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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 juli 2016 beretts tillfälle att lämna 
synpunkter på utkast till Åklagarmyndighetens rättspromemoria Strafflindring vid 
medverkan till utredning av egen brottslighet (RättsPM 2016:X).  
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet – som under hand tidigare har lämnat synpunkter kring tillämpning av 
lagbestämmelsen om strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet – 
anser att utkastet till rättspromemoria i sig har förutsättningar att avsevärt förbättra och 
tydliggöra tillämpningen av befintlig lagstiftning.  
 
Advokatsamfundet har dock i enlighet med det följande synpunkter på vissa av de 
rekommendationer som lämnas i promemorian (avsnitt 8). 
 
Allmänna synpunkter på tillämpningen strafflindringsbestämmelsen  
 
Advokatsamfundet anser att det är av största vikt att den nya strafflindringsregeln (29 kap. 
5 § första stycket 5 brottsbalken) tillämpas på ett rättssäkert och förutsägbart sätt, där 
uppgifter som lämnas inom ramen för bestämmelsen noggrant dokumenteras och den 
misstänkte, genom eller i närvaro av försvarare, ges tydlig information om vilken typ av 
uppgiftslämning som i det enskilda fallet har förutsättningar att medföra strafflindring. 
Härutöver är det av avgörande betydelse att tillämpningen av bestämmelsen inte på något 
sätt får komma att innebära ett närmande till ett system med s.k. kronvittnen. Det är därför 
viktigt att misstänkta aldrig får bibringas uppfattningen att det krävs medverkan om annat 
än den egna brottsligheten för att kunna åtnjuta strafflindring enligt den aktuella 
bestämmelsen.  
  



 
 

 

Advokatsamfundet hänvisar till de allmänna synpunkter som tidigare har lämnats kring 
tillämpningen av lagbestämmelsen, se bilaga. 
 
Synpunkter på de specifika rekommendationerna i rättspromemorian. 
 
Initiativ till att lämna information om strafflindringsbestämmelsen 

 
Advokatsamfundet delar, på de i promemorian anförda skälen, rekommendationen att 
åklagare inte bör ta initiativ till att lämna information om strafflindringsbestämmelsen. 
 
Information om själva strafflindringsbestämmelsen lämnas lämpligen av den misstänktes 
försvarare. Det bör dock beaktas att en försvarare normalt inte kan råda sin klient att 
medverka till utredning om egen brottslighet om det inte står klart att medverkan i 
praktiken kan komma att leda till strafflindring.  
 
Oavsett vem som lämnar informationen om strafflindringsbestämmelsen är det viktigt att 
den misstänkte får klart för sig vilken typ av uppgifter som i det enskilda fallet kan 
komma att kunna medföra strafflindring och att det dessutom klargörs att det i ett tidigt 
skede i utredningen är svårt att avgöra om och på vilket sätt strafflindring i realiteten kan 
komma att aktualiseras. Det råder i dag brist på förutsägbarhet i fråga om medverkan till 
utredning av egen brottslighet verkligen kommer att leda till strafflindring. 
 
Skulle information om strafflindringsbestämmelsen ändå lämnas av åklagare måste detta 
ske i försvarares närvaro och information om att upplysning lämnats dokumenteras på 
lämpligt sätt. 
 
Information om bestämmelsen som lämnas på förfrågan 

 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot de rekommendationer som föreslås under denna 
rubrik. 
 
Dokumentation av lämnad information om bestämmelsen. 

 
Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot de rekommendationer som föreslås 
under denna rubrik. Advokatsamfundet anser dock att dokumentation bör ske i de fall 
åklagare av olika skäl under förundersökningen har lämnat information om 
strafflindringsbestämmelsen till den misstänkte. Den sista meningen i sista stycket under 
detta avsnitt (8.1.3) bör därför ersättas av en dokumentationsplikt för det fall information 
har lämnats av åklagare. Som framgått ovan, bör informationen då lämnas i försvarares 
närvaro.  
 
 
 
 
 



 
 

 

Dokumentation av utredningsläget, den misstänktes uppgifter samt utredningsåtgärder 

 
Advokatsamfundet delar uppfattningen att förundersökningen dokumenteras på ett sådant 
sätt att det enkelt går att utläsa hur den misstänkte medverkat och hur utredningen 
bedrivits utifrån denna information.  
 
Såsom Advokatsamfundet tidigare framhållit anses bristande dokumentation i dessa 
hänseenden utgöra en rättssäkerhetsbrist enligt försvarsadvokater som varit involverade i 
mål där lagstiftningen aktualiserats. Det anses viktigt att polis och åklagare under 
förundersökningen särskilt dokumenterar vilka uppgifter som lämnats av den misstänkte 
under förundersökningen kring den egna brottsligheten, liksom på vilket sätt dessa 
uppgifter haft betydelse för utredningen, eftersom det är viktigt att dokumentationen 
senare under domstolsförhandlingen ska kunna åberopas till styrkande av graden av 
medverkan kring den egna brottsligheten. Det finns därför anledning att kontinuerligt 
dokumentera uppgifter som kan utgöra bevisning om den misstänktes egen medverkan. 
 
Advokatsamfundet anser även att det kan finnas skäl att denna dokumentation sker i 
särskild ordning (särskild promemoria i stället för i förundersökningsprotokollet). Så kan 
exempelvis vara fallet för att rätten ska få en tydligare och bättre bild av vilka uppgifter 
som lämnats av den misstänkte och hur utredningen därefter bedrivits, för att därefter 
lättare kunna avgöra vilken betydelse de lämnade uppgifterna haft för utredningen. Detta 
är särskilt lämpligt då utredningen är omfattande och komplicerad och en särskild 
promemoria gör att utredningsmaterialet blir mer överskådligt.  
 
Advokatsamfundet anser även att det i vissa fall, till följd av åklagarens objektivitetsplikt, 
kan finnas skäl att inte enbart låta dokumentationen innehålla uppgifter i sak, utan även 
tydligt ange om de uppgifter som lämnats har haft väsentlig betydelse för utredningen. Att 
i dokumentationen helt utelämna denna form av förundersökningsledningens 
uppfattningar och värderingar kring den misstänktes egna uppgifter riskerar annars att 
leda till att den misstänktes egen medverkan inte framkommer i tillräcklig utsträckning 
och att erforderlig hänsyn därmed inte tas till strafflindringsbestämmelsen vid domstolens 
påföljdsbedömning.  
 
Den misstänktes egen eventuella medverkan kring brottet är av stor betydelse och bör 
därför tydligt dokumenteras och inte enbart lämnas till slutanföranden vid 
huvudförhandlingen. Detta gäller särskilt som det i promemorian anges att någon 
redogörelse för den tilltalades medverkan i utredningen och åklagarens uppfattning om 
detta inte bör anges i stämningsansökan (se nedan).  
 
Stämningsansökan 

 
Advokatsamfundet är av uppfattningen att uppgifter om den tilltalades medverkan i 
utredningen bör lämnas redan i stämningsansökan. Detta gäller särskilt i de mål som kan 
komma att avgöras utan huvudförhandling, men även med tanke på framtida reformer av 
brottmålsprocessen som är under utredning. I vart fall bör, med hänvisning till vad som 



 
 

 

anförts ovan, sådana uppgifter dokumenteras på annat lämpligt sätt som kommer rätten till 
del.  
 

Sakframställningen  

 
Advokatsamfundet delar de rekommendationer som lämnas i promemorian. 
 

Slutanförandet 

 
Advokatsamfundet anser, som framgått ovan, att åklagaren redan före slutanförandet bör 
ha lyft fram den misstänktes eventuella medverkan i utredning och då även hänvisat till 
nödvändig dokumentation kring sådan medverkan. Åklagaren bör dock under alla 
förhållanden under slutanförandet adressera frågan om strafflindring till följd av egen 
medverkan samt värdera omständigheterna och ange sin bedömning av huruvida 
förutsättningar för strafflindring föreligger.  
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 
 



 
 

 

 
Bilaga 

 
 
 
Allmänna synpunkter från Advokatsamfundet på den nya lagstiftningen 

om strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet  
 
Advokatsamfundet anser att det finns ett antal invändningar mot dagens tillämpning av 
den nya strafflindringsregeln. Exempel på sådana invändningar, som bland annat har 
identifierats av försvarsadvokater som företrätt klienter i mål där strafflindrings-
bestämmelsen har aktualiserats är följande.  
 

• Det är svårt att avgöra vad som menas med att ”i skälig omfattning beakta” det 

frivilliga angivandet och är näst intill omöjligt att på förhand kunna säga vilka 

uppgifter från den tilltalade som kan anses vara av ”väsentlig betydelse” för 

utredningen om brottet.  

 
• Den misstänkte vet inte vad polis/åklagare känner till och de uppgifter som lämnas 

om egen brottslighet kan alltid sägas redan finnas tillgängliga för polis och 

åklagare och att uppgifterna därför inte beaktas vid straffmätningen. Detta är också 

erfarenheten från vissa försvarsadvokater. 

 
• Bristande förutsägbarhet om medverkan till utredning av egen brottslighet 

verkligen kommer att leda till strafflindring.  

 
• Bristande dokumentation av uppgifter om egen brottslighet, vilket har inneburit att 

uppgifterna inte beaktats i den omfattning de borde. 

 
• Övrigt ang. dokumentation: Polis och åklagare bör löpande under 

förundersökningen särskilt dokumentera vilka uppgifter som lämnats av den 

misstänkte under förundersökningen och på vilket sätt dessa har haft betydelse. 

Dokumentationen ska kunna åberopas av försvaret vid domstolen till styrkande av 

graden av medverkan. En regelbunden dokumentation krävs därför och kunna 

utgöra bevisning om den misstänktes/tilltalades medverkan. Dokumentationen av 

ett eget angivande är viktigt just för att kunna åberopa denna bestämmelse. Här 

krävs en större medvetenhet hos polis (och åklagare). 

 
• Bristande information vid delgivningen av misstanke om möjligheten till 

strafflindring och vad som krävs för att en misstänkt ska kunna komma i 



 
 

 

åtnjutande av strafflindring. Det krävs tydligare riktlinjer om vad som konkret 

krävs i det enskilda fallet för att förutsättningar för strafflindring ska föreligga. 

 
• Tillämpningsproblem: Det är svårt för domstolarna att värdera den tilltalades 

bidrag till utredningen eftersom domstolarna inte har insyn i förundersökningen 

utöver bevisuppgiften. Åklagarens åsikt om den tilltalades bidrag har därmed en 

avgörande betydelse. Bedömningen av bidraget är i nuläget helt beroende av 

åklagares och domstolars subjektiva bedömning, vilket riskerar leda till 

skönsmässiga bedömningar. 

 

• Rättssäkerhetsproblem genom risk för ett närmande till ett ”kronvittne-system”, 

där t.ex. en misstänkt samarbetat med polisen rörande egen brottslighet, men också 

som ett led i samarbetet lämnat uppgifter om medmisstänkts brottslighet. Detta kan 

självfallet få negativa konsekvenser ur ett rättssäkerhetsperspektiv, eftersom det 

kan misstänkas att medmisstänkt kan lämna uppgifter om andra personers 

medverkan för att få ytterligare strafflindring. Hur detta ska motverkas är en viktig 

fråga att beakta. 

 
Flera försvarsadvokaters erfarenheter pekar på att det tyvärr inte är tillräckligt med 
uppgifter om uppgifter om egen brottslighet, utan att uppgifter även måste lämnas 
om medmisstänkta för att polis/åklagare ska anse att uppgifterna ska kunna läggas 
till grund för strafflindring (anses vara av ”väsentlig betydelse för utredningen om 
brottet”). Detta är i så fall mycket allvarligt och strider helt mot lagstiftningen och 
dess syfte. Risken är ju i så fall att vi i praktiken genom lagstiftningen redan fått ett 
angiverisystem med s.k. ”kronvittnen”. Dessutom finns då också risk för att 
oriktiga uppgifter lämnas om andra personer (medmisstänkta m.fl.) just för att 
framstå som ”samarbetsvillig”. 

 
• Det är olyckligt att bestämmelsen i dag tycks tolkas så att en misstänkt inte kan få 

strafflindring om utredningen kommit så långt att det inte längre anses möjligt att 

bidra med egna uppgifter av väsentlig betydelse för utredningen samt att 

straffnedsättningen på samma sätt beror på vilken betydelse medverkan faktiskt har 

fått för utredningen. Detta är olyckligt eftersom en misstänkt som av olika skäl 

kommer in sent i en utredning och som vill medverka genom att lämna uppgifter, 

därmed kan vara betagen möjligheten till strafflindring endast på grund av att 

utredningen då redan kommit för långt för att självangivelse ska kunna få någon 

betydelse. Om en misstänkt vill medverka och medverkar i en annars tillräcklig 

omfattning, så bör den personen kunna omfattas av möjligheten till strafflindring. 

Den ordning som nu tycks råda gynnar den som kommer in tidigt i utredningen och 

missgynnar den misstänkta som kommer in sent i utredningen. Dessa 

slumpmässiga faktorer bör undanröjas. 



 
 

 

 
• Det måste därför utvecklas tydliga regler och praxis om uppgiftslämnande om egen 

brottslighet och vilken grad av bevisning som ska krävas för att uppgifterna ska 

kunna utgöra strafflindringsgrund. Det måste också tydligt framgå för den 

misstänkte/tilltalade att viss information kan innebära strafflindring, så att 

polis/åklagare inte sedan kan hävda att det redan förelåg tillräcklig bevisning mot 

den misstänkte då denne började medverka i utredningen. Så länge polisen inte 

informerat den misstänkte om bevisläget, bör det föreligga en presumtion för att 

uppgifter som lämnas av den misstänkte ska kunna utgöra strafflindringsgrund. Det 

bör då också endast vara sådan bevisning som lagts fram för den misstänkte som 

ska vara av betydelse vid bedömning av vilken bevisning som redan funnits vid 

tidpunkten för medverkan. 

 

• Det förhållandet att det i dag krävs retroaktiv bevisprövning från domstolarnas sida 

för att kunna pröva frågan om strafflindring vid medverkan till utredning av egen 

brottslighet innebär praktiska problem som minskar förutsättningarna för en 

rättssäker och förutsägbar prövning av den misstänktes/tilltalades straffrättsliga 

ansvar.  


