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Sammanfattning 
 

Vid val av påföljd för ett brott ska domstolen enligt 30:4 brottsbalken (1962:700) (BrB) be-

akta omständigheter som kan tala för en lindrigare påföljd än fängelse. Skäl som ska beaktas 

är de s.k. billighetsskälen i 29:5 BrB. Här bortses straffvärdet och omständigheter som ska be-

aktas är de som hör till den tilltalades personliga förhållanden eller händelser efter gärningen.  

 

I april 2015 infördes under 29:5 p.5 BrB ett nytt billighetsskäl avseende utredningsmedverkan 

av egen brottslighet. Tanken bakom den nya bestämmelsen är att effektivisera brottsutred-

ningar så att fler personer kan lagföras och resurser avsättas till utredning av annan brottslig-

het. Kritiker påstår att bestämmelsen grundar sig framförallt på effektivitetsskäl och att den 

således avviker från resterande billighetsskäl där humaniteten ska vara styrande.  

 

Kan förhoppningen om ett effektivare rättssystem i detta fall komma att bli på bekostnad av 

rättssäkerheten? I centrum för frågan står rättssäkerhetsaspekter och för straffrättssystemet 

grundläggande ideologier.  

 

Uppsatsen resulterar i ett konstaterande att den nya bestämmelsen är tämligen otydlig och att 

det föreligger en del brister som kan urholka rättssäkerheten. Risken ökar för fler falska er-

kännanden, där en oskyldig person tar på sig skulden för den egentliga gärningsmannen. Det 

föreligger även risker för att en s.k. plea bargain- situation i praktiken uppstår. 

 

Att medverka i utredningen ska framstå som ett incitament för den tilltalade som då kan få 

strafflindring. Problematiken kring bestämmelsen föreligger framförallt i billighetsskälets 

brist på förutsebarhet. Bestämmelsens nuvarande form och riktlinjer kring dess tillämpning 

omöjliggör för den tilltalade att på förhand veta vilken grad av medverkan som krävs. Allas 

likhet inför lagen är också en rättssäkerhetsaspekt som äventyras genom den nya bestämmel-

sen. Detta argument påvisas genom att en person som begår ett tämligen lättutrett brott, men 

som genom medverkan visar på ansvarstagande kan få en lägre eller ingen strafflindring, 

gentemot en tilltalad som begått ett mer svårutrett brott. Frågan om bestämmelsen skapat nå-

got incitament för utredningsmedverkan är således högst diskutabelt. 
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Förkortningar  
 

A.a  Anfört arbete 

A.st  Anfört ställe 

BRU  Beredningen för rättsväsendets utveckling 
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  rättigheterna och de grundläggande friheterna 

Europadomstolen  Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

f  följande sida 

ff  följande sidor 

HD  Högsta domstolen 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 
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1. Inledning 

1.1 Presentation av ämnet och problemformulering 

Inom ramen för det svenska straffsystemet har det sedan den 1 januari 1989 funnits utrymme 

för en särskild form av strafflindring genom bestämmelsen 29:5 i brottsbalken (1962:700) 

(BrB). Bestämmelsen anger ett flertal omständigheter som brukar benämnas billighetsskäl. 

Efter en lagändring den 1 april 2015 har bestämmelsen utvidgats från 8 till 9 punkter där såd-

ana skäl anges. Tanken med bestämmelsen är att väga in brottslingens personliga förhållanden 

och hur denne agerar efter brottet.  

 

Bestämmelsen ger uttryck för en tanke om en mer rättvis prövning för den tilltalade. Billig-

hetsskälen ska i enlighet med lagens utformning beaktas vid straffmätningen, men anses inte 

påverka själva straffvärdet. Bestämmelsen kan också spela in vid valet av påföljd. Detta fram-

går av bestämmelsen 30:4 st. 1 BrB som uppmanar rätten att beakta omständigheterna i 29:5 

BrB vid val av påföljd.1 

 

I utvidgningen av bestämmelsen från 1 april 2015 tillkom ett andra led i den dåvarande 3 

punktens lydelse vilket idag motsvarar 5 punkten i 29:5 BrB. Billighetsskälet förevisar att rät-

ten vid straffmätningen ska beakta om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter 

som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Frivillig angivelse som grund för 

strafflindring var tidigare upptagen i den tredje punkten och det är således lydelsen som avser 

utredningsmedverkan som tillkommit. Bestämmelsen tar sikte på utredningsmedverkan av 

egen brottslighet. Behovet av en sådan strafflindringsgrund har diskuterats i olika samman-

hang. Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) och Påföljdsutredningen anser att 

strafflindring vid utredningsmedverkan är motiverat på flera grunder. Påföljdsutredningen och 

BRU har framfört att det kan anses rimligt att en tilltalad som medverkat till utredningen av 

egen brottslighet och vars agerande ger uttryck för ansvarstagande och ånger, ska kunna till-

godoräkna sig detta förhållande vid påföljdsbestämning. BRU har även framfört att en sådan 

strafflindringsgrund kan bidra till en effektivare utrednings- och lagföringsprocess där resur-

ser från annan brottslighet kan frigöras.2 Utredningen ger således även uttryck för processeko-

nomiska effekter. 

 

Kritik mot utredningen har förekommit. De remissinstanser som ställt sig negativa till försla-

get har bland annat uttalat att den föreslagna ordningen medför en risk för falska angivelser 

där den tilltalade lockas till att lämna oriktiga uppgifter. Kritik har även framförts mot försla-

get då det kan strida mot principen om allas likhet inför lagen eftersom den som begår ett mer 

svårutrett brott hamnar i en mer fördelaktig position än den som utför enklare brottslighet. 

Sveriges advokatsamfund har kritiserat förslaget för dess brist på förutsebarhet och har, med 

hänsyn till rättssäkerheten hävdat att det bör framgå hur stor strafflindringen ska vara och att 

denne, för att vara ett incitament för medverkan, bör vara avsevärd. Kritik har även riktats 

mot bestämmelsens brist på tydlighet och risken för att den tilltalade hamnar i en förhand-

lingssituation som mynnar ut i en s.k. plea bargain-situation.3 Kortfattat innebär det att åkla-

garen och den misstänkte förhandlar om åtalet eller påföljderna. Genom att den misstänkte er-

känner kan denna få ett mer fördelaktigt åtal. 

                                                        
1 Brottsbalken (1962:700) 30 kap. 4 §. 
2 SOU 2005:117, s. 14. 
3 Prop. 2014/15:37, s. 16. 
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 I samband med den stora reformen av påföljdsbestämningen som genomdrevs år 1989 beto-

nades vikten av proportionalitet mellan brott och straff. Lagändringarna sågs därför som en 

nyklassicistisk inriktning i enlighet med den straffrättsliga skolbildningen under 1800 - talet.4 

Av väsentlig betydelse för påföljdssystemet talades det om vikten av rättssäkerhet, legalitet, 

likhet inför lagen och proportionalitet, samt humanitära värden.5 Inom påföljdsbestämningen 

idag talas om samma principer i stort, men de mest framträdande är principerna om proport-

ionalitet, ekvivalens och förutsebarhet.  

 

Med proportionalitet avses att straffet ska vara proportionellt i förhållande till det begångna 

brottet och att ett allvarligt brott ska ge ett strängare straff än ett lindrigare. Proportionalitet 

mellan en otillåten gärningstyps bestraffningsvärde och dess straffsats är således något som 

eftersträvas. Även ekvivalens är av vikt för påföljdsbestämningen, innebärande att gärningsty-

per med samma bestraffningsvärde tilldelas likartade straffskalor.6  För att besvara frågan om 

straffrättens syfte har en uppdelning av straffsystemet gjorts i tre delar. Dessa delar är krimi-

nalisering, utdömande av ansvar i domstol och straffverkställigheten. De olika nivåerna svarar 

på frågorna om varför straff utdelas och hur dessa ska verkställas. I sammanhanget är pro-

portionaliteten rådande på domsnivån. 

 

Med förutsebarheten i rättssystemet avses att systemet ska tillhandahålla klara, tydliga och på-

litliga svar på frågor av rättslig karaktär. Envar ska veta vad som gäller rättsligt i en viss situ-

ation. Det räcker dock inte att rättssystemet har ett klart och adekvat svar, det måste även råda 

tillgång till reglerna och att dessa efterlevs.7 

 

En viktig rättsprincip som har betydelse på straffprocessrättens område är oskuldspresumt-

ionen. Detta är en grundläggande rättighet som fastställts av den Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna om de grundläggande friheterna (EKMR) och har i kon-

ventionen kommit till uttryck i artikel 6:2. Rättsprincipen innebär rätten att betraktas som 

oskyldig till dess att skuldfrågan avgjorts vilken även nu är inskriven i europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna. Europadomstolen har fastställt att det är staten som 

har bevisbördan och att det således är staten genom åklagaren som ska lägga fram de bevis 

som krävs för att få den tilltalade dömd.8 Ett nära samband finns till den allmänna artikeln i 

6:1 om rätten till en rättvis rättegång.9 Genom Europadomstolens praxis har det konstaterats 

att den tilltalade har rätt att inte uttala sig (The right to silence) och är inte heller skyldig att på 

något sätt underlätta åklagarens arbete (The right not to incriminate oneself).  

 

Den nya bestämmelsen i 29:5 p.5 BrB ger upphov till flera frågor som det finns skäl att när-

mare undersöka. Syftet med bestämmelsen är dels att utredningsmedverkan ur ett humanitets-

perspektiv är ett uttryck för minskad klandervärdhet och att det således bör finnas en möjlig-

het till strafflindring. Detta resonemang grundar sig ur tanken att vald påföjd ska vara proport-

ionell till brottet och speglas av rättvisa. Ett annat syfte med bestämmelsen är att öka effekti-

viteten vid brottsutredningar genom att skapa ett incitament för den tilltalade att lämna upp-

gifter av relevans för utredningen som kan påverka straffmätningen till dennes fördel. Detta 

                                                        
4 Jareborg & Zila, s. 100. 
5 Prop. 1987/88:120 s. 31 och 36 ff. 
6 Jareborg & Zila, s. 67. 
7 Frändberg, s. 289. 
8 Barberà, Messegué och Jabardo mot Spanien. 

9 Danelius, s. 309. 
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innebär att den tilltalade frånsäger sig sin rättighet enligt rätten till en rättvis rättegång att inte 

medverka till utredning av egna brottsanklagelser. Den synes även vara ett avsteg från den på 

domsnivån rådande proportionalitetsprincipen att effektivitet och processekonomiska faktorer 

ska ligga i förgrunden för straffmätningen i det enskilda fallet. Skäl finns således att utreda 

risken för att rättssäkerhetsaspekter och straffrättsideologier negligeras i ljuset av den nya be-

stämmelsen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Den nya strafflindringsgrunden aktualiserar flera frågor och syftet är delvis att undersöka lag-

stiftarens intentioner med den nya bestämmelsen. Uppsatsen syftar även, och kanske framför-

allt, till att utröna vilka konsekvenser den nya bestämmelsen får för rättssystemet och om strä-

van efter effektivitet inom brottsutredningar kan komma att bli på bekostnad av rättssäker-

heten för den misstänkte. 

 

De för uppsatsen centrala frågeställningarna kan följaktligen formuleras som följer: Hur för-

håller sig 29 kap. 5 § 5 BrB i dess nya avfattning till de principer som ligger till grund för de 

övriga billighetsskälen och för påföljdssystemet i stort? I vilken utsträckning är 29 kap. 5 § 5 

BrB förenlig med de krav som rättssäkerheten ställer? Och slutligen, hur kan billighetsskälet 

komma att te sig i praktiken? 

 

För att kunna tillgodogöra sig uppsatsens ämne till fullo torde det vara behövligt med en ge-

nerell redogörelse för bakgrunden till billighetsskälen och dess allmänna tolkning och tillämp-

ning. 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen tar sikte på den nya lydelsen i 29:5 p. 5 BrB som behandlar strafflindring vid ut-

redningsmedverkan. Detta innebär att andra billighetsskäl i nämnda paragraf ej kommer be-

handlas djupare än att nämnas. I propositionen som ligger till grund för den nya bestämmel-

sen behandlas sanktionskumulation och punkternas systematiska ordning, vilket inte kommer 

behandlas i denna uppsats. Detta pga. brist av relevans för uppsatsens syfte. Frågan huruvida 

bestämmelsen i praktiken får karaktären av ett kronvittnessystem har också utelämnats trots 

dess relevans för bestämmelsen. Denna avgränsning har sin grund i ämnets komplexitet vilket 

kräver mer tid och plats i anspråk för uppsatsen. Huruvida bestämmelsen bör kompletteras 

med en ändring i Förundersökningskungörelsen (1947:948) har också lämnats utanför denna 

uppsats då även denna kräver sin plats och utredning. Ett perspektiv som lagstiftaren nämner i 

propositionen är brottsofferperspektivet vilket förvisso är ett viktigt inslag i bestämmelsens 

syfte. Uppsatsens fokus ligger dock i perspektivet från den tilltalade och rättsvetenskapsman-

nens, varför även brottsofferperspektivet inte kommer beröras. 

1.4 Metod och material 

Val av metod är av essentiell betydelse för uppsatsframställningen. Uppsatsens metod ska 

dels ge svar på om arbetet anses vara vetenskaplig, dels genom materialet svara på frågeställ-

ningarna. I doktrinen har begreppet rättsdogmatisk blivit ifrågasatt varför det går att avstå från 

att kategorisera sin uppsats i enlighet med detta.10 På förekommen anledning frångås denna 

beteckning och istället har begreppet juridisk metod ansetts mer lämplig med hänsyn till äm-

nesval och material. Juridiska metoden täcker emellertid ett större spektrum där rättskälleläran 

och dess principer inkluderas.11 Den juridiska metoden rymmer framförallt faktahantering 

                                                        
10 Sandgren, s. 53. 
11 A.a, s. 38. 
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samt kunskapen att urskilja vilken fakta som är relevant och att avgränsa rättsligt relevant 

fakta.12 

 

Rättskälleläran används som ett verktyg för att analysera gällande rätt och läran om rättskäl-

lorna redovisar för vilka källor som ska, bör och får beaktas. I de flesta framställningar pre-

senteras rättskällorna i den hierarkiska ordningen författningar, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin. Inom läran ryms även rättskälleprinciper, principer för källornas tolkningar samt 

principer för rättskällornas inbördes relation.13 

 

Ett centralt begrepp för undersökningen är s.k. rättsprinciper. Uppsatsens båda frågeställ-

ningar syftar till att studera den nya bestämmelsen i ljuset av sådana principer. Principernas 

betydelse i juridiskt språkbruk kommer, på grund av sin vikt för uppsatsen, att närmare förkla-

ras. En rättsprincip är en rättsregel med karaktären av en böra-regel. Med detta innebär att 

rättsprincipen inte behöver sägas överträdas automatiskt för att rättsregeln inte följs. Lagstifta-

ren uppställer framförallt skall-regler och det är således sällan principer kommer till uttryck i 

författningstext. Anledningen till detta är att principerna rymmer en avvägning som är svår att 

uttrycka språkligt kortfattat. Principerna har ofta olika syften. Dessa kan vara förklarande, 

rättfärdigande eller systematiserade och till skillnad från andra rättsregler kan rättsprinciper 

gälla mer eller mindre pga. dess uttryck för värden av olika valör eller vikt.14  

 

Det bör lyftas att uppsatsen inte syftar till att besvara en traditionell rättsfråga och att djupare 

gå in på bestämmelsens tillämpning. Tanken med denna skrivelse är istället att utvärdera lag-

stiftningen i ljuset av annan gällande rätt. Uppsatsen ska åskådliggöra bestämmelsen i enlig-

het med EKMR och allmänna rättsprinciper. Perspektivet kommer lyftas från rättvetenskaps-

mannen och den tilltalade. 

 

Samtliga ovannämnda rättskällor har används i uppsatsen framställning, vissa mer framträ-

dande. Valet av ämne grundar sig i nu gällande rätt och utformningen av en ny bestämmelse. 

Av naturliga skäl har således propositionen 2014/15:37  Strafflindring vid medverkan till ut-

redning av egen brottslighet varit särskilt framträdande. I propositionen diskuteras dåvarande 

ordning och behovet av en ny reform såsom skälen för regeringens förslag och lagrådets ytt-

rande, vilket varit vägledande i framställningen.  

 

Propositionen ovan bygger på två utredningar, slutbetänkandet från Beredningen för rättsvä-

sendets utveckling (BRU) Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder 

(SOU 2005:117) och Påföljdsutredningen betänkande Nya påföljder (SOU 2012:34). Dessa 

har också bearbetats under arbetets gång.  

 

Vid de avsnitt som behandlar rätten till en rättvis rättegång har ett flertal avgörande från euro-

padomstolen nämnts och hänvisats till. Dessa har varit till god vägledning vid tolkning kring 

när en rättighet anses kränkt och vad som spelar in vid bedömningen.  

  

Med tanke på att bestämmelsen som uppsatsen bygger på trädde i kraft i början och under ar-

betets gång har svensk rättspraxis av naturliga skäl inte använts i sådan utsträckning som an-

nars kan förväntas vid en analys av gällande rätt. Däremot har två rättsfall som grundar sig på 

den tidigare mer allmänt hållna punkten 8 redovisats för då utredningsmedverkan påverkade 

                                                        
12 Sandgren, s. 38. 
13 A.a, s. 36. 
14 Jareborg, s. 142. 
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påföljden under ” andra omständigheter”. I övrigt saknas uppdaterade lagkommentarer och 

prejudicerande avgöranden. 

 

I uppsatsen har påföljdssystemet och billighetsskälen i stort behandlats för att öka förståelsen 

kring den nya bestämmelsen. I dessa avsnitt har framförallt Jack Ågrens avhandling ” Billig-

hetsskälen i BrB 29:5 – Berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning” varit till stor 

hjälp. I sin avhandling redovisar Ågren rättsteoretiska utgångspunkter såsom reformen bakom 

billighetsskälen och dess påverkan för påföljdsvalet.  

 

Även doktrin såsom Josef Zilas och Nils Jareborgs Straffrättens påföljdslära har varit be-

hjälplig när det gäller den ideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska föränd-

ringar. Martin Borgekes verk Att bestämma påföljd för brott är också en källa som används 

synnerligen i det tidiga skedet vad gäller påföljdssystemets uppbyggnad och hur det ska han-

teras.  

 

Bestämmelsen som uppsatsen berör har tolkats i ljuset av rättssäkerheten och artiklarna i 

EKMR. I detta avsnitt har Hans Danelius verk Mänskliga rättigheter i europeisk praxis : en 

kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna haft stor betydelse. Dane-

lius redovisar för Europadomstolens praxis med goda exempel och vägledning på när rättig-

heter kränkts. Danelius verk har även varit den primära källan när rätten till en rättvis rätte-

gång och oskuldspresumtionen behandlats. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad på fem kapitel i en följd som på ett pedagogiskt sätt ska förklara pro-

blematiken för läsaren och leda fram till en sammanfattande avslutning. I det andra kapitlet är 

avsikten att redogöra för påföljdssystemet och billighetsskälen i stort men även principer och 

ideologier bakom systemet. Tanken är att skildra varför vissa handlingar är kriminaliserade 

och hur straffet ur ett proportionalitets- och humanitetsperspektiv ska beslutas. I det tredje ka-

pitlet tolkas den nya strafflindringsgrunden innan såsom efter ikraftträdandet. Vad grunden 

bakom den nya bestämmelsen är och dess syfte presenteras tillsammans med förutsättning-

arna för tillämpningen. Uppsatsens fjärde kapitel behandlar rättssäkerheten i stort, samt prin-

ciper och artiklar som är av relevans för appliceringen av bestämmelsen. Här behandlas bland 

annat principen om likabehandling och rätten till en rättvis rättegång. Tanken med presentat-

ionen är att kunna knyta an till principerna i avslutningen för att kunna se den nya bestämmel-

sen i ljuset av rättssäkerheten. I det femte kapitlet redogörs för hur påföljdssystemets ideolo-

giska grund står i förhållande till den nya bestämmelsen. Där presenteras även hur rättssäker-

heten och principerna som är nämnda står i relation till den nya bestämmelsen. Avslutningsvis 

i det sjätte kapitlet följer en sammanfattande slutsats av egna tankar kring strafflindring vid 

utredningsmedverkan.  

 

2. Påföljdssystemet och billighetsskälen 

2.1 Allmänt om påföljdsbestämningen 

Inledningsvis är det lämpligt att utreda hur påföljdssystemet ser ut idag och vilka intressen 

som ligger till grund för dess utformning. Påföljdsbestämningen är en sammanfattande be-

teckning för de två momenten påföljdsval och straffmätning. De centrala kapitlen när det gäl-
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ler dessa moment är 29 och 30 i BrB. Anledningen till dess uppdelning är att det är olika om-

ständigheter och skäl som ska beaktas beroende på om det handlar om straffmätningen som 

regleras i 29 kap. BrB eller påföljdsvalet som regleras i 30 kap. BrB.15  

 

Systemet i stort är omfattande och reglerna allmänt öppna för att kunna täcka in många olika 

typer av fall. Av samma anledning är reglerna sällan definitiva till sin karaktär även om det 

finns absoluta regler som inte får åsidosättas.  

 

Påföljdssystemet bygger genomgående på presumtioner och ger således en viss anvisning i 

det enskilda fallet. Samtidigt som systemet många gånger ger upplysning om en eventuell lös-

ning lämnar det utrymme för att presumtionen kan brytas om skäl talar för en annan utgång.16 

 

Före 1989 års påföljdsreform bestod regleringen kring påföljdsbestämningen enbart av ett lag-

rum, tidigare 1:7 BrB. Bestämmelsen uppmanade domstolen att vid val av påföljd: 

 

”… med iakttagande av vad som krävs för att upprätthålla allmän laglydnad, fästa särskilt 

avseende vid att påföljden skall vara ägnad att främja den dömdes anpassning i sam-

hället”17 

 

Bestämmelsen speglade behandlingstanken som innebar att tiden för en sanktion, såsom fäng-

else, skulle bestämmas på preventiva grunder som en avvägning mellan allmän – och indivi-

dualprevention. Behandlingstanken fick aldrig speciellt stort genomslag i Sverige. Det var 

istället proportionalitetstanken som i praktiken kom att styra straffmätningen.18 

 

Som ovan nämnts är det idag kapitel 29 och 30 i BrB som i stort reglerar påföljdsbestäm-

ningen och således ersatt ovan nämnda paragraf.  De största skillnaderna från den tidigare 

ordningen är en mer detaljerad reglering men även att allmän – och individualprevention er-

sattes med ett påföljdssystem där utgångspunkten är hur allvarlig brottslighet det handlar om. 

Samtidigt som påföljdsbestämningen givetvis ska omfattas av rättssäkerhetsgarantier ska den 

enligt reformens ideologiska utgångspunkt även ge uttryck för brottets förkastlighet och det 

mått av klander som den som utfört den brottsliga gärningen förtjänar.19 

2.2 Straffvärde 

Vid bestämmandet av påföljd är det av vikt att skilja mellan frågor som har med straffmät-

ningen att göra och frågor som rör valet av påföljd. Straffmätningen tar sikte på påföljdens 

omfattning med beaktande av brottslighetens allvar och omständigheter kring den tilltalades 

person. Valet av påföljd handlar om vilken typ av påföljd som ska väljas.  

 

Straffmätningen omfattar dels fastställandet av brottslighetens konkreta straffvärde, vilket för-

klaras nedan, dels hänsyn till andra omständigheter som har med gärningsmannens person att 

göra, och som kan påverka straffets längd. Sådana omständigheter bildar tillsammans med 

straffvärdet ett straffmätningsvärde vilket diskuteras under avsnitt 2.2.3. 

 

                                                        
15 Borgeke m.fl. s. 27. 
16 Borgeke, s. 25. 
17 Jareborg & Zila, s. 100. 
18 A.st. 
19 Ågren, s. 83., Brottsbalken (1962:700) 29:1 § 2 st. 
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När domstolen ska bestämma påföljd för ett brott ska den först finna en tillämplig straffskala. 

Denna anger en gärnings nedre och övre straffgräns vilka redan är angivna i lagtexten. Däref-

ter ska en straffvärdebedömning utföras som i sin tur är utgångspunkten för straffmätningen. 

Att straffvärdet ska läggas till grund för straffmätningen är ett uttryck för vikten av princi-

perna om proportionalitet och ekvivalens, 20 detta kommer diskuteras under 2.5.3. 

 

Av 29:1 st.1 BrB följer att domstolarna vid sin bedömning av straffvärdet ska utgå från den 

allmänna värdering som lagstiftningen ger uttryck för samtidigt som den ska anpassa sig till 

de principer som utvecklats genom praxis. Bestämmelsen ger uttryck för domstolens lojalitet 

och svårigheten att frångå praxis. Hänsyn tas även till brottets grad av förkastlighet och en de-

finition av vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen följer av 29:1 2 st. 2 BrB och ly-

der: 

 

”Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gär-

ningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter el-

ler motiv som han eller hon haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvar-

ligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person.” 

 

Bedömningen av straffvärdet är av moralisk karaktär och det som bedöms är gärningens grad 

av allvar, omständigheterna och gärningsmannens skuld. Första delen av lydelsen ovan tar 

sikte på de objektiva omständigheterna och ska tolkas i vid mening. Andra delen i första me-

ningen som börjar med ”vad den tilltalade insett” anger den subjektiva bedömningen av 

straffvärdet och tar sikte på vad gärningsmannen insett eller borde insett. Trots att de objek-

tiva omständigheterna i bestämmelsen är utgångspunkten för bedömningen, uttalas det i förar-

betena att de subjektiva omständigheterna ofta får större betydelse.21 Uppsåt och oaktsamhet 

är att räkna som brottsinterna faktorer och omständigheter som inte täcks av rekvisiten får inte 

ligga till grund för bedömningen av straffvärdet. 

 

Det är vid bedömningen viktigt att skilja mellan ett abstrakt och ett konkret straffvärde. Brot-

tets abstrakta straffvärde återspeglar lagstiftarens syn på hur allvarlig en brottstyp är i relation 

till andra brottstyper där jämförelse mellan straffskalorna görs.22 Det konkreta straffvärdet tar 

således sikte på begångna brottsliga gärningar med samma rubricering. Ett exempel här är en 

konkret gärning av grov stöld där det ena tillslaget har ett värde om 2 miljoner kronor medan 

den andra grova stölden hade ett värde om 700 000 kronor. I fallet om grov stöld om 700 000 

kronor bör, endast ser till värdet av det tillgripna, ett straffvärde åtminstone vara hälften av 

den grova stöldens värde om 2 miljoner kronor. 

  

Bestämmelsen i 29:1 BrB är generellt hållen och anger flera omständigheter. I 29:2 BrB finns 

en uppräkning av försvårande omständigheter som kan öka straffvärdet medan det i 29:3 BrB 

finns en uppräkning av förmildrande omständigheter som kan minska straffvärdet. Dessa ska 

också räknas in vid en straffvärdebedömning vilket sedan läggs till grund för den fortsatta 

straffmätningen och valet av påföljd. Tillkommer inga straffskärpande eller strafflindrande 

omständigheter kan straffmätningsvärdet motsvara den tidigare fastställda straffskalan.   

 

                                                        
20 Asp & Ulväng, s. 75. 
21 Prop. 1987/88:120, s. 81. 
22 Jareborg & Zila, s.104. 
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2.3 Fortsatt straffmätning  

När brottets straffvärde är konstaterat ska andra eventuella faktorer som kan inverka på den 

fortsatta straffmätningen också beaktas. Vid mätningen förutsätts att ett påföljdsval redan 

gjorts. Kapitel 30 i BrB om påföljd kommer rent kronologiskt efter kapitlet om straffmätning. 

Detta trots att straffmätning sällan kommer på fråga innan ett påföljdsval gjorts. Propositionen 

till reformen motiveras den kronologiska ordningen med att det krävs ett straffvärde för att 

bestämma påföljdsval och eftersom straffvärdet är så pass starkt förknippat med straffmät-

ningen motiverar det varför påföljdsbestämmelserna får komma efteråt.23  

 

Likt bestämmelserna kring straffvärde finns det vid den fortsatta straffmätningen faktorer som 

kan ge utlopp för ett längre fängelsestraff eller högre bötesbelopp, precis som det finns om-

ständigheter som kan verka i motsatt riktning. Vid den fortsatta straffmätningen behandlas 

framförallt billighetsskälen i 29:5 BrB samt 29:7 BrB angående den tilltalades ungdom som 

kan tala för ett lindrigare straff. I straffskärpande riktning ska domstolen ta hänsyn till om den 

tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Återfall är dock i första hand en omständighet 

som vägs in vid påföljdsvalet. 

 

Straffmätningsvärdet är framförallt av vikt att diskutera när argumentation om fängelse eller 

olika typer av ungdomsvård alternativt samhällstjänst förs. Vid böter, bortsett från dagsböter, 

finns redan tariffer som efterföljs. Bortsett från de omständigheter som kan ge ett lindrigare 

straff på grund av brottslighetens straffvärde kan det finnas andra omständigheter som bör tala 

för ett lindrigare straff utan att det har med brottslighetens allvar att göra. Domstolarna är 

skyldiga att efter straffvärdebedömningen ta hänsyn till en rad förmildrade omständigheter 

som hänför sig till gärningsmannens person eller vad som skett efter brottet, dessa situationer 

samlas under billighetsskälen. 24 

2.3.1 Påföljdsval 

30 kap. 4 § brottsbalken är den viktigaste bestämmelsen för påföljdsbestämningen i allmän-

het.  I bestämmelsen framgår att påföljdsvalet är en avvägning av skäl som talar emot ett 

fängelsestraff såsom för ett sådant straff. I första stycket stadgas huvudregeln om presumtion 

mot fängelse. De omständigheter som kan tala för strafflindring i 29:5 brottsbalken ska här 

särskilt beaktas. I bestämmelsens andra stycke framkommer istället en uttömmande uppräk-

ning av skäl som kan bryta presumtionen och som talar för att fängelse bör väljas som påföljd, 

nämligen, brottets straffvärde, art samt att den tilltalade återfallit i brott.25 Billighetsskälen i 

29:5 har en dubbel funktion då det både kan påverka straffets omfattning genom strafflindring 

såsom straffets form genom att lindrigare påföljd väljs trots att presumtionen mot fängelse 

egentligen är bruten enligt 30:4 st.2.26 

2.4 Särskilt om billighetsskälen 

Omständigheterna av billighetsskäl behandlas som tidigare nämnts i 29:5 BrB. Dessa ska be-

aktas vid påföljdsvalet och kan verka i strafflindrande riktning. I bestämmelsens andra stycke 

anges att om särskilda skäl påkallar det, får rätten döma till lindrigare straff än som är påkallat 

för brottet. Följden i praktiken blir att domstolen vid straffmätningen ska ta hänsyn till vissa 

omständigheter som har med gärningsmannens person att göra och dennes handlande efter 

brottet. Bestämmelsen hade vid reformens genomförande 7 specificerande omständigheter 

och en mer öppen punkt som gav utrymme till att även beakta andra omständigheter. 

                                                        
23 Prop. 1987/88:120, s. 77. 
24 Asp & Ulväng, s. 77. 
25 Se Karnov bokverk 2013/14, s. 2943, not 1338-1340. 
26 A.a. 
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Strafflindringsbestämmelsen trädde i kraft år 1989 och bygger på fängelsekommitténs betän-

kande. Den infördes med tanken att det vore orättfärdigt att vid påföljdssystemet helt bortse 

från omständigheter som inte hade med straffvärdet att göra.27 Syftet har varit att påföljd för 

ett brott ska följa inte bara brottets straffvärde utan hänsyn ska även tas till olika personrelate-

rade omständigheter.  I 30:4 st. 1 BrB anges även att billighetsskälen ska beaktas vid val av 

påföljd. 

 

Tillsammans med den nya lydelsen som trädde i kraft den 1 april 2015 utökades antalet billig-

hetsskäl till 9. Samtliga har ett syfte att föranleda en mer rättvis bedömning av brottslingen 

och uppräkningen av skälen är specifika. Den sista punkten utgör en generalklausul som öpp-

nar upp för domstolen att ta särskild hänsyn även till andra omständigheter. Paragrafen har 

ändrats språkligt men även innehållsmässigt vad gäller bestämmelsens utformning. För att 

åstadkomma ett mer logiskt upplägg har första stycket vad gäller billighetsskälen omdispone-

rats så att de omständigheter som vilar på samma grund anges efter varandra.28   

2.4.1 Undergrupper 

Billighetsskälen kan delas in i undergrupper beroende på vilka skäl som ligger till grund för 

en strafflindring. Den första undergruppen består av de tre första punkterna i bestämmelsen 

och omfattar de omständigheter som gärningsmannen inte har kontroll över och som det vore 

orimligt att bortse från vid påföljdsbestämningen.29 Skäl som kan åberopas här är att gärnings-

mannen till följd av brottet drabbats av en allvarlig kroppskada eller att gärningsmannen upp-

nått en hög ålder eller av andra skäl skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brot-

tets straffvärde. Alternativt att lång tid förflutit sedan brottet begicks. 

 

Billighetsskälen som räknas upp i punkterna 4 och 5 grundar sig på att gärningsmannen under 

frivilliga former efter brottet ger uttryck för ett avståndstagande från gärningen och därför 

framstår som mindre klandervärd. Som grund för ett sådant skäl är att gärningsmannen efter 

förmåga, försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brotte,t alternativt 

att gärningsmannen frivilligt angett sig själv eller lämnat uppgifter av väsentlig betydelse för 

utredningen. De tre efterföljande punkterna tar sikte på s.k. sanktionskumulation innebärande 

att gärningsmannen förutom den straffrättsliga påföljden även drabbas av andra sanktioner till 

följd av gärningen och därför bör få ett lindrigare straff. Detta kan exempelvis vara att gär-

ningsmannen på grund av brottet kommer utvisas, att han eller hon antas bli avskedad från an-

ställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes – eller näringsutöv-

ning.30 

 

I förarbetena till bestämmelsen om strafflindring betonas att regleringen ska tillämpas restrik-

tivt för att undvika en oenhetlig praxis eller sociala orättvisor.31 Detta innebär att de omstän-

digheter som beaktas ska vara av en viss kvalitet och regleringen ska normalt inte tillämpas 

om den inte talar för en påtaglig justering av påföljdsbestämningen.32 Finner domstolen att nå-

gon omständighet föreligger och särskilda skäl påkallar det får domstolen således döma till ett 

lindrigare straff än vad som är påkallat för brottet. Skulle domstolen istället komma fram till 

att det med anledning av en sådan omständighet vore oskäligt att döma till påföljd ska rätten 

istället meddela påföljdseftergift enligt 29:6 BrB. 

                                                        
27 SOU 1986:13-15., SOU 2005:117 s. 66. 
28 Prop 2014/15:37, s. 37. 
29 A.st. 
30 A.a, s.38. 
31 Prop. 1987/88:120, s. 90.  
32 NJA 2010 s. 592. 
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2.5 De bärande principerna bakom systemet 

2.5.1 Intressen och nivåer 

Det finns flera argument för varför ett straffsystem finns och varför personer som inte följer 

de uppställda reglerna bestraffas, men alla dessa argument passar inte in i alla sammanhang. 

När det talas om dessa nivåer är kriminaliseringen den översta nivån av totalt tre stycken. 

Denna nivå svarar på frågan varför någon bestraffas, vilket förutsätter ett allmänpreventivt 

syfte. Kriminaliseringen innebär ett hot om straff vilket vore värdelöst om straffhotet inte 

skulle ges någon effekt. Nivån på hotet bör däremot inte grundas på allmänpreventiva syn-

punkter utan efter hur allvarligt gärningarna betraktas.  

 

Under andra nivån, benämnd domstolsnivån, anses inte de allmänpreventiva argumenten 

längre ha någon plats. Här fördelas ansvaret för gärningen innebärande att gärningsmannen 

ska få en bestraffning efter vad han eller hon förtjänar. Att då använda sig av en allmänpre-

ventiv metod skulle inte anses rättvist. Den andra nivån tar sig uttryck när frågan om hur vi 

bör distribuera bestraffningen behandlas, där domstolen ska utmäta det straffrättsliga ingri-

pandet i proportion till den brottsliga gärningen.33 Proportionalitet är en rättviseidé som bland 

annat innebär att lika allvarliga brott ska generera lika straff, detta diskuteras mer nedan under 

2.5.3.  

 

Den tredje nivån benämns verkställighetsnivån. Här spelar individualpreventionen en viktig 

roll. Under verkställigheten ska insatser göras i syfte för att gärningsmannen ska motiveras till 

att fortsättningsvis leva ett enligt normerna, icke klandervärt liv.34 Individualpreventionen är 

dels av intresse för att kunna upprätthålla ett humant straffsystem, men även av betydelse för 

att kunna återanpassa en individ till givna normer.35 Även denna nivå svarar på frågan om hur 

bestraffningen ska gå till.  

 

Straffrätten har som övergripande syfte prevention där svaret på frågan om varför bestraffning 

sker är för att hindra att skadliga gärningar begås. De preventiva effekterna uppnås genom 

de väsentliga rättviseprinciperna som svarar på frågan om hur bestraffning ska göras där sva-

ret är genom att bestraffa efter förtjänst.36   

2.5.2 Prevention 

En äldre indelning är skillnaden mellan absoluta och relativa straffteorier. När det talas om de 

absoluta teorierna menas att straffet är ett självändamål i enlighet med resonemanget ” öga för 

öga och tand för tand”, detta är en teori som inte längre tillämpas. Vad gäller de relativa teori-

erna utgås från att straffet har syftet att förebygga brott. De relativa teorierna har två inrikt-

ningar, antingen den allmänpreventiva eller den individualpreventiva riktningen.37 

 

Tanken bakom allmänprevention är att svara på frågan varför bestraffning sker där hotet om 

bestraffning av andra brottslingar ska avskräcka andra medborgare från att begå brott och 

verka moralbildande. Avskräckningen delas in i två delar, en medelbar och en omedelbar. 

Den omedelbara avskräckningen verkar för att påverka allmänheten genom verkställigheten 

                                                        
33 Borgeke, s. 31. 
34 1 kap 5 § Fängelselagen (2010:610). 
35 Borgeke, s. 31. 
36 Asp m.fl, s. 30. 
37 Borgeke, s. 27. 
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av straffet medan den medelbara åsyftar att hotet om straff är själva avskräckningen.38 Idag 

sker straffverkställigheten inte offentligt varför det istället talas om den medelbara avskräck-

ningen när det idag talas om allmän prevention.  

 

För att uppnå avskräckningseffekten ligger straffets utformning till grund, dels hur det verk-

ställs men även att det föreligger en risk för att bli upptäckt. I vårt demokratiska samhälle 

klingar det illa att allmänprevention ska ske genom ren avskräckning. Vissa menar att det får 

medborgarna att framstå som potentiella gärningsmän och statsmakten som ensidigt intresse-

rad av deras underkastelse.39 Av denna anledning har läran om moralbildande allmänprevent-

ion istället kommit att ta över vilken innebär att straffsystemet istället bör bygga upp eller för-

stärka den enskildes möjlighet att leva på ett från lagstiftaren accepterat sätt.40 Straffsystemets 

generella syfte grundar sig, som ovan nämnts, i allmänprevention och ideologin är av funda-

mental betydelse på kriminaliseringsnivån.41 Det är däremot omdiskuterat vilka effekter i 

form allmänprevention som uppnås genom justeringar av enskilda straffnivåer. 

 

De individualpreventiva teorierna ger istället uttryck för den enskilde brottslingen där syftet är 

att avhålla den som har begått ett brott från att återfalla i kriminalitet. De tre idéerna som Je-

remy Bentham nämner nedan har varit dominerande från början: 

 

”With respect to a given individual, the recurrence of an offence may be provided against 

in three ways: 

1. By taking from him the physical power of offending. 

2. By taking away the desire of offending. 

3. By making him afraid of offending.” 42 

 

Bentham syftar här på oskadliggörande, förbättring och avskräckning vilket kan tyckas ge ett 

intryck av ett förnuftigt beteende i förhållande till brottslingar.43 Visionen utvecklades och 

fördes på 1800-talet vidare av den tyske straffrättsteoretikern Franz von Liszt och hans syn 

om att det finns tre sorters brottslingar. Tillfällighetsförbrytare, kroniska brottslingar och på-

verkbara brottslingar.44 Von Liszt framförde att avskräckning innebär att gärningsmannen ska 

känna obehag inför att begå ny brottslighet efter vad som följer av brottet. Tanken är att straf-

fet ska skapa rädsla som förhindrar återfall.45 Denna avskräckning är framförallt ägnad för 

tillfällighetsförbrytare som inte tros behöva en förbättring. Oskadliggörande innebär att perso-

nen temporärt rent fysiskt hindras från att begå brott och den strafform som då används är 

framförallt fängelse. Begreppet oskadliggörande har idag ersatts med inkapacitering då det ti-

digare begreppet alltför mycket förknippas med utrotning, stympning osv. Åtgärden är ägnad 

för de brottslingar som återfaller i brottslig verksamhet och som anses farliga. Den tredje ty-

pen av brottslingar är de påverkbara där det individualpreventiva syftet går i linje med be-

handlingstanken med förhoppningen om att genom rehabilitering bryta gärningsmannens 

mönster av brottslig verksamhet. 

 

                                                        
38 Ågren, s.80. 
39 Jareborg & Zila, s.75. 
40 Borgeke, s. 27. 
41 Ågren, s.80. 
42 Jareborg & Zila, s.83. 
43A.st. 
44 Ågren, s.81. 
45 SOU 1986:14, s. 26. 
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En annan form av individualprevention innebär att den brottslige genom ingripandet av-

skräcks från fortsatt brottslighet eller att det straffrättsliga ingripandet är utformat på sådant 

sätt att den som begått brott förhindras att begå brott på nytt, s.k. inkapacitering. Vad gäller 

individuell avskräckning påstås det inte finnas några belägg för att ett straffrättsligt ingripande 

skulle fungera på detta sätt. Borgeke menar istället att det förefaller så att ju mer en brottsling 

straffas, desto sämre ser möjligheterna ut för att denne blir laglydig.46 

 

Den individualpreventiva riktningen som fick störst inflytande under 1900-talet var den som 

kom att kallas för behandlingstanken och den som låg till grund för det första påföljdssyste-

met. Behandlingstanken avsåg idén om att ersätta straff med vård och istället angripa orsa-

kerna till varför en person begår brott. Företrädare för preventionstanken ansåg att det i varje 

särskilt fall skulle döma en brottsling till den ur preventionssynpunkt lämpligaste påföljden.47  

 

Idag har ansvaret överlämnats på lagstiftaren att lyfta det allmänpreventiva intresset genom 

bedömningen av vad som ska vara kriminaliserat. 

 

Efter omfattande kritik av de individualpreventiva tankegångarna är dessa tillbakaträngda på 

domstolsnivå. Den grundläggande principen är istället att domstolen ska utmäta det straffrätts-

liga ingripandet huvudsakligen i proportion till den brottsliga gärningen.48 

2.5.3 Proportionalitetsprincipen 

Tanken kring att ett straff ska stå i proportion till brottets allvar bygger på en föreställning att 

det straffrättsliga utslaget ska vara rättvist.  Den som har gjort sig skyldig till ett brott ska få 

en påföljd som står i proportion till brottets karaktär.  

 

Det finns två olika resonemang kring principens innebörd. Den ena menar att principen på 

straffbestämningsnivå får karaktären som begränsande. Detta tar sig uttryck genom att det 

inte krävs att lika fall behandlas lika. Det anses att vissa straff måste anses orättvisa men att 

dessa ändå inom vissa ramar alltid är att anse som rättvisa. Här talas om att straffet inte är 

oförtjänt, varken alltför strängt eller alltför milt. 49 Detta resonemang motsätter sig Jareborg 

och Zila som förtydligar att ett system som bygger på proportionalitetsprincipen har en inre 

struktur av proportionalitet varför principen i det hänseendet är av bestämmande karaktär. Två 

gärningar som är lika förkastliga ska tilldelas lika stränga straff och olika straff ska rangord-

nas efter hur ingripande de är.50 

 

Principen ska beaktas dels vid lagstiftningsförfaranden, vid bestämmelsen av straffskalorna 

för gärningarna, men även av rätten när påföljd ska fastställas. Innebörden blir att en bedöm-

ning måste göras av hur klandervärda olika gärningar är och principen är således ett uttryck 

för straffrättens fråga kring Hur bestraffning bör ske.51 Proportionalitetsprincipen kommer till 

sin fulla rätt vid bedömningen av hur bestraffning ska ske där straff tilldelas efter brottets ka-

raktär. Det talas om absolut - och relativ proportionalitet. Med absolut menas att hitta argu-

ment som talar för att en viss brottstyp ska tilldelas en viss straffskala eller för att ett visst be-

gånget brott ska bestraffas på ett visst sätt. Detta anses inte, enligt Borgeke, möjligt att finna 

argument för. Vad däremot gäller den relativa proportionaliteten anses det möjligt att föra en 

argumentation om att ett begånget brott eller en viss brottstyp ska bedömas strängare eller 

                                                        
46 Borgeke, s. 28. 
47 A.a, s. 28 ff.  
48 Jareborg & Zila, s. 67, 
49 Jareborg & Zila, s. 68. 
50 A.st. 
51 Borgeke, s. 31. 
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mildare än en annan.52  Vårt system bygger på skuldprincipen som innebär att den som inte 

kan klandras för sin gärning inte heller ska kunna straffas för den.  Det finns således ett sam-

band mellan skuldprincipen och proportionalitetsprincipen.  Det är oundkomligt att ett straff 

ger uttryck för klander av olika proportioner. Likaså sammanhänger även principen om lika-

behandling med proportionalitet. När ett konkret straff väljs bör alla som har begått en gär-

ning av samma grad av förkastlighet dömas till lika straff. Detta ger uttryck för principens 

närhet till principen av ekvivalens, innebärande att lika brottstyper och lika brott ska bedömas 

lika när det kommer till påföljden. Ett system som bygger på proportionalitetsprincipen har en 

struktur av relativ proportionalitet. 53 

 

Trots att resonemanget bakom den absoluta proportionaliteten om att finna en viss straffskala 

för en viss brottstyp inte anses motiverad får den en annan betydelse. Den absoluta proport-

ionaliteten får nämligen en begränsande betydelse när det gäller repressionsnivån som innebär 

att hur stränga straff som möjligt inte är acceptabelt. För att kunna tillämpa principen förut-

sätts att de olika straffrättsliga ingripandena kan ordnas i svårhetsgrad.54 Den för straffsyste-

met viktigast begränsade principen är dock humanitetsprincipen som diskuteras nedan.  

2.5.4 Humanitet  

Som tidigare nämnts bygger påföljdssystemet på presumtioner av olika slag. När skäl finns 

som visar på en annan utgång än den presumtionerna anvisar kan dessa få retirera. En av de 

presumtionerna är humanitetsprincipen. Principen är ett uttryck för att en så lindrig påföljd 

som möjligt ska väljas för gärningsmannen och är precis som ovannämnda princip, något som 

läggs till grund vid bedömningen om hur bestraffningen ska ske. När ett straff tilldelas någon 

innebär detta alltid någon form av lidande för personen. Statens maktmedel används mot den 

enskilde för att denna på något vis förbrutit sig mot samhällets normer. Humaniteten ger ut-

tryck för respekten och toleransen mot alla människor, men även förståelsen inför människors 

olika livsöden. Den ger även upphov för vikten av människors lika värden och den enskildes 

värdighet. Domstolen ska således vid val av påföljd väga in det mänskliga i att begå misstag 

och undvika frihetsberövande i den mån det går för att inte utsätta gärningsmannen för onö-

digt lidande. Att begå misstag är mänskligt och det ska inte leda till omänskliga reaktioner.55 

Det svenska systemet bygger på en humanitetsprincip vilket ger sig till känna i de alternativ 

som finns till frihetsberövande som påföljd. Dels finns presumtionen mot fängelse i 30:4 § 

BrB men det finns även fler regler som föreskriver annan påföljd än frihetsberövade. Exem-

pelvis ska domstolen alltid beakta gärningsmannens eventuellt bristande förmåga att handla 

på ett visst sätt eller andra förmildrande omständigheter som kan tala för ett annat straff än 

fängelse, exempelvis billighetsskälen.56  

 

                                                        
52 Jareborg & Zila, s. 68. 
53 Ågren, s. 19 f.  
54 Borgeke, s. 32. 
55 Lundberg m.fl. s. 527. 
56 Borgeke, s. 34. 
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3. Strafflindring vid utredningsmedverkan 

3.1 Inledning 

Lagstiftaren har anfört att utredningsmedverkan av egen brottslighet är ett uttryck för ansvars-

tagande som visar en vilja att ställa allt till rätta och ett avståndstagande från den brottsliga 

gärningen.57 Enligt den nya bestämmelsen ska en tilltalad som är villig att lämna uppgifter 

som är av väsentlig betydelse för utredningen kunna få ett kortare straff än vad som är påkal-

lat för brottet, en s.k. strafflindring. Tanken bakom lagförslaget är framförallt att skapa förut-

sättningar för ett effektivare system vid utredningsförfarandet och en snabbare lagföring. 

3.2 Innan den nya bestämmelsens ikraftträdande 

Det tidigare billighetsskälet som är förknippat med idag gällande rätt angående utrednings-

medverkan är den andra gruppen av skäl som då räknades upp i punkterna 2, 3 samt 8. De 

första grundar sig på att gärningsmannen under frivilliga former efter brottet ger uttryck för 

ett avståndstagande från gärningen och därför framstår som mindre klandervärd. Även innan 

den nya bestämmelsen trädde i kraft fanns förutsättningar för domstolen att beakta utrednings-

medverkan som billighetsskäl. Detta utrymme fanns under den mer allmänt hållna punkten 8 

vilket redovisas för längre ner i detta avsnitt. 

 

Strafflindringsgrunden som tidigare stod under punkt två, idag under punkt 4 tar sikte på fall 

där gärningsmannen efter förmåga, sökt eller förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga 

verkningar av brottet. Gärningsmannen ska normalt agera på eget initiativ och bestämmelsen 

ska därför framförallt tillämpas när gärningsmannen handlat på ett visst sätt utan att veta om 

att han eller hon avslöjats.58 Det är däremot inte uteslutet att tillämpa bestämmelsen även efter 

upptäckten om den tilltalade kompenserar målsäganden. För tillämpning krävs dock att gär-

ningsmannens agerande är ett uttryck för visad ånger.  

 

Den före detta 3 punkten, idag den 5 punkten tar sikte på frivillig angivelse. Här var det själva 

angivelsen som var det väsentliga och inte att gärningsmannen underlättade utredningen se-

dan han eller hon väl blivit upptäckt eller erkänner vad denna var misstänkt för.59  I praxis har 

denna omständighet däremot ansetts som skäl för strafflindring enligt den mer allmänt hållna 

generalklausulen punkten 8, idag 9 punkten. I NJA 1991 s. 255 hade den tilltalade vid grovt 

narkotikabrott som narkotikakurir efter att misstanke hade uppstått mot honom, lämnat upp-

gifter om flertalet av de resor som åtalet avsåg. HD ansåg därför att viss hänsyn vid straffmät-

ningen borde tas till den omständigheten att den tilltalade själv lämnat uppgifter om en viss 

del av den åtalade brottsligheten. I NJA 2008 s. 359 hade två ungdomar dömts till tillgrepps-

brott. De hade angett sig själva och medverkat aktivt i utredningen så att det stulna godset 

kunde återlämnas till rätte ägaren. HD konstaterade att punkt två angående förebyggande, av-

hjälpande eller begränsande av skador inte direkt tog sikte på utredningsmedverkan, men att 

det i vissa fall måste anses vara en omständighet som kunde vägas in under punkten åtta. 

Nämnda punkt gav rätten utrymme för att beakta andra omständigheter än de som specifice-

rats i övriga punkter. De ska däremot vara likvärdiga med och lika tungt vägande som de om-

ständigheterna i de övriga punkterna. 

                                                        
57 Prop. 2014/15:37, s. 1. 
58 Prop. 1987/88:120, s. 91ff. 
59 A.a, s.92. 
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3.3 Den nya bestämmelsen  

3.3.1 Grunden för bestämmelsen 

Under år 2000 tillsattes en statlig utredning av Beredningen för rättsväsendets utveckling 

(BRU) med huvuduppgiften att undersöka möjligheterna att med bibehållen rättssäkerhet öka 

effektiviteten och kvalitén i rättsväsendets arbete.60 Utredningen presenterade betänkandet Ett 

effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder (SOU 2005:117). I betänkandet 

presenterades ett förslag för en ny strafflindringsgrund som skulle omfatta utredningsmedver-

kan av egen brottslighet. Betänkandet överlämnades under 2006 till regeringen, men någon 

lagändring aktualiserades inte.  

 

Under 2009 blev frågan åter aktuell och en ny beredning, Påföljdsutredningen, tillsattes för 

att göra en översyn av påföljdssystemet och där bland annat en analys av BRU:s förslag av ut-

ökning i bestämmelsen om billighetsskälen.61 Även genom denna beredning föreslogs genom 

betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) att strafflindring bör kunna ges när tilltalad med-

verkat till utredningen av egen brottslighet. Den nya lydelsen av strafflindringsgrunden i 29:5 

p. 5 följer: 
 

          ”Vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta…… 

 

         5. om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för 

 utredningen av brottet” 

 

3.3.2 Syftet med bestämmelsen 

Vad gäller syftet med strafflindringsgrunden skiljer sig utredningarna delvis från varandra. 

Trots detta lades båda dessa betänkanden till grund för regeringens lagrådsremiss från augusti 

2014 och den propositionen som kom i december samma år och som ligger till grund för den 

nya bestämmelsen.  

 

BRU framhöll att det fanns starka skäl för att öka effektiviteten i brottsutredningar genom att 

skapa incitament för den misstänkte att medverka i utredningen. De menade att resurser skulle 

frigöras för annan brottslighet och även att tiden från brottets upptäckt till lagakraftvunnen 

dom skulle minska väsentligt. Det är vidare av betydelse för den misstänkte, brottsoffren och 

vittnen att handläggningen inte är allt för tidskrävande. Beredningen konstaterade även, som 

tidigare nämnts, att förutsättningar för att beakta att den tilltalade frivilligt lämnat uppgift om 

annat brott han eller hon begått samt medverkat till utredningen av misstänkt brottslighet re-

dan funnits. Det skulle av den anledningen inte anses främmande för rättsordningen att utöka 

möjligheterna att ta hänsyn till utredningsmedverkan av egen brottslighet under en ny straff-

lindringsgrund vid påföljdsbestämningen. Det ansågs att en person som begått brott och som 

medverkat i utredningen, på samma sätt som vid frivillig angivelse, kan sägas visat på an-

svarstagande.62 

 

Vad gäller Påföljdsutredningen har denna inte lagt effektivitetshänsyn till grund för sina över-

väganden. Utredarna har visserligen beaktat de konsekvenser som förslaget kan leda till när 

det gäller möjligheten att bedriva effektiv förundersöknings- och lagföringsprocess men det 

har inte varit styrande. Utgångspunkten för Påföljdsutredningen har istället varit att billighets-

                                                        
60 Kommittédirektiv 2000:90, s. 1. 
61 Kommittédirektiv 2009:60, under avsnittet Tidigare brottslighet. 
62 SOU 2006:117, s.78 ff. 
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skälen oavsett förändring ska bäras upp av samma rättspolitiska argument som idag. Föränd-

ringarna ska således motiveras av rättvise – och humanitetsskäl. Bedömningen bör enligt På-

följdsberedningen ta sin utgångspunkt i den tilltalades agerande och syftet med bestämmelsen. 

Det är vid bedömningen kring om den nya strafflindringsgrunden bör tillämpas avgörande om 

den tilltalade genom sitt agerande framstår som mindre klandervärd och om det vore oskäligt 

att inte beakta förhållandet vid påföljdsbestämningen. Bestämmelsens syfte är således att pre-

miera ett beteende som allmänt sett kan anses positivt och moraliskt föredömligt genom att 

det markerar ett avståndstagande från den brottsliga handlingen och objektivt sätt kan sägas 

ge uttryck för ansvarstagande och ånger.63 

 

Trots att de båda betänkanden i mycket överensstämmer går det att utläsa att Påföljdsbered-

ningens inställning till tillämpningen av strafflindringsgrunden således grundar sig på den till-

talades syfte och visade ånger ur ett humanitetsperspektiv. BRU ser det mer som en supple-

mentär betydelse där effektiviteten istället är av störst betydelse.64 

3.3.3 Förutsättningar för bestämmelsens tillämpning 

Vilken grad av medverkan som krävs för att strafflindring ska medges är i det enskilda fallet 

svårt att exemplifiera. Både BRU och Påföljdsberedningen har för visso påpekat att den tillta-

lades uppgifter ska ha haft någon konkret betydelse för utredningen varför lydelsens betonar 

just vikten av uppgifterna: ”…lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen 

av brottet.” Med detta avses att uppgifterna lett till att utredningen i något väsentligt avseende 

har påskyndats eller underlättats. Exempel på när en tilltalad lämnat en utförlig redogörelse 

eller annan information av betydelse, kan utläsas i propositionen. Utredningsmedverkan av 

betydelse kan således vara vid ekonomisk brottslighet där den tilltalade redogjort för ekono-

miska transaktioner eller i stöldbrottslighet där den tilltalade berättar var stöldgodset finns.65  

 

I förarbetena anges att strafflindring inte kommer att ges i alla situationer där den tilltalade 

medverkar. Bestämmelsen ska inte tillämpas då den tilltalade blivit tagen på bar gärning eller 

erkänner brott i ett skede då tillräckligt med övervägande bevisning redan finns mot den tillta-

lade. Sammanfattningsvis kan framföras att i en utredning där bevisläget redan är säkert, 

desto mindre utrymme finns det för den tilltalade att medverka i den mån att strafflindring kan 

komma i fråga.  

 

Frågan om i vilken mån ett erkännande ska vara en förutsättning för strafflindring har diskute-

rats i propositionen. För att den tilltalade ska anses ha lämnat uppgifter som är av väsentlig 

betydelse kan det antas att strafflindringsgrunden framförallt kommer att aktualiseras vid er-

känd brottslighet. Regeringen anser däremot inte att ett erkännande i sig är tillräckligt för en 

strafflindring utan det krävs ytterligare uppgifter som kan gynna utredningen. Det kan däre-

mot även finnas situationer då frånvaro av ett erkännande inte bör hindra tillämpningen av be-

stämmelsen. Ett exempel på en sådan situation är då den tilltalade förnekar brottet pga. åkla-

garens rubricering. Det bör således enligt regeringen inte vara nödvändigt med ett erkännande 

för att strafflindring ska kunna ges.  

3.3.4 Omfattningen av strafflindringen 

Likt övriga billighetsskäl ska domstolen avgöra i vilken omfattning strafflindring ska medges. 

Det gäller för alla billighetsskäl att de ska beaktas ” i skälig omfattning” och HD har uttalat 

                                                        
63 SOU 2012:34, s. 222 ff. 
64 Prop 2014/15:37, s. 55. 
65 A.a, s. 22. 
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att strafflindring inte ska utges om det inte innebär en påtaglig justering av påföljdsbestäm-

ningen.66 Av regeringen anfört, med stöd i de två betänkandena, synes det med tanke på 

strafflindringsgrundens innebörd naturligt att graden av medverkan får betydelse för straff-

lindringens omfattning. Utgångspunkten bör även vara straffvärdet av brottsligheten och om-

fattningen av medverkan. Vad gäller storleken av nedsättningen kan det vid allvarlig brottslig-

het där tilltalad medverkat i stor omfattning bli fråga om relativt omfattande strafflindring sett 

till antalet månader eller år. Enligt lagstiftaren går det dock inte att precisera nedsättningens 

storlek i det enskilda fallet utan frågan ska avgöras med beaktande av samtliga omständig-

heter vilka naturligtvis kan variera.67 

 

Som underlag för domstolen vid bedömning av strafflindring ligger det på parterna och där 

närmst på försvaret att framföra förhållanden som domstolen bör beakta. BRU föreslog ett 

tillägg till 20 § förundersökningskungörelsen (1947:948) innebärande att det särskilt skulle 

framföras i förundersökningsprotokollet om den misstänkte medverkat till utredningen och i 

sådana fall på vilket sätt. Flera instanser motsatte sig detta förslag med motivet att det skulle 

te sig märkligt att ta in omdömen från åklagaren i förundersökningsprotokollet. Regeringen 

har inte ställt sig bakom en förändring enligt BRU:s förslag. Istället anses det lämpligare att 

parterna framför sina synpunkter inom ramen för rättegången. Regeringen ställer sig däremot 

inte helt avvisande till förslaget utan framför i förarbetena att en uppföljning av den före-

slagna bestämmelsen ska göras och att en utgångspunkt är att en sådan uppföljning kan påbör-

jas inom några år från ikraftträdandet.68 

 

4. Rättssäkerhet 

4.1 Begreppet rättssäkerhet  

Rättssäkerhet är ett samlingsbegrepp för ett antal framförallt straffprocessuella men även för-

valtningsrättsliga principer.69 Principerna är grundläggande värden som har till syfte att värna 

eller skydda den enskilde mot rättsliga övergrepp begångna av staten. I detta kapitel kommer 

vissa principer som är av betydelse för straffrätten och framförallt den nya bestämmelsen i 

29:5 p.5 BrB att diskuteras. Dessa är förutsebarhet, likabehandling och rätten till rättvis rätte-

gång där oskuldspresumtionen kan beskrivas som en underkategori till rätten till rättvis rätte-

gång. 

4.2 Förutsebarhet 

Principen om förutsebarhet, som är det grundläggande kravet i artikel 7 EKMR, är tillsam-

mans med legalitetsprincipen kanske det som starkast förknippas till rättssäkerheten. Dess in-

nebörd är att säkerhetsställa att potentiella lagöverträdare ges en rimlig chans att förutse vad 

deras handlingar kan leda till för konsekvenser och därmed ges möjligheten att undvika visst 

agerande som kan leda till straff eller andra påföljder. 70 Principen är grunden för legalitets-

principen pga. sin karaktär som bidrar till en förutsebar rättstillämpning genom kravet på klar 

och tydlig lagtext.71 Principen sträcker sig dock längre än att bara avse författningstext och 

andra rättskällor bör därför också inkluderas. Genom kravet på förutsebarhet följer att nya 

straffbestämmelser inte får tillämpas retroaktivt, om det är till nackdel för gärningsmannen.72  

                                                        
66 NJA 2010 s. 592. 
67 Prop. 2014/15:37, s. 24. 
68 A.a, s. 26. 
69 Peczenik, s. 92. 
70 Asp, Vänbok till Bylund, s. 57. 
71 Ågren, s. 89 f. 
72 Danelius, s.339. 
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4.3 Likabehandling 

En annan rättssäkerhetsaspekt som i sig är en förutsättning för ovannämnda princip är kravet 

på likabehandling. Det brukar uttalas om att ” lika fall ska behandlas lika” för att bibehålla en 

enhetlig bedömning. För att kunna avgöra huruvida ett fall är likt ett annat finns formella kri-

terier att tillgå. Likabehandlingsprincipen är av vikt för att begränsa riskerna för ett godtyck-

ligt avgörande. Huruvida en fullständig enhetlig rättstillämpning kan garanteras får anses 

tvivelaktigt då det ytterst ankommer på den enskilda domaren att i slutändan tolka nor-

merna.73 

4.4 Rätten till en rättvis rättegång 

Den grundläggande rättigheten om rätten till en rättvis rättegång är upptagen i artikel 6 i 

EKMR där det stadgas: 

 
” 1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot 

honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en 

oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men 

pressen och allmänheten får utestängas från rättegången eller en del därav av hänsyn till den allmänna 

moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då 

minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver det eller, i den mån domstolen 

finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans 

intresse. 

 

2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen 

fastställts. 

 

3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter: 

a. att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och 

grunden för anklagelsen mot honom, 

b. att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar, 

c. att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han 

saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, 

om rättvisans intresse så fordrar, 

d. att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt att själv få vittnen 

inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom, 

e. att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som används i 

domstolen.” 

4.4.1 Rätten till en rättvis rättegång tolkad enligt Europadomstolen  

Artikelns grundläggande princip är att parterna har rätt till att bli hörda i domstol och ges 

möjligheten att framföra sin ståndpunkt för att övertyga domstolen om sin sak. Målen Ge-

orgiadis mot Grekland samt Yiarenios, Sajtos och Karakasis, också mot Grekland, är ex-

empel på avgörande där Europadomstolen framhöll att förfarandena inte ansetts förenliga 

med artikel 6:1, då parterna inte gavs tillfälle att yttra sig i frågan. 

 

Det talas även om ”equality of arms”, parternas likställdhet. Innebörden av denna princip 

är en annan när det gäller brottmål. Här krävs det inte att åklagaren och den tilltalade har 

samma processuella rättigheter, men den tilltalade får inte ha sämre möjligheter än åkla-

garen att framföra sin talan.74 Artikel 6:1 hindrar inte heller att den tilltalade får en mer 

förmånlig ställning gentemot åklagaren.   

 

                                                        
73 Ågren, s. 91. 
74 Danelius, s. 246. 
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Inom ramen för en rättvis rättegång ligger ett krav på att lika fall ska bedömas lika. Att en 

viss ojämnhet i rättspraxis föreligger är oundvikligt och kan oftast överklagas till högre 

instans som rättar till den felaktiga domen. Om däremot samma domstol dömer olika i 

identiska mål anses avgörande strida mot artikeln 6:1.75  

 

Rätten till en rättvis rättegång är väldigt komplex och innefattar flera element av intresse. 

Av betydelse för uppsatsens omfattning är framförallt principen om den misstänktes rätt 

att inte belasta sig själv och oskuldspresumtionen, vilka närmare kommer behandlas i 

detta avsnitt samt under 4.5. 

 

En person som är misstänkt för ett brott ska inte behöva bidra till utredningen av brottet 

genom att göra medgivande eller tillhandahålla material som kan belasta den misstänkte. 

Staten är den som har bevisbördan i frågan om den tilltalades skuld vilken ska vara ställd 

utom rimlig tvivel. Den tilltalade har rätt att inte uttala sig (”the right to silence”) och har 

inte heller någon skyldighet att underlätta arbetet för åklagaren.76 Principen har framför-

allt vuxit fram genom Europadomstolens praxis. I målet Chambaz mot Scheweiz ansåg 

Europadomstolen att åtgärden att ålägga en misstänkt person för böter på den grunden att 

han inte tillhandahållit vissa dokument som kunnat styrka brottsmisstankar mot honom, 

stred mot artikel 6:1. I fallet Heaney och McGuinness samt Quinn, båda mot Irland ålades 

misstänkta IRA-män att redogöra för sina förehavanden vid en viss tidpunkt, vilket de 

vägrade och dömdes då för sin vägran att uttala sig. Europadomstolen fann här att detta 

stred mot principen att ingen ska vara tvungen att anklaga sig själv. Även i vårt grannland 

Finland ansåg Europadomstolen att en finsk domstol agerade felaktigt då den vid ett ut-

sökningsförfarande tvingat den tilltalade att vid vite lämna uppgifter om sina tillgångar 

samtidigt som det pågick en utredning om hans eventuella ansvar för ett gäldenärsbrott.77   

 

I målet Condron mot Förenade kungariket hade makarna Condron, på inrådan av sin ad-

vokat vägrat att besvara frågor och juryn fann dem skyldiga till narkotikabrott. I en 

juryrättegång är det av särskild betydelse att domaren redogör för rättsläget för juryn och 

klargör vilken last som kan åläggas en tilltalad som vägrar yttra sig. I målet ansåg Euro-

padomstolen att makarna inte hade fått en rättvis rättegång eftersom domaren inte klar-

gjort för juryn att den tilltalades tystnad inte fick tolkas till dennes nackdel. Det finns flera 

fall där inhemsk lag stadgat att en tilltalad måste svara på frågor under utredningen. Åtal 

har väckts på grund av vad som framgått under utredningen och det är de uppgifterna som 

bidragit till fällande dom i domstolen.78 Europadomstolen ansåg i dessa fall att den tillta-

lade tvingats bidra till en fällande dom vilket strider mot 6:1. Fällande domar som inte 

primärt grundar sig på den tilltalades rätt att inte uttala sig behöver inte strida mot artikel 

6:1 i EKMR.79  

 

När det talas om att ett erkännande har ett bevisvärde innebär det att den tilltalade ska ha 

lämnat uppgifter frivilligt i vetskap om konsekvenserna. Det är även av betydelse om den 

tilltalade haft möjligheten att rådfråga en försvarare. I målet Kolesnik mot Ukraina hade 

den tilltalade dömts huvudsakligen på sitt erkännande efter arresteringen. Han hade vid 

                                                        
75 Vinčić m.fl. mot Serbien, s. 250. 
76 Danelius, s. 282. 
77 Marttinen mot Finland, s. 283. 
78 Saunders mot Förenade Kungariket, s. 283., I.J.L., G.M.R. och A.K.P mot Förenade Kungariket, s. 283. 
79 Staines mot Förenade Kungariket, s. 284. 
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detta tillfälle inte biträtts av försvarare och det var osäkert om erkännandet framkallats 

genom tvång, varför artikel 6:1 ansågs kränkt.80 

 

Att en misstänkt inte ska behöva lämna uppgifter av belastande karaktär för denne inne-

bär inte att rätten vid bevisvärderingen inte kan dra slutsatser av den misstänktes vägran 

av att uttala sig. I ett mål kan det finnas indicier som stark talar för en dom i en viss rikt-

ning och där den misstänktes val att inte uttala sig talar i samma riktning.81  

 

Rätten att inte belasta sig själv och att inte lämna uppgifter som kan vara till nackdel för 

den tilltalade innebär inte att den tilltalade inte kan bli tvingad att utlämna belastande 

material som vetenskapligen kan analyseras. Exempel här är bland annat blodprover, 

urinprov eller ett inspelat röstprov.82 

4.4.2 Rätten till en rättvis rättegång tolkad av nationell domstol. 

Även i de svenska domstolarna finns praxis på när artikel 6:1 anses kränkt. I RÅ 2007 ref 

84 hade en person ålagts att vid vite lämna uppgifter om ett utländskt kontokort. Detta an-

sågs strida mot artikel 6:1 eftersom personen därigenom kunde tvingas medverka till att 

förpliktigas att utge skattetillägg. Regeringsrätten framhöll i ett annat fall, RÅ 1996 ref 97 

att det förhållandet att en person tar tillvara på sin rättighet att inte belasta sig själv inte 

betyder att den tilltalade är skyddad mot andra tvångsåtgärder såsom husrannsakan. Vil-

ket är en åtgärd som i dess självständiga form eventuellt kan bekräfta den information 

som den tilltalade själv väljer att inte uttala sig om.  

4.5 Oskuldspresumtionen  

I konventionen under artikel 6:2 har den viktiga rättsprincipen oskuldspresumtionen kom-

mit till uttryck. Innebörden av principen är att ingen ska betraktas som skyldig till brott 

innan denna blivit dömd i en domstol och personen i övrigt utsatts för en rättvis rättegång. 

Reglerna i 6:1 och i 6:2 är i flera hänseenden nära sammankopplade. Exempel på detta är 

kravet i 6:1 att domstolen ska vara opartisk. Detta har en nära anknytning till oskuldspre-

sumtionen när det utreds om domstolen kan misstänkas ha haft en förutfattad mening om 

den tilltalades skuld.83  

 

I återupprepande mål då det framkommit att artikel 6:1 överträtts har det ansetts överflö-

digt att även utreda om oskuldspresumtionen kränkts. Kommissionen har dock gett ett ut-

talande i målet Österrike mot Italien med ett utlåtande över oskuldspresumtionens inne-

börd. De nämner bland annat att det, för att bevara presumtionen, krävs att domstolen inte 

är övertygad om eller utgår från att den tilltalade har utfört den gärning han eller hon står 

åtalad för. Detta hör ihop med att bevisbördan ligger på åklagaren och varje tvivel som 

råder ska tolkas till den tilltalades fördel (in dubio pro reo).   

 

 

 

 

 

                                                        
80 Danelius, s. 284. 
81 Murray mot Förenade kungariket, s. 284, 330. 
82 Danelius, s. 286. 
83 A.a, s. 309. 
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Artikel 6:2 tar sikte på domstolens uppförande och kommissionen ställde sig frågan om 

även andra personer inom rättegången kan anses kränka presumtionen. För att citera kom-

missionens utlåtande i denna fråga konstaterades följande: 
 

 ”Om sådana personer gentemot den tilltalade hänger sig åt sådana uttryckssätt som genom sin våldsamhet  

eller sin förolämpade natur kan störa den lugna atmosfären i domstolen, kan detta inte enligt artikel 6:2 ge 

anledning till kritik mot domstolen annat än om domstolens ordförande genom underlåtenhet att reagera mot 

sådant uppförande ger inryck av att domstolen delar den negativa inställningen mot den tilltalade och betrak-

tar honom som dömd på förhand.”84 

 

Samma resonemang gäller det förhållandet att den tilltalade under förundersökningen bli-

vit misshandlad i syfte att framkalla en bekännelse och detta erkännande används som gil-

tigt bevis i rättegången.  

 

Vad gäller åklagaren som part i domstolen måste denna vara oförhindrad att redovisa sin 

ståndpunkt som han eller hon för i målet. Det kan emellertid enligt artikel 6:2 krävas att 

åklagaren iakttar viss återhållsamhet och måttfullhet i sina uttalanden.85  Det finns flera 

fall där åklagaren anfört en tilltalads skuld innan denna blivit dömd, utan att det har an-

setts vara en kränkning mot oskuldspresumtionen. Europadomstolen har i de fallen ansett 

att uttalandena från åklagaren måste förstås så att denne ansett bevisningen som tillräcklig 

stark för att den tilltalade skulle kunna fällas för brottet. Slutsatsen av flera avgöranden i 

Europadomstolen är således att en åklagares uttalanden om en misstänkt person inte inne-

bär en kränkning mot oskuldspresumtionen när denne ansåg att bevisningen i målet vara 

tillräcklig för en fällande dom.86 

 

I motsvarande fall där Europadomstolen kommit fram till att oskuldspresumtionen blivit 

kränkt är målet Allenet de Ribemont mot Frankrike av vägledning. I detta mål var Allenet 

de Ribemont en av flera som blivit anhållna misstänkta för inblandning i mordet på en po-

litiker. Inrikesministern och kriminalpolisen höll en presskonferens där de bekräftade att 

Allenet de Ribemont var en av de personerna som låg bakom mordet. Senare visade det 

sig att den tilltalade inte kunde bindas vid mordet och han frigavs. I detta avgörande an-

såg Europadomstolen att myndigheter får underrätta allmänheten om brottsutredningar 

och misstanke om brott utan att oskuldspresumtionen förbises. Maktens företrädare hade 

dock i detta mål pekat ut Allenet de Ribemont som skyldig och hans rättighet enligt 6:2 

ansågs därför kränkt. 87 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att oskuldspresumtionen omfattar även vad som nämnts 

ovan, nämligen rätten att inte vittna mot sig själv vilken rättighet i sin tur rymmer en rätt 

att tiga och rätten att inte behöva lägga fram material som kan rikta misstankarna mot en 

själv. Oskuldspresumtionen och rätten att inte belasta sig har av naturliga skäl nära an-

knytning och principen Maximen nemo tenetur prodere seipsum (ingen kan tvingas vittna 

mot sig själv) ska gälla. Syftet bakom denna internationella norm, som utgör kärnan i be-

greppet för ett rättvist förfarande är att den tilltalade ska vara skyddad mot tvång från 

myndigheter, vilket minskar risken för felaktiga domar. 

 

                                                        
84Danelius, s. 309. 
85 A.a, s. 310. 
86 Daktaras mot Litauen, s. 204, 310. 
87 Danelius, s. 311. 
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5. Analys och slutsats 

5.1 Materiell och formell rättvisa 

Uppsatsen har haft till syfte att lyfta frågan kring huruvida rättssäkerheten kan tänkas ge vika 

för att uppnå ett effektivt och rättsekonomiskt system. Ofta talas om materiell rättvisa kontra 

formell rättvisa där den formella rätten tar sikte på själva förfarandet.  Den materiella rättvi-

san ställer istället upp etiska krav vid tillämpningen. 

  

Tidigare i uppsatsen har byggstenarna för påföljdssystemets ideologiska grund presenterats 

som i detta sammanhang faller in under den materiella rättssäkerheten. Nedan kommer detta 

diskuteras i ljuset av den nya bestämmelsen för att väcka frågan kring huruvida strafflindring 

vid utredningsmedverkan är förenlig med påföljdssystemets fundamentala grund. Den for-

mella rättssäkerheten kommer även den att behandlas för att analysera och konkretisera hur 

den förhåller sig till den nya bestämmelsen. Under avsnitt 5.4 kommer sedan risken för falska 

angivelser i samband med den nya bestämmelsen att lyftas. 

5.2 Den nya bestämmelsen och påföljdssystemets ideologiska grund 

5.2.1 Prevention 

Syftet med den nya bestämmelsen är som nämnt under 3.3.2 att skapa ett incitament för tillta-

lade att medverka vid utredningen för att på så vis effektivisera brottsutredningar och få en 

snabbare lagföring. Genom kriminalisering får en handling förhoppningsvis en avskräckande 

effekt och påverkar normbildningen hos medborgarna. En viktig komponent för en avskräck-

ande effekt är att det finns en upptäckrisk där en påtaglig andel av personer som begår ett 

brott också lagförs. Domstolens uppgift är att avhålla den enskilda från att begå ytterligare 

brott genom att bestämma en påföljd i proportion till brottets förkastlighet.   

 

Skulle den nya bestämmelsen få de resultat som lagstiftaren önskar kommer incitamentet av 

strafflindring locka de misstänkta till att medverka i utredningen av egen brottslighet. Detta 

medför att fler blir fällda. Effektiviseras utredningarna resulterar det i att resurser kan avsättas 

för andra lagföringar. Allmänprevention är straffsystemets övergripande syfte med en essenti-

ell betydelse på kriminaliseringsnivån. Effekten av ett mer effektivt system på allmänpreven-

tiv nivå är en ökad tilltro till systemet där fler blir dömda och fler brott utreds. Vetskapen om 

ett effektivt system med hög grad av lagföring får en avskräckande effekt till att begå brott 

och verkar moralbildande. På rent individualpreventiva grunder får bestämmelsen resultatet 

av att fler personer kan få en påföljd som avhåller dem från att begå nya brott. Dessa kan be-

stå i individuell avskräckning, inkapacitering och rehabilitering beroende på vad det är för typ 

av person som utfört brottet. Individualpreventiva överväganden har en avgörande roll på 

verkställighetsnivå då det är under själva verkställigheten som intresset för att främja den 

dömdes återanpassning ska ligga.  

 

Det ligger nära att anta att den nya bestämmelsen lyfter upp preventiva överväganden även på 

domsnivå där proportionalitet och humanitet framförallt ska råda. Redan idag är några indivi-

dualpreventiva överväganden aktuella på domsnivå. Det finns utrymmen för att välja ett mil-

dare straff genom villkorlig dom eller skyddstillsyn. Även möjligheten att välja annan påföljd 

vid artbrott där fängelse normalt presumeras talar för att prevention till viss del råder på 

domsnivå. Att åberopa allmänprevention som domskäl är däremot inte möjligt. Det innebär 

således att en enskild dom inte får någon allmänpreventiv verkan. Detta utesluter inte att do-

men förändrar praxis och tillsammans med fler domar åskådliggör det allmänna straffhotets 

karaktär vilket får allmänpreventiv effekt.    
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5.2.2 Proportionalitet  

Under avsnittet 2.5.3 framgår det att proportionalitetsprincipen verkar på domsnivån där brot-

tet ska stå i proportion till den straffrättsliga påföljden. Det framgår även att principen har en 

nära anknytning till ekvivalensprincipen innebärande att lika fall ska behandlas lika. När en 

tilltalad väljer att medverka i utredningen av egen brottslighet menar lagstiftarna att det visar 

på ett ansvarstagande som markerar en vilja att ställa allt till rätta och ett avståndstagande från 

den brottsliga gärningen. Regeringen anser det därför rimligt att en tilltalad som medverkar 

vid utredningen ska kunna dra fördel av det vid påföljdsbestämningen. Sammanfattningsvis 

kan slutsatsen dras att utredningsmedverkan visar på ett ansvarstagande av att göra rätt för sig 

vilket i sin tur bör leda till att en strafflindring är rimlig ur ett rättviseperspektiv.  

 

En fråga värd att lyfta är proportionalitetsprincipens effekt vid påföljdsbestämningen där ut-

redningsmedverkan av den tilltalade sker av olika anledningar. Vad som framgår av bestäm-

melsen och arbetet bakom görs ingen skillnad på gärningsmän som verkligen ångrar vad de 

gjort och genom medverkan vill visa på ansvarstagande gentemot kalkylerande gärningsmän 

som inte ångrar vad de gjort och medverkar i utredningen för att få ett lindrigare straff och se-

dan fortsätta sin kriminella bana. Oavsett torde det vara svårt att fastställa vilken typ av gär-

ningsman personen är. Skulden för både den kalkylerande gärningsmannen och den som i 

verkligheter uppriktigt ångrar sin gärning anses som lika stor vilket skulle leda till att proport-

ionalitetsargumentet förlorar sin betydelse medan effektivitetsargumentet kvarstår.  

 

Strafflindring kan inte heller komma i fråga i alla situationer där den misstänkte visat sitt in-

tresse för att medverka. Ett exempel på när utredningsmedverkan saknar betydelse är när det 

redan finns övertygande bevisning om den tilltalades skuld. Ett bättre bevisläge i en utredning 

ger således den tilltalade färre möjligheter till att medverka och få en strafflindring. Innebör-

den blir således att ett lika stort ansvarstagande ändå leder till olika stränga straff pga. yttre 

omständigheter. Detta sammanhänger med likabehandlingen som behandlas under 5.2.3. För 

att ge ett exempel går det att föreställa sig situationen att två gärningsmän lämnar likvärdiga 

uppgifter om egen brottslighet, som visas vara av väsentlig betydelse för utredningen. I det 

ena målet förhörs ett trovärdigt vittne precis innan den tilltalade lämnar sina uppgifter. I detta 

saknar den tilltalades uppgifter och visad ånger betydelse, medan den andra tilltalade får en 

strafflindring för liknande lämnade uppgifter. Yttre omständigheter som den tilltalade inte på 

förhand kan kontrollera leder i dessa fall till en orättvis påföljd. 

5.2.3 Humaniteten 

En tilltalad ska, precis som vilken person som helst behandlas med respekt och medmänsklig-

het. Humaniteten vid påföljdsbestämningen ska visa på individuellt hänsynstagande. Det inne-

bär att det måste finnas en möjlighet att även beakta omständigheter som har med gärnings-

mannens personliga förhållande att göra. Oavsett om personen är skyldig till ett brott eller 

inte, ska han eller hon behandlas likaberättigande och påföljd ska väljas i enlighet med huma-

nitetsskäl. Ett uttryck för humanitet är den för påföljdssystemet grundläggande principen att i 

den mån det är möjligt, välja annan påföljd än fängelse, alternativt kortare fängelsestraff. 

Hänsyn ska också tas till gärningsmannens förutsättningar att leva ett laglydigt liv och att ett 

socialt handikapp kan påverka ansvarsförmågan.88  

 

Strafflindring vid utredningsmedverkan är ett humant verktyg som kan leda till ett kortare 

fängelsestraff eller annan påföljd. Domstolen visar på medmänsklighet och förståelse för att 

människor kan begå snedsteg och att det kan finnas olika förutsättningar till att leva ett lagly-

                                                        
88 Jareborg & Zila, s. 77 ff. 
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digt liv i övrigt. Omständigheterna i 29:5 BrB ska enligt 30:4 1st BrB beaktas vid påföljdsva-

let för att i största mån välja en påföljd som är lindrigare än fängelse. Att medverka i utred-

ningen är som tidigare nämnts ett uttryck för ansvarstagande vilket, enligt humanitära värden 

ska påverka påföljden för den tilltalade. Det kan anses orättfärdigt att omständigheter som hör 

till gärningsmannens agerande efter brottet inte beaktas vid påföljdsvalet. Bestämmelsen får 

således anses stå i överensstämmelse med de moraliska och etiska värderingarna som ska 

ligga till grund för straffsystemet.    

5.3 Den nya bestämmelsen ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

5.3.1 Förutsebarhet 

Av vad som redan framgått under 4.2 är en av de viktigaste principerna för ett fungerande 

straffsystem är att det går att lita på systemets utformning. Innan gemene man 89 agerar i viss 

riktning eller svarar på en fråga är det av vikt att han eller hon har möjligheten att förutse 

handlingarnas eventuella konsekvenser. Det talas om att reglerna ska vara förutsebara och att 

påföljderna ska stödja sig på redan i förväg identifierbara normer. Principen om legalitet bi-

drar till en förutsebar rättstillämpning där ett av kraven är att lagtextens utformning ska vara 

tydlig och välformulerad. Fall där den närmare innebörden av gällande rätt följer av andra 

rättskällor än författningar är av naturliga skäl mer problematiska från förutsebarhetssyn-

punkt. Vad gäller billighetsskälen i stort och framförallt den nya lydelsen i 29:5 p. 5 har lag-

stiftaren till viss del överlåtit till domstolarna att bestämma vilka omständigheter som ska fäs-

tas avseende vid. Domstolarna har i aktuell situation fått en vägledande roll att skapa förut-

sättningar för en förutsebar rättstillämpning.90 Det ligger således på domstolarna att fatta be-

slut om strafflindringen och dess omfång.  

 

I propositionen till den nya bestämmelsen framgår det att strafflindring kan komma i fråga om 

den tilltalade lämnat uppgifter av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Vad menas då 

med detta? Enligt lagstiftarna avses att de uppgifter som den tilltalade lämnat i något väsent-

ligt avseende påskyndat eller underlättat utredningen. Strafflindringen ska ställas i relation till 

omfattningen av den tilltalades medverkan och i vilken grad utredningen genom medverkan 

underlättats.91 Det framgår att den tilltalade ska medverka i utredningen, men frågan kring när 

rättsväsendet anser att uppgifterna påskyndat eller underlättat utredningen i väsentligt avse-

ende blir problematiskt för den tilltalade att på förhand avgöra. Ett orosmoln som i detta sam-

manhang också bör påpekas är billighetsskälens redan idag restriktiva tillämpning. 

 

Förarbetena till den nya bestämmelsen saknar således tydliga riktlinjer kring när den miss-

tänkte kan förutse att han eller hon medverkat till utredningen i den mån som krävs för straff-

lindring eller när bevisning som väger tungt mot den tilltalade redan finns och strafflindring 

därmed ej ges.  

 

Frågan kring när den tilltalade tjänar på att medverka i utredningen av egen brottslighet får 

anses svårtolkad. Inte heller framgår det strafflindringens eventuella storlek vilket torde vara 

det största incitamentet för medverkan. Det är av fundamental betydelse att förutsebarheten 

inkluderas även inom rättskällor som inte utgör författningstext. En avsaknad av förutsebarhet 

i fall som kan tala till den tilltalades nackdel är ett hot mot rättssäkerheten.  

                                                        
89 Begreppet gemene man används för att beskriva en genomsnittsmedborgare. 
90 Ågren, s. 90. 
91 Prop. 2014/15:37, s. 55. 
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5.3.2 Likabehandling 

Rättssäkerhetsaspekten likabehandling tar sikte på att ”lika fall ska behandlas lika” och är en 

förutsättning för en förutsebar rättstillämpning.  

 

Den nya bestämmelsen har kritiserats för att vara orättvis på så vis att en tilltalad som begått 

ett mer svårutrett brott kan dra större fördel av strafflindringen än en person som begått ett 

mer lättutrett brott.92  Påståendet hänger ihop med bevisvärdet som nämnts ovan under avsnit-

tet om proportionalitet. Ett mord i hemmet kan vara ett tämligen lättutrett brott med ett högt 

straffvärde medan ekobrott kan vara betydligt mer svårutrett med ett lägre straffvärde.   

 

I en utredning av ett lättutrett brott där mycket bevisning finns för att fastställa den tilltalades 

skuld krävs kanske lite eller ingen medverkan alls från den tilltalade för fällande dom. Det 

spelar således ingen roll att denne genom medverkan ger uttryck för ett ansvarstagande och 

ånger. Denne hamnar således i sämre ställning när det kommer till strafflindringen gentemot 

en tilltalad som begått ett mer svårutrett brott. I det senare fallet kan utredningsmedverkan 

vara en förutsättning för att klara upp brottet. Är då de bägge tilltalade lika benägna om att 

underlätta utredningen och lämna uppgifter av väsentlig karaktär kommer den tilltalade för 

det lättutredda brottet med sannolikhet ej få en strafflindring i samma utsträckning, om ens 

någon, som den tilltalade till det mer svårutredda brottet.  

5.3.3 Rätten till en rättvis rättegång 

Artikel 6 i EKMR gällande rätten till en rättvis rättegång rymmer bland annat rätten att inte 

belasta sig själv såsom oskuldspresumtionen. Huruvida den nya bestämmelsen går hand i 

hand med artikeln och dess principer är omdiskuterat av olika anledningar. Bestämmelsen 

öppnar upp för möjligheten att belasta sig själv genom att lämna uppgifter som kan ligga till 

grund för att brottet utreds och en påföljd bestäms. Trots att rätten fortfarande finns att inte 

uttala sig är tanken med bestämmelsen att skapa ett incitament för den misstänkte att lämna 

väsentliga uppgifter. I praktiken kommer detta innebära att den misstänkte uppmanas att 

lämna uppgifter och därmed belasta sig i ansvarsfrågan. 

 

Lagstiftarna framför i propositionen att inga påtryckningar om att lämna uppgifter får ske utan 

att det alltid är frivilligt. Frågan är hur detta ter sig i praktiken. Här torde bara vetskapen om 

att strafflindring kan ges vid utredningsmedverkan kunna te sig som en form av tyst påtryck-

ning. Det går att spekulera i om inte en konsekvens av möjligheten till strafflindring är att po-

lis och åklagare också uppmuntrar till medverkan och aktivt utövar påtryckningar, vilket i 

slutändan yttrar sig till något som liknar en plea bargain –situation. 

 

Oskuldspresumtionen stadgar att var och en ska betraktas som oskyldig tills dess att hans eller 

hennes skuld lagligen kan fastställas. Lagstiftaren menar att denna rättighet inte kränks genom 

den nya bestämmelsen. Ställningstagandet grundas på argumentet att det står den tilltalade 

fritt att när som helst dra tillbaka sina uppgifter. Domstolen måste då frångå de tidigare 

kanske mycket detaljerade uppgifterna i målet. Som tidigare nämnts under avsnitt 4.5 i målet 

Österrike mot Italien krävs, likt kommissionens utlåtande, att domstolen inte är övertygad om 

eller utgår från att den tilltalade har utfört den gärning han eller hon står åtalad för. Att objek-

tivitet ska råda och domstolarna ska vara opartiska är en förutsättning för en rättssäker be-

dömning. Trots detta får det inte glömmas att det är människor som bedömer andra männi-

skors skuld. Att helt frångå tidigare uppgifter och att betrakta den tilltalade som oskyldig får 

anses orealistiskt i sitt sammanhang. Möjligheten är stor att den tilltalade inte betraktas som 

                                                        
92 Prop. 2014/15:37, s. 16. 
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oskyldig och att han eller hennes skuld redan fastställts. En risk med bestämmelsen är således 

att rättigheten att betraktas som oskyldig ger vika.  

5.4 Risken för falska erkännanden 

En oro finns för att strafflindring vid utredningsmedverkan kan komma att föranleda falska 

erkännanden. Den nya bestämmelsen kan tänkas missbrukas inom kriminella kretsar där det 

finns en tydlig hierarki. Det är möjligt att tänka sig att den egentliga gärningsmannen som be-

finner sig högt upp i hierarkin kan låta en oskyldig person som står lägre i rang ta på sig gär-

ningen för att sedan medverka i utredningen och komma undan med ett lägre straff. Lagstif-

tarna avfärdar risken av falska erkännanden med att hänvisa till kravet på höga beviskrav även 

när den tilltalades uppgifter ligger till grund för utredningen. Den misstänktes uppgifter ska 

kontrolleras för att säkerhetsställa riktigheten.93 Frågan är däremot hur detta i praktiken ska 

upprätthållas och garanteras. En person som anger sig själv och lämnar uppgifter av väsentlig 

betydelse för utredningen där inga motbevis finns kan komma att fällas för det aktuella brottet 

om de lämnade uppgifterna är tillräckligt trovärdiga. Bestämmelsen kan följaktligen komma 

att öppna upp för fler falska erkännanden där yngre personer som redan är berättigade ung-

domsrabatter också får ta på sig andras gärningar och avtjäna ett straff för brott de ej begått. 

6. Slutsatser och egna synpunkter 
 

Förslaget till att införa en ny strafflindringsgrund för att skapa ett incitament för den miss-

tänkte att aktivt medverka i utredningen får anses befogat ur flera hänseenden. Grundtanken 

bakom den nya bestämmelsen är att vid sidan av straffvärdet även beakta omständigheter som 

hänför sig till den misstänktes personliga förhållanden och hur denna agerar efter brottet. Att 

inte ta hänsyn till sådana omständigheter förefallet som orättfärdigt vid påföljdsbestämningen. 

För att påföljdssystemet inte ska te sig som alltför onyanserat synes det motiverat av framför-

allt humanitetsskäl att tillåta individuella hänsynstaganden vid val av påföljd. Detta skulle tala 

för en skälig och mer rättvis bedömning i det enskilda fallet. Likt Påföljdsutredningens ytt-

rande torde det vara rimligt att en tilltalad som medverkat vid utredningen ska kunna tillgodo-

räkna sig detta förhållande vid påföljdsbestämningen. Vikt bör dock inte läggas på tilltalades 

visade ånger utan istället på graden av medverkan. Personer beter sig på olika sätt och ett krav 

på visad ånger är ett svävande och farligt begrepp att basera en påföljd på. Det är omöjligt för 

en domstol att avgöra gärningsmannens sinnesstämning. Utredningsmedverkan har i några en-

staka fall behandlas tidigare under den förra paragrafens 8 punkt, vilket kan vara ett skäl för 

att på ett mer organiserat vis införa en bestämmelse om strafflindring vid utredningsmedver-

kan.  

 

En annan utgångspunkt som motiverar en möjlighet till strafflindring vid utredningsmedver-

kan är att det kan bidra till en ökad effektivitet inom utredningen. Det medför att fler kan lag-

föras och resurser kan frigöras för utredning av annan brottslighet. Ett effektivare straffrätts-

system är att föredra bland annat av preventiva skäl. Med ett sådant utfall menas att medbor-

garna kan känna sig trygga med att fler personer lagförs och att en process avslutas inom rim-

lig tid. Mer om detta resonemang finns under 5.2.1.  

 

Det synes däremot att effektivitetsargumentet för den nya bestämmelsen hamnat i förgrunden, 

vilket inte bör vara avgörande vid införande av dessa typer av bestämmelser. Detta innebär i 

                                                        
93 Prop. 2014/15:37, s. 18 ff. 
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sådana fall att den nya strafflindringsgrunden avviker från övriga lindringsgrunder i 29:5 BrB 

och stör systematiken i bestämmelsen om straffmätning och påföljdseftergift i kapitel 29. 94 

 

För att bestämmelsen ska bli ett incitament för att medverka i utredningen krävs att strafflind-

ringen är förutsebar. För att leva upp till de grundläggande kraven på rättssäkerhet bör det 

framgå hur stor strafflindringen ska vara. I bestämmelsen nuvarande lydelse och med vad som 

uttalats i förarbetena får det anses tveksamt om ett incitament verkligen skapats. Att som 

misstänkt bli informerad om att en eventuell strafflindring kan ges vid utredningsmedverkan 

förlorar sitt syfte om inga tydliga riktlinjer för strafflindringens storlek finns. Kravet på när 

utredningen genom medverkan i väsentligt avseende ska anses påskyndats eller underlättats 

får också anses svårt att avgöra. Den nya bestämmelsen för således med sig tillämpningspro-

blematik avseende hur den tilltalades medverkan ska värderas. En risk finns för uppkommen 

problematik där en misstänkt anser sig bidragit väsentligt till utredningen men detta inte delas 

av polis och åklagare. Det har även i förarbetena uttalats att strafflindringens storlek ska stäl-

las i relation till graden av medverkan, vilket även här talar för att effektivitetsskälen väger 

tyngre än humanitetsskälen.  

 

Tillämpas graden av medverkan som utgångspunkten för när strafflindring bestäms innebär 

detta att en mycket ångerfull och ansvarstagande person ska få samma strafflindring som en 

kalkylerande gärningsman som inte alls ångrar sin handling. Här faller principen om proport-

ionalitet för att upprätthålla effektivitetsperspektivet. Även ur ett likabehandlinsperspektiv 

kan bestämmelsen anses ha brister där den tilltalades medverkan kan förlora betydelse pga. 

yttre omständigheter. Ett motargument till detta påstående kan tänkas vara att strafflindring 

pga. de övriga billighetsskälen också beror på yttre omständigheter. Detta argument är visser-

ligen befogat, dock med en viss reservation. Övriga billighetsskäl påverkas också av yttre om-

ständigheter som inte har med själva gärningen att göra, såsom hög ålder, kroppsskada eller 

frivillig angivelse. Skillnaden till den nya bestämmelsen är att det inte såsom i punkt 4 räcker 

med att den tilltalade försökt medverka, utan högre krav ställs. Den tilltalade måste lämnat vä-

sentliga uppgifter och dessa måste underlättat eller påskyndat utredningen. En vilja och ett 

försök till medverkan är alltså inte tillräckligt. Vad som även skiljer den nya bestämmelsen 

mot övriga billighetsskäl är att en aktiv utredningsmedverkan och ett visat ansvarstagande helt 

kan sakna betydelse om bevis redan finns eller framkommer under utredningens gång. Att bil-

lighetsskälen generellt ska tillämpas restriktivt medför också att tillämpningen av strafflind-

ringsgrunden är svår att förutse. Bestämmelsen riskerar, enligt ovanstående skäl, att äventyra 

allas likhet inför lagen. 

 

Lagstiftaren avfärdar risken för att den nya bestämmelsen skulle kunna mynna ut i en s.k. Plea 

bargain- situation, då det inte innebär något uttalat tvång att bidra till utredningen. Lagstifta-

ren anser inte att det föreligger något hinder mot att det under förundersökningen lämnas in-

formation till den misstänkte om att det finns en möjlighet till strafflindring vid utrednings-

medverkan.95 De anser inte heller att reglerna i förundersökningskungörelsen behöver kom-

pletteras. Detta lämnar ett stort utrymme för polis och åklagare att, utan att det dokumenteras, 

uppmuntra den tilltalade till att medverka i utredningen och locka med strafflindring. Detta 

ökar möjligheterna för förhandling mellan polis eller åklagare och tilltalad där strafflindringen 

blir en utlovad belöning. Det kan inte betraktas som annat än ett starkt incitament för polis 

och åklagare att hamna så nära en plea bargain- situation som är möjligt utan att tippa över till 

vad som är olagligt. 

                                                        
94 Prop. 2014/15:37, s. 55. 
95 A.a, s. 25. 
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Genom att uppmuntra till utredningsmedverkan för att nå en strafflindring kliver rättsväsendet 

in i gränslandet till att kränka den misstänktes rätt till en rättvis rättegång. Rätten att inte be-

lasta sig själv och underlätta åklagarens arbete är starka skäl för att ifrågasätta den nya be-

stämmelsen. Trots att möjligheten finns att inte uttala sig skapar regleringen incitament att 

lämna uppgifter som är belastande för den tilltalade och som kan leda till fällande dom. Även 

om den tilltalade sedan väljer att dra tillbaka sitt erkännande och de uppgifter som lämnas, får 

det anses orealistiskt att en domstol när sådana detaljerade uppgifter föreligger ska kunna be-

trakta den tilltalade som oskyldig och göra en objektiv bedömning.  

 

Det finns en ökad risk för att falska erkännanden lämnas för att skydda någon annan där en 

skuldsituation finns. Att ungdomar utnyttjas till att erkänna och lämna väsentliga uppgifter 

som grund till strafflindring för att rädda skinnet på en faktisk gärningsperson, är en uppenbar 

risk. När ytterligare bevis saknas och en tilltalad berättar utförliga detaljer kring brottet saknas 

i regel motiv för att inte döma denna till påföljd. Det lönar sig således för en person högt upp i 

hierarkin att utnyttja en ungdom, som oavsett strafflindring förväntas få ett lågt straff, till att 

ange sig själv och ta på sig ett brott han eller hon aldrig begått.   

 

Slutsatsen är att bestämmelsen brister i sin nuvarande utformning. Det saknas tydliga riktlin-

jer för dess tillämpning och strafflindringens storlek. Den brister i flera avseenden vad gäller 

rättssäkerhet och är inte koherent med påföljdssystemets ideologiska grund. Dessutom öppnar 

regleringen i praktiken upp för en plea bargain- situation. Effektivitetsskälen väger tyngre än 

humanitetsskälen vilket innebär att bestämmelsen inte platsar bland övriga billighetsskäl i 

29:5 BrB. Sammanfattningsvis bör utformningen av bestämmelsen ses över. Tydligare direk-

tiv kring tillämpningen måste formuleras för att kunna upprätthålla och garantera en förutse-

bar och rättvis bedömning i det enskilda fallet. 
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