtgärder och fortsätter att bjuda in folk till gruppen. Den ansvariga 

för FB menar att Zara måste anmäla gärningsmännen bakom kommentarerna om hon 

ska lyckas få upprättelse. Polisen uppger att de ska göra vad de kan, men att Zara inte 

ska hoppas på för mycket.  

 

2.3 Typfall II – H&M:s kommentarsfält 

När Sonja går in i på H&M ser hon att butikens sortiment innehåller en t-shirt med en 

tryckt bild av en dömd sexualbrottsling på framsidan.  Sonja väljer att gå in på företagets 

FB-sida och ifrågasätta varför företaget valt att använda ett sådant motiv på sina tröjor. 

I kommentarfältet skriver hon något i stil med ” Igår spatserade jag in på H&M och 

upptäckte att ni säljer en t-shirt med ett tryckt motiv av en dömd våldtäktsman och 

marknadsför det som något coolt. Hade en T-shirt med bild av Hagamannen varit lika 

okej?”. När Sonja efter några timmar tar upp sin mobil ser hon till sin förvåning att sidan 

närmast exploderat med hundratals kränkande och hotfulla kommentarer som: ”Äckel, 

                                              
11 Till skillnad från en sluten FB-grupp är det fritt för vem som helst att ansluta sig till den. Vidare kan vänner till 

någon som kommenterar i gruppen, se inlägget och namnet på gruppen.  



 13  

 

ta självmord”, ”Snälla skjut dig själv”, ”Käften, jag hoppas du blir våldtagen”. Bl.a. 

skriver några att Sonja ska våldtas, hängas, stenas och dränkas. En person tycker att det 

”skjuts för lite människor i Sverige”. Ett tag ligger även Sonjas adress helt öppet på 

sidan. Sonja blir både uppskakad och rädd och bestämmer sig för att kontakta polisen 

och H&M. Klädföretaget vidtar dock inga åtgärder för att begränsa det som händer på 

sidan. Inte heller avlägsnas några meddelanden efter önskemål från Sonja, utan först när 

frågan blivit föremål för TV-programmet Uppdrag granskning börjar H&M rensa upp i 

kommentarsfältet. Polisen uppger att de ska göra vad de kan, men att Sonja inte ska 

hoppas på för mycket.  
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3 Medverkanslärans tillämpningsområde och struktur 

Här avser jag att redogöra för medverkansreglernas tillämpningsområde och struktur för 

att ge läsaren en övergripande bild över hur medverkansläran är uppbyggd och således 

på den metod som används för att utreda medverkansansvar i de två typfallen.  

 

I brottsbalken och specialstraffrättslagstiftningen beskrivs vanligtvis en gärning utförd 

av en person. Det är emellertid inte ovanligt att brott kommer till stånd genom 

samverkan av flera personer.12 Det skulle därmed framstå som konstlat att begränsa 

ansvaret till den person som uttryckligen uppfyller rekvisiten i brottsbestämmelserna 

och således låta den egentliga upphovsmannen eller den som främjar brottet går fri.13  

 

Av 23:4 BrB framgår att ansvar för medverkan gäller för samtliga brottsbalksbrott 

inklusive de straffbud i specialstraffrättslagstiftningen där fängelse är föreskrivet i 

straffskalan. Rena bötesbrott i specialstraffrättslagstiftningen omfattas därmed inte om 

det inte är särskilt föreskrivet i den aktuella bestämmelsen. I 23:4 st. 4 framgår att 

undantag från den generella tillämpningen ska göras om det är särskilt föreskrivet. 

Undantagen behöver inte framgå explicit utan det räcker med att de följer indirekt av 

lagbestämmelser eller utifrån uttalanden i lagmotiv.14 Av 23:5 BrB framgår att 

straffrihet eller strafflindring är möjlig i vissa fall då någon på ett otillbörligt sätt har 

förmåtts att medverka till brott eller då någon endast medverkat i mindre mån.  

 

För att medverkansansvaret överhuvudtaget ska aktualiseras måste en, objektivt sett, 

otillåten gärning ha företagits. Medverkansansvaret är inte accessoriskt i förhållande till 

att gärningsmannen begått brott, utan samtliga personer ansvarar självständigt för sina 

gärningar. Det hade varit anmärkningsvärt om en person som främjat en otillåten 

gärning inte kunnat ådömas medverkansansvar eftersom huvudgärningsmannens uppsåt 

brister.15 Vidare omfattar medverkansansvaret även osjälvständiga brottsformer som 

försök, förberedelse och stämpling, förutom i de fall där det finns ett uttryckligt 

                                              
12 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 424.  
13 A.a. s. 424. 
14 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 398. 
15 SOU 1944:69 s. 89 f.  
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undantag för den aktuella bestämmelsen.16 Även medverkan till medverkan är möjlig, 

vilket också har aktualiseras i två uppmärksammade domar gällande internet-

leverantörers ansvar för medverkan till upphovsrättsintrång.17 Asp framhåller emellertid 

att det i praktiken sällan blir aktuellt att dra ut medverkanskedjan särskilt långt.18 Ibland 

beror det på de begränsningar som följer av kravet på gärningsculpa. En annan 

förklaring kan vara att medverkansbrott inte beivras, i den omfattning som vore möjligt, 

eftersom polisens utredningsarbete ofta koncentreras på huvudgärnings-männen.19  

 

Enligt 23:4 st. 1 BrB ska ansvar ådömas, inte bara den som utfört gärningen utan även 

annan som främjat denna med råd eller dåd. Här skiljs mellan den som utfört gärningen 

och den som främjat gärningen. Jareborg framhåller att det inte finns något naturligt 

gärningsmannaskap i den meningen att den som fysiskt utfört gärningen alltid är den 

som bedöms vara gärningsman. Den som förmår en person att stjäla kan anses ha främjat 

gärningen, men denne kan också vara gärningsman om personen som utfört gärningen 

endast utgjort ett för gärningsmannen användbart verktyg eller redskap.20  

 

I 23:4 st. 2 BrB framgår att 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. 

Paragrafens andra stycke tar således upp tre olika kategorier av medverkanden: 

(med)gärningsman, anstiftare och medhjälpare. Som medgärningsmän döms de som 

tillsammans – men inte självständigt – uppfyller rekvisiten i ett straffbud. Reglerna utgör 

en utsträckning av gärningsmannaansvaret i första stycket och syftar bl.a. till att omfatta 

situationer där det är svårt att fastställa vem av de iblandade som gjort vad, vilket ofta 

är fallet vid t.ex. en gruppmisshandel. Ansvar förutsätter att de iblandade främjat 

varandras handlingar och att de har erforderligt uppsåt till att så är fallet.21 Det räcker 

inte med att en person, oberoende av de andra, utför en del av den otillåtna gärningen 

                                              
16 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 398. 
17 Stockholms tingsrätts dom den 27 november 2015 i mål B 15142-14 (Bredbandsbolaget) samt RH 2013:27 

(TPB). 
18 Asp, Från tanke till gärning, s. 227 ff.  
19 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 398.  
20 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 433.  
21 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 246.  
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medan någon annan utför en annan del utan inflytande av den första, och vice versa. 22 

Låt säga att en person förstör en fönsterruta till en villa, och en annan person, helt 

oberoende av den första personen, tar tillfället i akt och kryper in genom den trasiga 

rutan med syfte att stjäla. Personen som förstör fönsterrutan kan, rent objektivt anses ha 

främjat stölden, men antagligen föreligger inte erforderligt uppsåt för att han ska kunna 

dömas som medgärningsman i detta exempel.  

 

För anstiftan döms den som förmår någon annan att utföra en otillåten gärning, men som 

inte kan klassificeras som medgärningsman. Att ”förmå” någon att utföra en handling, 

är detsamma som att genom psykisk påverkan orsaka den andres gärning.23 Det måste 

således föreligga psykisk kausalitet mellan anstiftanshandlingen och utförandet av 

gärningen. Det är emellertid inget krav att anstiftaren övervinner något motstånd från 

gärningsmannens sida.24 Enligt Strahl räcker det med att främjandet endast förstärker 

eller vidmakthåller gärningsmannens beslut att företa gärningen.25 Rent ordalydelse-

mässigt indikerar ordet ”förmå” att det rör sig om en aktiv handling, men rent teoretiskt 

går det också att påverka en persons handlande genom underlåtenhet. Som medhjälpare 

döms den person som främjar en otillåten gärning, men som varken kan klassificeras 

som medgärningsman eller anstiftare. Främjandet kan vara av både psykisk och fysisk 

karaktär. Det förra kan t.ex. bestå av uppmuntran eller stöd, medan det senare kan bestå 

av skjuts till eller från brottsplatsen, upplåtande av egendom eller utlånande av en lokal 

som används vid brott.26 Ifråga om fysisk medhjälp genom underlåtenhet gäller samma 

regler som vid oäkta underlåtenhetsbrott, då det i Sverige inte finns någon generell 

skyldighet att ingripa vid andras brott. 

 

Slutligen framgår det av 23:4 st. 3 att varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller 

den oaktsamhet som ligger honom till last. Dessa omständigheter – d.v.s. personens 

uppsåt – är av subjektiv betydelse. Den medverkandes uppsåt har inte någon inverkan 

                                              
22 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 401 f. 
23 Holmqvist m.fl., Brottsbalken: en kommentar, avsnitt 23:4 s. 5. 
24 SOU 1996:185 s. 192. 
25 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 280.  
26 Holmqvist m.fl., Brottsbalken: en kommentar, avsnitt 23:4 s. 5.  
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på de övriga inblandade, utan kan endast läggas den enskilde personen till last. För 

ansvar fordras att den medverkande har uppsåt till både de otillåtna huvudgärningarna 

och till att medverkansgärningen främjat dessa. Faller uppsåtet i något led, kan personen 

inte dömas till ansvar för medverkan.  

 

Vilken form av subjektiv insikt som krävs beror på den aktuella brottsbestämmelsen. 

För att dömas för olaga hot krävs uppsåt, vilket förutsätter att de som medverkar därtill 

också måste ha uppsåt för att ansvar ska bli aktuellt. Det räcker således med att den 

medverkande uppfyller kraven för uppsåtets nedersta gräns, d.v.s. likgiltighetsuppsåt.  I 

TPB-målet konstaterade emellertid hovrätten att den som indirekt medverkar (d.v.s. 

medverkan till medverkan), genom att t.ex. tillhandahålla internet till en internetsida 

åtminstone behöver ha insiktsuppsåt för att kunna dömas till ansvar.27 Det går därmed 

att diskutera om det även skulle gälla tjänsteleverantörer som FB. Nicander framhåller 

emellertid att reglerna om gärningsculpa och social adekvans torde utgöra en tillräcklig 

avgränsning av det straffbara området.28  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
27 RH 2013:27, hovrättens domskäl s. 10. 
28 Se vidare Nicander, SvJT 2012 s. 265. 
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4 Medverkansobjektet 

4.1 Inledning 

Som framgår ovan förutsätter ansvar för medverkan att det finns en otillåten gärning att 

främja. Med gärning avses en handling eller underlåtenhet och inte en specifik 

gärningstyp.29 Gärningen är otillåten om den uppfyller de objektiva kriterierna för 

brottsbegreppet: Den måste falla in under en brottsbestämmelse, den måste uppfylla de 

grundläggande kraven för gärningsculpa och den får inte anses vara rättfärdigad – 

genom att det föreligger rättfärdigande omständigheter som t.ex. nödvärn, nöd eller 

social adekvans. Dessa omständigheter är av generell (eller objektiv) betydelse och 

skapar således den ram för vad som går att medverka till.30 Den fastställda ramen brukar 

i doktrin benämnas som medverkansobjektet. Medverkansobjektet innefattar alla de 

otillåtna gärningar som gärningsmannen har begått även om de, i ett senare skede, 

kommer att sållas bort p.g.a. brottskonkurrens. Omständigheter av personlig (eller 

subjektiv) betydelse, såsom gärningsmannens uppsåt och oaktsamhet, har ingen 

inverkan på de övriga inblandade förutom i de fall där straffbestämmelsen innehåller ett 

överskjutande uppsåtsrekvisit som t.ex. tillägnelseuppsåt vid stöld. Det överskjutande 

uppsåtet (tillägnelseuppsåtet) måste fastställas på den objektiva sidan för att medverkan 

till stöld ska vara möjlig.  Kan inte tillägnelseuppsåtet fastställas, kan t.ex. medverkan 

till egenmäktigt förfarande bli aktuellt.  

 

Följande exempel illustrerar hur ett medverkansobjekt kan konstrueras. Om A genom 

knivhot förmår B att utföra en handling som innebär ekonomisk vinning för A samt 

skada för B, så omfattar medverkansobjektet otillåtna gärningar i form av olaga hot 4:5 

BrB, olaga tvång 4:4, rån 8:5, grovt rån 8:6 samt utpressning 9:4. I de fall då det är 

många iblandade, kan medverkansobjektet bli mycket omfattande.31 Den främsta 

anledningen till att samtliga otillåtna gärningar tas med är för att medverkansansvaret är 

självständigt i förhållande till de övriga inblandade. Med andra ord kan den som främjar 

en gärning dömas för medverkan till ett annat brott än det som gärningsmannen slutligen 

                                              
29 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 435.  
30 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 245.  
31 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 403 f. 
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döms för. Medverkanden kanske endast har uppsåt till att främja rån av normalgraden 

medan gärningsmannen döms för grovt rån.32 Uppsatsen har främst avgränsats till att 

behandla medverkan till olaga hot, vilket däremot inte behöver betyda att medverkans-

objektet inte också kan komma att innefatta andra otillåtna gärningar.  

 

4.2 Olaga hot 

Jag kommer under denna rubrik utreda om det i de två typfallen föreligger några otillåtna 

gärningar som det går att medverka till. Fokus kommer huvudsakligen att läggas på 

bestämmelsen om olaga hot.  

 

Av 4:5 st. 1 BrB framgår att ”den som lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med 

brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för 

egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot”. Enligt st. 2 

kan hotet rubriceras som grovt. För att hotet ska klassificeras som grovt krävs att den 

hotade känner en akut rädsla för att bli utsatt för en mycket allvarlig våldshandling, 

vilket kan vara fallet då vapen eller andra tillhyggen används vid tillfället för hotet.33 I 

enlighet med de övriga paragraferna i 4 kap. BrB syftar bestämmelsen till att skydda den 

enskilde individens frid och handlingsfrihet.34 Försök, förberedelse och stämpling till 

olaga hot är inte kriminaliserat, vilket utläses motsatsvis av 4:10 BrB.  

 

Det är endast hot om en brottslig gärning som träffas av paragrafen. Det krävs med andra 

ord att det är fråga om en gärning som är kriminaliserad enligt svensk lag, t.ex. hot om 

våldtäkt, 6:1 BrB, mord 3:1, eller misshandel, 3:5. Att endast uttrycka en vilja att någon 

ska utsättas för brott utgör inte i sig ett hot om brottslig gärning. Själva skapandet av 

FB-gruppen med namnet ”alla vi som vill att Zara dör” i typfall I, borde därför inte 

kunna utgöra ett hot om brottslig gärning. En annan bedömning kan göras beträffande 

de kommentarer som publicerades i gruppen. Att skriva ut att hen tänker sätta ett skott i 

pannan eller våldta Zara utgör hot om mord respektive våldtäkt. Att skapa eller länka ett 

                                              
32 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 436 f. 
33 Prop. 1992/93:141 s. 189.  
34 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 61.  
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evenemang där datum, tid och plats för personens död framgår, borde också utgöra ett 

hot om mord. Det skulle emellertid också kunna utgöra stämpling till mord enligt 23:2 

st. 2-3 och 3:11 BrB då personen söker anstifta annan att utföra gärningen eller 

uppvigling, enligt 16:5 BrB. Vidare är det inte brottsligt att, som i typfall II, hoppas på 

att någon annan dränker sig själv eller begår självmord. Däremot kan ett uttalande om 

att ”det skjuts för lite folk i Sverige”, i och för sig, utgöra ett förtäckt hot om Sonja 

uppfattade det som ett hot.35 Enligt min mening är uttalandet alldeles för generellt och 

opreciserat för att Zara ska ha uppfattat det som ett hot om att bli skjuten. Uttrycket får 

snarare ses som en personlig åsikt som faller utanför 4:5 BrB.  

 

Av typfall II framgår vidare att någon skrivit ut Sonjas hemadress på sidan. Ett inlägg 

som enbart innehåller en hemadress kan, sett för sig, inte tolkas som ett hot. Om 

personen däremot också skriver ”jag vet var du bor” kan bedömningen bli en annan. 

Den avgörande frågan är således om meddelandet satts i en sådan kontext att det kan 

uppfattas som ett implicit hot. Att vara iklädd en jacka från ett ökänt motorcykelgäng 

samtidigt som man uppträder hotfullt har bedömts kunna utgöra ett förtäckt hot.36 Att se 

sin adress utskriven, bland andra hotfulla och kränkande meddelanden, kan i Zaras ögon 

uppfattas som ett hot. Att den brottsliga gärningen inte framgår uttryckligen spelar ingen 

roll då publicerandet av hemadress antyder att hon åtminstone riskerar att komma att bli 

ofredad eller misshandlad. Publicerandet av Sonjas hemadress skulle också kunna ses 

som anstiftan till ofredande om Sonja fått utstå hembesök eller andra handlingar som 

skulle kunna utgöra ofredande enligt 4:7 BrB.37 Även stämpling och uppvigling till brott 

kan aktualiseras. Dock inte stämpling till olaga hot, jfr 4:10 BrB e contrario. 

 

Vidare krävs det att hotet kommit till den hotades kännedom för att brottet ska anses 

fullbordat. Det räcker här med att den hotade nåtts av hotet genom förmedling av en 

tredje person.38 Eftersom försök, förberedelse och stämpling till olaga hot inte är 

                                              
35 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 61. 
36 RH 2004:70. 
37 Södra Roslags tingsrätts dom den 1 oktober 2003 i mål B 2614-03.  
38 Se vidare Svea hovrätts dom den 14 december 2012 i mål B 153-12 där hovrätten konstaterade att den som 

själv publicerar ett hot på en offentlig internetsida (Twitter), har att räkna med att hoten kommer till den hotades 

kännedom.   
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kriminaliserat krävs det att hoten fullbordas för att medverkan överhuvudtaget kan bli 

aktuellt. Det råder ingen tvekan om att hoten kommit till Zaras och Sonjas kännedom. 

Däremot kan det noteras att fullbordanstidpunkten skiljer sig åt i de båda typfallen då 

Zara (till skillnad från Sonja) först nås av hoten efter några veckor. 

 

Vidare ska hotet vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan vilket innebär att en 

bedömning ska göras utifrån den hotade personens synvinkel för om det ifrågavarande 

hotet normalt sett är av en sådan karaktär att det duger för att inge en sådan fruktan hos 

den hotade personen. I förarbetena till brottsbalken framgår att hotet ska ske på ett sådant 

sätt eller under sådana omständigheter att det finns anledning att befara att det ska 

verkställas.39  Det har emellertid ingen betydelse om gärningsmannen verkligen hade 

för avsikt att fullfölja hotet.40 Det krävs inte heller att den hotade personen blev rädd i 

det konkreta fallet, även om personens sinnesstämning i samband med hotet har viss 

betydelse.41 Om den hotade personen inte ansåg att hotet var allvarligt menat eller om 

personen är likgiltig i förhållande till om hotet förverkligas, så utgör inte hotet en sådan 

fridskränkning som bestämmelsen avser att skydda mot.42 Enligt propositionen ska hotet 

avse våld på person som inte framstår som helt lindrigt eller åstadkommande av annan 

skada på person eller egendom som skulle medföra lidande, kännbar förlust eller 

betydande olägenhet för den som drabbas därav.43 Ett hot om misshandel som är ringa, 

borde typiskt sett inte inge en sådan allvarlig fruktan som paragrafen tar sikte på.44  

 

De ovan citerade hoten kan inte klassificeras som annat än hot av mycket allvarlig grad. 

Vidare har Zara och Sonja uppfattat hoten som allvarligt menade eftersom båda valt att, 

till följd av de hotfulla inläggen, polisanmäla händelserna. Hoten har således varit 

ägnade att framkalla allvarlig fruktan.  

 

                                              
39 Prop. 1962:10 s. B 108.  
40 Prop. 1992/93:141 s. 30.  
41 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 62.  
42 Prop. 1962:10 s. B 108. 
43 A.prop. s. B 108. 
44 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 61. 
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I propositionen till brottsbalken framgår att lagbestämmelsen om olaga hot medför en 

möjlighet att ingripa mot personer, som genom hot ger anledning att befara framtida 

våldshandlingar.45 Däremot ska inte möjligheten till att ingripa på ett sådant tidigt 

stadium överskattas, då de som hotar om de grövre våldsbrotten – enligt propositionen 

– oftast är alkoholister eller personer som är i behov av vård på grund av psykisk 

abnormitet.46 Enligt mig förefaller det ovannämnda påståendet väsentligt föråldrat, med 

tanke på den frispråkighet som uppkommit i samband med internets uppkomst. Det går, 

enligt mig, inte att generalisera vilka typer av människor som begår olaga hot över 

internet. Därför kan det ifrågasättas om det tidigare förhållningssättet bör tillmätas 

någon betydelse. Även om det nuförtiden förekommer ett mycket hårdare språk över 

internet, så är det särskilt viktigt att hot om grövre brottslighet såsom misshandel, 

våldtäkt och mord inte bagatelliseras. Dessutom har den person som skriver ett 

meddelande, efter att meddelandet publicerats, begränsade möjligheter att påverka 

meddelandets fortsatta spridning.47 När ett meddelanden väl publicerats står det fritt för 

vem som helst att dela och sprida det vidare. Spridningen av en annans meddelanden 

kan innebära att de objektiva kriterierna för brott anses vara uppfyllda.48 Det ska 

emellertid understrykas att den ursprungliga upphovsmannen till meddelandet inte 

befrias från ansvar. Vidare kan ett relativt harmlöst meddelande, efter att andra personer 

instämmer och kommenterar, få en helt annan innebörd och slagkraft än vad som initialt 

var menat. Som framgår ovan kan en vag antydning uppfattas som ett förtäckt hot då det 

sätts i en hotfull kontext. 

 

Slutligen bör det framhållas att brottsbestämmelsen olaga hot utformades långt innan 

internets tillkomst. Paragrafen är generellt utformad, vilket medför att åtskillnad inte 

görs mellan de hot som företas i den reella världen och de som företas i den virtuella 

världen. Däremot uppkommer det en del intressanta frågor i samband med hot som yttras 

via sociala medier, chattforum eller i kommentarsfält på hemsidor. I den virtuella 

världen är det enkelt, och därmed vanligt förekommande att personer använder ett alias 

                                              
45 Prop. 1962:10 s. B 109. 
46 A.prop. s. B 109. 
47 Dir. 2014:74 s. 14.  
48 Jfr HD:s domskäl i NJA 2007 s. 805 II.  
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istället för sin riktiga identitet. I många fall medför användandet av ett alias 

identifikationsproblem i de fall personen begår brottsliga gärningar över internet. Ur ett 

samhällsperspektiv finns det visserligen positiva sidor med att tillåta användandet av 

alias. Att kunna vara anonym bidrar bl.a. till att fler vågar yttra sina åsikter, vilket är en 

av demokratins viktigaste rättigheter. Baksidan är att en del personer anser det riskfritt 

att även förolämpa, förtala och hota människor utan att råka ut för repressalier. Att de 

specifika gärningsmännen inte kan identifieras utesluter inte medverkansansvaret, utan 

det viktiga är att det har begåtts en otillåten gärning som det går att medverka till.49 

 

Sammanfattningsvis innefattar medverkansobjektet gärningar som rent objektivt 

uppfyller kraven för olaga hot, medverkan till olaga hot, anstiftan till ofredande, 

stämpling till mord, stämpling till våldtäkt (grovt brott) och slutligt uppvigling. 

Eftersom uppsatsen avgränsas till att endast behandla olaga hot, så kommer de 

potentiella medverkansgärningarna endast att prövas gentemot olaga hot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
49 RH 2013:27, hovrättens domskäl s. 3.  
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5 Medverkansgärningarna 

5.1 Generellt om främjande 

Syftet med kapitel 5 är att ge läsaren en bild av hur gällande rätt ser ut, d.v.s. vilka 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att den medverkandes handling ska 

klassificeras som en otillåten medverkansgärning. Tanken är kapitel 5 ska ligga till 

grund för den konkreta prövning av typfallen som görs under kapitel 6 och 7. I det 

närmaste avser jag att redogöra för vad som utgör ett främjande.  

 

Enligt 23:4 st. 1 BrB, ska inte bara den som utfört gärningen, utan även annan som 

främjat denna med råd eller dåd, dömas för brott. Uttrycket ”råd eller dåd” har sitt 

ursprung i paragrafens tidigare ordalydelse och innefattar alla slag av intellektuell och 

fysisk verksamhet.50 Att ett främjande ska ha företagits genom någon form av 

intellektuell eller fysisk verksamhet är inget högt ställt krav. Däremot borde inte enbart 

fysisk närvaro kunna klassificeras som råd eller dåd.  

 

Vidare krävs det att medverkanden, genom rådet eller dådet, främjat gärningen. Av 

förarbetena till medverkanskansbestämmelserna framgår att begreppet ska förstås i vid 

mening. Främjandet behöver såldes inte vara en betingelse för den brottsliga gärningens 

tillkomst.51 Att bistå någon med bärhjälp vid en stöld utgör ett främjande oavsett om 

huvudgärningsmannen hade klarat av att bära ut stöldgodset alldeles själv. Samma sak 

gäller om någon håller vakt vid ett inbrott, oavsett om vakthållningen visar sig behövlig 

eller inte och oavsett om den eller de andra fäst sådan vikt vid att någon stod på vakt att 

de inte annars hade vågat utföra stölden.52 Det väsentliga är alltså inte att främjandet har 

utgjort en avgörande orsak till den brottsliga effekten, utan snarare att främjandet övat 

inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning, om än bara genom att 

styrka de andra i deras brottsliga beslut.53 ”I princip räcker det således med att 

vederbörande har deltagit i den rättsstridiga gärningens förberedande eller 

                                              
50 Carlén, Kommentar öfver Strafflagen, s. 55.  
51 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 406. 
52 SOU 1944:69 s. 91.  
53 A.a. s. 91. 
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genomförande, och bidraget kan vara tämligen obetydligt”.54 Att t.ex. hålla en rock åt 

den som begår rån bedömdes i NJA 1963 s. 574 som medhjälp till misshandel då den 

medverkandes uppsåt inte täckte tillgreppet, men i varje fall misshandeln som föregick 

tillgreppet. Anledningen till att ett främjande kan anses föreligga, trots att deltagandet 

inte inneburit någon hjälp av betydelse, torde vara att deltagarens närvaro har haft 

psykisk inverkan på de andra inblandade. Vederbörande har således ”styrkt annan i hans 

uppsåt”.55 Leijonhufvud & Wennberg ifrågasätter emellertid om utgången hade blivit 

densamma om den som höll rocken inte hade varit bekant med huvudgärningsmannen.56   

 

Strahl framhåller att medverkansgärningen, objektivt sett, har främjat huvudgärningen, 

om man kan säga att medverkansgärningen ingår i den beskrivning som man kan göra 

av den händelse som blev ett brott.57 På så vis inkluderas även ett främjande som inte är 

till direkt nytta för den med vilken medverkan sker. Den som räcker en tjuv ett dåligt 

redskap, så att denna efter att ha försökt bryta upp ett lås blir tvungen att använda ett 

annat redskap, har främjat inbrottsstölden så som den blev.58 Även dåliga eller rent av, 

för brottets fullbordan, skadliga råd torde utgöra främjanden i enlighet med föregående 

exempel.59 Däremot föreligger inte ett främjande om gärningen varken fysiskt eller 

psykiskt har övat inflytande på brottets tillkomst.60 Så är t.ex. fallet om någon håller vakt 

utan gärningsmannens vetskap och vakthållningen dessutom visade sig obehövlig.61 

Den som redan bestämt sig för att begå brott, när anstiftaren träder in i bilden, har inte 

heller förmåtts till utförandet.62 Det krävs en konkret bedömning av om ett främjande 

skett i varje enskilt fall. Att således konstatera att gärningen ”kan” eller ”har kunnat” 

medföra en sådan påverkan som är ett främjande är inte tillräckligt.63  

 

                                              
54 Jfr Jareborgs tolkning av NJA 2006 s. 577 i Asp, m.fl., Kriminalrätten grunder, s. 438. 
55 Jfr rådhusrättens, (tingsrätten) domskäl i NJA 1963 s. 574. HD fastställde i målet rådhusrättens domslut.  
56 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 134.  
57 Strahl, Orsaksrekvisitet i straffrätten, s. 290 ff. 
58 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 252.  
59 A.a. s. 253.  
60 SOU 1944:69 s. 91. 
61 A.a. s. 91, se även NJA 1984 s. 922.  
62 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 133.  
63 Hoflund, Medverkan till brott, s. 53.  
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Det är svårt att göra en tydlig gränsdragning ifråga om vilken medverkansform som blir 

aktuell i varje fall. Anstiftan kan t.ex. vara svår att skilja från medhjälp, då den senare 

kan vara psykisk likväl som fysisk.64 Även gränsen mellan straffbar medhjälp och 

straffrihet är vag. Detta är sannolikt en oundviklig följd av att medverkansvaret inte 

kräver att samtliga rekvisit i brottsbeskrivningen måste vara uppfyllda.65 När det 

kommer till medhjälp till följd av psykisk påverkan torde det fordras, att 

medverkansgärningen, ofta ord, uppfattades av den andre som en uppmuntran eller 

åtminstone som en hjälp som den medverkande ville ge.66 Samma sak gäller för råd, om 

rådet t.ex. inte följdes så kan det ändå uppfattas som psykisk medhjälp genom 

uppmuntran.67 

 

Medverkansgärningen behöver inte främja brottet från medverkansobjektets början till 

slut. Främjandet kan således äga rum före och samtidigt med medverkansobjektet, men 

i princip inte efter det att det har avslutats.68 Jareborg menar att det, vid andra brott än 

perdurerande brott, bör krävas att medverkansgärningen äger rum i omedelbar 

anslutning till brottets fullbordan.69 Ett perdurerande brott, t.ex. olaga frihetsberövande, 

fullbordas när personen berövas sin frihet och avslutas när personen sedan återfår sin 

frihet.70 Andra brottstyper brukar emellertid avslutas samtidigt som brottet fullbordas.  

 

I NJA 2009 s. 3 konstaterade HD att ett brottsligt förehavande i vissa fall kan fortgå 

även en viss tid efter det att brottet fullbordats. En stöld fullbordas vanligtvis när tjuven 

tar stöldgodset, däremot behöver stölden nödvändigtvis inte anses vara avslutad förrän 

tjuven lämnat brottsplatsen. Medhjälp till stöld kan således aktualiseras även efter det 

att tjuven tillgriper stöldgodset fram tills att tjuven lämnar brottsplatsen med 

stöldgodset. Därefter kan befattning med stöldgodset klassificeras som häleri.71 I 2009 

års fall kom domstolen fram till att medverkan till bokföringsbrott inte kunde 

                                              
64 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 246.  
65 A.a. s. 280. 
66 A.a. s. 280 f.  
67 A.a. s. 281.  
68 NJA 2007 s. 805 I.  
69 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 407 f. 
70 A.a. s. 407.  
71 Holmqvist m.fl., Brottsbalken: en kommentar, BrB 23:4 s. 8. 
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aktualiseras, då brottet avslutades vid tidpunkten för dess fullbordan. En bedömning får 

således göras i varje enskilt fall, utifrån den aktuella brottsbestämmelsen och dess 

förarbeten.  

 

Som framgår ovan fullbordas olaga hot när hoten kommer till den hotades kännedom. 

När ett hot t.ex. förmedlas genom ett brev avslutas det i samband med att den hotade 

läser brevet. Däremot kan det diskuteras om ett hot som sker personligen (på plats) även 

pågår en stund efter det att det fullbordats. En eventuell inblandning under ett pågående 

hot, skulle således kunna bedömas som medhjälp. Det kan i sammanhanget ifrågasättas 

om inte hot som publiceras på FB på många sätt skiljer sig ifrån de ”typiska” fallen av 

hot som behandlas i litteraturen och förarbetena. När hotet väl publicerats över nätet kan 

det delas och således bli synligt för den hotade om och om igen. För den hotade kan det 

då upplevas som att bli hotad flera gånger eller till och med som att hotet till viss del är 

överhängande till dess att en upprensning görs.  

 

5.2 Främjande genom underlåtenhet 

Ovan har ett ”dåd” diskuterats i relation till ett aktivt handlande. Det finns emellertid 

inget hinder mot att även en underlåtenhet kan utgör ett dåd.72 Anstiftan, som innebär 

psykisk påverkan, kan likväl begås genom underlåtenhet. En underlåtenhet att framhålla 

en viss uppgift kan påverka någon psykiskt genom att vilseleda denne, vilket ofta 

aktualiseras vid bedrägeribrott.73 Så kan t.ex. vara fallet när någon vid ett köp underlåter 

att framhålla vissa väsentliga brister i varan, vilket gör att köparen erlägger ett pris som 

motsvarar värdet av en felfri produkt. Vidare går det att begå medhjälp genom 

underlåtenhet som rent psykiskt orsakar en viss följd. Med andra ord kan 

underlåtenheten att påpeka oriktigheten eller felaktigheten i ett visst handlande, 

uppfattas som en uppmuntran därtill.74 Om en körskollärare underlåter att ingripa vid ett 

fel i elevens körsätt, så kan eleven uppfatta det som en uppmuntran till att fortsätta köra 

på samma sätt i fortsättningen. Enligt samma teori skulle en underlåtenhet att ta bort ett 

                                              
72 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 421.  
73 A.a. s. 421 f.  
74 A.a. s. 422. 
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kontroversiellt meddelande på en FB-sida, kunna ses som att sidans ägare uppmuntrar 

till eller i varje fall stödjer innehållet i meddelandena.    

 

När det istället rör sig om en underlåtenhet vid fysiskt orsakande, krävs det att 

underlåtenheten var relevant i förhållande till den inträffade följden.75 Dessutom krävs 

det att medverkanden innehar en s.k. garantställning eller som det ofta uttrycks ”en 

särskild anledning att handla”.76 Strahls uppfattning är att kravet på garantställning 

skulle kunna ses som ett oskrivet brottsrekvisit.77 Idag är det emellertid vanligare att 

utläsa garantställningen utifrån en tolkning av straffbudet.78 Exakt hur garantläran är 

beskaffad är inte helt säkert, då den inte uttryckligen framgår av lagtexten. 79 Svaret kan 

förefalla olika beroende på vilken brottstyp som är för handen. Generellt sett ställs i 

doktrin upp två olika typer av garantställningar, nämligen övervaknings- respektive 

skyddsgarant. Den förra innebär att personen har skyldighet att avvärja fara som 

härstammar från en viss farokälla (ett djur eller en maskin), medan den senare innebär 

att personen måste skydda en viss person eller objekt (t.ex. föräldrars ansvar att skydda 

sina barn från skada).80 Även ansvar för en persons eget föregående handlande kan i 

vissa fall bli aktuellt, vilket i sådana fall både kan innefatta en plikt att skydd och 

övervaka.81 För ansvar torde krävas att det går att ange på vilket sätt den medverkande 

skulle ha avvärjt följden samt att orsakandet av följden genom underlåtenhet, anses lika 

klandervärt som att orsaka samma följd genom ett aktivt handlande.82 

  

5.3 Gärningsculpa och social adekvans  

Det räcker inte enbart med att konstatera att medverkansgärningen har främjat den 

otillåtna huvudgärningen, utan handlandet måste också bedömas vara otillåtet utifrån 

principerna om gärningsculpa och social adekvans.83 Exakt hur gärnings-

                                              
75 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 315.  
76 Holmqvist m.fl., Brottsbalken: en kommentar, BrB 23:4 s. 8, Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 183 f. 
77 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 313. 
78 Jfr SOU 1988:7 s. 135. 
79 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 320. 
80 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 186.  
81 Jfr, Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 112.  
82 Holmqvist m.fl., Brottsbalken: en kommentar, BrB 23:4 s. 8, Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 

321.  
83 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 61 f. och s. 254. 
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culpabedömningen och social adekvans förhåller sig till varandra, är inte helt klart i 

praktiken även om de har olika funktioner i brottsbegreppet. Social adekvans kan t.ex. 

användas som ett allmänt uttryck för de gärningar som är tillåtna (bl.a. på grund av 

bristande gärningsculpa).84 Jareborgs uppfattning är att social adekvans också utgör en 

möjlighet att undanta normalt sett otillåtna risktagande från det straffbara området 

genom att tillämpa oskrivna undantagsregler.85 Att endast avgränsa det straffrättsliga 

ansvaret med ett uppsåtskrav skulle ibland kunna leda till icke önskvärda resultat.86 En 

internetleverantör vet mycket väl om att internet främjar brottsliga gärningar såsom 

bedrägeri, förtal och ofredande, likväl hade det varit ohållbart att döma alla 

internetleverantörer på samma sätt som att de skulle vara orimligt att hålla alla elbolag 

ansvariga för de brott där elektricitet utgör en nödvändig förutsättning för brottets 

genomförande.87  

 

Nicander framhåller att tillämpningen av social adekvans framstår som ett tilltalande 

och i grunden tämligen renodlat normativt instrument för att bedöma en ansvarssituation 

mot bakgrund av de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet.88 Det är 

emellertid omdiskuterat om domstolarna – med hänvisning till legalitetsprincipen – har 

befogenhet att, utan lagstöd, frikänna någon från straffrättsligt ansvar.89 I NJA 1985 s. 

893 gav HD uttryck för att det är möjligt att göra en avvägning i de fall det uppstår en 

intressekollision mellan bl.a. straffrättsliga, politiska och religiösa intressen.90 I SOU 

1988:7 underströk Fängelsestraffskommittén vikten av att domare och åklagare (vid sin 

åtalsprövning) iakttar försiktighet när det gäller att tillämpa någon icke reglerad 

ansvarsfrihetsgrund.91 Det har emellertid förekommit fall där social adekvans har legat 

till grund för ansvarsfrihet.92 Den främsta anledningen torde vara att det i förevarande 

fall handlar om en inskränkning (och inte en utvidgning) av det straffbara området. 

                                              
84 Jareborg, Allmän kriminalrätt s. 290. 
85 A.a. s. 290. 
86 Asp & Rosén, SvJT 2011 s. 113. 
87 A.a. s. 112. 
88 Nicander, SvJT 2012 s. 265. 
89 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 407. 
90 HD ställde i fallet det upphovsrättsliga intresset mot yttrandefrihet och informationsfrihet. I fallet klargjorde 

emellertid HD att frågan om straffrihet i det aktuella fallet måste förbehållas lagstiftaren. 
91 SOU 1988:7 s. 129. 
92 Jfr NJA 1997 s. 636 där personen som utfört en omskärelse utan bedövningsmedel frikändes från misshandel.  
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Därmed är det inte sagt att allt handlande som sker inom ramen för en legitim 

verksamhet ska vara straffrättsligt godtagbart. I de fall någon företar en vanligtvis socialt 

accepterad åtgärd och får kännedom eller tydliga indikationer på att åtgärden främjar 

brottslig verksamhet så torde det i många fall kunna ställas krav på att vederbörande 

upphör med sin åtgärd, särskilt om åtgärden avser främjande av brottslig verksamhet i 

stor skala.93 I praktiken kan t.ex. en tillhandahållare av en hemsida efter hand få 

indikationer på att graden av risk, för t.ex. spridning av olaglig information, ökat på ett 

sätt att ett från början tillåtet risktagande övergår till ett otillåtet straffbart 

(gärningsculpöst) risktagande.94 En prövning av gärningsculpa måst således alltid göras 

i det specifika fallet.  

 

För att gärningsculpa ska anses föreligga krävs att ett visst kontrollerat handlande 

bedöms vara oaktsamt samt att den kontrollerade gärningens oaktsamhet är relevant för 

en okontrollerad följd.95 Vid bedömningen av om ett visst handlande anses vara 

oaktsamt görs en analys utifrån faktorer som graden av risk, vilka värden risktagandet 

riktar sig emot, vilka försiktighetsåtgärder som varit möjliga och befogade samt i vilken 

utsträckning det funnits goda skäl att avstå från handlandet.96 Goda skäl att avstå från 

ett visst medvetet risktagande behöver inte anses föreligga p.g.a. hänsyn till samhällets 

allmänna intresse av att legitima verksamheter kan bedrivas och att det finns väl 

fungerande infrastrukturer, även om risktagandet kan leda till skadliga okontrollerade 

följder.97 Det ska emellertid framhållas att reglerna om gärningsculpa till stor del avser 

att avgränsa icke-adekvata händelseförlopp från det straffbara området. Reglerna får 

således störst betydelse vid de brott som framgår av 3 kap. BrB.98  

                                              
93 RH 2013:27, hovrättens domskäl s. 6 f.  
94 Nicander, SvJT 2012 s. 265. 
95 Jareborg, Allmän kriminalrätt s. 212. 
96 Nicander, SvJT 2012 s. 265, Jareborg, Allmän kriminalrätt s. 212 f. 
97 Nicander, SvJT 2012 s. 265. 
98 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s. 43 och 71 f.  
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6 Har Ola företagit några otillåtna medverkansgärningar 

i typfall I? 

6.1 De potentiella medverkansgärningarna 

En medverkansgärning kan beskrivas på flera olika sätt. Det finns här ingen exakt 

vetenskap gällande hur en gärning bör formuleras. Medverkansgärningens formulering 

kan emellertid ha betydelse för inom vilka ramar domstolen kan döma. I NJA 2007 s. 

805 konstaterade HD att ”det i målet inte har påståtts att L.L. skulle ha medverkat till 

Karl-Görans spridning av meddelandena på annat sätt än genom att underlåta att ta 

bort dessa från anslagstavlan”. HD prövade alltså inte om själva tillhandahållandet av 

sidan kunde ha utgjort medhjälp, genom att sidan skulle ha underlättat för 

gärningsmännen att sprida meddelandena. I förevarande fall avser jag inledningsvis att 

pröva om skapandet och tillhandahållandet och FB-gruppen utgjort ett otillåtet 

främjande av huvudbrotten.  

 

Vidare har Ola låtit de hotfulla meddelandena stå kvar i gruppen utan att vidta några 

åtgärder för att förhindra att brott fullbordas. Olas gärning i denna del skulle antingen 

kunna klassificeras som en underlåtenhet eller ett aktivt handlande. Frågan har 

avgörande betydelse eftersom medhjälp genom underlåtenhet i princip förutsätter att Ola 

innehaft en garantställning. Det finns här ingen tydlig gräns för vad som utgör ett 

handlande, respektive underlåtenhet. Att underlåta att göra något kan, under visst 

omständigheter, var identiskt med att göra något annat. Att en ledande person inom ett 

företag underlåter att skaffa erforderligt tillstånd för att driva en verksamhet kan ofta 

tillskrivas vederbörande som ett handlande (i form av t.ex. olaglig tillverkning av vara, 

men det kan även beskrivas som en underlåtenhet att skaffa ett tillstånd).99 I förevarande 

fall avser jag att utgå ifrån två parallella medverkansgärningar för att täcka båda fall. 

Läsaren bör här uppmärksammas på att en distinktion senare kan komma att göras 

beroende på vilken bedömning som den första medverkansgärningen föranleder. 

 

 

                                              
99Asp, m.fl., Kriminalrätten grunder, s. 119 f.  
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Olas ansvar kommer således prövas utifrån följande medverkansgärningar:  

 

i) Har skapandet och tillhandahållandet av FB-gruppen utgjort ett otillåtet 

främjande av huvudbrotten? 

ii) Har underlåtenheten att ta bort de hotfulla meddelandena utgjort ett otillåtet 

främjande av huvudbrotten?  

 

De potentiella medverkansgärningarna kommer, i möjligaste mån, att behandlas 

oberoende av varandra. Vid en uppsåtsprövning kommer det att vara avgörande till 

vilken eller vilka medverkansgärningar som gärningsmannen har uppsåt. Uppsåtet kan 

t.ex. brista i förhållande till den ena medverkansgärningen, men inte till den andra och 

vice versa. Så kan t.ex. vara fallet om Ola enbart kan anses oaktsam när han startar FB-

sidan och först kommer till insikt när de olagliga meddelandena publiceras.  

 

6.2 Har skapandet och tillhandahållandet av gruppen främjat huvudbrotten?  

Att skapa en FB-grupp med namnet ”alla vi som vill att Zara dör” kan aktualisera 

medverkansansvar i form av både anstiftan och medhjälp. För anstiftan krävs att det 

förelegat någon slags psykisk kausalitet mellan medverkansgärningen och själva 

utförandet av huvudgärningen. Den psykiska påverkan behöver inte övervinna något 

motstånd från gärningsmannens sida utan det räcker enbart med att påverkan förstärkt 

eller vidmakthållit gärningsmannens beslut. Det finns ingenting som utesluter att 

gärningsmännen redan innan gruppens tillkomst hade fattat de brottsliga besluten, d.v.s. 

att hota Zara. Däremot kan det konstateras att någon slags psykologisk påverkan har 

skett då gärningsmännen valt att yttra sina åsikter i FB-gruppen istället för någon annan 

stans. Det går att argumentera för att vissa åsikter kanske lättare yttras i 

kommentarsflödet i en hatgrupp än annars. Min uppfattning är att det föreligger en större 

benägenhet att ”rida med på en redan befintlig hatvåg” än att, på eget bevåg, kontakta 

någon personligen för att framföra en åsikt direkt till denne. En parallell skulle kunna 

dras till ordspråket ”tillfället gör tjuven” eller i detta fall ”tillfället gör näthataren”. En 

person som inte har planerat att begå en stöld, kan likväl bestämma sig för att stjäla, om 
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tillfället visar sig. Det går inte med säkerhet att konstatera till vilken grad FB-gruppen 

inverkat på dem som besökte den. FB-gruppens existens torde, enligt min mening, i 

varje fall ha förstärkt eller vidmakthållit gärningsmännens beslut att hota Zara.  

 

Vidare kan det diskuteras om Ola – på andra sätt – främjat de otillåtna gärningarna. 

Ramen för inom vilken medhjälp kan aktualiseras är mycket vid. Begreppet innefattar 

både gärningar av psykiskt och fysiskt slag. Den förra består av stöd och uppmuntran, 

medan den senare innefattar gärningar som bl.a. underlättar gärningens genomförande. 

Inledningsvis kan det konstateras att medverkansgärningen, med bakgrund av vad som 

anförts ovan, har en sådan psykisk inverkan som inneburit stöd eller uppmuntran. Jag 

kommer således att pröva om skapandet och tillhandahållandet av gruppen underlättat 

eller på annat sätt bidragit till de olaga hotens fullbordan.  

 

Som framhållits i förarbetena till medverkansparagrafen, behöver ett främjande inte ha 

utgjort en betingelse för brottets genomförande för att medhjälp ska aktualiseras. Inte 

heller behöver främjandet ha varit den avgörande orsaken till den brottsliga effekten 

utan i princip räcker det med att främjandet har övat inflytande på händelseutvecklingen 

i brottsfrämjande riktning. I Pirate Bay-målet konstaterade hovrätten att existensen av 

fildelningstjänsten inte varit någon nödvändig förutsättning för att de enskilda 

huvudbrotten skulle komma till stånd, däremot har tjänsten ”typiskt sett gjort det enklare 

och snabbare” för gärningsmannen att utföra gärningen.100  Genom att fildelningssidan 

möjliggjorde för dess användare att där söka på upphovsrättskyddat material, 

underlättades fildelningen avsevärt.  

 

Det är klart att FB-gruppen inte varit en nödvändighet för hotens tillkomst då 

gärningsmännen lika väl hade kunnat använda andra informationskanaler, som t.ex. 

mail, privata FB-meddelanden, andra sociala medier eller fysiska brev. Det hade 

dessutom varit både enklare och snabbare för gärningsmännen att direkt hota Zara 

genom att skicka privata meddelanden till henne. Att det finns alternativa och mer 

effektiva sätt att hota Zara kan emellertid inte utesluta ansvar då FB-gruppen de facto 

                                              
100 RH 2013:27, hovrättens domskäl s. 6.  
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utgjort ett fungerande verktyg som bidragit till brottens utförande och fullbordan. 

Dessutom kan det diskuteras om inte FB-gruppen även bidragit till hur hoten 

presenterades. Att t.ex. länka ett evenemang där tid och plats för Zaras död framgår 

utgör – oavsett i vilken kontext det förekommer – ett hot. Däremot är det inte självklart 

att ett sådant hot alltid är ägnat att framkalla allvarlig fruktan om det publicerats i en 

neutral kontext. När evenemanget istället länkas i en FB-grupp med titeln ”alla vi som 

vill att Zara dör” framstår det som sannolikt att det kan komma att genomföras, vilket 

torde medföra att hotet inger en sådan fruktan som förutsätts av 4:5 BrB. Samma 

resonemang kan föras i förhållande till de övriga hoten som publicerats i FB-gruppen. 

Sammanfattningsvis har således skapandet och tillhandahållandet av FB-gruppen i 

första hand anstiftat gärningsmännen att begå de olaga hoten och i andra hand 

uppmuntrat och underlättat hotens tillkomst. 

 

6.3 Utgör skapandet och tillhandahållandet av gruppen ett 

otillåtet främjande? 

 I 19 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets 

tjänster (E-handelslagen) framgår att en tjänsteleverantör som överför eller lagrar 

information för annan får dömas till ansvar för brott som avser innehållet i informationen 

endast om brottet har begåtts uppsåtligen. Enligt 2 § andra stycket E-handelslagen är en 

”tjänsteleverantör” en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller någon av 

informationssamhällets tjänster. Begreppet ”informationssamhällets tjänster” torde 

innefatta bl.a. sociala medier, webbsidor och bloggar. Däremot är det oklart om 

användare som skapar en sida eller en grupp genom sociala medier omfattas 

begreppet.101 I förevarande fall får emellertid ansvarsfriheten enligt 19 § E-handelslagen 

ingen praktiskt betydelse, då ansvar för medverkan till olaga hot kräver uppsåt. Frågan 

blir då om Ola kan gå fri från ansvar utifrån reglerna om gärningsculpa och social 

adekvans.  

 

Att som domstol undanta vissa verksamheter från det straffbara området utan uttryckligt 

lagstöd är mycket vanskligt med hänvisning till legalitetsprincipen. Det är därför viktigt 

                                              
101 Jfr Brandberg & Knutson, Advokaten nr 2., 2012 s. 32. 
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att tillämpningen av social adekvans föranleder stor försiktighet.102 I TPB-målet 

framhöll hovrätten att ett socialt accepterat beteende i och för sig kan sättas före ett 

straffrättsligt skyddat intresse.103 Vad som utgör ett socialt accepterat beteende är 

mycket svårdefinierat. Jareborg framhåller emellertid att verksamhetens eller 

handlingens syfte torde ha en central betydelse för om straffrättsligt ansvar kan framstå 

som orimligt och oavsiktligt i det enskilda fallet.104 Vidare handlar det, likt 

nödbestämmelserna, om intressekollisioner där det av lagen straffskyddade intresset kan 

komma att överträffas av ett annat intresse.105 Annorlunda uttryckt bör de allmänna 

straffrättsliga principerna tillämpas mot bakgrund av en allsidig utvärdering av deras 

betydelse för andra samhällsviktiga intressen.106  En utgångspunkt får därmed tas i 

medverkansreglernas utformning och syfte. Medverkansbestämmelsens huvudsakliga 

syfte är att utvidga gränserna för det straffbelagda området till att omfatta fler personer 

än de som direkt uppfyller rekvisiten i ett straffbud.107 Därmed önskar lagstiftaren att 

avhålla personer från att bl.a. uppmana, uppmuntra och underlätta andras brottsliga 

handlanden.108 Genom att låta det brottsliga resultatet vara avgörande för hur hårt 

samtliga inblandade straffas, ges ett incitament till de inblandade att försöka förhindra 

den brottsliga effekten. Ett ansvarsutkrävande måste således syfta till att förhindra 

handlanden som bidrar till att brott kommer till stånd. Det är klart att denna typ av 

tjänster där meddelanden kan publiceras utan att genomgå någon moderering riskerar 

att bl.a. uppmuntra, stödja och underlätta publicerandet av de olagliga meddelandena.  

 

Enligt 2:6 RF tillförsäkras de enskildas rätt till personlig integritet gentemot de 

allmänna. Det finns ingen allmänt vedertagen definition av begreppets innebörd. 

Möjligen kan det sägas att kränkningar av den personliga integriteten utgör intrång i den 

fredade sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad och där intrång bör kunna avvisas.109 

När det gäller de enskildas rätt till personlig integritet i förhållande till andra får man se 

                                              
102 Se HD:s domskäl i NJA 1985 s. 893. 
103 RH 2013:27, hovrättens domskäl s. 6 f.  
104 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 281.  
105 SOU 1988:7 s. 128.  
106 Andreasson & Schollin, SvJT 2011 s. 540. 
107 SOU 1996:185 s. 213. 
108 Hoflund, Medverkan till brott, s. 44. 
109 Dir. 2014:74 s. 3 f. 
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till det straffrättsliga systemet. Av störst betydelse i sammanhanget är de brott mot frihet 

och frid som framgår av 4 kap. BrB. Straffbestämmelsen gällande olaga hot i 4:5 BrB 

syftar främst till att skydda den enskilda individens rent personliga intressen som inte är 

av ekonomiskt slag som t.ex. individens handlingsfrihet och frid.110 Att hota någon kan 

såldes inskränka den hotades handlingsfrihet och frid och därmed också dennes 

personliga integritet.111 I prop. 2009/10:80 betonades vikten av att stärka skyddet för 

den personliga integriteten. Vidare framgår av förarbetena till BBS-lagen att brottsliga 

meddelanden på elektroniska anslagstavlor riskerar att nå ett stort antal personer och 

utöva inflytande över speciellt barn och ungdomar som i hög grad använder sig av 

tjänsterna.112 Lagen infördes som ett komplement till de straffrättsliga reglerna för att 

ytterligare utöka det straffbara området. Det råder således ingen tvekan om att det finns 

ett starkt intresse av att stävja förekomsten av internetrelaterad brottslighet, likt olaga 

hot och handlanden som på ett otillåtet sätt främjar sådan brottslighet.  

 

FB, med dess tillhörande funktioner, utgör å andra sidan ett verktyg för snabb och 

effektiv informationsspridning till en viss bestämd eller obestämd grupp av människor. 

Utvecklingen av informationstekniken är av mycket stor betydelse för 

samhällsutvecklingen i sin helhet. Det finns många fördelar med de nya möjligheterna 

till kommunikation som utvecklingen ger upphov till.113 Inte minst främjas den 

teknologiska utvecklingen av att mobila applikationer snabbt kan nyttja stora mängder 

lagrad information genom att sammankopplas med social medier. Informationen kan i 

sin tur användas för att maximera värdet för de som använder applikationerna.  Vidare 

tillförsäkras de i 2:1 RF skyddade yttrande- och informationsfriheterna genom att 

information kan flöda fritt över internet. Information gällande bl.a. bristande 

myndighetsutövning och lagstiftning, kan spridas i syfte att skapa opinion. Sammantaget 

går det att konstatera att den digitala ekonomin och strävan efter ett öppet samhälle är 

starkt förknippad med informationstjänster av dessa slag.114  

                                              
110 Dir. 2014:74 s. 5.  
111 A.a. s. 3 f. 
112 Prop. 1997/98:15 s. 8. 
113 A.prop. s. 8. 
114 Andreasson & Schollin, SvJT 2011 s. 540.  
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I de fall verksamheten främjar brottslighet av ett visst slag, men också viktiga 

samhällsintressen, kan den kvantitativa relationen mellan legal och illegal användning 

av tjänsten inverka på bedömningen. För att verksamheten ska kunna godtas måste den 

legala användningen överskugga den brottsliga.115 Postverksamheten främjar massvis 

av brott genom att förmedla falska och osanna fakturor, hotbrev och kränkningar. 

Däremot utgör den brottsliga användningen endast en liten del av den totala 

användningen av verksamheten. Tanken bakom medverkansreglernas vidsträckta 

utformning kan inte ha varit att alla legitima verksamheter ska riskera straffrättsligt 

ansvar, enbart på grund av att tjänsten går att missbruka för brottsliga ändamål. Att skapa 

och tillhandahålla en grupp eller sida på FB, för att förmedla viss information till en 

bestämd eller obestämd grupp människor, måste utgöra ett exempel på ett sådant 

handlande som är socialt accepterat. 

  

Ett normalt sett socialadekvat handlande kan i det enskilda fallet bedömas vara 

gärningsculpöst och därmed otillåtet. Asp och Rosén framhåller att det är en sak att 

direkt sälja jäst och socker bland andra varor i en livsmedelsbutik och en annan att göra 

det i kampanjvariant med flaggor och pamfletter som tydligt uppmanar till 

hembränning.116 Med andra ord bör man inte enbart se till vad det är för tjänst som 

tillhandahålls utan också till på vilket sätt en viss tjänst tillhandahålls, d.v.s. vilka 

budskap som sänds ut och vilka åtgärder som vidtas för att minska riskerna för otillåten 

verksamhet. Asp och Rosén menar vidare att mycket obetydliga bidrag kan ligga till 

grund för ansvar om den som bidrar ger uttryck för ett s.k. ”normativt engagemang” 

(uppmuntran, stöd, support o.s.v.) i gärningsmannens görande och låtanden.117 Att starta 

en FB-grupp med namnet ”Alla vi som vill att Zara dör” utgör utan tvekan ett sådant 

normativt engagemang som kan påverka bedömning av om det fanns skäl att avstå från 

det aktuella handlandet. Det svårt att se att FB-grupper av detta slag främjar någon 

samhällsviktig debatt eller annars ger uttryck för åsikter som förtjänar 

yttrandefrihetsskydd. Att starta och tillhandahålla en FB-grupp som innebär en uppenbar 

                                              
115 Asp & Rosén, SvJT 2011 s. 114. 
116 A.a. s. 114 f.  
117 A.a. s. 114 f. 
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risk för att andra människors brottslighet uppmuntras och underlättas kan – mot 

beaktande av att några skydds- eller säkerhetsåtgärder inte vidtagits – inte anses 

godtagbart. Intresset för yttrande- och informationsfrihet kan i förevarande fall inte 

anses tillräckligt starkt för att överväga Zaras, enligt 4 kap. BrB, skyddade intressen. 

Ola hade därmed haft goda skäl att avstå från sitt handlande. Slutligen måste även 

relevanskravet anses uppfyllt då de ifrågavarande riskerna förverkligats genom att 

medverkansgärningen uppmuntrat och underlättat de otillåtna gärningarna. Gärningen 

är således gärningsculpös och därmed otillåten.  

 

6.4 Har underlåtenheten att ta bort meddelandena främjat 

huvudbrotten? 

6.4.1 Psykisk påverkan genom underlåtenhet 

En underlåtenhet att vidta en åtgärd kan, likt en aktiv handling, främja ett brott genom 

både psykisk påverkan och fysiskt orsakande. Ifråga om psykisk påverkan aktualiseras 

både anstiftan och medhjälp, medan fysisk orsakande enbart aktualiserar medhjälp. Vid 

psykisk påverkan genom t.ex. tystnad eller passivitet gäller inte principerna om fysisk 

kausalitet.118 Allt främjande genom psykisk påverkan kan således straffas utan något 

krav på skydds- eller övervakningsgarantställning. De främsta skäl som framhållits är 

att orsaksrelationen i dessa fall liknar de som uppstår vid främjande genom aktivt 

handlande. En viss person har förmåtts till att utföra ett brott, oavsett om anstiftan (eller 

den psykiska medhjälpsgärningen) skett genom handlande eller underlåtenhet.119 Ifråga 

om fysisk medhjälp torde det däremot alltid krävas att personen har en särskild 

anledning att ingripa.120 I förevarande fall kommer jag att först att utreda om 

medverkansgärningen inneburit ett främjande av psykiskt slag.  

   

Det finns ett oräkneligt antal faktorer som har inverkan på hur vi människor agerar. Att 

i det enskilda fallet fastställa att en viss omständighet orsakat någons handling eller 

beslut medför därmed stora svårigheter. Där inte helt enkelt att generalisera hur 

                                              
118 Leijonhufvud & Wennberg s. 137. 
119 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 183.  
120 A.a. s. 184. 
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människor handlar, då ett rationellt handlande för en viss individ kan uppfattas som ett 

irrationellt handlande för någon annan. En bedömning måste göras från fall till fall 

utifrån den enskilda individens person och världsuppfattning. Det går självklart att fråga 

gärningsmannen vad som förmådde eller uppmuntrade denne till att handla på ett visst 

sätt. När sådan information inte finns att tillgå kan vägledning hämtas ifrån hur en viss 

grupp av människor generellt agerar i vissa specifika situationer.121 I förevarande fall 

får bedömningen utgå ifrån antaganden om hur viss information kan uppfattas över 

sociala medier när det presenteras på ett sådant sätt som angivits i typfall I.  

 

Inledningsvis kan det konstateras att Ola hade möjligheten att ta bort inläggen i egenskap 

av gruppadministratör. Att som upphovsman, tillika administratör, för gruppen handla 

eller underlåta att handla på ett visst sätt kan mycket väl påverka besökarnas generella 

uppfattning om gruppen och mer specifikt vad den syftar till att innehålla. Jareborg 

framhåller att en tystnad i samband med att en uppgift lämnas kan utgöra medverkan till 

brott.122 Att förhålla sig passiv till en viss omständighet efter att omständigheten 

uppdagats, kan tolkas som ett tyst godkännande eller en indikation på att personen ifråga 

sympatiserar med det som skrivs. Högsta domstolen konstaterade i NJA 2003 s. 473 att 

en person som iakttar när någon annan begår ett brott normalt sett inte kan anses vara 

delaktig i brottet, även om han skulle solidarisera sig med brottet, såvida han inte låter 

sin inställning komma till uttryck på ett sätt som är ägnat att styrka gärningsmannen i 

hans uppsåt.123 Att enbart godta eller sympatisera med en viss åsikt torde därmed inte 

utgöra ett främjande i sig.124 Hade FB-gruppen upprättats i syfte att diskutera skidåkning 

i alperna hade underlåtenheten att ta bort otillåtna meddelandena antagligen inte kunnat 

tolkas som en uppmaning till liknande inlägg. Motsatsen kan sägas om passiviteten 

bedöms mot bakgrund av den föregående handlingen att skapa en hatgrupp utan att ställa 

upp några regler för vilka kommentar som accepteras. 

 

                                              
121 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 160 f. 
122 A.a. s. 197.  
123 NJA 2003 s. 473. 
124 Jfr Leijonhufvud & Wennberg, s. 129 f. 



 40  

 

Att konstatera att underlåtenheten att ta bort meddelanden främjar meddelandenas 

tillkomst utgör däremot något av ett cirkelresonemang. Om det enbart rört sig om ett hot 

hade underlåtenheten att ta bort hotet aldrig kunnat förmå eller uppmuntrat 

gärningsmannen till att hota. När det som i detta fall rör sig om flera hot som publiceras 

av olika gärningsmän så uppstår det en möjlighet att underlåtenheten att ta bort hot kan 

främja andra (efterkommande) hot. När det som i typfall I däremot inte framgår när de 

olika hoten publicerats, så går det inte med säkerhet att fastställa om Olas underlåtenhet 

att ta bort några av hoten haft någon inverkan på några av de andra gärningsmännen. 

Det kan ju helt enkelt ha företett sig så att nästan alla hot publicerades samtidigt, eller i 

nära anslutning till varandra. Den psykologiska påverkan som skett måste således ha 

varit hänförlig till det föregående handlandet att skapa och tillhandahålla gruppen. I en 

verklig situation går det att se när varje meddelande publicerats genom den tidsstämpel 

som framgår av inläggen.   

 

6.4.2 Fysiskt orsakande genom underlåtenhet 

Frågan är istället om underlåtenheten att ta bort meddelandena kan utgöra fysisk 

medhjälp. Det finns skilda åsikter beträffande om en underlåtenhet kan orsaka en följd, 

däremot kan underlåtenheten utgöra en betingelse för det som inte avvärjts.125 Så är t.ex. 

fallet om en portvakt underlåter att ingripa vid inbrott. För att stölden skulle kunna 

fullbordas förutsattes att portvakten underlät att ingripa, vilket tvärtom innebär att om 

portvakten hade ingripit hade också stölden aldrig fullbordats.126 En prövning måste 

således göras om Olas underlåtenhet utgjorde en betingelse för de olaga hotens 

fullbordan.  

 

I NJA 2007 s. 805 behandlades frågan om tillhandahållaren av en kontroversiell 

hemsida, som uppmanar till en diskussion angående homosexuellas ställning enligt 

bibeln, kunde dömas för medhjälp till hets mot folkgrupp då han underlåtit att ta bort 

meddelanden som utgjorde hets mot folkgrupp. Åklagaren yrkade att gärningsmannen 

L.L. skulle dömas för medhjälp på den grunden att han, genom att inte ta bort 

                                              
125 Jfr Jareborg, Allmän kriminalrätt s. 157 och s. 183. 
126 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 336. 
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meddelandena på sidan, främjat dess spridning. Den relevanta följden av 

underlåtenheten var således spridningen av det olagliga meddelandena. HD klargjorde 

emellertid att: ”underlåtenhet att ta bort meddelandena låg i tiden efter det att 

huvudbrotten fullbordats. Underlåtenheten har därmed inte påverkat huvudgärnings-

mannens handlande, och hets mot folkgrupp är inte ett s.k. perdurerande brott. L.L. kan 

därför inte dömas för medhjälp till hets mot folkgrupp”.127  

 

Underlåtenheten måste således hänföra sig till tiden innan fullbordanstidpunkten för att 

medverkan till brott ska bli aktuellt (med undantag för perdurerande brott).  Brottet hets 

mot folkgrupp avslutas när meddelandet spridits.128 Kravet på spridning ansågs i 2007 

års fall uppfyllt då meddelandena publicerats. Till skillnad från hets mot folkgrupp, så 

fullbordas olaga hot först när mottagaren nåtts av hotet.129 I typfallet framgår att Zara 

upptäckte meddelandena efter några veckor. Det får här antas att en del av hoten 

åtminstone legat i gruppen under några dagar före det att Zara besökte gruppen. Ola har 

därmed haft möjlighet att förhindra att hotbrottet fullbordats genom att ta bort 

meddelandena innan Zara besökte gruppen.  

 

I NJA 2003 s. 473 konstaterar HD att trots att det inte finns någon allmän skyldighet att 

ingripa vid annans brottslighet så kan medverkansansvar, under vissa förutsättningar, 

aktualiseras enligt samma principer som oäkta underlåtenhetsbrott.130 För straffrättsligt 

ansvar krävs därmed att det har funnits en ”särskild anledning” för Ola att ingripa för att 

underlåtenheten ska kunna utgöra ett otillåtet främjande. Förväntansgrundlaget ska vara 

av kvalificerad natur, vilket numera oftast uttrycks genom att gärningsmannen ska 

befinna sig i en garantställning, antingen som skydds- eller som övervakningsgarant.131  

Garantläran gäller för alla brottsbestämmelser, även om den främst utformats utifrån de 

brott mot liv och hälsa som framgår av 3 kap. BrB. Syftet med garantläran är att begränsa 

                                              
127 NJA 2007 s. 805.  
128 Se HD:s domskäl i NJA 2007 s. 805 I, samt se NJA 1999 s. 702 för spridningsrekvisitets omfattning.  
129 Berggren m.fl., Brottsbalken: en kommentar, under 4 kap. 5 §. Jfr Brinck, m.fl., Straffrätt, s. 122. ”för 

straffbarhet kärvs att hotet kommit till den hotades kännedom”. Eftersom att det är det sista rekvisit som uppfylls 

torde hotet fullbordas vid den tidpunkten.  
130 Jfr Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 335 f. och Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 419 f. 
131 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 184.  
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kretsen av straffvärda subjekt, genom att sålla bort underlåtna gärningar som inte kan 

anses lika klandervärda som aktiva handlingar som faller under brottsbeskrivningen.132 

Eftersom garantläran främst utvecklats ur praxis och doktrin så är dess utformning och 

omfattning inte helt klarlagd. Klart är emellertid att en bedömning måste göras i det 

specifika fallet, utifrån de aktuella brottsbestämmelserna.133 Dessutom torde det krävas 

att det går att ange på vilket sett Ola skulle ha avvärjt brottet.134  

 

En garantställning kan uppstå till följd av flera olika faktorer.  Det kan bl.a. röra sig om 

en rättsregel (t.ex. civilrättslig), avtal eller myndighetsföreskrifter.135 Ifråga om Ola blir 

det närmast aktuellt att utreda om Olas föregående handlande kan ge upphov till en 

särskild skyldighet att agera. Jareborg framhåller att det i svensk doktrin har kunnat 

förmärkas en egendomlig tveksamhet när det gällt att acceptera en princip av att man är 

skyldig att avvärja fara som man själv har framkallat, om man framkallat den på ett 

otillåtet sätt. Jareborg själv menar att det just i dessa fall inte borde råda någon 

tveksamhet gällande ansvarsfrågan.136 Hovrätten fann i NJA 2007 s. 805 I att L.L. 

genom att ha startat en gästbok, och därigenom inbjudit till inlägg från andra, ådragit sig 

en särskild skyldighet att agera i egenskap av övervakningsgarant.137 Hovrätten 

presenterar ingen närmare argumentation beträffande grunden till garantställningen.  

 

I Pirate Bay-målet invände de tilltalade att de inte kunde åläggas något straffrättsligt 

ansvar på den grunden att de underlåtit att vidta några åtgärder för att begränsa den 

olagliga fildelningen på fildelningssidan. Hovrätten bemötte invändningen enligt 

följande:  

 

”F.N. har vidare invänt att han inte haft någon skyldighet att aktivt handla 

för att ta bort torrentfiler som hänvisat till skyddade verk och att han därför 

inte har ådragit sig något straffrättsligt underlåtenhetsansvar. 

                                              
132 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 185. 
133 A.a. s. 186.  
134 Jfr NJA 2003 s. 473.  
135 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 186 f. 
136 A.a. s. 188. 
137 HD prövade inte om L.L. innehade en garantställning, med hänvisning till att brotten redan var fullbordade. 
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Tillhandahållandet av TPB:s tjänster är emellertid en verksamhet som 

fortlöpande krävt aktivt handlande från F.N:s sida. När han väl blivit 

medveten om att den fildelning som förekom i stor utsträckning avsåg 

upphovsrättsligt skyddat material, har han haft två alternativ för att undgå 

medverkansansvar. Han har naturligtvis kunnat välja att upphöra med det 

aktiva handlandet och helt enkelt stänga tjänsten. Om han likväl valt att 

fortsätta driften av TPB, har det ålegat honom att se till att den olagliga 

överföringen av verk upphörde. Detta utgör enligt hovrättens mening inte 

något underlåtenhetsansvar utan en följd av valet att fortsätta verka 

operativt trots de insikter som han haft.”138  

  

Hovrätten är här inte helt entydig. Först konstaterar hovrätten att F.N. har haft två 

alternativt. Om F.N. valt att fortsätta driften av sidan ”har det ålegat honom att se till 

att den olagliga överföringen av verk upphörde”. Detta är enligt mig ett exempel på en 

särskild skyldighet att agera mot bakgrund av F.N:s fortgående/föregående handlande 

att driva sidan. Sen understryker hovrätten att det inte är frågan om ett 

underlåtenhetsansvar ”utan en följd av valet att fortsätta verka operativt trots de insikter 

som han haft.”. Hovrätten har således sett det som ett handlingsbrott att upplåta tjänsten. 

Distinktionen i det målet är enbart principiell då båda synsätt kan leda till samma följd, 

nämligen medverkansansvar. Däremot har distinktionen, i förevarande fall, en betydelse 

för när medverkansgärningen anses företagen. Om det är fråga om ett 

underlåtenhetsansvar så inträffar medverkansgärningen först då meddelandet 

publicerats i FB-gruppen. Är det istället frågan om medhjälp genom ett fortgående aktivt 

handlande så inträffade medverkansgärningen i och med skapandet av FB-gruppen, 

vilket betyder att medverkan hade varit möjligt även om Zara omedelbart hade nåtts av 

meddelandena. Det ska emellertid framhållas att ovanstående resonemang i praktiken 

endast blir aktuellt i de fall uppsåtskravet i förhållande till det föregående otillåtna 

handlandet brister.139  

                                              
138 Se RH 2013:27, hovrättens domskäl s. 8.  
139 Jfr Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 188 f. Om Ola enbart anses ha varit oaktsam i förhållande till skapandet 

och tillhandahållandet av gruppen, blir det aktuellt att pröva ifall Ola haft uppsåt i förhållande till den senare 

underlåtenheten.   
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6.5 Utgör underlåtenheten att ta bort meddelandena ett otillåtet 

främjande? 

En gärningsculpaprövning i förhållande till en underlåtenhet att agera sker på 

motsvarande sätt som vid ett handlande. En underlåtenhet att handla är otillåten om den 

är oaktsam, d.v.s. om underlåtenheten utgör ett otillåtet risktagande, samt om det fanns 

goda skäl att vidta den underlåtna gärningen för att förhindra den oönskade följden. 

Vidare måste även oaktsamheten vara relevant i förhållande till den okontrollerade 

följden, d.v.s. att Zara får kännedom om hoten.   

 

Underlåtenheten att ta bort meddelandena utgjorde en risk för att hoten skulle komma 

att fullbordas eftersom Zara eventuellt skulle få kännedom om sidan och besöka den. 

Frågan är då om det funnits goda skäl att vidta den underlåtna handlingen. Om det är 

fråga om ett underlåtenhetsansvar, d.v.s. att Ola innehaft en garantställning, så föreligger 

en viss presumtion för att Ola hade goda skäl att handla.140 Eftersom det i förevarande 

fall inte föreligger några omständigheter som skulle göra Olas underlåtenhet godtagbar, 

får det anses vara klarlagt att Ola haft goda skäl att handla. Det kan emellertid diskuteras 

hur höga krav som kan ställas på en gruppadministratör. Frågan kommer behandlas 

närmare under avsnitt 7.3.  

 

Slutligen måste även oaktsamheten anses vara relevant i förhållande till den 

okontrollerade följden. Vid fysiskt orsakande genom underlåtenheten torde det alltid 

krävas att den som underlåter att handla befinner sig i en garantposition för att 

underlåtenheten ska anses vara relevant.141 Vid garantprövningen fastställdes att Ola 

hade kunnat förhindra brottens fullbordan genom att ingripa. Underlåtenheten är därför 

i denna del gärningsculpös och således otillåten.  

 

 

 

                                              
140 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 214.  
141 A.a. s. 214. 
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7 Har H&M företagit några otillåtna medverkans-

gärningar i typfall II? 

7.1 De potentiella medverkansgärningarna 

Omständigheterna i typfall II utspelar sig på en ”officiell” FB-sida. Vid skapandet av en 

sida ställer FB upp ytterligare regler – utöver de vanliga så kallade communityregler142 

som gäller för alla användare. Är sidan dessutom ”officiell” för ett varumärke krävs det 

att den administreras av en auktoriserad representant för varumärket. I förevarande fall 

är sidan verifierad och administreras således regelrätt av en auktoriserad H&M-

representant. Det bör även framhållas att sidan har ”gillats” över 25 miljoner gånger och 

når således ut till en mycket stor krets av följare.   

 

Även i denna del måste en distinktion göras mellan vad som utgör ett handlande och en 

underlåtenhet. Likt ovan kommer jag först att utreda om administratören genom sitt 

aktiva handlande att skapa och tillhandahålla FB-sidan på ett otillåtet sätt främjat de 

otillåtna huvudgärningarna. Utfallet i denna del kommer vidare ligga till grund för 

bedömningen hur själva underlåtenheten att ta bort de hotfulla meddelandena ska 

klassificeras.  

  

H&M:s delaktighet delas upp på följande vis:  

 

i) Skapandet och tillhandahållandet av sidan 

ii) Underlåtenheten att ta bort de otillåtna meddelandena.  

  

Nedanstående framställning kommer att delas upp i två steg, där de potentiella 

medverkansgärningarna, i möjligaste mån, behandlas oberoende av varandra.  

 

                                              
142 FB:s communityregler reglerar vilket material som anses tillåtet/otillåtet för att skapa en så bra miljö som 

möjligt över Facebook. Material som FB anser otillåtet kommer omedelbart tas bort.    
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7.2 Har skapandet och tillhandahållandet av sidan främjat 

huvudbrotten? 

Sidans huvudsakliga syfte är att marknadsföra företagets produkter. Därutöver finns det 

även en möjlighet för besökarna att ge feedback på H&M:s försäljning och utbud. I 

informationen om sidan uppger H&M följande: ”Kommentarer och inlägg som 

innehåller svordomar, icke-relevanta ämnen eller är onödigt oförskämda kommer att 

raderas. Vi uppmuntrar dig också att rapportera olämpligt innehåll”. Det framgår här 

klart och tydligt att olämpliga kommentarer inte önskas. Inte heller i övrigt framgår 

något synligt eller dolt budskap som syftar till att uppmana, uppmuntra eller stödja 

sidans besökare till att hota Sonja eller på något annat sätt begå brottsliga gärningar.  

  

Frågan blir istället om H&M främjat de hotfulla meddelandena genom att på något sätt 

underlätta eller bidra till deras utförande eller fullbordan. Under kapitel 5 framgår att 

medverkansansvaret är mycket vidsträckt och i princip omfattar nästan alla gärningar 

som ingår som en del i brottets genomförande eller fullbordan. Det är klart att sidan 

tekniskt sett möjliggjort för användarna att interagera med varandra genom att 

användarna obehindrat kan publicera meddelanden i ett öppet kommentarsfält. Vidare 

kan det också diskuteras om det omodererade kommentarsflödet bidragit till, eller i varje 

fall möjliggjort att flera användare tillsammans har kunnat utföra ett i princip kollektivt 

angrepp på Sonja. Jag kommer återkomma till denna fråga i kapitel 8.  

 

7.3 Utgör skapandet och tillhandahållandet av sidan ett otillåtet 

främjande? 

Som framgår ovan är kraven för straffrättsligt medverkansansvar lågt ställda. Det skulle 

emellertid vara orimligt att utkräva straffrättsligt ansvar för alla som bedriver 

internetrelaterad verksamhet. Andreasson & Schollins menar att bristande 

gärningsculpa och social adekvans utgör de återstående verktygen för att begränsa 

medverkansansvaret för dem som tillhandahåller söktjänster och mötesplatser på 
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internet.143 Under kapitel 6 har det konstaterats att skapandet och tillhandahållandet av 

sidor och grupper på FB är ett handlande som normalt sett är socialadekvat.  

 

Bara för att en verksamhet normalt sett är socialadekvat, innebär det inte att alla 

handlanden inom ramen för verksamheten utgör tillåtna risktagande. De specifika 

omständigheterna kommer således att ligga till grund för bedömningen av om 

handhavandet av sidan ska anses tillåtet. Som konstaterats ovan innebär icke-

modererade chattforum av detta slag alltid en risk för otillåtna inlägg. En risk kan 

minimeras inte bara genom att avstå från ett visst handlande, utan även genom att 

skyddsåtgärder vidtas. Eftersom denna typ av verksamhet innehar ett socialt värde, får 

bedömningen utgå ifrån hur verksamheten bedrivs och vilka åtgärder som varit möjliga 

för att begränsa riskerna för skadeverkningar.144 I förevarande fall aktualiseras två 

kategorier av skydds- och säkerhetsåtgärder. Dels åtgärder som hänför sig till själva 

skapandet och tillhandahållandet och dels åtgärder som först aktualiseras vid ett 

eventuellt missbruk av sidan. Det åtgärder som först aktualiseras vid missbruk av sidan 

hänför sig inte till det fortgående tillhandahållandet av sidan och torde således inte kunna 

påverka bedömningen i denna del.145 Att i förevarande fall säga att skapandet och 

tillhandahållandet av sidan utgör ett otillåtet risktagande eftersom H&M – först vid ett 

senare tillfälle – underlåter att vidta skyddsåtgärder i form av att inte ta bort otillåtna 

meddelanden är detsamma som att ålägga H&M en särskild anledning att ingripa i form 

av skydds- eller övervakningsgarant. Om den initiala handlingen utgör ett tillåtet 

risktagande, får istället den efterföljande underlåtenheten prövas som en separat gärning. 

Den frågan kommer att besvaras i nästkommande avsnitt.  

 

Istället får bedömningen utgå ifrån vilka omständigheter som är hänförliga till själva 

skapandet och tillhandahållandet av sidan i sig. H&M har i sidinformationen explicit 

tagit avstånd från kränkande och hotfulla kommentarer. Vidare har en klagomur 

upprättats till vilken besökarna kan vända sig med klagomål och anmälan av olämpliga 

                                              
143 Jfr Andreasson & Schollin, SvJT 2011 s. 540. Diskussionen rör främst upphovsrättsintrång, men 

resonemanget kan, enligt mig, även appliceras på medhjälp till annan internetrelaterad brottslighet.  
144 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 215. 
145 A.a. s. 216. 
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inlägg. Huruvida dessa åtgärder ska anses tillräckliga får bedömas mot bakgrund av 

standarder för vad som anses utgöra ett godtagbart beteende. Substantiella 

aktsamhetsstandarder går att finna i relevanta lagar, myndighetsföreskrifter, 

ordningsregler och förarbeten. Även mer eller mindre privata regler för en viss 

verksamhet eller bransch kan ligga till grund för bedömningen. I arbetslivet kan en 

avvikelse från arbetsledningens skriftliga eller muntliga instruktioner och 

säkerhetsföreskrifter ofta innefatta ett otillåtet risktagande. Även en på området 

utvecklad sedvana kan användas som bedömningsunderlag.146  

  

BBS-lagens regler gällande elektroniska anslagstavlor tjänar som en bra utgångspunkt. 

Lagen är enligt 1 § tillämplig i förevarande fall. Enligt 5 § är tillhandahållaren av sidan 

skyldig att ta bort meddelanden om dess innehåll är sådant som uppenbart utgör något 

av de brott som uppräknas i 16 kap. BrB, uppvigling, hets mot folkgrupp eller 

barnpornografibrott. Även meddelanden som kan utgör upphovsrättsintrång ska tas bort.  

I 4 § framgår att tillhandahållaren för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 5 § ska 

ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen 

och inriktningen av verksamheten. I förarbetena till bestämmelsen framgår att syftet 

bakom uppsiktplikten är att tillhandahållaren av anslagstavlan inte ska kunna hålla sig i 

ovetskap för att slippa fullgöra sina skyldigheter enligt 5 §. Om meddelanden får ligga 

kvar på anslagstavlan under en längre tid, riskerar dessa att få en mycket omfattande 

spridning och därmed också stora skadeverkningar.147 Även om olaga hot inte uppräknas 

i 5 § behöver ändå tillhandahållaren ha uppsikt över anslagstavlan för att kunna upptäcka 

meddelanden som utgör något av de uppräknade brotten.  

 

Frågan är om H&M i förevarande fall vidtagit åtgärder för att kunna ha en sådan uppsikt 

över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av 

verksamheten. I de fall tjänsten har en sådan omfattning att det svårligen går att 

kontrollera alla meddelanden i flödet har det i förarbetena ansetts godtagbart att upprätta 

en klagomur som besökarna kan vända sig till för att uppmärksamma administratören 

                                              
146 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 217.  
147 Prop. 1997/98:15 s. 15. 
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på att opassande meddelanden förekommer.148 I detta avseende får H&M således anses 

ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att snabbt få vetskap om otillåtna meddelanden 

förekommer på sidan.  

 

Vidare framhåller Asp & Rosén att frågan ”på vilket sätt” en tjänst tillhandahålls kan ha 

betydelse. De som bedrev TPB-verksamheten skrev ut följande information på sidan:  

 

”På servern finns enbart torrentfiler. Därmed finns inget 

upphovsrättsskyddat och/eller olagligt material hos oss. Det går därför inte 

att hålla personerna bakom The Pirate Bay ansvariga för materialet som 

sprids via trackern. Alla eventuella klagomål från upphovsrättspersoner 

och/eller lobbyorganisationer kommer göras till åtlöje och hängas ut på 

siten”.  

 

Asp & Rosén ifrågasätter om inte ansvarsbedömningen hade kunnat påverkas av att det 

uttryckligen framgått att tjänsten inte är avsedd för olaglig användning.149 Att H&M 

även i detta hänseende valt att uttryckligen ta avstånd från meddelanden med olämpligt 

innehåll måste kunna tillmätas betydelse för om riskerna har hanterats på bästa möjliga 

sätt. 

 

Ifråga om åtgärderna varit tillräckliga måste en bedömning göras av vilka andra åtgärder 

som hade varit möjliga och rimliga att vidta. Det kan således diskuteras om det hade 

varit möjligt att programmera in ett filter som censurerar vissa ord som kan framstå som 

hotfulla eller stötandet. För det första kan det framhållas att sådana funktioner inte direkt 

finns att tillgå för dem som administrerar sidan, utan det är främst FB som har den 

administrativa behörigheten att programmera in sådana filter. Det är även ur yttrande- 

och informationsfrihetssynpunkt komplicerat att införa filter som inte inskränker 

besökarnas möjlighet att på ett fullt legitimt sätt kommunicera med varandra. Att t.ex. 

                                              
148 Prop. 1997/98:15 s. 15, Jfr Nicander, Upphovsrätten och medverkansansvaret i en digital miljö, s. 269.    
149 Asp & Rosén, SvJT 2011 s. 115.   
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censurera ord som våldta och döda, skulle riskerar att begränsa viktiga samhällsdebatter 

som syftar till att t.ex. diskutera och problematisera den svenska våldtäktslagstiftningen.  

 

H&M har i förevarande fall varken frångått BBS-lagens regler om uppsiktskyldighet 

eller FB:s privata regler och säkerhetsvillkor gällande FB-sidor. Mot bakgrund av att 

H&M dessutom uttryckligen tagit avstånd från alla hotfulla och kränkande 

meddelanden, måste de åtgärder som vidtagits anses tillräckliga i förhållande till de 

risker som förelåg. Tillhandahållandet av sidan utgör således inte ett otillåtet risktagande 

och är därmed tillåtet.  

   

7.4 Har underlåtenheten att ta bort meddelandena främjat 

huvudbrotten? 

En distinktion måste göras ifråga om underlåtenheten att ta bort meddelandena 

aktualiserar ett underlåtenhetsansvar eller ett ansvar till följd av ett fortgående aktivt 

handlande. Distinktionen har i denna del avgörande betydelse eftersom 

tillhandahållandet av sidan är tillåtet. Klassificeras gärningen som en underlåtenhet 

kommer principerna för oäkta underlåtenhetsbrott att aktualiseras.  

 

Denna typ av gränsdragningsproblematik mellan handlande och underlåtenhet är 

mycket hårfin.150 Strahl framhåller att om en person som utfört, vad som i och för sig 

var ett oklanderligt grävningsarbete, underlåtit att komplettera arbetet med erforderlig 

anordning, är det för underlåtenhet som han kan vara att döma.151 Att underlåta att 

avvärja brott som uppkommer till följd av handlandet att starta och tillhandahålla en 

tillåten sida på FB, borde därmed kunna ses som en efterföljande underlåtenhet. H&M 

har uttryckligen skrivit att de har för avsikt att ta bort kränkande meddelanden från sidan, 

vilket sedan inte skett när sidan väl missbrukades. Att H&M – när olagliga meddelanden 

vid ett senare tillfälle uppenbaras på sidan – inte vidtar de åtgärder som de initialt avsett 

att utföra får således bedömas som en underlåtenhet.  

  

                                              
150 Se vidare Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 327 ff.  
151 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 329.  
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För anstiftan krävs att medverkansgärningen förmått gärningsmannen att begå brott. De 

hotfulla meddelandena har i förevarande fall – som en reaktion på Sonjas kritik till 

företaget – publicerats i en närmast explosionsartad form. Sonja måste således, genom 

sitt inlägg, anses ha provocerat fram de hotfulla meddelandena. Det finns inget i övrigt 

som tyder på att H&M:s passivitet haft psykisk inverkan på gärningsmännens beslut att 

publicera meddelandena. Det återstår därmed att pröva om underlåtenheten att ta bort 

meddelandena, på annat sätt, främjat de otillåtna gärningarna. Medverkansgärningen 

måste, för att ansvar ska kunna utkrävas, hänföra sig tiden före brottets avslutande. I de 

fall hoten lämnas genom meddelanden, måste brotten anses avslutade samtidigt som de 

fullbordas d.v.s. när hotet når Sonja. I förevarande fall har hoten kommit till Sonjas 

kännedom några timmar efter det att hoten publicerats. Det fanns således en tidslucka 

på några timmar där H&M har haft en möjlighet att ta bort hoten innan de nådde Sonja. 

Genom att ingripa hade H&M haft möjlighet att förhindra att hoten kommit till Sonjas 

kännedom. Underlåtenheten har således varit relevant i förhållande till den oönskade 

följden.  

 

För underlåtenhetsansvar krävs att H&M haft en särskild skyldighet att ingripa. En sådan 

skyldighet föreligger om H&M innehaft en ställning som skydds- eller 

övervakningsgarant. Eftersom tillhandahållandet av sidan är tillåtet får handlingsplikten 

motiveras mot bakgrund av andra faktorer. En analys av relevanta lagar, föreskrifter och 

förarbeten kan tjäna som utgångspunkt för att hitta en, för rättssystemet, gällande 

rättsuppfattning.152   

 

I 5 § BBS-lagen framgår att den som tillhandahåller en elektroniska anslagstavla ska ta 

bort eller på annat sätt förhindra spridningen av meddelanden som publiceras på sidan, 

om meddelandet uppenbart uppfyller kraven för bl.a. hets mot folkgrupp, uppvigling, 

barnpornografibrott eller upphovsrättsintrång m.m. Bestämmelsen utgör ett 

komplement till brottsbalkens strafflagstiftning genom att tillhandahållaren av 

elektroniska anslagstavlor åläggs ett underlåtenhetsansvar om tjänsten missbrukas. 

Skyldigheten att ta bort meddelanden omfattar enbart de meddelanden som uppenbart 

                                              
152 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 321 f. 
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utgör något av de brott som anges i 5 §, vilket därmed utelämnar brott som olaga hot, 

förtal och ofredande. I propositionen till BBS-lagen konstaterades att skyldigheten att ta 

bort meddelanden hade blivit alldeles för svår att uppfylla om lagen inkluderat fler brott. 

Det främsta skälet som anfördes var att informationsflödet ibland kan bli alldeles för 

stort för att den som tillhandahåller tjänsten ska ha möjlighet att systematiskt granska 

och bedöma alla meddelanden som förmedlas.153 Det kan ifrågasättas varför en sådan 

avgränsning har ansetts nödvändig, mot bakgrund av att skyldigheten endast omfattar 

uppenbart brottsliga meddelanden. IT-utredningen framförde däremot att: ”Genom den 

föreslagna regleringen ges den som tillhandahåller tjänsten en sådan garantställning 

att ansvar kan komma i fråga för medverkan till brott genom underlåtenhet att ingripa 

mot missbruk av tjänsten”.154 Om den som tillhandahåller en elektronisk 

förmedlingstjänst får klart för sig att tjänsten används för att sprida information av 

brottslig karaktär men underlåter att hindra en sådan användning av tjänsten kan denne 

ådra sig straffansvar för de meddelanden som sprids.155   

 

I NJA 2007 s. 805 underströk däremot HD att skyldigheten att ta bort meddelanden i 

BBS-lagen inte kan anses utgöra ett allmänt uttryck för en handlingsplikt som innebär 

ansvar enligt brottsbalken i de här situationerna, utan den handlingsskyldigheten är 

begränsad till BBS-lagen. I målet behandlades frågan om den som tillhandahåller en 

webbsida har en skyldighet att ta bort de brottsliga meddelanden som publicerats på 

sidan. HD prövade om L.L. som gärningsman kunde göra sig skyldig till hets mot 

folkgrupp genom att underlåta att ta bort meddelandena. I fallet ansåg två av fem 

justitieråd att förarbetena till BBS-lagen gav uttryck för en handlingsplikt i sådana 

situationer, medan majoriteten konstaterade att det istället krävdes ”att det är fråga om 

särskilt kvalificerade fall i vilka en underlåtenhet att hindra fortsatt spridning klart 

framstår som lika straffvärd som en aktiv spridning av ett meddelande vilket bedöms 

efter omständigheterna i det enskilda fallet. ”.156   

 

                                              
153 Prop. 1997/98:15 s. 16 f. 
154 SOU 1996:40 s. 183.  
155 A.a. s. 203 f.  
156 HD:s domskäl i NJA 2007 s. 805 I.  



 53  

 

Att en garantställning inte kan anses föreligga i förhållande till avvärjandet av en viss 

följd (spridandet), utesluter inte att en särskild skyldighet att agera föreligger gentemot 

en annan följd.157 Frågan blir härmed om underlåtenheten att förhindra att meddelandena 

kom till Sonjas kännedom klart framstår som lika straffvärd som att aktivt 

vidarebefordra meddelandena. En bedömning får således göras utifrån de rådande 

omständigheterna i förevarande fall. Det kan argumenteras för att en garantställning 

skulle kunna föreligga eftersom H&M är näringsidkare som i första hand vänder sig till 

fysiska personer såsom konsumenter. Allt det positiva som sägs på sidan om företaget 

fungerar som reklam för företaget. Enligt Olsen kan det knappast vara acceptabelt att 

konsumenter ska kunna försättas i en gatloppsliknande situation om denne säger något 

negativt om tillhandahållaren av chattutrymmet.158 Det ovan anförda kan även ställas i 

relation till att sidan har över 25 miljoner gillamarkeringar. Att på en anslagstavla med 

en så pass omfattande räckvidd beskåda ett närmast kollektivt påhopp på en av sidans 

följare utan att vidta några som helst åtgärder kan möjligtvis utgöra en sådan 

underlåtenhet som klart framstår som lika straffvärd som ett aktivt handlande. Det finns 

emellertid i dagsläget inget klart stöd för att gällande rätt ger upphov till en sådan 

handlingsplikt.  

 

Det som skulle kunna göra den ovan anförda gärningen tillräckligt straffvärd är 

vetskapen om de rådande omständigheterna samt att H&M ensamt haft möjligheten att 

förhindra brottens fullbordan. I typfall II är det något oklart när H&M faktiskt fick 

vetskap om att de otillåtna meddelandena publicerats på sidan. Det är fullt möjligt att 

H&M inte har haft uppsikt över sidan och således inte upptäckt meddelandena innan de 

fullbordades. Om så är fallet går det inte att medverka till de olaga hoten genom 

underlåtenhet att ta bort meddelandena då hoten redan är fullbordade. Det kan då 

diskuteras om en särskild skyldighet har kunnat infalla redan vid den tidpunkt då H&M 

”bort ha känt till” att de förekom olagliga meddelande på sidan. Liksom vid en 

culpabedömning kan ansvar för underlåtenhet vara beroende av en intresseavvägning.  

Hänsyn måste här bl.a. tas till den enskilde individens förutsättningar. Detta innebär att 

                                              
157 Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, s. 321. 
158 Olsen, SvJT 2015 s. 306.  
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han, inom det skäligas gränser, ska använda sig av den förmåga han har, även om denna 

skulle vara speciell för just honom.159 Uppsiktsskyldigheten enligt 4 § BBS-lagen kan 

tjäna som vägledning ifråga om vad lagstiftaren har ansett vara rimligt att begära av 

någon som administrerar en elektronisk anslagstavla.  

 

I propositionen till BBS-lagen framgår att den som tillhandahåller en elektronisk 

anslagstavla måste åläggas en skyldighet att aktivt kontrollera ifall några brottsliga 

meddelanden har publicerats. Tillhandahållaren bör därför vara skyldig att hålla sidan 

under sådan uppsikt som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och 

inriktningen av verksamheten för att kunna fullgöra sin skyldighet att ta bort brottsligt 

material.160 Hur en tillhandahållare praktiskt ska förfara för att uppfylla uppsiktskravet 

måste bedömas i det enskilda fallet. Det kan t.ex. inte krävas att tillhandahållaren aktivt 

kontrollerar varje enskilt meddelande som sänts till tjänsten. Däremot bör någon form 

av återkommande kontroll krävas. Det kan inte anses förenligt med uppsiktsplikten att 

tjänsten är utan innehållskontroll under längre tid. Vad som är ett rimligt tidsintervall 

får avgöras från fall till fall och främst med hänsyn till hur många som regelmässigt 

kopplar upp sig mot tjänsten. Detta innebär i normalfallet att kravet bör sättas högre för 

tjänster som erbjuds yrkesmässigt än för tjänster som bedrivs av privatpersoner och som 

typiskt sett är mindre frekvent besökta. Ett riktmärke bör dock vara att i inget av fallen 

bör en tjänst kunna lämnas utan tillsyn under längre tid än en vecka.161  

 

I förevarande fall använder sig H&M av en klagomur. En skyldighet att ingripa har 

således först kunnat uppkomma tidigast en vecka efter det att meddelandena publicerats 

eller i samband med att H&M fått in klagomål beträffande de otillåtna meddelandena. 

Med tanke på det korta tidsintervallet mellan det att meddelandena publicerats och det 

att Sonja nåtts av dem, får det antas att de olaga hoten redan kommit till Sonjas 

kännedom när H&M fått in klagomål beträffande de olagliga meddelandena (och 

därmed haft en skyldighet att agera). H&M kan därmed inte göra sig skyldig till 

                                              
159 SOU 1988:7 s. 135. 
160 Prop. 1997/98:15 s. 15.  
161 A.prop. s. 15. 
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medhjälp till olaga hot. Däremot kan ansvar diskuteras i förhållande till andra 

brottstyper. 
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8 Ett framåtblickande perspektiv 

8.1 Ett analogt regelverk i en digital miljö  

Som framgår ovan ger lagstiftning och praxis en splittrad och i vissa delar 

osammanhängande och oklar bild när det gäller att bestämma medverkansansvarets 

gräns. Den främsta anledningen torde vara att lagstiftningen i många delar är mycket 

generellt utformad och därmed inte helt anpassad efter de snabba förändringar som den 

tekniska utvecklingen medfört. Det finns här många komplexa frågeställningar som 

förtjänar att utredas vidare. Syftet med följande avsnitt är att mer ingående diskutera 

några av de frågeställningar som dykt upp under uppsatsen gång. Tanken är inte att 

presentera något utförligt kriminaliseringsförslag utan mer att upplysa läsaren om vilka 

moderna anpassningar som kanske hade behövts för att de gällande lagreglerna bättre 

skulle kunna tillämpas på situationer likt de som beskrivs i de båda typfallen.   

   

När det kommer till medverkan till olaga hot utgör fullbordanstidpunkten en aspekt som 

vållar en del problem. Medverkan till olaga hot kan enbart ske fram tills dess att hotet 

fullbordas, d.v.s. då den hotade nåtts av hotet. I de fall det rör sig om medverkan genom 

underlåtenhet blir det mycket svårt att hålla administratören ansvarig för hot som inte 

tas bort från det offentliga chattforumet. Till att börja med finns det ingen generell 

skyldighet att ingripa vid andras brott. Om en sådan särskild skyldighet att ingripa skulle 

kunna anses motiverad kan medverkansansvar ändå vara uteslutet eftersom brotten 

hunnit fullbordas. Följden blir att administratören i de fallen inte har något incitament 

att ta bort de hotfulla meddelandena. Det är emellertid mycket möjligt att det hotfulla 

inlägget delas vidare genom att det gillas eller kommenteras, vilket gör att den hotade 

riskerar att få utstå samma hot vid upprepade tillfällen. Vidare kan flera hot som 

publiceras under ett kort tidsintervall uppfattas som ett kollektivt angrepp, likt det i 

typfall II. Hade administratören haft en anledning att ta bort hoten efter 

fullbordanstidpunkten hade situationen kunnat undvikas eller i varje fall åtgärdas i 

efterhand.  

 

I de fall administratören faktiskt väljer att ta bort ett hot innan det har fullbordats 

undslipper huvudgärningsmannen straffrättsligt ansvar eftersom förutsättningarna för 
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olaga hot inte uppfylls och försök till olaga hot inte är kriminaliserat. Det kan 

ifrågasättas om ett sådant system är önskvärt.  

  

8.2 Handling eller underlåtenhet 

Den kanske mest avgörande frågan som aktualiseras är hur medverkansgärningen ska 

definieras. Som framgår av kapitel 7 har distinktionen en avgörande betydelse för om 

straffrättsligt ansvar kan utkrävas eftersom de allmänna grundsatserna om ansvarsfrihet 

vid oäkta underlåtenhetsbrott i många fall hindrar att hålla en administratör ansvarig för 

de meddelanden som publiceras på den elektroniska anslagstavlan.162  

 

I de fall skapandet och tillhandahållandet av anslagstavlan utgör ett otillåtet främjande 

kan inte den efterkommande underlåtenheten att förhindra brottens fullbordan betraktas 

som en underlåtelsehandling, jfr TPB-målet. Om skapandet och tillhandahållandet av 

anslagstavlan utgör en tillåten handling så är det däremot mycket oklart hur 

administratörens passivitet ska bedömas. I typfall II bedömdes skapandet och 

tillhandahållandet av sidan vara tillåtet p.g.a. socialadekvans och bristande 

gärningsculpa. Underlåtenheten att ta bort meddelandena är således en följd av ett 

fortgående tillåtet handlande. Det blir därmed svårt att definiera medverkansgärningen, 

att inte ta bort de hotfulla meddelandena, som någonting annat än en 

underlåtenhetshandling. Det kan emellertid diskuteras om tillhandahållandet av en sida 

över tid kan skifta från ett tillåtet till ett otillåtet handlande. Själva skapandet av sidan 

kan mycket väl vara tillåtet mot bakgrund av de säkerhetsåtgärder som utlovats. Om 

administratören vid ett enstaka tillfälle glömmer bort att vidta de utlovade 

säkerhetsåtgärderna får underlåtenheten bedömas utifrån reglerna om oäkta 

underlåtenhetsbrott. Däremot, om administratören ständigt – över en längre tid – 

missköter sidan genom att underlåta att vidta de utlovade säkerhetsåtgärderna varje gång 

sidan missbrukas kan det diskuteras om tillhandahållandet av sidan har övergått från ett 

tillåtet till ett otillåtet handlande. Således behöver inte någon prövning av garantställning 

                                              
162 Detta hindrar naturligtvis inte att en mellanhand kan göras straffrättsligt ansvarig för spridande (eller 

främjande av spridande) av den olagliga informationen om han på ett aktivt sätt har bidragit till spridandet. Se 

prop. 2001/02:150 S 89. 
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eller fullbordanstidpunkt göras när medverkanshandlingen främjat de olaga hotens 

tillkomst genom en aktiv handling. 

 

Gränsdragningsproblem mellan handling och underlåtenhet hade emellertid inte fått lika 

stor betydelse om det i gällande rätt fastslagits att de som administrerar elektroniska 

anslagstavlor innehar en garantställning, d.v.s. en särskild skyldighet att försöka 

förhindra de brott som förövas på anslagstavlan. En bedömning av vad som rimligen 

skulle kunna krävas av administratören skulle enligt min mening kunna utgöra en 

tillräcklig avgränsning av det straffbara området i det enskilda fallet. Dessutom finns 

reglerna om gärningsculpa och social adekvans om straffrättsligt ansvar hade framstått 

som orimligt i det enskilda fallet. Det återstår att se om HD i framtiden antingen väljer 

att ålägga administratören en särskild skyldighet att ingripa som övervakningsgarant för 

anslagstavlan eller skyddsgarant för de användare som använder anslagstavlan. Eller om 

HD kommer undvika att pröva medverkansgärningen som en underlåtenhet och istället 

göra en bedömning likt hovrättens i TPB-målet, d.v.s. se det som en handling att upplåta 

tjänsten.   

  

8.3 En eller flera gärningar 

Ett annat problem som kort berördes under avsnitt 4.2 är hur själva huvudgärningen ska 

definieras. Utifrån reglerna om brottskonkurrens kan det diskuteras om inte ett hotfullt 

meddelande som publiceras på ett offentligt chattforum kan utgör flera gärningar. 

Meddelanden som publiceras på FB kan delas vidare, gillas eller kommenteras. När en 

användare nyttjar någon av dessa funktioner dyker det aktuella inlägget upp överst på 

användarens kontakters inläggsflöde. Spridningen av ett meddelanden kan således få en 

lavinartad effekt. Varje gång någon av den hotade personens kontakter befattar sig med 

något av de hotfulla inlägg som är i omlopp finns det en risk att för att hotet dyker upp 

på den hotade personens inläggsflöde. Det är alltså sannolikt att den hotade personen får 

återuppleva samma hot flera gånger.  

 

Det hela skulle kunna illustreras med ett exempel: A går till en blomsterbutik och 

kommer överens med butiksbiträdet om att en blombukett ska skickas hem till B den 
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första måndagen varje månad. Med varje blombukett ska det följa med en lapp med ett 

implicit hot. Under året får B således hem tolv blombuketter och varje gång läser B den 

medföljande lappen. Frågan är här om det rör sig om ett hot eller tolv stycken hot. Här 

finns inget klart svar, men tidsaspekten talar starkt för att det borde röra sig om flera 

olika hot. Det ovanstående exemplet kan till viss del appliceras på hot som publiceras 

på FB. I båda fallen rör det sig om endast en handling, d.v.s. publicerandet av 

meddelandet respektive beställningen av de tolv blomleveranserna. I båda fallen nås den 

hotade personen av flera likadana hot, fast vid olika tillfällen. Skillnaden är att antalet 

”kopior” av meddelandet är ospecificerat när det publiceras på FB.  

  

Det kan här ifrågasättas om t.ex. ett hotbrev som skickas via posten ska behandlas 

likadant som ett hot som publiceras på ett offentligt chattforum. Ett alternativ är att 

klassificera den senare gärningen som grov. Ett annat alternativ är att hot som publiceras 

på offentliga chattforum inte avslutas förrän de tas bort. I sådana fall är medverkan till 

olaga hot möjlig fram till dess att meddelandena tas bort, oavsett om personen nåtts av 

hotet eller inte. Att separera tiden för brottets fullbordan och tiden då brottet avslutas 

kan liknas vid de perdurerande brott där ett visst ”tillstånd” uppstår, jfr olaga 

frihetsberövande. Ett sådant synsätt är i och för sig problematiskt då gärningsmannen i 

detta fall inte själv kan styra över när brottet kommer att avslutas. Frågan är emellertid 

om det har något praktiskt betydelse. Gärningsmannen gör sig skyldig till olaga hot 

oavsett om brottet avslutas direkt eller vid ett senare tillfälle.  

 

Jag kommer inte närmare att gå in på konsekvenserna som följer av de olika förslag som 

presenterats här, utan jag lämnar frågan vidare till lagstiftaren och rättstillämparen för 

att avgöra vilka åtgärder som behöver och kan vidtas. Det viktiga i sammanhanget är att 

belysa att hot som idag publiceras på offentliga chattforum till stor del skiljer sig från 

de hot som fanns i åtanke vid kriminaliseringen av 4:5 BrB.  
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8.4 Försök till olaga hot? 

En annan följd av att olaga hot fullbordas först när meddelandet når den hotade är att 

huvudgärningsmannens ansvar blir beroende av administratörens ingripande. Tar 

administratören bort hotet innan det fullbordas kan gärningsmannen inte dömas för 

olaga hot. Konstruktionen i sig utgör inget problem. Det är tvärtom önskvärt att 

administratören i detta fall har möjligheten att förhindra att fullbordade brott kommer 

till stånd. När det gäller andra brott brukar det emellertid finnas en möjlighet att hålla 

gärningsmannen ansvarig för stämpling, förberedelse och försök. Ett exempel är t.ex. 

om A ger B en sten i syfte att B ska kasta stenen på C. När B väl kastar iväg stenen så 

knuffar A bort C så att denne inte blir träffad av stenen. I det fallet fullbordas inte 

misshandeln och ingen av dem kan dömas för misshandel. Däremot kan B fortfarande 

dömas för försök till misshandel. Således straffas B för hans uppsåt och handlande att 

försöka skada C. Den som med uppsåt försöker hota någon kan emellertid idag inte 

dömas för något brott om administratören tar bort hotet innan det fullbordas.  

 

Det finns alltså här en möjlighet att diskutera om försök till olaga hot borde 

kriminaliseras. Försökspunkten skulle vara nådd då meddelandet publiceras. Det är 

emellertid svårt att bedöma om innehållet i meddelandet skulle ha ingivit allvarlig 

fruktan då den som hotet avser aldrig får del av det. Rekvisitet ”ägnat att framkalla 

allvarlig fruktan” är egentligen objektivt, men som framgår av avsnitt 4.2. spelar den 

hotade personens uppfattning roll. Alla osmakliga och objektivt sett hotfulla 

meddelanden behöver inte uppfattas som hot, särskilt om det rör sig om internskämt 

eller dylikt. Vidare kan det ifrågasättas vem som faktiskt kommer att anmäla försök till 

olaga hot. Får den hotade personen reda på hotet så blir det ju fullbordat och då behövs 

inget försöksbrott. I de fall personen inte får reda på hotet så går det inte att utesluta att 

inlägget bara utgjorde ett underförstått skämt mellan två kompisar.  Om den som 

meddelandet riktar sig till blir informerad om hotet, i syfte att utreda om personen känner 

sig hotad eller inte, blir försökbrott uteslutet eftersom hotet fullbordats.  

 

Även medverkansansvaret hade i dessa fall påverkats av ett försöksbrott. I sådana fall 

aktualiseras medverkanansvaret direkt vid själva publicerandet av hotet. I typfall I hade 
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Ola kunnat göra sig skyldig till anstiftan och medhjälp till försök till olaga hot fram tills 

dess att Zara nåtts av hoten. I många fall borde emellertid administratörens uppsåt brista 

i förhållande till försöksbrottet. Även frivilligt tillbakaträdande enligt 23:3 BrB kan vara 

möjlig om administratören tar bort meddelandet så att hotet inte fullbordas. 

Administratören kan således helt undvika ansvar genom att, när denne får vetskap om 

hoten, ta bort dem direkt. Försöksbrott för brott i 16 kap. BrB har diskuteras i samband 

med införandet av BBS-lagen. Utredningen resonerade som så att försöksbrottet i sådana 

fall endast skulle omfatta publiceranden som sker på elektroniska anslagstavlor. En 

sådan särbehandling ansågs emellertid inte motiverad för drygt 18 år sedan när BBS-

lagen infördes.163  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
163 Prop 1997/98:15 s. 16. 
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9  Avslutande kommentarer 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen var att utreda om de personer som skapar och 

administrerar elektroniska anslagstavlor på sociala medier kan begå medverkan till 

olaga hot och i sådant fall under vilka omständigheter. Jag har utifrån mina två typfall 

utrett flera olika grunder på vilket medverkansansvar kan bli aktuellt för att diskussionen 

ska kunna utsträckas utöver de specifika situationer som anges i typfallen. Som framgår 

i kapitel 6 kan anstiftan och medhjälp bli aktuellt i typfall I förutsatt att den medverkande 

har erforderligt uppsåt. I ett verkligt fall har åklagarens beskrivning av 

medverkansgärningen en avgörande betydelse för hur medverkansbedömningen görs. 

Det ska således understrykas att domstolen i ett verkligt fall inte behöver pröva alla sätt 

på vilket ett handlande främjat ett brott, utan enbart det som klarast leder till en fällande 

dom.  

 

I kapitel 7 konstaterar jag att H&M inte kan dömas för anstiftan eller medhjälp till olaga 

hot enbart på den grunden att administratören skapade och tillhandahöll FB-sidan. Det 

ska här inte uteslutas att bedömningen hade kunnat bli en annan om 

medverkansgärningen hade definierats annorlunda. Under avsnitt 7.4 prövar jag istället 

om H&M genom underlåtenhet att ta bort meddelandena främjat de olaga hoten. 

Slutsatsen är att ett sådant underlåtenhetsansvar enbart kan bli aktuellt om H&M haft en 

särskild skyldighet att ingripa. Det finns emellertid inget direkt stöd för att 

administratörer skulle ha en sådan skyldighet att agera mot bakgrund av att HD ännu 

inte prövat frågan. Jag konstaterar emellertid att det ändå finns skäl för en sådan 

uppfattning mot bakgrund av att sidan följs av över 25 miljoner användare och att sidan 

utgjort en förutsättning för det kollektiva angreppets tillkomst. Straffrättsligt 

underlåtenhetsansvar torde, enligt min mening, vara motiverat förutsatt att H&M haft 

insikt och möjlighet att ingripa. I förevarande fall kom emellertid H&M till insikt först 

efter det att brotten fullbordats. 

  

Avslutningsvis kan det konstateras att bestämmelsen om olaga hot idag är något 

föråldrad till sin utformning. Fullbordanstidpunkten utgör ibland ett hinder för att 

utkräva medverkansansvar och i vissa fall även gärningsmannaansvar vilket också 
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diskuterats i kapitel 8 tillsammans med några förslag på hur ett sådant problem kan lösas. 

Huruvida en modernisering av bestämmelsen är motiverad återstår att se. Det kan 

emellertid diskuteras vilka andra möjligheter det finns för att beivra brottslighet av 

förevarande slag. Det går mycket väl att utvidga ansvaret i BBS-lagen så att 

skyldigheten att ha uppsikt och därmed också rensa bort brottsliga meddelanden även 

omfattar olaga hot enligt 4:5 BrB. Det kan diskuteras om skyldigheten att ta bort 

meddelandena i ett sådant fall enbart skulle omfatta fullbordade brott eller även hot som 

inte fullbordats. Som framgått tidigare är det oftast inte möjligt för administratören att 

veta när hotet faktiskt fullbordats vilket talar för att ansvaret inte borde bero på 

fullbordanstidpunkten. En sådan skyldighet att ta bort publicerade hot hade löst 

problematiken med att administratörer i dagsläget inte har något incitament att ta bort 

olaga hot efter det att de har fullbordats. Genom att ålägga administratörer en skyldighet 

att alltid ta bort uppenbara hot, hade kollektiva angrepp, likt det som uppstått i typfall 

II, kunnat förhindras eller i varje fall åtgärdas i efterhand och således lindras. 
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