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Abstract
landström, lena, Åklagaren som grindvakt – en rättsvetenskaplig studie av åklagarens befo-
genheter vid utredning och åtal av brott. The Prosecutor as Gatekeeper – a legal Study of the 
Prosecutor’s authority during Investigation and Prosecution of Crime. 
Iustus Förlag aB, 316 pp. Uppsala 2011. ISSN 1404-9198. ISBN 978-91-7678-784-7.

In Sweden an oral hearing, the trial, is held as the ideal model for the criminal procedure and 
according to the legality principle reported crimes ought to be investigated and prosecuted. 
Over time high levels of reported crimes have led to an increase in pressure on the courts 
and other actors in the criminal process. This pressure has created new ways of dealing with 
reported crimes in summary procedures and to exceptions from the legality principle. Such 
changes have given the prosecutor a key role in deciding how cases are dealt with in the criminal 
process. 

The purpose of this thesis is to examine the Swedish public prosecutor’s influence on the 
choice of cases that are investigated, prosecuted and tried in court during a trial. The study 
examines the prosecutors’ legal authority and how that authority has changed from the time 
that the Code of Judicial Procedure came into force in 1948 to the beginning of 2011. 

a starting point for the examination is that investigating, prosecuting and trying cases in 
the criminal process should be carried out in a way that is considered to be fair according to 
societal values, which are embedded in the legal system. Both decisions about which cases will 
be tried and the procedure involved in how to try them has to be performed in a way that 
seems to be fair. In the study the values that underlie the criminal process is examined through 
a model. This model assumes that the criminal process has been created and developed to satisfy 
different requirements, which can be separated into three main groups: the functions of the 
criminal process, legal principles and the main objectives of a good administration of justice. 
The model is used to analyze and discuss the development of the legal rules.

The prosecutor’s authority and influence over the process has broadened and the use of 
summary procedures has served to place the focus on the police investigation instead of the 
trial. among the objectives of a good administration of justice Speed and Cost effectiveness are 
considered to be more important than Security. as long as the trust in the system is sufficient 
this development can continue. a conclusion from the study is that there is a need for some 
actor to prioritize and to do that openly. In the study the issue is raised whether it is time to 
question the legality principle as the main principle for the Swedish legal system.
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Förord

Så har jag kommit till den punkt då jag inser att det är många personer som 
på olika sätt har bidragit till och stöttat mig under avhandlingsarbetet. Som 
tidigare praktiskt yrkesverksam jurist har det varit ett utmanande, spännande 
och ibland frustrerande arbete att byta position och kliva in i forskarvärlden. 
Jag är glad över att jag fick möjligheten och att jag under resans gång har haft 
stöd i det arbetet. det är nu dags att framföra mitt tack.

Först till mina båda handledare. Johanna Niemi, som funnits med under 
hela projektet, visade redan från början stort intresse för det och förstod vad 
jag ville göra. Hon har på ett förtjänstfullt sätt handlett mig, läst, kommente-
rat och hjälpt mig vidare i forskningsprocessen, hela tiden med stor kunskap, 
integritet och respekt för min självständighet. min biträdande handledare 
Åsa Yttergren, som kom in senare i projektet, har med engagemang läst och 
kommenterat, och inte minst varit ett stort stöd genom uppmuntrande ord 
under slutperioden.

Under arbetet med avhandlingen har jag vid olika seminarier fått konstruk-
tiva kommentarer av mina kolleger vid juridiska institutionen, särskilt har jag 
förmåtts att fundera över vem som är läsaren. av kollegerna har monica Bur-
man, Görel Granström, Olof Hellström, mattias Hjertstedt, ruth mannel-
qvist, Kajsa Henning mäki och Ulrika Sandén läst och kommenterat olika 
delar av manuskriptet i slutskedet. därtill har Kajsa hela tiden varit genuint 
intresserad av och villigt diskuterat avhandlingsrelevanta frågeställningar. 
Olof och mattias, som båda har stort intresse för straffprocessuella frågeställ-
ningar, har hjälpt mig under det intensiva slutskedet genom att ta ett extra 
stort ansvar för undervisningen. 

Ungefär halvvägs i projektet gjorde anna Nylund en betydelsefull insats 
ge  nom att läsa och kommentera ett utkast. Hon gav många kloka synpunkter 
och hjälpte mig att avgränsa arbetet. eric Bylander gjorde en ambitiös närläs-
ning och gav värdefulla kommentarer i samband med mitt slutseminarium. 
Vid färdigställandet av avhandlingen har jag haft stor nytta av det. 

Jag har också fått möjlighet att presentera projektet och lägga fram text 
vid det processrättsliga mikroseminariet i Uppsala, där jag fick värdefulla 
synpunkter från seminariets deltagare. Per Henrik lindblom läste och gav 
betydelsefulla kommentarer på ytterligare textavsnitt.
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ket i Bergen var till god hjälp, där jag även fick tillgång till en arbetsplats i 
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I would also like to express my gratitude to anglia ruskin University and 
the staff at anglia law School, who provided me with a room, access to the 
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I arbetets slutskede har jag fått hjälp med korrekturläsning av Sara Björk-
strand och med kontroll av källförteckning och noter av Olof Petersson. de 
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granskat min engelska sammanfattning. 
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utbilda mig. Vidare har J. C. Kempes minnes Stipendiefond och Nordisk 
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ett varmt tack riktas till er alla. 
Slutorden ägnar jag min familj. Thomas, som ständigt utmanar mig och 
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1 Inledning

1.1 Åklagarens betydelse för straffprocessen
en av samhällets uppgifter är att se till att de brott som upptäcks också beivras.  
den uppgiften ingår i samhällets ambitioner att bekämpa brottsligheten, att 
försöka minska antalet begångna brott.1 det allmänna har ett ansvar för att 
en rättsprocess över huvud taget kommer till stånd och det finns ett politiskt 
krav på att så många brott som möjligt ska utredas och beivras.2 Samtidigt 
ställs krav på att processen är utformad så att inte oskyldiga döms. dessa båda 
krav, det allmänna kravet att många brott ska beivras samtidigt som processen 
ska garantera att endast de skyldiga döms, har påverkat och påverkar utform-
ningen av straffprocessen. de kraven har också betydelse för vilka aktörer som 
är verksamma i processen och för rollfördelningen mellan de olika aktörerna. 
I den här avhandlingen behandlar jag den svenska åklagaren och åklagarens 
inflytande i straffprocessen. 

den bästa modellen för rättegången i brottmål, som syftar till att undvika 
att oskyldiga fälls, anses ofta vara en muntlig, offentlig förhandling, där två 
motstridande parter uppträder inför en oberoende och opartisk domstol. att 
en anklagelse om brott prövas vid en muntlig, offentlig förhandling inför 
domstolen ses också som en mänsklig rättighet för den misstänkte/tilltalade 
och anses ingå i europakonventionens (eKmr:s) krav på att den enskilde ska 
tillförsäkras en rättvis rättegång.3

denna modell har också legat till grund för utformningen av den svenska 
rättegångsbalken (rB).4 en utgångspunkt vid reformarbetet var att domstol 
ska pröva den misstänktes skuld efter en muntlig, offentlig förhandling, uti-
från den utredning som presenterats under förhandlingen inför domstolen.5 I 

1 denna syn framkommer i såväl officiella dokument som den allmänna debatten, se t.ex. 
prop. 2009/10:1, utgiftsområde 4 s. 15 och s. 17. Jag tar inte ställning till frågan om beivran-
de av brott är ett verkningsfullt sätt att uppnå syftet att minska brottsligheten. 
2 Prop. 2009/10:1, utgiftsområde 4 s. 25 ff.
3 art. 6 p. 1 europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. Se Bylander (2006) s. 56 ff. och danelius (2007) s. 200 ff. Olika 
aspekter på muntlighet behandlas i Bylander och lindblom (2005).
4 Utifrån bilden av två motstridande parter är även de svenska domstolslokalerna som 
används i brottmål utformade. 
5 SOU 1926:31 s. 28, SOU 1926:32 s. 15 ff. och SOU 1938:44 s. 22. 
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huvudsak ska det ankomma på de båda parterna, åklagaren eller målsäganden 
respektive den tilltalade, att lägga fram den bevisning som domstolen ska 
grunda sitt avgörande på. Själva förfarandet ska bygga på principerna om 
muntlighet, omedelbarhet och koncentration, dvs. att målet avgörs efter ett 
muntligt förfarande, en huvudförhandling, som är koncentrerad i tid och 
där det som sker under huvudförhandlingen ligger till grund för rättens av -
görande.6 ett sådant förfarande ansågs vara det bästa sättet att genomföra en 
fri bevisprövning och därmed ge rätten störst möjlighet att nå fram till ett 
materiellt riktigt avgörande.7 att avgörandet var materiellt riktigt ansågs sär-
skilt viktigt i brottmål.8 Även vid senare reformer har uttalats att förfarandet 
ska bygga på de tre principerna om muntlighet, omedelbarhet och koncen-
tration, även om modifieringar har skett.9

Under de drygt sextio år rB varit ikraft har antalet anmälda brott ökat i 
större eller mindre omfattning fram till 1990-talet, då ökningen planade ut. 
Under 2000-talets början har antalet anmälda brott åter ökat, särskilt under 
åren 2007–2009.10 eftersom det är ett ansvar för rättsväsendet, såväl dom-
stolar som brottsutredande myndigheter, att hantera de brottsmisstankar som 
upptäcks och anmäls innebär ökningen att belastningen på rättsväsendet har 
ökat över tid.11 

Utvecklingen att antalet anmälda brott har ökat under efterkrigstiden är 
inte unik för Sverige, utan återfinns även i andra europeiska länder.12 Om det 
processuella förfarandet är uppbyggt utifrån synsättet att alla brottsmisstankar 
så långt det är möjligt ska utredas, åtalas och senare prövas i domstol vid en 
muntlig förhandling, innebär en ökad ärendemängd att resurserna till rätts-
väsendet måste öka i motsvarande grad. I tider då resurserna är begränsade 
och samhället inte anser sig kunna finansiera rättsväsendets ökade behov, 
uppkommer frågan om det finns andra sätt att hantera det ökade antalet 
anmälda brott. ett sätt är att förändra straffrätten, genom att avkriminalisera 

6 SOU 1938:44 s. 22 ff. Bylander menar att rB:s prägel av de tre principerna hör till ”process-
rättslärans elementa”, Bylander (2006) s. 22. Nylund benämner dem ”trillingprinciperna” och 
åskådliggör därigenom principernas nära samband med varandra, Nylund (2006) s. 111.
7 SOU 1926:31 s. 25 och s. 28, SOU 1926:32 s. 20 samt SOU 1938:44 s. 22.
8 SOU 1926:32 s. 4 f.
9 Se t.ex. prop. 2004/05:131 s. 81. För en analys av utvecklingen av muntlighetsprincipens 
inverkan på valet av handläggningsform, se Bylander (2006).
10 Brottsförebyggande rådet (BrÅ) 2008:23 s. 38 f. och BrÅ 2010:15 s. 24.
11 anmäld brottslighet är inte ett mått på faktisk brottslighet, BrÅ 2008:23 s. 13 ff. men 
den visar den del som kommer till rättsväsendets kännedom och därmed ska hanteras av 
rättsväsendet.
12 Westfelt (2001) s. 19 ff., med där gjorda hänvisningar, och s. 60 ff.
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eller ersätta straffrättsliga påföljder med administrativa sanktioner.13 ett annat 
sätt är att genomföra processrättsliga förändringar. det kan ske genom att polis 
eller åklagare på olika sätt ges befogenhet att styra över vilka brottsmisstankar 
som ska prövas av domstol eller genom förenklingar av själva rättegångsför-
farandet.

I en komparativ studie av elva europeiska processordningar konstateras att 
avkriminalisering (och införande av administrativa sanktioner) inte verkar 
vara politiskt möjliga alternativ, snarare är trenden ökad kriminalisering.14 
Istället görs förändringar av olika processuella regler. I studien konstateras 
också att sådana förändringar medför att åklagaren får allt större betydelse och 
blir ”domaren före domaren”. Åklagaren får en central roll och blir den som 
bestämmer hur misstänkta personer ska hanteras i systemet.15

Åklagarens betydelse kan variera, beroende på vilka befogenheter och val-
möjligheter åklagaren har. enligt vissa processordningar har åklagaren vida 
befogenheter att avgöra om åtal ska väckas eller inte, i andra anses åklagaren i 
princip ha en skyldighet att väcka åtal om bevisningen är tillräcklig för det. I 
en del processordningar kan åklagaren besluta om påföljder, ibland efter fast-
ställelse av domstol. Om åtal väcks kan åklagaren också på olika sätt ”binda” 
domstolen, exempelvis i processordningar där domstolen är bunden av åtalets 
utformning eller då åklagarens uppfattning om hur målet ska handläggas följs 
av domstolen. Åklagarens åtgärder kan också ha betydelse för målsäganden, 
exempelvis i vilken omfattning målsägandens inställning kan påverka åkla-
garens åtalsbeslut, vilken ställning målsäganden har i själva rättegången om 
åtal väcks och i vad mån frågor om ekonomisk kompensation kan prövas i 
rättegången.

Kraven på ökad effektivitet, att alltfler brottsmisstankar ska kunna hanteras 
i systemet, ställer straffprocessen inför nya utmaningar. den ideala modellen  
för rättegången kan inte alltid uppfyllas i praktiken. När alternativa sätt att 
hantera anmälda brott växer fram, exempelvis medling eller summariska, 
skriftliga förfaranden, utan krav på prövning av domstol vid en muntlig, 
offentlig förhandling, medför det att åklagarens roll förändras. Beroende 

13 För en undersökning av sanktionsavgifter ur kriminalpolitiskt perspektiv, se Zila (1992).
14 Först undersöktes sex länder (england och Wales, Frankrike, tyskland, Nederländerna, 
Polen och Sverige), Jehle och Wade (2006). därefter kompletterades den undersökningen 
med en undersökning av ytterligare fem länder (Kroatien, Ungern, Spanien, Schweiz och 
turkiet), Jehle m.fl. (2008). Undersökningarna utgår från statistiska uppgifter, men bygger 
även på intervjuer och sammankomster med företrädare för respektive land.
15 Jehle m.fl. (2008) s. 95. För en diskussion om åklagarens nyckelroll i de nordiska ländernas 
straffsystem, se träskman (2009) s. 113 ff. 
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på hur de straffprocessuella reglerna är utformade, har åklagaren större eller 
mind re inflytande över vilka brottsmisstankar som över huvud taget kommer 
att hanteras av rättsväsendet och vilka som kommer att prövas av domstol. 
Åklagaren blir en aktör med befogenhet att leda bort eller leda in ärenden i 
rättsprocessen. det väcker frågor om utrymmet för åklagarens beslutsfattan-
de, som kan vara mer eller mindre reglerat, och i vilken utsträckning det blir 
åklagarens ansvar att tillgodose olika intressen i processen. 

Uppfattningen att det är samhällets ansvar att beivra brott har också inver-
kan på målsägandens ställning i processen. Frågan om en misstänkt ska dömas 
för brott har blivit en fråga mellan staten och den misstänkte, inte en tvist 
mellan målsägande och misstänkt. I slutet av 1970-talet uttalades att utveck-
lingen lett till att staten ”tagit” konflikten från den enskilde och berövat måls-
äganden rätten till sin konflikt.16 Under senare decennier har en förändrad 
syn vuxit fram. Brottsoffers behov har uppmärksammats, såväl i Sverige som 
internationellt, vilket bland annat lett till en diskussion om brottsoffers rättig-
heter.17 Samhället anses ha ett ansvar gentemot den som utsatts för brott. 
Även om målsäganden vid en internationell jämförelse alltid har behållit en 
stark ställning i Sverige, har diskussionen om brottsoffers rättigheter även här 
lett till förändrade processuella regler, i målsägandens intresse.18 Frågan om 
vilka brottsmisstankar som hanteras av rättsväsendet och slutligen leder till en 
prövning i domstol har därmed betydelse inte endast för den misstänkte. den 
får även betydelse för målsäganden och för det rättsliga skydd som uppställts 
i måls ägandens intresse. 

I svensk rätt har åklagaren uppgifter under flera av straffprocessens olika 
skeden, såväl vid förundersökningen som vid åtalsprövningen och under 
rätte gången. I vilken utsträckning åklagaren är verksam varierar beroende 
på målets karaktär. till åklagarens uppgifter hör att leda förundersökningen, 
framför allt när någon är skäligen misstänkt för brottet och brottet är av lite 
allvarligare slag. I annat fall leds förundersökningen av polismyndigheten. 

16 Christie (1977) s. 111 ff.
17 Se t.ex. diesen m.fl. (1995), Fredriksson och malm (2004), Klette (2004) s. 45 ff. och 
Goodey (2005) s. 1 ff. Bland internationella dokument, se FN:s brottsofferdeklaration, 
declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse of Power, resolu-
tion 40/34 1985, och inom eU, rådets rambeslut (2001/220/rIF) om brottsoffrets ställning 
i straffrättsliga förfaranden, eGt l82. 
18 I svensk rätt har regler införts om bl.a. rätt till målsägandebiträde samt rätt att ha stöd-
person och att få information, 1 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde, 20:15 rB samt 
13 a–d §§ och 14 § 2 st. förundersökningskungörelsen (1947:948, FUK). Utvecklingen av 
svensk lagstiftning till skydd för brottsoffer behandlas i Persson (2004) s. 195 ff. Utvecklingen 
av den internationella rätten beskrivs i Klette (2004) s. 45 ff. Se även SOU 2007:6 s. 81 ff.
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Åklagaren har behörighet att besluta om straffprocessuella tvångsmedel, för-
utom i de fall då det krävs beslut av rätten. Vid beslut om förundersökning 
ska inledas eller läggas ned är åklagaren exklusivt behörig att fatta beslut enligt 
vissa särskilda grunder. I samtliga fall är åklagaren den aktör som prövar åtals-
frågan och den som för det allmännas talan i domstol. Som alternativ till att 
väcka åtal kan åklagaren besluta om åtalsunderlåtelse eller utfärda strafföre-
läggande. Om åklagaren beslutar att väcka åtal är åklagaren som huvudregel 
skyldig att föra målsägandens talan om skadestånd och andra enskilda anspråk 
som förs i samband med åtalet.

den svenska åklagaren har således flera uppgifter i straffprocessen. För den 
här avhandlingen är det de möjligheter åklagaren har att genom olika lämp-
lighetsöverväganden påverka vilka brottsmisstankar som kommer att prövas 
enligt den ideala modellen, med muntlig förhandling i domstol, som är av 
intresse eller annorlunda uttryckt: åklagarens roll som grindvakt. 

Utifrån det perspektivet kan den svenska straffprocessen översiktligt beskri-
vas genom nedanstående flödesschema. den översta raden visar det ideala 
förfarandet såsom det beskrivs i rB. den nedre raden visar vilka faktiska 
alternativ som finns att tillgå i processen, där olika lämplighetsprövningar 
aktualiseras. avhandlingens problemställning rör åklagarens möjligheter att 
påverka vilka brottsmisstankar som handläggs enligt det ideala förfarandet 
och vilka som sorteras bort eller avslutas genom andra alternativ, exempelvis 
genom att förundersökningen läggs ned.19 

19 det är således inte fråga om brottsmisstankar som sorteras bort eller avslutas på grund 
av att beviskraven inte är uppnådda, att gärningen inte är brottslig eller är preskriberad, att 
gärningsmannen är avliden och liknande grunder som är av intresse. 

anmälan FU
inleds

FU avslutas
Beslut i
åtalsfrågan

Åtal Huvud-
förhandling

Förunder-
sökning (FU)
inleds ej

Dom

Dom
Skriftligt
förfarande

Åtals-
underlåtelse

Straff-
föreläggande

ej åtal

FU läggs
ner

⇒ ⇒ ⇒⇒ ⇒

Figur 1.1 Översikt över straffprocessen
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1.2 Syfte och avgränsningar
avhandlingen behandlar de allmänna åklagarnas betydelse för vilka brotts-
misstankar som utreds, åtalas och slutligen prövas av domstol vid en huvud-
förhandling. Syftet är att undersöka åklagarnas rättsliga befogenheter och 
därmed det inflytande åklagarna har samt hur åklagarnas inflytande har för-
ändrats över tid. Syftet är också att analysera och diskutera vad rättsutveck-
lingen kan innebära för de krav som ställs på processen. 

I svensk rätt kan åklagarna ha inflytande över vilka brottsmisstankar som 
utreds och åtalas på flera sätt. eftersom åklagarna i många fall leder förunder-
sökningen har åklagarna ett direkt inflytande över vilka utredningsåtgärder 
som vidtas och därmed på omfattningen av den utredning som ligger till grund 
för åtalsbesluten. Vidare har åklagarna inflytande genom sitt ställningstagande 
till om bevisningen är tillräcklig för ett åtal. det är inte det inflytandet jag 
avser att undersöka. avsikten är att undersöka vilka befogenheter åklagarna 
har att genom olika lämplighetsöverväganden avgöra om en brottsmisstanke 
ska leda vidare till utredning och åtal eller inte. 

I avhandlingen undersöker jag regler om förundersöknings- och åtalsplikt, 
åtalsprövning och åtalsunderlåtelse. Jag undersöker också åklagarnas befogen-
heter att använda strafföreläggande och i vad mån åklagarna kan påverka 
domstolens val av handläggningsform i de fall då åtal är väckt. avhandlingen 
behandlar rättsutvecklingen från rB:s tillkomst fram till 2011 års ingång. I 
den delen beskrivs gällande rätt, men avsikten är inte att systematiskt under-
söka gällande rätt. avsikten är istället att undersöka åklagarnas befogenheter 
och att dra upp den gräns som åklagarna har att hålla sig inom samt att under-
söka i vad mån den gränsen har förändrats under den tid rB varit ikraft. 

När det gäller analysen av vad rättsutvecklingen innebär tas som utgångs-
punkt att den muntliga förhandlingen i domstol fortfarande är den modell 
som det processuella förfarandet utgår från som ett ideal, men att statsmak-
tens krav på ökad effektivitet har medfört att denna ideala modell inte alltid 
kan förverkligas. med ökad effektivitet avses här att utredning och beivrande 
av brott ska kosta mindre för samhället, så att fler ärenden kan hanteras i 
systemet utan att ytterligare resurser behöver tillföras. Utvecklingen leder till 
att rättsliga alternativ växer fram som innebär att åklagaren får en nyckelroll. 
I allt större utsträckning blir åklagaren den aktör som har att sortera vilka 
brottsmisstankar som inte alls ska hanteras inom straffprocessen och vilka som 
ska avgöras på annat sätt än efter en muntlig förhandling i domstol. Samti-
digt krävs att sorteringen görs på ett sådant sätt att det uppfyller de krav som 
ställs för att processen ska anses som rättvis utifrån de värderingar som finns 

11-08 Iustus Landström 14 mars.indd   18 11-03-14   16.49.05



19

1 Inledning

i samhället och som straffprocessen bygger på. dels ska själva sorteringen i 
sig göras på ett rättvist sätt, dels ska sorteringen leda till att det fortsatta för-
farandet anses som rättvist. 

I avhandlingen undersöker jag vilka grundläggande krav som ställs på 
straffprocessen för att den ska anses som rättvis och stämma överens med 
värderingarna i samhället. Straffprocessens djupare skikt undersöks utifrån 
synsättet att den har formats av funktioner, principer och ledstjärnor, som var 
för sig formulerar olika krav. det synsättet har tidigare använts för att analy-
sera värderingarna och målsättningarna bakom civilprocessen och utvecklas 
närmare i nästa avsnitt. 

I olika processordningar kan en och samma uppgift vara fördelad på olika 
rättsliga aktörer, som åklagare, polis och domstol. För att kunna analysera och 
diskutera vilken betydelse fördelningen av uppgifterna kan ha för att straff-
processens syften och kraven på den ska tillgodoses i så stor utsträckning som 
möjligt, jämför jag åklagarnas uppgifter och befogenheter i svensk rätt med 
åklagarnas uppgifter och befogenheter i engelsk rätt, dvs. den som gäller för 
england och Wales, och i norsk rätt. I den delen undersöker jag vilka uppgif-
ter som ankommer på åklagarna respektive på andra aktörer i den engelska 
och i den norska processordningen, jämfört med hur uppgifterna är fördelade 
mellan olika aktörer i den svenska processordningen. 

1.3 avhandlingens utgångspunkter och forskningsläget
Valet av ämne, metod och material har påverkats av min syn på rätten, där 
jag med rätten avser den positiva rätten så som den kommer till uttryck i 
lagstiftning och andra rättskällor. rätten förändras och utvecklas över tid av 
de aktörer som har legitimitet att påverka den. av rättens gradvisa utveckling 
följer att rätten kan innehålla mer än vad som konkret uttrycks i lagtext och 
enskilda avgöranden. Förarbeten och doktrin kan vara särskilt betydelsefulla 
källor vid studier av rättens utveckling och de skäl som givits betydelse vid 
förändringar. av betydelse har också varit min yrkeserfarenhet som åklagare 
samt att jag medverkat i olika vidareutbildningar för poliser, där jag fått ta 
del av deras erfarenheter av olika situationer. dessa erfarenheter har givit mig 
insikter i hur det kan fungera i praktiken och har bidragit till min egen förför-
ståelse. det är dock inte fråga om några systematiska undersökningar.

I avhandlingen utgår jag från att det vid åklagarens beslutsfattande och val 
av olika alternativ finns ett utrymme som är öppet, där de traditionella rätts  käl-
lorna är otillräckliga. För att fylla det utrymmet krävs kunskap om vilka grund-
läggande krav som ställs på straffprocessen. Jag utgår också från att åklagarens 
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inflytande i processen inte kan undersökas utan att studera processen i dess 
helhet och åklagarens roll i den.20 I avhandlingen behandlas därför inte endast 
vilka krav som ställs på processen utan också hur dessa krav kan förverkligas 
och vilken av straffprocessens aktörer som är ansvarig för förverkligandet. 

I svensk doktrin har Per Henrik lindblom diskuterat civilprocessen som 
stående på olika grundpelare: funktioner, principer och ledstjärnor.21 Utifrån 
det synsättet har anna Nylund analyserat den samhälleliga och värdemässiga 
grund som civilprocessen grundar sig på i sin avhandling om tillgången till 
den andra instansen i finsk rätt.22 I denna avhandling utgår jag från att upp-
delningen i funktioner, principer och ledstjärnor även kan användas för att 
identifiera de grunder straffprocessen bygger på. Även om det finns skillnader 
mellan civil- och straffprocessen avser båda reglering av förfaranden och i vad 
mån rätten eller andra aktörer kan vara verksamma i processen. de skillnader 
som finns mellan dem har däremot betydelse för vilka de olika grundpelarna 
är och vilket genomslag de får, dvs. vilka är processens funktioner och led-
stjärnor, vilka principer utgår rätten från och hur starkt genomslag får de när 
de avvägs mot varandra och mot ledstjärnorna. Jag använder modellen som 
sådan för att analysera straffprocessens uppbyggnad. det är inte fråga om att 
fastslå en ideal processordning, utan att undersöka och beskriva den svenska 
processordningen och de värderingar som den bygger på. 

Nylund utgår i sin syn från att civilprocessen består av mer än konkreta 
rättskällor. Grundpelarna kommer från rättskulturen och härleds därmed ur 
rätten. eftersom de avspeglar värderingarna och traditionerna bakom pro-
cessen bör både rättstillämparen och lagstiftaren ta hänsyn till dem. rätts-
tillämparen kan från grundpelarna hämta juridiska argument vid lösning av 
konkreta rättsfrågor. Vid lagstiftningsreformer kan grundpelarna användas 
som hjälp för att väga olika alternativ mot varandra. Grundpelarna blir en 
måttstock att mäta reglerna mot. Grundpelarna kan också användas för att 
kritiskt granska processordningen och upptäcka vilka förändringar som behövs 
för att processen ska stämma överens med de samhälleliga värderingar en viss 
processordning bygger på.23

20 För liknande synsätt, se träskman (2009) s. 132.
21 Se t.ex. lindblom (2000) s. 252 ff.
22 Nylund (2006).
23 Nylund (2006) s. 18. Nylund utgår i sin syn på civilprocessens grundpelare från Karlo 
tuoris modell om hur rätten är uppbyggd i hans teori om kritisk rättspositivism. I tuoris 
modell är rätten uppbyggd i tre nivåer, olika skikt. det översta skiktet består av den synliga 
rätten, såsom enskilda rättsregler och domstolspraxis och förändras snabbt. I mellanskiktet 
finns rättskulturen, som förändras långsammare. den består av allmänna läror, allmänna 
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Nylund utgår från att civilprocessens grundpelare utgörs av funktioner, 
ledstjärnor och principer. med funktion menar Nylund det övergripande 
syftet med domstolsförfarandet, vad det är till för. ett domstolsförfarande 
har inget ändamål i sig, det syftar till att uppnå något annat. ledstjärnorna 
svarar på hur processen ska utformas. de anger vilka krav som ställs på pro-
cessen, för att den på ett ändamålsenligt sätt ska kunna nå det övergripande 
målet. ledstjärnorna är något att sträva emot, men inte att uppfylla fullt ut. 
Principerna kan uttrycka värden, oavsett om de krånglar till eller förenklar 
processen. de kan vara till hjälp vid tolkning och tillämpning. de kan också 
ha betydelse för lagstiftaren vid lagreformer. Vissa av principerna är viktigare 
än andra och finns uttryckta i grundlagen eller eKmr, därigenom är de också 
begränsande för lagstiftaren.24 lindblom beskriver ledstjärnorna som stående 
emellan funktioner och principer. Vid lagstiftningsreformer finns det ”skäl att 
relatera grundprinciperna (som deskriptiva sammanfattningar och inte som 
normer) till ledstjärnorna som i sin tur, tillsammans med eller med avdrift 
för aktuella reformtrender, förhoppningsvis leder vidare mot målet, dvs. pro-
cessens samhällsfunktioner”.25 

I Sverige används processens funktioner av doktrinen för att argumen-
tera för eller emot en viss tolkning eller tillämpning av processrättsliga reg-
ler.26 lindblom menar att det borde vara självklart att öppet tala om vilken 
funktion processen ska ha även i lagstiftningsarbete, när processen reforme-
ras, och kritiserar lagstiftaren för att detta vanligtvis inte anges.27 lindblom 
uttrycker att ”[a]vgörande för hur straffprocessen utformas och hur regelsys-
temet  tillämpas […] bör givetvis vara vilken eller vilka samhällsfunktioner 
domstolarna avses ha i brottmålen; man kan inte tillverka eller modifiera en 
ändamålsenlig maskin eller ens förse den med rätt råmaterial eller operatör 
om man inte vet vad det är den skall producera”.28

principer och juridisk metod och förmedlas genom juristutbildningen. det nedersta skik-
tet, djupstrukturen, förändras mycket långsamt och består av det gemensamma arvet från 
den romerska rätten, tuori (2002) s. 154 ff. Nylund redogör även för kritik som anförts mot 
tuoris modell, men menar att den trots detta fungerar som modell och ”är ett försök att över-
brygga skillnaderna mellan rättspositivistiska teorier och mera rättighetsbetonande teorier”, 
Nylund (2006) s. 17. 
24 Nylund (2006) s. 18 ff.
25 lindblom (2000) s. 262.
26 Se t.ex. andersson, t. (1997) s. 206 och lindblom (2000) s. 256. Se även Niemi-Kiesiläinen  
(2004) s. 525, som jämför den svenska doktrinen med finsk doktrin där funktionerna används 
ytterst lite som tolkningsargument.
27 lindblom (2000) s. 199, se även a.a. s. 257, där han ger uttryck för samma uppfattning.
28 lindblom (2000) s. 198. 
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Per Olof ekelöf har uttalat att han ”[m]ed rättskipningens funktion 
menar […] dess betydelse för viktiga mänskliga behov”.29 torbjörn anders-
son har, beträffande civilprocessen, karaktäriserat doktrinens uppfattning-
ar som ”rättsideologiska ställningstaganden om civilprocessens önskvärda 
samhällsverkningar”.30 andersson frågar sig också om det går att bedöma 
vilken uppfattning som är den ”riktiga”. Han konstaterar att det inte finns 
några rättsregler som anger vad processen är till för. dessutom är det omöjligt 
att empiriskt undersöka hur processen rent faktiskt påverkar människornas 
handlande. Han menar att istället får man bedöma de olika uppfattningarna 
utifrån de argument som förs fram.31 

Nylund anger att hon med processens funktioner menar ”de övergripande 
uppgifter som rättegångsförfarandet i tvistemål bör ha”,32 orsaken till att ett 
domstolsväsende över huvud taget upprätthålls.33 Nylund håller med anders-
son om att det inte finns någon enhetlig ideologi om funktionerna bakom 
tvistemålsreglerna.34 Hon menar dock att det är viktigt att diskutera funktio-
nerna och att de har betydelse utifrån i vart fall tre aspekter. För det första 
kan de användas som hjälp vid tolkning och till stöd för argumentation. 
För det andra kan undersökas hur väl processen uppfyller eller inte uppfyller 
funktionerna och därigenom återfinna var i lagstiftningen det finns skäl att 
göra förändringar. För det tredje är funktionerna till hjälp när inriktningen 
på processens utveckling ska bestämmas. Nylund konstaterar också att det är 
sällan lagstiftaren uttryckligen anger vilka funktioner processen ska fylla, men 
att det oftast framgår vilken tanke som finns bakom reglerna. det innebär att 
det också är möjligt att utröna vilka funktioner lagstiftaren har tänkt sig att 
processen ska ha.35 

För den här avhandlingen är det främst den andra aspekten, utvärderings-
aspekten, som är av intresse, när det gäller analys av hur de processuella reglerna 
har förändrats. I viss mån kommer även den tredje aspekten att aktualiseras.

I likhet med Nylund menar jag med straffprocessens funktioner de uppgif-
ter som straffprocessen bör fylla i samhället. I detta inbegriper jag dock inte 
endast domstolens uppgifter. med straffprocessen menar jag hela det straff-

29 ekelöf m.fl. I (2002) s. 13 not 1.
30 andersson, t. (1997) s. 205. 
31 andersson, t. (1997) s. 204 ff. 
32 Nylund (2006) s. 18.
33 Nylund (2006) s. 67.
34 Nylund (2006) s. 19, där Nylund hänvisar till andersson, t. (1997) s. 204 f.
35 Nylund (2006) s. 19.
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processuella förfarandet, från brottsanmälan till dom. min utgångspunkt är 
att funktionerna kan vara flera och dessutom vara fördelade på olika aktörer. 

ledstjärnorna anger kriterier som ställs på rättegångsförfarandet för att det 
ska anses ändamålsenligt.36 ledstjärnorna anger inte det övergripande syftet 
med processen, så som funktionerna gör. ledstjärnorna är snarare krav på hur 
processen ska utformas, för att den ska uppfylla det övergripande syftet så bra 
som möjligt.37 med hjälp av ledstjärnorna kan olika lagstiftningsreformer ana-
lyseras och därigenom kan synliggöras vad som beaktats och givits prioritet. 
Inför lagstiftningsförändringar kan ledstjärnorna användas för att utvärdera 
hur processen bäst ska utformas.38 enligt min uppfattning kan ledstjärnorna 
också vara till hjälp för rättstillämparen i de situationer där lagstiftningen 
medger alternativa förfaringssätt och det ankommer på rättstillämparen att 
avgöra hur det närmare förfarandet ska utformas. därigenom kan olika krav 
lyftas fram som rättstillämparen har att väga mot varandra.

Vidare utgår jag från att straffprocessen i större eller mindre utsträckning 
bygger på olika principer. Vissa principer är gemensamma för både straff- och 
civilprocessen, men de kan ges olika vikt i respektive process. Frågan om prin-
cipers innebörd och deras betydelse är omdiskuterad.39 För den här avhand-
lingens syfte kan dock konstateras att det inom processrätten finns principer; 
de används av doktrinen och tas oftast för givna av lagstiftaren.40 Principerna 
kan ses som uttryck för de djupare värden som rättssystemet bygger på och 

36 Nylund (2006) s. 23 ff. 
37 lindblom (2000) s. 262. 
38 Bylander drar slutsatsen att vid lagstiftningsreformer har processens förhållande till led-
stjärnorna uppmärksammats mycket mer än processens funktioner, Bylander (2006) s. 332. 
39 Se t.ex. redogörelsen i Gustafsson (2002) s. 38 ff. Vanligen görs en uppdelning i rättsregler 
och rättsprinciper, där en rättsregel antingen gäller eller inte gäller. då två rättsregler står i 
konflikt med varandra används olika tolkningsregler för att avgöra vilken rättsregel som ska ges 
företräde. Principer däremot avvägs mot varandra, utifrån vilken vikt de tillmäts i det enskilda 
fallet, Peczenik (1995) s. 450 och Nowak (2003) s. 36 ff. I norsk doktrin menar Hans-Petter 
Graver att principerna troligen kommer att få större betydelse i rätts tillämpningen i och med 
europarättens utveckling med konkurrerande lagstiftarcentra, Graver (2006) s. 212 ff. dis-
kussionen om principernas betydelse handlar till stor del om principernas bindande kraft och 
varifrån de kommer, där vissa menar att principer ger uttryck för ett naturrättsligt synsätt och 
innebär risk för att rätten inte längre är förutsebar. ekelöf varnade för att använda principer 
i rättstillämpningen, just för att detta innebär en risk att de egentliga argumenten inte beak-
tas tillräckligt, ekelöf (1956) s. 211 f. Peczenik har däremot ifrågasatt om lagens ändamål 
i ekelöfs mening över huvud taget kan bestämmas utan att principer beaktas och princip-
avvägningar görs, Peczenik (1987) s. 54.
40 Se lindblom (2000) s. 253 ff. om principers betydelse i civilprocessen. I processrättsliga 
läroböcker anges processrättsliga principer, ekelöf m.fl. I (2002) s. 56 ff. och lindell m.fl. 
(2005) s. 24 ff. 
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uttrycker ofta individuella rättigheter. Som Nylund påpekar är vissa av dem så 
djupt förankrade i rättssystemet att de även begränsar lagstiftaren i samband 
med lagstiftningsreformer.41 I vissa fall är de uttryckligen fastslagna i rege-
ringsformen (rF), eKmr eller rB. relationen mellan de tre grundpelarna 
kan beskrivas som att syftet med processen (funktionerna) ska tillgodoses på 
ett rättvist (principiellt) och ändamålsenligt (ledstjärnelett) sätt. 

I svensk rättsvetenskaplig forskning är det få monografier som har behand-
lat åklagarens uppgifter efter rB:s tillkomst. I en avhandling från år 1960 
behandlas åklagarens åtalsbeslut.42 Sedan den avhandlingen skrevs har det skett 
betydande förändringar, både av reglerna i rB och av åklagarväsendet och 
kompetensfördelningen mellan olika åklagare. Vidare har förutsättningarna 
för att meddela åtalsunderlåtelse behandlats i en publikation år 1986 av fyra 
examensarbeten vid Stockholms universitet.43 I en avhandling från år 1983 
behandlas åklagarrollen ur rättssociologiskt perspektiv.44 där undersöks en 
åklagares arbetsuppgifter och åklagarrollen diskuteras utifrån vilka skäl en 
person kan ha för att bli åklagare, vilka egenskaper som karakteriserar en 
sådan person, vilka faktorer som påverkar åklagarens sätt att fullgöra sina 
uppgifter, hur åklagaren utvecklar en personlig standard för hur han eller hon 
fullgör sina uppgifter och åklagarens relation till andra aktörer. I övrigt finns 
det enstaka artiklar eller litteraturavsnitt som behandlar olika aspekter på 
åklagares beslutsfattande.45 över huvud taget har processen utanför domstols-
förfarandet ägnats liten uppmärksamhet i svensk rättsvetenskaplig forskning. 
den här avhandlingen kan fylla en del av detta tomrum.

1.4 metod och material
Vid undersökningen av den rättsliga regleringen av åklagarnas befogenheter 
använder jag traditionell rättsvetenskaplig metod och de rättskällor som är 
vedertagna för undersökning av gällande svensk rätt. För avhandlingens syfte 
har jag bedömt att det viktigaste materialet är lagar och andra författningar 
samt förarbeten.46 Jag har också beaktat föreskrifter, riktlinjer och cirkulär 

41 Nylund (2006) s. 22 f.
42 elwing (1960).
43 löfmarck m.fl. (1986).
44 lithner (1983).
45 Se t.ex. lindberg (1997) s. 197 ff. om åklagaretik och lindberg (2000) s. 37 ff. om för-
valtningsrättsliga aspekter samt träskman (2007) s. 355 ff. och träskman (2009) s. 113 ff. en 
beskrivning av det svenska åklagarväsendet och åklagaren görs i Zila (2006) s. 285 ff.
46 Peczenik delar in rättskällorna i sådana som ska beaktas, sådana som bör beaktas och sådana 
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som meddelats inom åklagarväsendet, från och med år 1948, då riksåkla-
garämbetet inrättades, och fram till år 2011. Även riktlinjer har tagits med, 
eftersom de kan ha betydelse som vägledning för åklagarnas beslutsfattande, 
särskilt när lagstiftningen är öppen. Vidare har jag beaktat de diskussioner 
som förekommit i doktrinen vid större reformer. Skälet för urvalet av material 
är att jag är intresserad av ramen för åklagarnas beslutsfattande, så som den 
har delegerats från lagstiftaren, och hur den har förändrats över tid. avsikten 
är att undersöka och analysera de större linjerna över tid, inte att slå fast den 
närmare gränsdragningen vid en viss tidpunkt. 

Vid beskrivningen av den svenska rättsutvecklingen har jag förhållit mig 
relativt fri till källorna vid redogörelsen av dem, exempelvis har jag ersatt 
gamla verbformer. Skälet för det är att jag har velat undvika ett alltför ålder-
domligt språk och göra texten ledigare. avhandlingens frågeställningar rör 
rättsutvecklingen över tid, där det är de större linjerna som är intressanta. den 
exakta ordalydelsen är då inte lika viktig, som om avsikten hade varit att göra 
en systematisk undersökning och tolkning av gällande rätt.

Åklagares beslut överprövas inte i domstol. Istället förekommer intern över-
prövning inom åklagarväsendet. de besluten publiceras inte, varken offentligt 
eller internt inom åklagarväsendet. därför ger de enskilda besluten inte någon 
generell vägledning för åklagares beslutsfattande. Vidare är det tveksamt om 
åklagares beslut som är av intresse för avhandlingens frågeställningar verk ligen 
överprövas i den omfattningen att det skulle vara av värde att undersöka dem. 
överprövningar sker vanligen efter begäran av en målsägande eller en miss-
tänkt. I exempelvis fall då det inte finns en målsägande och den misstänkte 
har meddelats en åtalsunderlåtelse eller förundersökningen har lagts ned, finns 
det som regel inte någon som har intresse av att beslutet överprövas. eftersom 
syftet är att undersöka den rättsliga ramen för åklagares besluts fattande, har 
jag inte undersökt hur åklagare faktiskt gör.

Förändringen av åklagarnas befogenheter har ett nära samband med 
utvecklingen av ett allmänt åklagarväsende. För att ge en bakgrund till och 
en förståelse för åklagarnas nuvarande ställning i processen görs därför en 
kortare beskrivning av framväxten av offentliga åklagare och av åklagarväsen-
det. den beskrivningen bygger på rättshistorisk och historisk forskning, dvs. 
i den delen har jag använt mig av andras forskning och inte gjort någon egen 
undersökning av källmaterialet. 

som får beaktas. lagar och andra föreskrifter är rättskällor som ska beaktas, Peczenik (1980) 
s. 49 och (1995) s. 214 ff. Se även Frändberg (2005) s. 35 ff. och Gräns (06-07) s. 784.
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Vid beskrivningen av den svenska rättens utveckling avser jag med all-
männa åklagare de åklagare som har en generell rätt att väcka allmänt åtal 
i de fall då inte någon särskild åklagare är utpekad. med särskilda åklagare 
avses åklagare som har rätt att väcka allmänt åtal för vissa brott eller i vissa 
situationer, exempelvis JO och JK. Som samlingsbeteckning för dessa båda 
åklagarkategorier används offentliga åklagare.

För att analysera rättsutvecklingen utvecklar jag i kapitel 2 en modell uti-
från funktioner, principer och ledstjärnor. Vid behandlingen av straffpro-
cessens funktioner utgår jag från den diskussion som förts i svensk doktrin, 
men jag använder också utländsk doktrin för att utveckla funktionerna så 
som jag uppfattar dem och som den här avhandlingen utgår från. Jag behand-
lar också principer som är relevanta för avhandlingsämnet och de krav på 
ändamåls enlighet som har benämnts ledstjärnor för processen.

I avhandlingen är det den eller de funktioner som ankommer på åklagaren 
som är av intresse. För att klargöra vilka funktioner som kan ankomma på 
specifikt åklagaren använder jag en komparativ metod. Jag jämför åklagarens 
ställning i svensk rätt med åklagarens ställning i två andra rättssystem. Jäm-
förelsen avser åklagarens uppgifter och befogenheter i de olika rättssystemen 
och används som underlag för en diskussion om åklagarens funktion i den 
svenska processen. den komparativa metoden används därmed i syfte att öka 
förståelsen för och kunskapen om åklagarens roll i den svenska processen.47 
Genom att studera andra processordningar och andra sätt att fördela upp-
gifterna mellan olika aktörer, är ambitionen att frigöra mig från den svenska 
processordningen och studera den utifrån. Jag använder således de utländska 
processordningarna som hjälp för att ge perspektiv på den svenska och för att 
kunna se den på nya sätt. 

Valet av de andra processordningarna har gjorts utifrån två urvalskriterier. 
det ska vara två processordningar där åklagarens uppgifter skiljer sig från 
den svenska, men samtidigt ska de bygga på till synes liknande värderingar. 
Vid valet av processordningar som bygger på liknande värderingar är det 
lämpligt att utgå från länder som har ratificerat eKmr, eftersom den anger 
minimikrav. 

I det närmare valet har jag utgått från huruvida processen är uppbyggd 
utifrån ackusatorisk eller inkvisitorisk process, eftersom det har avgörande 
betydelse för åklagarens ställning i processen. När rB arbetades fram var en 
av utgångspunkterna att den svenska processen skulle utgå från ett ackusa-

47 Se david och Brierley (1985) s. 4 ff. om olika skäl för att göra komparativa undersök-
ningar. 
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toriskt förfarande, men med vissa modifikationer.48 För att uppnå syftet med 
avhandlingen är det mest värdefullt att jämföra med två processordningar 
som bygger på ett ackusatoriskt förfarande. det är då möjligt att jämföra vilka 
uppgifter och befogenheter åklagaren har tilldelats i respektive processordning 
och vilken möjlighet till inflytande åklagaren har i processen. Jag har valt en 
processordning där åklagaren inte alls är delaktig i själva brottsutredningen 
och en där åklagarorganisationen är mer integrerad i polisväsendet än vad 
som är fallet i Sverige. de två processordningarna som valts är den som gäl-
ler i england och Wales, vilken jag avser när jag hänvisar till ”den engelska” 
processordningen, och den som gäller i Norge.

det engelska rättssystemet har valts då det representerar ett common law 
rättssystem med delvis annan rättskultur.49 där har allmänna åklagare funnits 
sedan mitten av 1980-talet och åklagarna är inte aktiva under själva brotts-
utredningen. det är särskilt intressant att studera den engelska processen, 
eftersom den har längst tradition av att bygga på en ackusatorisk process, 
där rättegången förutsätter en åtalande part. av intresse är vilka skäl som 
motiverat införandet av det allmänna åklagarväsendet och hur behovet av en 
åtalande part tidigare har tillgodosetts i processen. 

det norska rättssystemet har valts eftersom Norge är ett land med liknande 
historisk och kulturell utveckling som Sverige,50 men där åklagarväsendet är 
uppbyggt på ett annat sätt. delar av det norska åklagarväsendet är integrerat 
med polisväsendet. dessutom har Norge haft ett enhetligt allmänt åklagar-
väsende ända sedan slutet av 1800-talet. 

Vid undersökningen av åklagarens uppgifter och befogenheter i den eng-
elska respektive i den norska processen har jag huvudsakligen använt mig av 
utländsk litteratur som beskriver de olika processordningarna och åklagarens 
roll i dem. Beskrivningarna avser de båda rättssystemen vid 2010 års ingång. 
Förändringar som har skett därefter har endast undantagsvis kunnat beaktas. 
Som en komplettering till litteraturen var jag hösten 2007 i Chelmsford, 
england, under en månad och i Bergen, Norge, under två veckor. där följde 

48 Se närmare avsnitt 2.3.3 nedan.
49 Inom den komparativa rätten finns olika synsätt rörande indelningen i rättsliga familjer. 
Vanligen betraktas common law som en egen rättsfamilj, david och Brierley (1985) s. 307 ff., 
Zweigert och Kötz (1998) s. 180 ff., örücü (2004) s. 359 ff. samt Glenn (2010) s. 237 ff.
50 I nordiska sammanhang påpekas att det finns en skillnad mellan ”västnordisk” och ”öst-
nordisk” processrätt. till den västnordiska hör Norge, danmark och till viss del Island och 
till den östnordiska hör Finland och Sverige, träskman (1992) s. 392. angående historiska 
förklaringar till skillnaderna mellan rättssystemen i Norden, se modéer (1998) s. 1 ff. och 
tamm (1998) s. 15 ff. 
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jag olika rättegångar. Jag hade också informella samtal med olika personer för 
att få ökad förståelse för de båda rättssystemen.51 

Vid beskrivningen av utländsk rätt har jag strävat efter att använda svenska 
ord, men ange den utländska termen eller beteckningen med kursiv stil inom 
parantes första gången den behandlas. därefter används det svenska ordet. 
I de fall en svensk juridisk term har använts är det dock inte säkert, snarare 
mest troligt, att den inte överensstämmer helt med innebörden av den utländ-
ska termen och kan medföra vissa andra verkningar än den svenska. det är 
ofrånkomligt vid jämförelse av olika rättssystem.52 I vissa fall har jag valt att 
använda ett svenskt ord som inte är en juridisk term. Skälet för det är att det 
antingen inte finns någon motsvarande svensk juridisk term som är lämplig 
att använda eller att jag velat använda ett allmänt svenskt ord just för att 
kunna jämföra de olika rättssystemen. det förekommer också att jag genom-
gående behållit det utländska ordet, när jag funnit det svårt att översätta det 
på ett rättvisande sätt.53 

1.5 disposition 
I kapitel 1 presenteras avhandlingens syfte, utgångspunkterna för avhand-
lingen och de metoder som används. Kapitel 2 ägnas åt funktioner, princi-
per och ledstjärnor. diskussionen om straffprocessens funktioner utgår från 
olika straffprocessuella modeller som har diskuterats i svensk och i utländsk 
doktrin. därefter behandlas principer som har betydelse för åklagaren vid 
beslutsfattande i de frågor som undersöks i avhandlingen. Slutligen behandlas 
ledstjärnorna. de funktioner, principer och ledstjärnor som behandlas i kapi-
tel 2 används sedan som utgångspunkt för analyser i de följande kapitlen.

I kapitel 3 görs en jämförelse av åklagarnas uppgifter och befogenheter i tre 
olika rättssystem. avsikten med kapitlet är att belysa den svenska åklagarens 
ställning på en mer övergripande nivå och att sätta in åklagaren i straffproces-
sen som helhet. För att ge en bakgrund till åklagarnas nuvarande ställning 

51 I Chelmsford besökte jag Chelmsford magistrates’ Court och Chelmsford Crown Court. 
Jag intervjuade en person som varit verksam som fredsdomare i magistrates’ court i cirka 25 
år. I Bergen besökte jag Bergens tingrett. Jag samtalade med første statsadvokaten vid Horda-
land statsadvokatembete och en politiinspektør, chefen för retts- och påtaleenheten, vid Hor-
daland politidistrikt. Jag besökte också och följde arbetet vid Hordaland politidistrikt. Hösten 
2009 bevistade jag rättegångar i York magistrates’ Court och i York Crown Court, england. 
52 Om problemen med att översätta utländska begrepp och termer till svenska, se Bogdan 
(2003) s. 48 ff.
53 Se Feldtmann (2007) s. 117 ff. för en diskussion om olika strategier vid översättning av 
juridiska begrepp och juridisk terminologi vid komparativa undersökningar. 
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inleds kapitlet med en historisk beskrivning av framväxten av offentliga åkla-
gare i Sverige. det svenska åklagarväsendet beskrivs också, huvudsakligen 
fram till år 2010. därefter behandlas de engelska och de norska åklagarna. 
avsnitten om de utländska åklagarna inleds med en översiktlig beskrivning av 
respektive lands straffprocessordning och de aktörer som är verksamma i den. 
därefter beskrivs åklagarmyndigheterna och åklagarnas uppgifter och befo-
genheter. Kapitlet avslutas med en jämförelse av skillnader och likheter mellan 
åklagarnas uppgifter i de olika processordningarna, vilket utgör en grund för 
att diskutera åklagarens funktion i den nuvarande svenska processen.

I kapitel 4 och 5 behandlas åklagarnas roll som grindvakt i den svenska 
processen och hur åklagarnas rättsliga befogenheter har förändrats under den 
tid rB varit ikraft. Kapitlen innehåller kronologiska beskrivningar av rätts-
utvecklingen och av de officiella skäl som lämnats för förändringarna i lag-
stiftningsärendena. Båda kapitlen följer utvecklingen från rB:s tillkomst fram 
till 2011 års ingång. I kapitlen görs löpande slutsatser av rättsutvecklingen 
utifrån de krav som ställs på straffprocessen och som har behandlats i kapitel 
2. de redovisas i olika delavsnitt. 

Kapitel 4 ägnas åt åklagarnas möjligheter att utöva inflytande över vilka 
brottsmisstankar som avslutas utan att åtal väcks eller strafföreläggande 
utfärdas.  Här behandlas utvecklingen av åklagarnas befogenheter att besluta 
att en brottsmisstanke inte ska utredas. Vidare behandlas utvecklingen av 
åklagarnas befogenheter att besluta om åtalseftergift/åtalsunderlåtelse istället 
för att väcka åtal. 

Kapitel 5 ägnas åt åklagarnas möjligheter att utöva inflytande över i vilka 
fall förenklade (eller summariska) förfaranden används. Här beskrivs utveck-
lingen av åklagarnas befogenheter att utfärda strafföreläggande och åklagarnas 
möjligheter att påverka domstolens val av handläggningsform, dvs. åklagarnas 
inflytande över vilka brottsmisstankar som kommer att prövas på annat sätt 
än vid en huvudförhandling i domstol. 

I ett avslutande kapitel 6 görs en sammanfattande diskussion och analys av 
rättsutvecklingen, där jag återvänder till de slutsatser som tidigare har dragits 
och analyserar dem ytterligare. I kapitlet diskuterar jag vad rättsutvecklingen 
innebär för straffprocessens möjligheter att leva upp till de krav som ställs på 
den. I kapitlet diskuteras också vilka förändringar som kan behöva göras om 
rättsutvecklingen fortsätter på samma sätt som tidigare. 
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2 teoretiska modeller av straffprocessen

2.1 Inledning
I detta kapitel utvecklar jag den teoretiska ram som den här avhandlingen 
bygger på genom att modifiera modeller som tidigare har använts för att 
analysera straffprocessens utveckling. Kapitlet inleds med en översikt över 
den diskussion som förts i svensk doktrin om straffprocessens funktioner. 
den har till stor del utgått från två inflytelserika straffprocessuella model-
ler, konstruerade på 1960-talet av den amerikanske juristprofessorn Herbert 
Packer. modellerna presenteras i kapitlet. därefter redogör jag för viss kritik 
mot Packers modeller och presenterar några alternativa modeller. 

efter det redogör jag för hur jag uppfattar straffprocessens övergripande 
funktioner. Vidare behandlar jag principer som är relevanta för åklagarens 
beslutsfattande i frågor som rör avhandlingsämnet. de principerna förmedlar 
krav på beslutsfattandet för att det ska anses som rättvist. Slutligen behandlas 
ledstjärnorna, som anger krav som ställs på processen för att den ska anses 
vara ändamåls enlig. I avhandlingen utgår jag från de ledstjärnor som tidigare 
har diskuterats i svensk doktrin samt ytterligare ledstjärnor som jag har iden-
tifierat.

2.2 Straffprocessens funktioner
2.2.1 Översikt över funktionsdiskussionen 
tidigare gjorde doktrinen ingen åtskillnad mellan civil- och straffprocessens 
funktioner. För båda processerna ansågs den övergripande funktionen vara 
handlingsdirigering, att förmå människor att bete sig eller inte bete sig på ett 
visst sätt.54 I nutida doktrin görs som regel skillnad på civil- och straffpro cessen. 
diskussionen utgår vanligen från att det är olika funktioner som aktualiseras 
i respektive processform.55 

54 ekelöf m.fl. I (2002) s. 13 ff. och Olivecrona (1968) s. 15 ff., där Olivecrona dock påpekar 
att strävan mot effektivitet i bestraffningen måste vägas mot rättssäkerhetshänsyn. att disku-
tera processens funktioner var inte heller något som startades av ekelöf och Olivecrona, se 
redogörelsen i andersson, t. (1997) s. 207 ff. 
55 Fridén menar däremot att det innehållsmässigt finns likheter mellan dem, Fridén (1992) 
s. 21 och Fridén (2004) s. 168.
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Straffprocessen brukar diskuteras utifrån funktionerna brottsbekämpning 
och rättssäkerhet, som vanligen uppfattas som varandras motpoler. Intresset 
av att så många brott som möjligt beivras ställs mot intresset att inte oskyl-
diga fälls för brott. Om straffprocessens överordnade funktion anses vara att 
bekämpa brott är det viktigast att minimera antalet felaktigt friande domar. 
anses den viktigaste funktionen däremot vara att tillgodose den oskyldiges 
rättssäkerhet är det viktigast att minimera antalet felaktigt fällande domar.56 
I vissa lägen samverkar de båda funktionerna. Som exempel har angetts att 
regler som skapar bästa möjliga förutsättningar vid bevisföring och bevis-
värdering stödjer båda funktionerna. det bidrar till att minska antalet fel-
aktiga domar, både de fällande och de friande.57 

den diskussion som förts om straffprocessens funktioner har ofta skett med 
ett ”domstolsperspektiv” för ögonen. det är straffprocessens huvudfunktioner 
som diskuterats och framför allt vilken funktion domstolen har. I doktrinen 
har i viss utsträckning även diskuterats om straffprocessens funktioner kan 
vara flera, att de kan variera under olika skeden av processen och dessutom 
vara fördelade på olika aktörer.58 

Förutom funktionerna handlingsdirigering/brottsbekämpning och rätts-
säkerhet har doktrinen diskuterat i vad mån domstolarna i respektive process 
har en kontrollfunktion respektive en rättsskapande funktion. dessa båda funk-
tioner handlar om kontroll av lagstiftaren och av den verkställande makten 
respektive om att skapa ny materiell rätt.59 dessa funktioner, särskilt kontroll-
funktionen, anses ha blivit än tydligare genom eU-rättens och eKmr:s 
påverkan samt genom den moderna lagstiftningstekniken. den rättsskapande 
funktionen anses dock ha mindre betydelse i brottmål, på grund av legalitets-
principen.60 

I doktrinen har även tagits upp ett antal ytterligare funktioner, eller snarare 
”värden”, som processen ska tillgodose, exempelvis att medborgarnas demo-
kratiska och psykologiska behov av att delta vid beslutsfattande som rör dem 

56 lindblom (1993) s. 350 ff., Bylund (1993) s. 38 f., lindblom (2000) s. 56, ekelöf m.fl. I 
(2002) s. 30 samt lindell m.fl. (2005) s. 20. Nowak diskuterar inte funktioner, utan föredrar 
terminologin förverkligandeprincipen respektive skyddsprincipen, Nowak (2003) s. 62. den 
terminologin är hämtad från den tidigare upplagan av Frände (2009) s. 30 f. 
57 Fridén (1992) s. 21 f. samt lindblom (2000) s. 56 och s. 202. 
58 lindblom (2000) s. 203, som hänvisar till aule (1998) s. 23 f., samt Niemi-Kiesiläinen 
(2004) s. 529 ff.
59 lindblom (2006) s. 291.
60 lindblom (2006) s. 296 och s. 302 ff. lindblom påpekar också att när det gäller kontroll 
av myndigheterna ankommer den framför allt på förvaltningsdomstolarna, dvs. förvaltnings-
processen.
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själva ska tillgodoses, ett deltagandeperspektiv. Vidare att såväl den oskyldigt 
misstänkte som målsäganden kan få upprättelse genom processen och att den 
kan leda till försoning mellan parterna genom exempelvis medling. dessutom 
påpekas att domstolsprocessen ibland används som rättspolitisk reformarena, 
ett ”forum för moralisk diskurs”, där syftet snarare är att väcka debatt i rättspo-
litiska frågor.61 I doktrinen har även berörts vilken inverkan nya strömningar 
om terapeutisk juridik kan få. dessa riktningar utgår från att rättstillämpning 
handlar om att lösa konflikter mellan människor. Vid rättstillämpningen ska 
juristerna därför ta hänsyn till samhälls- och beteendevetenskapliga rön om 
hur människor påverkas socialt och psykiskt av rättegången och domen.62

den vanligast förekommande diskussionen har dock handlat om i vilken 
utsträckning straffprocessens funktion handlar om brottsbekämpning eller 
rättssäkerhet. Synsättet är inspirerat av Herbert Packers straffprocessuella 
modeller, the Crime Control Model och the Due Process Model,63 som i svensk 
doktrin benämnts brottsbekämpnings- eller effektivitetsmodellen respek-
tive rättssäkerhets- eller legalitetsmodellen.64 modellerna representerar varsitt 
underliggande värdesystem. Ingen av modellerna beskriver ett verkligt system 
och ska inte heller ses som idealmodeller. Skulle enbart den ena modellen 
förespråkas skulle dess förespråkare, enligt Packer, snarast framstå som fana-
tiska.65 modellerna är framtagna för att kunna användas som analysverktyg. 
med hjälp av modellerna kan man analysera var på skalan mellan de två poler-
na ett visst rättssystem ligger och vart det är på väg. Packer använde dem för 
att analysera den amerikanska straffprocessen och dess troliga utveckling. 

2.2.2 Packers modeller
När Packer arbetade fram sina två modeller utgick han från vissa grundförut-
sättningar, eftersom modellerna skulle användas för att analysera det ameri-
kanska rättssystemet.66 Även om modellerna skulle ge stort utrymme för pola-
risering fanns det ändå vissa givna gränser, som hade stöd i konstitutionen 

61 lindblom (2006) s. 304 ff. och s. 327 ff. 
62 diesen (2001-02) s. 15 ff. och lindblom (2006) s. 310 ff.
63 modellerna presenterades först i en artikel, Packer (1964), och därefter i en bok, Packer 
(1968).
64 Klette (1977) s. 40 ff. och lindblom (2000) s. 200 f. Packers modeller är välkända vid ana-
lys av straffprocessuella system, lindblom (2006) s. 320, och används särskilt i angloameri-
kansk litteratur, se t.ex. roach (1999) s. 12 f. samt ashworth och redmayne (2005) s. 38. 
enligt lindblom var Klette den förste som använde modellerna i Sverige, lindblom (2000) 
s. 201 not 27.
65 Packer (1968) s. 153 f.
66 Hela detta avsnitt 2.2.2 bygger på Packer (1968) s. 154 ff.
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eller betraktades som givna. För det första är beslut om kriminalisering åtskilt 
från processen att identifiera och hantera personer som kriminella. Beslut 
om kriminalisering kommer först och ska respekteras av beslutsfattarna i 
systemet.  det innebär att straffprocessuella åtgärder kan aktualiseras endast 
när det finns skäl att anta att ett brott har begåtts. det innebär också ett krav 
på beslutsfattarna att respektera vad som är kriminaliserat och att agera vid 
misstanke om brott. Även om polis och åklagare har vida befogenheter för 
sitt beslutsfattande har de ingen generell rätt att besluta om abolition. För det 
andra finns det gränser för statens och myndigheternas möjligheter att ingripa 
i människors liv i syfte att utreda brott. I annat fall skulle det inte behövas 
regler för vad som är tillåtet. det finns en gräns för statens maktutövning. 
För det tredje utgår processen från antagandet att den misstänkte är subjekt 
i en process, inte bara ett objekt till polisens förfogande. den misstänkte har 
rättigheter och rätt att ha en aktiv roll i processen, men behöver inte ha det. 
det innebär att processen kan bli en tävlan mellan två, om än inte jämlika, i 
vart fall oberoende aktörer. 

Skillnaden mellan de båda modellerna handlar till stor del om starkare 
eller svagare genomslag för hur denna process ska genomföras, i vilka enskilda 
fall den fullständiga rättegången ska spelas och enligt vilka regler. den acku-
satoriska processen är utpräglad i rättssäkerhetsmodellen, men har mindre 
betydelse i brottsbekämpningsmodellen. den gemensamma grunden för båda 
modellerna är ändå att processen har potential att bli en ackusatorisk kamp. 

2.2.2.1 Brottsbekämpningsmodellen
Brottsbekämpningsmodellen utgår från att straffprocessens viktigaste funk-
tion är att bekämpa brottsliga beteenden. Om straffrätten inte ges genomslag 
i samhället kan den allmänna ordningen inte upprätthållas och en viktig 
förut sättning för mänsklig frihet försvinner. den laglydiga medborgaren blir 
offer för olika former av orättfärdiga angrepp på sina intressen. medborgarens 
säkerhet till person och egendom minskar och därmed minskar även hans 
eller hennes möjligheter att fungera som en samhällsmedlem. Straffprocessen 
ses som en garanti för social frihet. 

denna modell lägger stor vikt vid processens effektivitet att upptäcka 
misstänkta, bestämma skuld och tillförsäkra adekvata åtgärder för personer 
som fällts för brott. med effektivitet menas systemets förmåga att utreda och 
beivra ett stort antal av de brott som upptäcks. en utgångspunkt är att många 
beteenden är straffbelagda och att många brott begås, men att resurserna är 
begränsade. Straffprocessen måste utformas på ett sådant sätt att många grips 
och ställs till ansvar. ett förfarande som är snabbt och där avgörandena i 
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största möjliga utsträckning är definitiva eftersträvas. Snabbhet bygger i sin 
tur på enkel och likformig handläggning. definitiva avgöranden bygger på 
att minimera antalet tillfällen att göra invändningar. Omständliga procedurer 
som inte för processen framåt ska undvikas.

modellen utgår från att fakta kan bedömas snabbare genom utredning på 
en polisstation än genom en formell domstolsprocess med korsförhör. alter-
nativa förfaranden utanför domstol är att föredra. Informella förfaranden är 
bättre än formella. det räcker dock inte med informella förfaranden, även 
likformig handläggning behövs. Standardiserade rutinprocedurer är nödvän-
diga om ett stort antal ärenden ska kunna hanteras. Förfarandet liknar ett 
löpande band som hanterar en ändlös ström av ärenden. det finns besluts-
fattare vid fixerade stationer, som handlägger varje ärende med det som krävs 
för att ärendet ska kunna avslutas. Straffprocessen ses som en kontrollprocess 
där varje steg omfattar en serie rutinoperationer, som syftar till att uppnå ett 
lyckat avslut. ett lyckat avslut är att utredningar där den misstänkte är oskyl-
dig ska läggas ner så fort som möjligt, medan utredningar där den misstänkte 
är skyldig ska leda till att brottet beivras så snabbt som möjligt.

Polisen ges vida befogenheter att gripa och förhöra personer, vilket ses 
som det bästa sättet att snabbt bestämma om den misstänkte är skyldig. Fri-
hetsberövade personer får inte ha kontakt med en försvarare. det kommer 
att bromsa upp processen och endast vara till nytta för dem som är skyldiga, 
eftersom de kommer att följa försvararens råd att ingenting säga. en försva-
rares plats är i domstolen. Polisen har också vida befogenheter att genomföra 
husrannsakningar, kroppsvisitationer och andra undersökningar eftersom det 
endast är de som är skyldiga som har något att dölja. Otillåtet åtkommen 
bevisning ska tillåtas vid rättegång. det spelar ingen roll hur polisen har kom-
mit åt beviset, det hjälper ändå till att finna sanningen. Polisiära överträdelser 
ska hanteras på disciplinär väg eller i en rättegång för sig. Skyldiga ska inte gå 
fria på grund av att polisen har begått ett fel. Frihetsberövande är huvudregel, 
både för att se till att den misstänkte finns till hands under rättegången, men 
även för att förebygga ytterligare brott och för att förmå den misstänkte att 
erkänna brottet redan från början. en rättegång är inte nödvändig för att 
konstatera den misstänktes skuld. det ligger i allas intresse – både åklagares, 
domares och misstänkts – att de fall där det inte finns något egentligt tvivel 
om den misstänktes skuld handläggs utanför rättegången. domare ska villigt 
acceptera erkännanden, utan att närmare pröva dem, och ge den tilltalade 
straffrabatt för att ha sparat resurser. 

11-08 Iustus Landström 14 mars.indd   34 11-03-14   16.49.06



35

2 Teoretiska modeller av straffprocessen

2.2.2.2 rättssäkerhetsmodellen
rättssäkerhetsmodellen liknar mer en hinderbana än ett löpande band. dess 
ideologi bygger på ett komplex av idéer och är mer influerad av rättens for-
mella struktur än vad brottsbekämpningsmodellen är. modellen utgår från 
att informella och oreglerade undersökningar kan leda till att felaktiga fakta 
tas fram. exempelvis kan en oskyldig person erkänna eller vidgå fakta av psy-
kologiska eller fysiska tvång så att polisen får höra vad den misstänkte tror att 
polisen vill höra istället för sanningen, vittnen kan missta sig utan att någon 
annan än den som har att tillvarata den misstänktes intresse bemödar sig om 
att upptäcka det. Sådana överväganden leder till att informella processer för 
att söka efter fakta i syfte att slutligen bestämma faktisk skuld avvisas. Istället 
framhåller modellen en ackusatorisk process, där anklagelsen mot den tilltalade 
behandlas offentligt inför en opartisk domstol efter att den tilltalade har haft 
reell möjlighet att bemöta anklagelserna mot honom eller henne. 

rättssäkerhetsmodellen utgår från värden om den enskildes frihet och att 
det finns gränser för statens maktutövning. Straffprocessens slutresultat är ett 
uttryck för statens yttersta maktutövning och makt kan alltid missbrukas. På 
grund av möjligheten för staten att utöva denna makt över individen måste 
straffprocessen utformas så att den förhindras att arbeta med maximal effek-
tivitet. maximal effektivitet skulle innebära maximal tyranni. 

modellen bygger på doktrinen om rättslig skuld. denna innebär att för att 
en person ska förklaras skyldig räcker det inte att det utifrån vad som bevisats 
i målet kan fastställas att han eller hon faktiskt har begått det åtalade brottet. 
Istället ska en person förklaras skyldig endast om vad som faktiskt har hänt 
har konstaterats i ett förfarande av behörigt organ och där procedurregler har 
följts. de regler som syftar till att skydda den misstänkte måste följas. exem-
pelvis ska domstolen vara behörig, preskriptionsregler iakttas, den misstänktes 
skuld ska inte tidigare ha prövats och den misstänkte ska vara straffmyndig. 
Om någon av dessa regler har överträtts ska den misstänkte förklaras vara 
oskyldig. det är endast en oberoende domstol som kan garantera detta. Polis 
och åklagare har för det första bristande kompetens. För det andra saknar de 
tillräckliga incitament. 

2.2.2.3 Jämförelse mellan modellerna
modellerna skiljer sig åt vad gäller hur stor vikt som läggs på att processen är 
säker respektive effektiv. Brottsbekämpningsmodellen godtar en högre sanno-
likhet för felaktigt fällande domar, upp till en nivå där målet att bekämpa brott 
påverkas. den nivån nås när antingen för många skyldiga personer inte ställs till 
ansvar eller processen i allmänhet upplevs som så opålitlig att straffets  avskräck-
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ande funktion minskar. Säkerhet och effektivitet ses inte som mot satser, sna-
rare kompletterar de varandra. Systemet är säkert eftersom det är effektivt. 
Säkerheten blir ett problem först när avsaknaden av den blir så om fattande att 
det påverkar effektiviteten. Vid rättssäkerhetsmodellen däremot är säkerhet ett 
krav. Om effektiviteten kräver förenklingar som påverkar avgörandets säkerhet 
premieras säkerheten. Syftet med processen är lika mycket att skydda de fak-
tiskt oskyldiga som att döma de skyldiga. Processen ska garantera hög kvalitet. 
det medför att i rättssäkerhetsmodellen kan inte lika många ärenden hanteras 
som i brottsbekämpningsmodellen. 

I teorin kan brottsbekämpningsmodellen acceptera regler som förbjuder 
frihetsberövande, oskäliga kroppsvisitationer och husrannsakningar, tving-
ande förhör m.m. Vad den inte accepterar är att dessa regler ska påverka själva 
processen genom regler om uteslutning av otillåtet åtkommen bevisning eller 
att en fällande dom upphävs i fall där förfaranderegler har överträtts. enligt 
rättssäkerhetsmodellen anses det endast finnas tillräckliga incitament att följa 
reglerna när fel begångna av polis eller åklagare får följder i själva straffpro-
cessen. 

I brottsbekämpningsmodellen är utgångspunkten för vilka som inte sorte-
ras bort det Packer benämner ”presumtionen om skuld”. denna presumtion 
bygger på antagandet att kontrollprocessen hos polis och åklagare är pålitliga 
indikatorer på antaglig skuld. Presumtionen om skuld är en konsekvens av ett 
komplex av attityder. den är inte en motsats till den ”oskyldighetspresumtion” 
som genomsyrar rättssäkerhetsmodellen. Oskyldighetspresumtionen innebär 
att fram till dess att ett lagligen behörigt organ har förklarat en person skyldig 
ska denne behandlas som om frågan om hans eller hennes skuld är en öppen 
fråga. det har inget att göra med den troliga utgången av fallet. Presumtionen 
om skuld däremot är en förutsägelse om utgången. Oskyldighetspresumtionen 
är en upplysning till myndigheterna att ignorera presumtionen om skuld vid 
deras hantering av den misstänkte. Presumtionen om skuld är beskrivande och 
uttryck för fakta, medan oskyldighetspresumtionen är normativ och rättslig. 
Brottsbekämpningsmodellen utgår från att en formell ackusatorisk process 
är sämre på att få fram pålitliga fakta än vad ett administrativt förfarande är. 
därför ska huvudarbetet ligga hos polis och åklagare och det ska finnas så få 
begränsningar som möjligt i deras utredningsarbete. När brottsbekämpnings-
modellen fungerar som bäst erbjuder den två möjligheter: en administrativ 
faktafinnande process som leder till att den misstänkte antingen blir avförd 
från utredningen eller förklarar sig skyldig. 

Packer utgick från att varje modell av straffprocessen behöver ta ställning 
till två problem: 
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För det första vilka regler som ska gälla. För det andra hur reglernas efter-
levnad ska tillförsäkras. modellerna skiljer sig åt, inte endast rörande hur 
reglerna ska se ut utan också vad följden blir om reglerna har överträtts. Packer 
menade att med rättssäkerhetsmodellen blir rätten till försvarare av central 
betydelse. I ett system som är uppbyggt så att brott mot förfaranderegler ska 
prövas i straffprocessen, är behovet av en försvarare under olika skeden av 
processen än viktigare än i ett system där det ”endast” handlar om att fastställa 
faktisk skuld, oavsett om förfaranderegler har överträtts. rätten till försvarare 
måste bedömas utifrån hur processen är uppbyggd. med ett ackusatoriskt för-
farande, där det förutsätts att parterna tar initiativ, är en försvarare nödvändig. 
detta blir än viktigare i rättssäkerhetsmodellen.

Packer ställde också frågan vilka aktörer som har legitimitet att utforma 
straffprocessen. Han menade att eftersom brottsbekämpningsmodellen sna-
rare bekräftar existensen och utövandet av statens makt, är dess legitimitet 
lagstiftaren. rättssäkerhetsmodellen är snarare negativ, en begränsning av 
statens maktutövning. dess legitimitet är rättslig och kräver stöd i en högre 
lag, dvs. konstitutionen. 

2.2.3 Kritik mot Packers modeller – alternativa modeller
Packers modeller har kritiserats i angloamerikansk doktrin, bland annat för 
att de inte tar hänsyn till brottsofferrelaterade frågor (vilket i och för sig har 
ansetts förståeligt eftersom dessa frågor inte diskuterades på 1960-talet).67 de 
beaktar inte heller risken för viktimisering.68 Packers modeller tillkom innan 
brottsofferstudier visade på höga mörkertal. Han antog att hög effektivitet 
att utreda och beivra de brott som polisanmäls verkligen skulle kontrollera 
brottsligheten.69 När Packer arbetade fram sina modeller antog han också att 
förfarandet före rättegången med vidgade polisiära befogenheter direkt kan 
påverka antalet begångna brott. I engelsk forskning menar andrew ashworth 
och mike redmayne att variationer i antalet begångna brott snarare kan bero 
på sociala och ekonomiska faktorer. de menar att det behövs empiriskt stöd 
för antagandet om ett samband mellan ökade polisiära befogenheter och 
 antalet begångna brott. de menar att Packers modeller skulle vara mer realis-
tiska om han hade antagit att statens primära intresse i ledet före rättegången 
snarare är att de skyldiga ska fällas än att kontrollera brottsligheten.70 

67 roach (1999) s. 13 och s. 19 f. samt ashworth och redmayne (2005) s. 39. 
68 roach (1999) s. 26 f.
69 roach (1999) s. 19.
70 ashworth och redmayne (2005) s. 39.
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I sin analys bedömde Packer att den amerikanska processen var på väg 
från brottsbekämpningsmodellens löpande band till rättssäkerhetsmodellens 
hinderbana.71 enligt den kanadensiska forskaren Kent roach visste Packer 
att lagstiftaren inte skulle stödja en utveckling av straffprocessen mot rätts-
säkerhetsmodellen. Packer litade dock på att den amerikanska konstitutionen 
skulle vara ett tillräckligt skydd. Kort före sin död tvingades han konstatera 
att utvecklingen mot rättssäkerhetsmodellen inte hade infriats så som han 
hade hoppats.72 roach menar också att Packer var påverkad av den liberala 
syn på kriminalisering som fanns på 1960- och 1970-talen. Han föresprå-
kade avkriminalisering, särskilt för s.k. offerlösa brott såsom abort, bigami, 
spel, fylleri, narkotikahantering och prostitution, och argumenterade för att 
straffprocessen aldrig kunde förändras om inte antalet fall som skulle hanteras 
begränsades. roach menar att många av Packers argument för avkriminalise-
ring är omoderna idag i ljuset av ny kunskap om skador och risker och tvivel 
på om individerna verkligen samtyckt till vissa aktiviteter.73

roach menar att det höga antalet brott som inte anmäls kan tolkas på 
olika sätt. det kan ses som att straffsystemet har misslyckats och är okänsligt 
mot brottsoffer. denna tolkning har lett till reformer som syftar till att öka 
anmälningsbenägenheten och antalet åtal av sexualbrott och brott mot när-
stående. det kan också ses som ett tecken på rättslig pluralism, som kan sätta 
igång informella och icke-statsbaserade reaktioner på brott.74 I sin analys av 
det kanadensiska rättssystemet har roach skapat två nya modeller som även 
beaktar brottsofferaspekter.75 den ena modellen, berg- och dalbanemodellen 
(the Roller-Coaster Model), bygger fortfarande på straffet och är en kombi-
nation av brottsbekämpningsmodellens löpande band och rättssäkerhets-
modellens hinderbana. den andra modellen, cirkelmodellen (the Circle 
Model), är en ickestraffande modell, som bygger på förebyggande av brott. 
När brott väl har begåtts fokuserar den på att minska den skada brottet or -
sakat genom läkning, kompensation och reparativ rättvisa. I cirkelmodellen är 
nyckelpersonerna brottsoffret, gärningsmannen och deras familjer och vänner 
– inte polis, åklagare, försvarsadvokater och domare.76 

ashworth och redmayne påpekar att Packers modeller är just modeller. de 
har utarbetats i syfte att kunna tolka trender och att se var, emellan modeller-

71 Packer (1968) s. 239.
72 roach (1999) s. 17 ff.
73 roach (1999) s. 19.
74 roach (1999) s. 26.
75 roach (1999) s. 28.
76 roach (1999) s. 28 ff.
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na, en specifik processordning befinner sig. Packers modeller är inte norma-
tiva; de talar inte om vilken av modellerna som är att föredra.77 ashworth och 
redmayne har istället utarbetat en teori om straffprocessen, som är normativ 
och kan användas för att förstå och utvärdera straffprocessen. I arbetet med 
den teorin har de tagit hänsyn till komplexiteten hos straffprocessen som 
institution, med många olika syften och värden. dessutom varierar straff-
processens utformning i olika rättsordningar. en del institutioner, exempelvis 
jury, kan finnas av historiska och politiska orsaker, vilket gör dem mer lämpa-
de i vissa rättssystem än i andra.78 

I sin teori skiljer ashworth och redmayne på allmänna och specifika vär-
den. allmänna värden är sådana som alla rättsordningar bör uppfylla, medan 
specifika värden kan vara specifika för en viss rättsordning. de påpekar att en 
svårighet är att skilja mellan allmänna och specifika värden. Straffprocessen är 
en del av hela straffsystemet, som det finns många teorier om. dessa teorier kan 
dessutom relateras till vissa politiska teorier. Situationen liknar en uppsättning 
ryska dockor där den politiska teorins kärnvärden längst in i mitten formar de 
yttre lagren, såsom straffprocessen. det kan därför vara svårt att hitta gemen-
samma allmänna värden som kan användas i alla rättsordningar.79 

deras teori utgår från liberalstatens värden: att statens makt är begrän-
sad och att medborgarna ses som bärare av rättigheter. Inom straffsystemet 
utgår de från vedergällnings- eller förtjänstbaserade skäl för straffet. enligt 
det synsättet rättfärdigas straffet utifrån det moraliskt lämpliga att klandra 
medborgare för brott såsom fel och behovet att förstärka klandret med sank-
tioner så att det tas på allvar. Straffet måste alltid vara proportionellt till brot-
tets allvarlighet, för att få en rimlig avvägning mellan den tvångsutövande 
staten och medborgaren som ett subjekt som har rättigheter. Principerna om 
proportionalitet och respekt för den misstänkte/tilltalade/dömde som ett 
rationellt rättighetsbärande subjekt bör också genomsyra straffprocessen. de 
påpekar också att en straffprocess baserad på avskräckning eller på principer 
om reparativ rättvisa kan skilja sig markant från en process där straffet utgår 
från vad brottet förtjänar.80 

ashworth och redmayne utgår från att straffprocessen bygger på vissa reg-
ler och riktlinjer, men att det finns ett öppet utrymme vid beslutsfattandet. 
att det finns regler och procedurer är ett värde i sig. Beslutsfattare kan väg-

77 ashworth och redmayne (2005) s. 38.
78 ashworth och redmayne (2005) s. 19.
79 ashworth och redmayne (2005) s. 20.
80 ashworth och redmayne (2005) s. 20.
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ledas och viss kontroll kan utövas över deras beslutsfattande. det har också en 
koordinerande funktion, då olika beslutsfattare vet hur andra aktörer kommer  
att agera. Systemet är också transparent. det är öppet för insyn från både 
allmänheten och processens olika aktörer. det ska leva upp till the rule of law 
genom att bidra till att avgöranden blir mer konsekventa och förutsägbara 
och mindre godtyckliga. detta säger dock ingenting om innehållet i reglerna 
och riktlinjerna, men förklarar värdet av att ha dem. denna tyngdpunkt på 
korrekta procedurer snarare än på godtycke är, enligt dem, själva kärnan i 
eKmr.81 

de utgår också från att straffprocessen är endast en del av samhällets an -
svar för brottsligheten. det finns många andra sätt på vilka samhället har 
ansvar för brottsligheten. många åtgärder har förebyggande syfte, exempelvis 
utbildning, gatubelysning samt närvarande och synlig polis. Straffprocessen 
träder i tillämpning när ett brott misstänks ha blivit begånget, vilket kan leda 
till en förhandling i domstol. de understryker att många ärenden inte leder 
vidare till åtal och domstolsprövning, men för deras teori är möjligheten 
att processen leder till domstolsprövning central.82 Syftet med prövningen i 
domstol (och därmed straffprocessen) är att avgöra huruvida en viss person 
har begått ett visst brott och att göra det på ett rättvist sätt. det innebär att 
en viktig aspekt av straffprocessen, i vid mening, är utredning. det behövs 
regler rörande insamlande av bevis för att få korrekta domar. Proportiona-
litetsprincipen vid straffbestämmandet gör det extra viktigt att få korrekt 
information om brottet så att straffet kan motsvara graden av fel. I en straff-
process baserad på exempelvis reparativ rättvisa skulle sådan information 
inte vara lika viktig.83 

Vidare krävs att polisen har möjlighet att använda straffprocessuella tvångs-
medel i viss utsträckning. Viktigt är dock att även om straffprocessens syfte 
är att tillförsäkra en effektiv domstolsprövning går det inte att jämföra med 
löpande bandet på en bilfabrik. Straffprocessen hanterar människor och det 
har betydelse hur människor hanteras. därför går det inte att endast bedöma 
slutresultatet. människor måste behandlas med värdighet; deras rättigheter 
ska respekteras. en av straffprocessens centrala utmaningar är att skapa en 
process som för ärenden vidare till en effektiv domstolsprövning med skydd 
för mänskliga rättigheter och som uppfyller grundläggande krav på en rättvis 

81 ashworth och redmayne (2005) s. 21.
82 ashworth och redmayne (2005) s. 21.
83 ashworth och redmayne (2005) s. 22.
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rättegång.84 När det gäller själva avgörandet anför de att det är viktigast att 
den fällande domen är korrekt. en felaktigt friande dom är inte ett lika all-
varligt fel och kan accepteras.85 

rörande straffprocessens syfte anger ashworth och redmayne att de all-
männa värdena är dels korrekta avgöranden (i skuld- och påföljdsfrågan), dels 
rättvisa procedurer i alla led. ashworth och redmayne anger att den engelska 
processens specifika värden består av lekmän som faktafinnare och ett ackusa-
toriskt förfarande, där domstolen, inte staten, också är den som kontrollerar 
polisen, vilket kan leda till att otillåtet åtkommen bevisning avvisas. till de 
specifika värdena hör också rättigheterna. att enskildas rättigheter respekteras 
är ett allmänt värde, men vilka rättigheter som finns kan variera i olika rätts-
ordningar. det finns också olika sorters rättigheter, vissa är speciella för straff-
processen, exempelvis oskyldighetspresumtionen, medan andra har betydligt 
vidare tillämpningsområde, exempelvis rätten till respekt för privatlivet.86 Vissa 
rättigheter skulle många rättsordningar acceptera, vilket kommer till uttryck i 
internationella konventioner, exempelvis FN-konventionen om medborgerliga 
och politiska rättigheter,87 FN-konventionen om barnens  rättigheter88 och 
eKmr.89

de engelska forskarna andrew Sanders och richard Young menar att pro-
blemet med ashworths och redmaynes teori är hur konflikter mellan olika 
rättigheter, exempelvis mellan misstänktas och brottsoffers rättigheter, eller 
mellan upprätthållandet av enskildas rättigheter och målsättningen att ha en 
effektiv process ska lösas.90 de har istället utarbetat en modell som utgår från 
att det övergripande syftet är att medborgarna ska tillförsäkras frihet. de utgår 
från att straffsystemet omfattar många konkurrerande syften och intressen, 
som att ställa skyldiga till ansvar, skydda oskyldiga mot fällande domar, skyd-
da människor mot godtyckliga och förtryckande övergrepp, skydda brotts-
offer, tillförsäkra allmänhetens förtroende för och samarbete med polis och 
åklagare samt att nå dessa mål utan orimliga kostnader, på bekostnad av andra 
offentliga uppgifter. medan många, särskilt politiker, vanligen utgår från att 
alla dessa mål är lika eftersträvansvärda är verkligheten sådan att prioriteringar 
måste ske och sådana val uttrycker en viss filosofisk utgångspunkt. de före-

84 ashworth och redmayne (2005) s. 22.
85 ashworth och redmayne (2005) s. 24.
86 ashworth och redmayne (2005) s. 26 f. 
87 International Covenant on Civil and Political rights, 16 dec. 1966.
88 Convention on the rights of the Child, 20 nov. 1989.
89 ashworth och redmayne (2005) s. 27 f.
90 Sanders och Young (2007) s. 28 f.
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drar att utgå från att upprätthållande av frihet är det övergripande syftet för 
straffsystemet i en liberal demokrati.91

de anger att kriminalisering, av exempelvis stöld, görs för att skydda män-
niskors frihet att använda sin egendom. Bestraffningen eller andra konsekven-
ser som blir följden av brottet görs i förhoppningen att minska människors 
benägenhet att begå brott och medverka till att laglydnaden upprätthålls. det 
leder till minskad rädsla för både redan utsatta och potentiella brottsoffer att 
utsättas för brott. På samma sätt förväntas att polisen respekterar misstänktas 
rättigheter, inte för att det är ett mål i sig att skydda dem, utan för att det 
premierar människors frihet. När det uppstår konflikter mellan olika intres-
sen och rättigheter är deras utgångspunkt att den lösning ska väljas som mest 
troligt maximerar friheten.92 

2.3 avhandlingens teoretiska modell
Packers modeller arbetades fram i syfte att analysera var på skalan mellan 
brottsbekämpningsmodellen och rättssäkerhetsmodellen en viss processord-
ning befinner sig och vart den är på väg. avsikten var inte att någon av model-
lerna skulle ses som en idealmodell. det innebär att verkliga processordningar 
innehåller inslag som återfinns i båda modellerna. enligt lindblom har det i 
Sverige tidigare varit vanligt att uppfatta brottsbekämpningen som straffpro-
cessens huvudfunktion, men att straffprocessen i stigande omfattning kommit 
att uppfattas som ett skydd mot felaktig maktutövning och repression från 
staten. Kontinentaleuropeisk och kanadensisk straffprocess har liksom svensk 
utgått från prioritering av brottsbekämpning, medan angloamerikansk tradi-
tion mer prioriterat rättssäkerhet.93 

modellerna är framför allt användbara för att analysera utvecklingen av 
domstolens funktion eller att jämföra domstolens funktion i olika rättsord-
ningar. de bygger inte på kontinentaleuropeiska modeller som utgår från ett 
rättsstatstänkande, där idealet utgår från att förfarandet är reglerat och att 
tjänstemännen följer reglerna. modellerna utgår från den amerikanska pro-
cessens utpräglat ackusatoriska process. I sina modeller gjorde inte Packer någon 
uppdelning av polisens och åklagarens uppgifter. modellerna beaktar inte i vad 
mån åklagaren utövar kontroll över polisen och brottsutredningen. de är därför 

91 Sanders och Young (2007) s. 43 f. 
92 Sanders och Young (2007) s. 44 f.
93 lindblom (2000) s. 201 och lindblom (2006) s. 294 och s. 323. Se även Niemi-Kiesiläi-
nen (2004) s. 531 ff. För en jämförelse mellan Kanada och USa utifrån Packers modeller, se 
Bogart (1994) s. 190 ff. 
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inte lika användbara för att närmare analysera åklagarens ställning i processen. 
med utgångspunkt i Packers modeller har jag därför arbetat fram en modifierad 
modell som jag använder för att närmare analysera rollfördelningen i processen. 
Istället för att ställa upp två alternativa modeller som representerar varsitt under-
liggande värdesystem använder jag en modell. den utgår från uppdelningen i 
funktioner, principer och ledstjärnor som uttryck för olika krav på processen, 
där funktionerna avser det övergripande syftet med processen. Beroende på hur 
förfarandet är utformat, vilka aktörer som är involverade och vilka befogenheter 
som ankommer på respektive aktör kan genomslaget för olika värden variera över 
tid. Jag använder modellen för att ”fånga” hur processen är uppbyggd – inte att 
diskutera hur en ideal process borde vara utformad.

I avhandlingen utgår jag från att straffprocessen har två övergripande funk-
tioner. den ena funktionen är att realisera straffhotet. Själva syftet med att över 
huvud taget ha ett rättegångsförfarande är att de materiella straffbestämmel-
serna ska kunna få genomslag i praktiken. det behövs ett samhälleligt organ 
som är behörigt att pröva den materiella frågan och som kan avge ett aukto-
ritativt utlåtande, som sedan kan verkställas. Genom straffprocessen regleras 
vilken aktör (eller vilka aktörer) som har den kompetensen och hur pröv-
ningen ska gå till. 

Samtidigt ställs andra, rättsstatliga krav på processen, där konstitutionella 
rättigheter får betydelse. det finns rättsliga begränsningar, både i den konti-
nentaleuropeiska och i den angloamerikanska rätten. Även om ett mål med 
straffprocessen är att realisera straffhotet, kan det inte uppnås till vilket pris 
som helst. det finns en gräns i statens maktutövning. För de europeiska rätts-
ordningarna ger eKmr vissa sådana gränser. Straffprocessen omfattar flera 
led mellan anmälan om det misstänkta brottet och det slutliga avgörandet. På 
processen ställs krav på hur enskilda individer hanteras i dessa led. Förfarandet 
gentemot de enskilda ska vara rättvist och deras rättigheter ska respekteras. att 
tillgodose det kravet är, som jag uppfattar det, straffprocessens andra huvud-
funktion. den har jag kallat rättvist förfarande. 

därtill kan det för processen finnas andra syften, eller delvärden, som den 
förväntas fylla, exempelvis kan diskuteras i vad mån själva rättegången syftar 
till att ge målsäganden eller den oskyldigt misstänkte upprättelse eller ska ses 
som en kommunikativ process.94 Jag uppfattar dock att sådana värden – än så 
länge – inte anses vara det huvudsakliga syftet med straffprocessen.

94 För en normativ teori om domstolsförhandlingen som en kommunikativ process, där till-
talade ställs till ansvar och kan ifrågasätta anklagelserna och förfarandet mot dem, se duff 
m.fl. (2007). 
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2.3.1 Realisera straffhotet
I Packers brottsbekämpningsmodell är straffprocessens viktigaste syfte att 
bekämpa brottsliga beteenden. det är i princip liknande synsätt som ligger 
bakom handlingsdirigering – att påverka människor att avstå från vissa oönska-
de beteenden. I Packers modell är också inbyggt ett krav på hög effektivitet 
så att många ärenden kan hanteras av systemet. modellen utgår från att det 
hot som avses med kriminaliseringen95 också måste realiseras och bygger på att 
så många brott som möjligt beivras. Bakom det ligger antagandet att antalet 
begångna brott direkt påverkas av antalet beivrade brott. 

I straffrättslig doktrin har straffsystemets berättigande diskuterats utifrån 
synsättet att olika skäl kan anföras för systemet som helhet och för de olika 
nivåerna i systemet.96 Ur straffrättsligt perspektiv diskuteras vanligen de tre 
nivåerna kriminalisering, påföljdsbestämning och verkställighet.97 Som skäl 
för kriminalisering har åberopats allmänprevention genom avskräckning eller 
moralbildning, att människor i allmänhet ska förmås att avstå från krimina-
liserade beteenden, medan som skäl för ådömandet av straff har åberopats 
vedergällning för att ett brott har begåtts.98 det har också anförts att straff-
rätten syftar till att skydda brottslingen mot orimliga reaktioner från övriga 
medborgare genom att kanalisera reaktionerna till straffsystemet.99

det har ifrågasatts hur effektiv straffrättstillämpning är för att förhindra 
vissa oönskade beteenden.100 trots det kan ändå konstateras att upprätthållande 
av ett straffsystem är ett sätt för samhället att försöka förhindra vissa beteen-
den.101 I det systemet blir straffprocessens funktion att realisera straffhotet. 
Hotet om straff behöver då och då förverkligas, för att det inte ska bli ett tomt 
hot och för att den allmänpreventiva funktionen ska kunna upprätthållas. 
det är då snarare straffrätten, straffprocessen och straffverkställigheten som 
tillsammans har syftet att påverka människors handlande.102 att straffhotet 

95 angående kriminalisering som hot om straff, se Jareborg (2001) s. 46 ff.
96 Jareborg (1992) s. 135 ff., som introducerade synsättet inspirerad av Hart (1968).
97 Se redogörelserna i lernestedt (2003) s. 114 ff. och i Burman (2007) s. 123 ff., med hän-
visningar. 
98 Jareborg (1992) s. 137.
99 Jareborg (2001) s. 50 och Niemi-Kiesiläinen (2007) s. 101.
100 Sarnecki (2009) s. 430 ff. med hänvisningar. Se även Wikström (1994) s. 33 ff. och träsk-
man (2008-09) s. 513 ff. 
101 Frände (2000) s. 264 f. och Jareborg (2001) s. 50. 
102 lindblom anlägger ett sådant synsätt i lindblom (2000) s. 203. I prop. 1997/98:96 s. 77 
anförs att allmänpreventionen huvudsakligen verkar genom lagens hot om straff och ”en i 
anslutning därtill upprätthållen fast och konsekvent praxis som visar att straffhotet inte är 
tomt”. 
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realiseras kan också motiveras med rättvisekrav på vedergällning; när ett brott 
väl har begåtts är det rättvist att gärningsmannen straffas.103 med en sådan 
motivering legitimeras användande av straffrätt oavsett vilken brottsbekäm-
pande effekt det har. 

med uttrycket ”realisera straffhotet” istället för brottsbekämpning avser jag 
att markera att straffprocessen är en del av hela systemet (straffrätten – straff-
processen – straffverkställigheten) och att straffprocessens syfte inte nödvändigt-
vis behöver vara detsamma som syftet med straffrätten.104 I det systemet är 
straffprocessens bidrag i vart fall att ge genomslag för straffrätten.105 

med det menar jag att förfarandet ytterst syftar till att den som har begått 
ett brott också ska bestraffas för det. I det har jag inte byggt in ett krav på att 
det ska ske i optimal utsträckning så som Packer gjorde i sin brottsbekämp-
ningsmodell. Kraven på att förfarandet ska utformas så att det går snabbt och 
är kostnadseffektivt återkommer jag till när jag behandlar ledstjärnorna. 

I att straffhotet realiseras innefattas att den som har begått brott också ställs 
till ansvar och bestraffas för det. Om de processuella reglerna var utformade så 
att det var omöjligt att över huvud taget uppnå en fällande dom, skulle rätte-
gångsförfarandet inte fungera särskilt väl. med denna utgångspunkt borde 
straffprocessen utformas och tillämpas så att den slutliga domen i så stor 
utsträckning som möjligt ”träffar rätt”, dvs. de som har begått brott ska fällas 
och de som är oskyldiga ska frias och helst inte åtalas alls. en fråga som då 
aktualiseras är betydelsen av den materiella sanningen. 

Frågan om den materiella sanningen och straffprocessen kommer upp i 
samband med diskussioner om såväl de processuella reglernas utformning 
som fördelningen av uppgifterna mellan domstolen och övriga aktörer.106 
Ibland används argumentet för att motivera att de straffprocessuella reglerna 
har en annan utformning än de civilprocessuella genom att rätten är mindre 
bunden av parternas processhandlingar.107 andra gånger används det vid jäm-

103 Klamberg (2010) s. 285, som använder Packers modeller i en artikel om internationell 
straffprocess.
104 Bylund menar att processen inte kan vara brottsbekämpande, eftersom den syftar till att 
utreda om något brott har begåtts och i så fall vem som ska straffas för det, Bylund (1993) 
s. 39. 
105 Frände och Nowak använder uttrycket straffrättens förverkligande när de diskuterar straff-
processens syfte som principer, se not 56 ovan. Se även andenæs och myhrer (2009) s. 7.
106 robberstad (1999) s. 47 och s. 128 ff., Niemi-Kiesiläinen (2004) s. 535 f. samt lindell 
m.fl. (2005) s. 22 och s. 252.
107 För sådana jämförelser har begreppen formell och materiell sanning använts. dessa 
begrepp syftar inte på sanningen i den enskilda domen utan på vad som eftersträvas uti-
från olika processprinciper. Om förfarandet är uppbyggt utifrån dispositionsprincipen, att 
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förelser med äldre processformer, där syftet inte var att utreda vad som hade 
hänt, utan tvisten avgjordes på helt formella grunder.108 det används också 
vid jämförelser av kontinentala och nordiska processordningar med process-
ordningar som bygger på angloamerikanska system.109 de kontinentala och 
nordiska systemen sägs eftersträva materiell sanning genom exempelvis färre 
formella regler såsom bevisförbud,110 förekomsten av allmänna åklagare eller 
undersökningsdomare med ett särskilt undersöknings- och objektivitetsansvar  
och rättens större befogenheter att bidra till utredningen.111

Vid sådana jämförelser sägs den process som är uppbyggd så att rätten i 
största möjliga utsträckning ska komma fram till ett materiellt riktigt avgö-
rande eftersträva den materiella sanningen, framför allt när det gäller avgräns-
ningen av det underlag (processmaterial) rätten ska fälla sitt avgörande på 
och hur det ska värderas. det är inte fråga om att syftet med straffprocessen 
är att domen ska återspegla vad som är sant i verkligheten. Frågan är om det 
över huvud taget är möjligt, eller ens önskvärt, att skapa ett system där ”slut-
produkten”, dvs. domen, alltid återspeglar sanningen. lindblom har uttryckt 
det så att det kan vara lika svårt att nå fram till sanningen ”som till regnbågens 
fot”.112 

Prövningen kommer alltid att bygga på en utredning i efterhand om vad 
som har hänt. en sådan prövning innebär i sig att den i olika utsträckning 
bygger på andras uppgifter, där det kan förekomma felkällor och feltolkning-
ar. dessutom finns det praktiska och ekonomiska begränsningar av vilken 
information som är möjlig att få fram. Hur skulle exempelvis omfattningen 
av det material som rätten ska pröva bestämmas och hur är det möjligt att 
veta att utredningen är klar, att det inte finns mer information att söka? Även 

rätten  är bunden av parternas erkännanden och andra processhandlingar, eftersträvas formell 
sanning. Om förfarandet däremot bygger på officialprincipen, där rätten inte är bunden av 
parternas processhandlingar utan har ett självständigt ansvar, eftersträvas materiell sanning, 
lindell (1987) s. 360. 
108 Se om edsgärdsmannaprocessen, Inger (1997) s. 52 och om landskapslagarnas rättskip-
ning, letto-Vanamo (2001) s. 17 ff. I förarbetena till rB anfördes som skäl för att övergå till 
fri bevisprövning att det underlättar att nå det materiellt sanna i målet, SOU 1926:32 s. 26. 
109 Se t.ex. Hodgson (2006) s. 223 ff. för en jämförelse mellan Frankrike samt england och 
Wales.
110 Smith m.fl. (2008) s. 29 ff., där Smith använder den materiella sanningens princip som 
en samlande beteckning för flera principer och regler som syftar till att rätten ska nå fram till 
”sanningen i saken” a.a. s. 26 f. 
111 Zedner (2004) s. 114. Se även robberstad (1999) s. 17, 64 och s. 95.
112 lindblom (2006) s. 325. Se även lindell om att modern bevisrätt utgår från att det kan 
finnas olika versioner av verkligheten, lindell (2007) s. 135 f. 
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om övervakningen i samhället var total och informationen på det sättet i och 
för sig var praktiskt åtkomlig, skulle rätten inte kunna pröva allt material. På 
något sätt måste ett urval, en begränsning, ske. 

däremot bör processen sträva efter den materiella sanningen, försöka 
så långt det går. Hitintills har jag endast berört praktiska och ekonomiska 
begränsningar; därtill kommer rättsliga begränsningar. Även i rätten själv finns 
det begränsningar i sanningssökandet. Intresset av att få fram information vägs 
mot andra intressen, som ibland väger tyngre, exempelvis då straffprocessu ella 
tvångsmedel inte får användas eller vid begränsningar av vittnesplikten. På 
samma sätt kan intresset av att få ett definitivt avgörande väga tyngre än att 
tillåta nya prövningar, vilket uttrycks genom rättskraftsreglerna.113

Processen bör således sträva efter den materiella sanningen, så långt som 
andra intressen inte väger över och ställer upp begränsningar. därmed inte 
sagt att det är ett ansvar för rätten att få fram den materiella sanningen. det 
kan det vara, beroende på hur processen har utformats och vilka aktörer som 
är inblandade.114 Vid själva dömandet och i situationer där valet handlar om 
en felaktigt friande eller en felaktigt fällande dom, ska dock det alternativ 
väljas som innebär risk för en felaktigt friande dom, eftersom straffet är ett 
uttryck för statens yttersta maktutövning mot enskilda. detta kommer till 
uttryck genom det höga beviskravet i brottmål och bevisbördans placering på 
åklagaren (eller, vid enskilt åtal, målsäganden). 

Istället för att uppfatta den materiella sanningen som straffprocessens 
funktion utgår jag från att frågan om i vilken utsträckning straffprocessen 
premierar den materiella sanningen hör till kraven från ledstjärnan säkerhet, 
att främja ett materiellt riktigt avgörande.115 Vid utformning och tillämpning 
av processen får det kravet vägas mot de andra ledstjärnorna men även mot 
principerna, där vissa principer väger tyngre, exempelvis principen om favor 
defensionis116 som omfattar det höga beviskravet i brottmål och andra regler 
till skydd för den tilltalade. 

113 Se lindblom (2000) s. 172 f.
114 I dansk doktrin anger eva Smith att straffprocessen bygger på principen om den materi-
ella sanningen och avser med det att rätten har ett ansvar för att komma fram till ”sanningen 
i saken”. I jämförelse med civilprocessen har rätten ett större ansvar för avgörandets materiella 
riktighet och det finns färre formella regler som begränsar rättens möjligheter att komma fram 
till ett materiellt riktigt avgörande, Smith m.fl. (2008) s. 26 ff.
115 Om ledstjärnorna, se avsnitt 2.3.5 nedan.
116 lindell m.fl. (2005) s. 253 och Smith m.fl. (2008) s. 36 f. 
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2.3.2 Rättvist förfarande
den andra huvudfunktionen – rättvist förfarande – avser hur enskilda hante-
ras under själva förfarandet. I rättvist förfarande ingår exempelvis att de pro-
cessuella rättigheter (rättssäkerhetsgarantier) som uppställts till skydd för den 
misstänkte/tilltalade respekteras.117 det kravet återfinns också i eKmr.118 
I doktrinen har diskuterats om upprätthållandet av den misstänktes rätts-
skydd verkligen är ett syfte för straffprocessen eller om det snarare handlar 
om en begränsning av processens möjligheter att realisera straffhotet.119 I 
avhandlingen behandlar jag straffprocessen i vid mening. med det menar 
jag hela förfarandet från brottsanmälan till dom och alla de aktörer som är 
involverade. med det perspektivet ser jag det som en uppgift för processord-
ningen att dels realisera straffhotet, dels se till att den misstänktes rättsskydd 
tillgodoses.120 Processen ska inte endast leva upp till kravet att hotet om straff 
realiseras. Processen ska också säkerställa att straffhotet realiseras endast mot 
den som har begått brottet och att det görs i ett förfarande som är och upp-
fattas som rättvist. 

I rättvist förfarande inbegriper jag dock inte endast den misstänktes/till-
talades processuella rättigheter. I straffprocessen ”hanteras” även andra perso-
ner, exempelvis målsäganden. Även målsäganden kan ha rättigheter som ska 
beaktas under processen. detsamma gäller andra personer, exempelvis vid 
användande av tvångsmedel riktade mot personer som inte är misstänkta för 
brott eller vid förhör under huvudförhandlingen. det betyder att det ställs 
krav på processen och dess aktörer att enskildas rättigheter upprätthålls. 

I Packers rättssäkerhetsmodell ingår en kontroll av förfarandet gentemot 
den misstänkte också i prövningen av själva ansvarsfrågan. I modellen innebär 
en fällande dom inte endast att beviskravet är uppfyllt utan också att förfa-
randet gentemot den tilltalade varit korrekt. det synsättet återspeglas i anglo-
amerikansk rätt genom regler om uteslutning av otillåtet åtkommen bevis-
ning. Som Johanna Niemi-Kiesiläinen påpekar är den kontinentaleuropeiska 
traditionen snarare rättsstatsprincipen; att tjänstemännen i sin verksamhet ska 

117 det som i svensk doktrin ofta avses med rättssäkerhetsmodellen. Ordet ”rättssäkerhet” 
och dess innebörd har varit omdebatterat och det finns olika meningar om dess innebörd. Se 
t.ex. axberger (1988) s. 134 ff., Beyer (1990) s. 11 ff., Zila (1990) s. 284 ff., Jareborg (1992) 
s. 81 ff., Frändberg (2005) s. 283 ff., Peczenik (1995) s. 89 och lindblom (2000) s. 220 ff. med 
”rättssäkerhets garantier” avser jag här den misstänktes/tilltalades rättigheter i processen.  
118 art. 6 eKmr. Se t.ex. trechsel (2005), danelius (2007) s. 134 ff. och Harris m.fl. (2009) 
s. 201 ff.
119 Frände (2009) s. 30 f.
120 Jfr Frändberg (2005) s. 32 ff.
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följa lagen och staten ha förmåga att med egna medel övervaka verksamhe-
tens lagenlighet.121 det har också påpekats att en betoning av rättssäkerhets-
modellens rättighetsdiskurs kan innebära att andra intressen inte beaktas i 
tillräcklig utsträckning.122 

med att förfarandet ska vara rättvist menar jag inte att det behöver inne-
bära att det alltid är domstolen som, i samband med dömandet, ska göra den 
kontrollen. däremot har det betydelse vid en diskussion om rollfördelningen 
mellan de olika aktörerna. av betydelse är dels frågan om vilken aktör som 
är ansvarig för vad, dels frågan om i vilken utsträckning och hur kontroll ska 
ske inom ramen för straffprocessen, av andra aktörer. 

min utgångspunkt är således att straffprocessens två huvudfunktioner är 
dels att realisera straffhotet, dels att förfarandet mot enskilda ska vara rättvist. 
dessa båda funktioner behöver inte vara motstridiga, men i vissa fall kan 
motstående intressen göra sig gällande och avvägningar behöva göras. Vid 
exempelvis användande av straffprocessuella tvångsmedel kan intresset av att få 
fram information och bevis i syfte att kunna realisera straffhotet stå emot den 
enskildes intresse av skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Vid utform-
ningen av straffprocessen har det betydelse inte bara hur intresse avvägningarna 
bör göras utan också av vem. 

Frågan om statens ansvar för i vilken utsträckning straffhotet realiseras är 
central för avhandlingen. den frågan är beroende av rollfördelningen mellan 
de olika aktörerna och av hur olika intressen vägs mot varandra vid straffpro-
cessens utformning och tillämpning. de avvägningarna återkommer jag till 
senare i avhandlingen när jag undersöker rollfördelningen, vilka principer 
som styr åklagarens beslut och hur ledstjärnorna har avvägts mot varandra.123 

2.3.3 Ackusatorisk process
Vilka aktörer som över huvud taget är inblandade i processen och vilken uppgift 
som ankommer på respektive aktör, varierar beroende på i vilken utsträckning 
processen är ackusatorisk respektive inkvisitorisk. de båda process formerna 
representerar varsin utvecklingslinje för straffprocessen i europa. 

121 Niemi-Kiesiläinen (2004) s. 531.
122 Bogart (1994) s. 213.
123 Här behandlar jag endast de processuella reglernas betydelse för i vilken omfattning straff-
hotet realiseras. I praktiken har naturligtvis även andra faktorer betydelse, som enskilda per-
soners anmälningsbenägenhet och samarbetsvilja, polisens arbetsmetoder och ”skicklighet” i 
att upptäcka brott, kompetensen hos rättsväsendets olika aktörer och de resurser rättsväsendet 
förfogar över.
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den inkvisitoriska processen utvecklades i Kontinentaleuropa, där den 
hämtades från den kanoniska (kyrkliga) rätten. till skillnad mot äldre tiders 
syn, där rättegången avgjordes på formella grunder utifrån eder, gudsdomar124 
eller tvekamp, var syftet med den inkvisitoriska processen att få fram vad som 
egentligen hade hänt, att efterforska sanningen. Processen initierades genom 
ett allmänt rykte om att ett brott hade begåtts eller genom en angivelse.125 
en betrodd person utsågs att genomföra en undersökning – en inkvisition. 
denne person förhörde den misstänkte och olika vittnen och skrev ner för-
hören. Samma person kunde också avgöra målet, ibland tillsammans med 
andra. I syfte att skydda oskyldiga utvecklades en legal bevisteori. det ledde 
till att erkännandet fick stor betydelse som bevis och att det blev vanligt att 
tvinga fram erkännanden genom tortyr. Själva processen var hemlig, men 
straffet blev offentligt. det fanns ingen klar uppdelning mellan den åtalande 
och den dömande uppgiften. domstolen hade också ansvar för att utreda 
fallet. I spåren av franska revolutionen började användningen av tortyr att 
kritiseras och det ifrågasattes om det var ett bra sätt att få fram sanningen.126 

Särskilt upplysningsfilosoferna var mycket kritiska till denna form av straff-
process.127 Som förklaring till att tortyren avskaffades har också framförts att 
fri bevisvärdering och indiciebevis började användas i större omfattning och 
att det därför inte fanns samma behov av att använda tortyr.128

I england däremot, där den ackusatoriska processen utvecklades, fördes 
processen mellan den anklagande och den misstänkte. en grupp människor 
(en jury) tillkallades från platsen för brottet. deras uppgift var att avgöra om 
den misstänkte var skyldig till anklagelsen. Någon egentlig bevisupptagning 
förekom inte. Juryn hade inget ansvar för utredningen, men hade till uppgift 
att avgöra målet. Så småningom tilläts parterna att åberopa förhör med vitt-
nen när jurymedlemmarna inte hade någon egen kännedom om fallet. det 
utvecklades till ett system där målet avgjordes av en jury bestående av obero-
ende medborgare, som dömde utifrån den bevisning som hade lagts fram av 
åklagar- och försvararsidan.129 det ankom på rättsliga ombud att förbereda 
och utföra talan inför juryn. de utvecklade tekniken med korsförhör och 

124 Genom ett prov söktes efter gudomens anvisning om vad som var rätt, exempelvis järn-
börden, där en variant var att gå nio steg med ett glödgat järn i handen. en viss tid efter provet 
skulle brännsåren inte blöda eller vara, Nationalencyklopedin. 
125 ekelöf (1956) s. 189 f., robberstad (1999) s. 63 ff. och Spencer (2002) s. 7 f. 
126 Spencer (2002) s. 7 ff.
127 ekelöf (1956) s. 192.
128 robberstad (1999) s. 68, som hänvisar till langbein (1977) s. 4, 11 f. och s. 45 ff. 
129 Spencer (2002) s. 8.
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vardera sidan försökte övertyga juryn om att den egna sidans version var den 
riktiga. domarens uppgift var att se till att de processrättsliga reglerna följdes 
och att avgöra rättsfrågan.130 

därefter har olika processordningar plockat idéer från varandra så att de i 
varierande utsträckning är en blandning av inkvisitorisk och ackusatorisk pro-
cess.131 Processen förs mellan två (eller flera) parter inför en oberoende dom-
stol, men rätten kan i större eller mindre utsträckning vara bunden av parternas 
dispositioner. Synen på vad som kännetecknar respektive process varierar. Vissa 
har menat att den avgörande skiljelinjen går mellan vem som åtalar. Om åtalet 
sköts av en representant för staten är processen inkvisitorisk, medan om åtalet 
förs av en enskild person är den ackusatorisk. andra förknippar en ackusatorisk 
process med ett muntligt förfarande, medan en inkvisitorisk process känne-
tecknas av ett skriftligt och hemligt förfarande. andra aspekter som ansetts ha 
betydelse är om förhör med den tilltalade kan användas som bevis för att få 
fram sanningen eller om dennes skuld måste bevisas på annat sätt samt i vad 
mån domstolen har ett ansvar för att ta fram utredningen.132 

I sina mest renodlade former kan rollfördelningen beskrivas på följande 
vis. Vid en utpräglat ackusatorisk process bygger förfarandet på en muntlig, 
offentlig förhandling inför domstolen mellan två motstående parter. För att 
rätten över huvud taget ska pröva ansvarsfrågan krävs att ett åtal är väckt. rät-
ten är bunden av ansvarsyrkandet och det ankommer på parterna att sörja för 
bevisningen. det är inte rättens ansvar att bidra till utredningen av målet.133 

Vid en utpräglat inkvisitorisk process däremot ses förfarandet mer som en 
undersökning riktad mot den misstänkte. rätten är ansvarig för utredningen 
i målet, att samla bevis. rätten kan döma i målet, utan att vara bunden av 
inblandade personers åberopanden. den misstänkte ses mer som ett under-

130 ekelöf (1956) s. 193 f.
131 Spencer (2002) s. 20 och lindell m.fl. (2005) s. 252. torbjörn andersson menar att i 
processordningar där de inkvisitoriska inslagen är stora eftersträvas att brottmålsdomen blir 
så materiellt riktig som möjligt. det blir då inte intressant att strikt avgränsa föremålet för 
processen. det är inte heller lämpligt att parterna har det slutliga inflytandet över vad som 
dras in i den. Om däremot de ackusatoriska inslagen betonas är föremålet för processen strikt 
avgränsat och det är parterna som bestämmer vad de processar om. Vid en mer ackusatorisk 
process är det också viktigare att domar som vunnit laga kraft är orubbliga, andersson, t. 
(2005) s. 252. 
132 ekelöf (1956) s. 232 ff., damaska (1986) s. 3 ff., lindblom (2000) s. 211 f. och Spencer 
(2002) s. 20 ff.
133 ekelöf (1956) s. 191 ff., Olivecrona (1968) s. 18 f., Jacobsson (1996) s. 260 f., Smith 
(1999) s. 15 f. och Frände (2009) s. 162. Zedner menar att en ackusatorisk process dessutom 
bygger på relativ åtalsplikt och att plea bargaining och guilty plea är vanligt i sådana system, 
Zedner (2004) s. 114 f. 
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sökningsobjekt.134 domstolen kan ha hjälp av en åklagare och polisen och 
ibland kan försvarare förekomma, men de är underordnade domstolen och 
begränsar inte domstolens befogenheter.135 denna process har kommit att 
förknippas med katolska kyrkans förföljelse av kättare, med användning av 
tortyr och hemliga bevismedel och har därför fått en negativ klang.136 

Vid arbetet med rB ansåg Processkommissionen att en ackusatorisk pro-
cess var att föredra. Kommissionen menade att utvecklingen visat att det 
var svårt att lägga hela utredningsansvaret på domaren, som då skulle vara 
både åklagare, försvarare och domare. det var svårt för domaren att förbli så 
objektiv som krävs i domarrollen, om domaren samtidigt skulle vara aktiv i de 
andra rollerna. det innebar framför allt en risk för den misstänkte, eftersom 
domaren kunde se som sin viktigaste uppgift att fälla de skyldiga. det kunde 
också ha betydelse för tilliten till rättskipningens opartiskhet. Vid en inkvi-
sitorisk process hade förhöret med den misstänkte stor betydelse. Även om 
tortyr var förbjudet i svensk rätt, kunde det innebära en moralisk eller psykisk 
tortyr för den misstänkte att utsättas för förhör från en domare, som utgick 
från att den misstänkte var skyldig. det var helt enkelt inte humant.137 

Kommissionen menade att om uppgifterna istället var fördelade mellan olika 
aktörer skulle utredningen i målet bli mer fullständig och allsidig, då de olika 
aktörerna kompletterade och kontrollerade varandra. domaren fick en passivare 
roll vid utredningen av målet och det skulle göra det lättare för domaren att vara 
opartisk vid avgörandet samt bidra till allmänhetens förtroende för domstolens 
objektivitet. den misstänkte skulle också vara part i rättegången och behandlas 
på ett annat sätt än om denne bara var ett undersökningsobjekt.138 

Processkommissionens slutsats blev att processen borde bygga på en i grun-
den ackusatorisk process, men i vissa fall, där starka skäl talade för det, skulle 
jämkningar ske. Kommissionen drog också slutsatsen att det i sin tur förut-
satte att det fanns tillgång till försvarare och ”en skicklig och för sitt värv väl 
lämpad åklagarkår”.139 Utifrån det synsättet kom rB att utformas.140 det fick 
också direkt betydelse för utvecklingen av det svenska åklagarväsendet.141 

134 ekelöf (1956) s. 187 ff., Olivecrona (1968) s. 18, Smith (1999) s. 15 f. och Zedner (2004) 
s. 114 f.
135 Gärde (1949) s. 135.
136 robberstad (1999) s. 64 f.
137 SOU 1926:32 s. 13 f.
138 SOU 1926:32 s. 14.
139 SOU 1926:32 s. 15.
140 SOU 1938:44 s. 23.
141 Se avsnitt 3.2.5 nedan.

11-08 Iustus Landström 14 mars.indd   52 11-03-14   16.49.08



53

2 Teoretiska modeller av straffprocessen

2.3.3.1 Åklagarens roll
I en rent inkvisitorisk process behöver det inte förekomma en åklagare. där 
kan domaren även ha rollen som åklagare (och försvarare). Om en åklagare 
förekommer är denne snarare ett biträde åt domaren. I en sådan process ligger 
i princip hela ansvaret på domaren. 

I en rent ackusatorisk process däremot behövs en part som väcker talan. I 
ett sådant system kan inte domstolen själv inleda en rättegång. det behöver i 
och för sig inte vara en åklagare som väcker talan utan det kan vara en annan 
åtalsberättigad person. I den utsträckning det anses vara ett ansvar för det 
allmänna att åtal väcks, krävs dock att någon väcker talan å det allmännas 
vägnar. Framväxten av system med allmänna åklagare medförde också att det 
i många rättssystem blev lättare att övergå från inkvisitorisk till ackusatorisk 
process.142 

I den ackusatoriska processen ankommer det på åklagaren att utforma 
åtalet och att lägga fram utredningen inför rätten. Om rätten är förhindrad 
att gå utöver åklagarens talan och att självmant bidra till utredningen ligger 
ansvaret för processmaterialet på åklagaren. det är åklagaren som genom sin 
talan drar upp ramen för processen och som (tillsammans med den tilltalade) 
avgör vilken utredning som slutligen läggs fram för rätten. I en sådan process 
blir det också viktigt att den tilltalade har möjlighet att bemöta och ifrågasätta 
åklagarens utredning samt att lägga fram egen bevisning. tillgången till och 
möjligheten att ha försvarare får stor betydelse.143 I de fall då den tilltalade 
inte har tillgång till försvarare kommer ett större ansvar att vila på åklagaren 
och åklagaren kan komma att få en dubbel funktion.

Om den ackusatoriska processen har inkvisitoriska drag kan det bli en mot-
svarande lättnad i åklagarens ansvar. I den mån rättens befogenhet är avsedd 
att utnyttjas subsidiärt, som en yttersta kontroll av åklagaren i den tilltalades 
intresse, kan åklagarens ansvar i och för sig kvarstå. Åklagarens inflytande över 
vilken utredning som slutligen läggs fram för rätten blir därmed beroende av 
rättens befogenheter och den tilltalades möjlighet till försvar.

I en rent ackusatorisk process blir åklagarens uppgift att verka för att straff-
hotet realiseras.144 Om inte åklagaren väcker åtal, blir det över huvud taget 
ingen prövning i rätten. det är också åklagarens ansvar att se till att rätten har 
tillgång till den utredning som behövs. Försvarets uppgift blir att kontrollera 

142 ekelöf (1956) s. 198.
143 Jfr Gärde (1949) s. 138.
144 robberstad menar att den största orsaken till att åklagaren är i ett överläge i processen är 
att åklagarens uppgift sammanfaller med ”rettssakens formål”, robberstad (1999) s. 17. 
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och granska den utredning som åklagaren lägger fram och att kontrollera om 
ytterligare utredning behöver läggas fram. rättens uppgift blir att bedöma om 
den utredning som lagts fram når upp till beviskravet och att göra den rätts-
liga bedömningen (som kan avse både ansvars- och påföljdsfrågan). Vidare 
ankommer det på rätten att säkerställa att förfarandet inför rätten går korrekt 
till, dvs. se till att den tilltalade får en rättvis rättegång.145 

med den uppgiftsfördelningen tillgodoses både funktionen att straffhotet 
realiseras och att förfarandet mot den tilltalade är rättvist under domstols-
förfarandet. Frågan är dock på vilken aktör det ankommer att tillgodose dessa 
funktioner i ledet före domstolsbehandlingen, under brottsutredningen. Frå-
gan är också vilken roll målsäganden har i en ackusatorisk process.

2.3.3.2 Brottsutredningen
Vid den ackusatoriska processen behövs ett förberedande förfarande före 
åtalet och rättegången. det behövs en utredningsfas innan åklagaren kan ta 
ställning till om åtal ska väckas, vad åtalet ska omfatta och vilken bevisning 
som ska åberopas. Som anförts ovan i inledningskapitlet anses det vara en 
uppgift för samhället att brott beivras. det finns polismyndigheter och andra 
myndigheter146 som bland annat har till uppgift att utreda brott. I vissa rätts-
system kan även åklagaren ha ett ansvar för att brott utreds. det ankommer 
då på dessa myndigheter att verka för att straffhotet realiseras. 

För att få fram ett så bra underlag som möjligt behöver de brottsutredande 
myndigheterna på olika sätt få tillgång till information och säkra bevis. I fall 
där enskilda inte vill medverka kan det finnas behov av att information och 
bevis hämtas in utan den enskildes samtycke. Samma behov kan finnas av 
utredningstaktiska skäl så att bevis inte riskerar att bli förstörda eller göm-
mas undan. För att kunna realisera straffhotet har således de brottsutredande 
myndigheterna behov av att få en stor mängd information och annat mate-
rial. Samtidigt ses individerna i samhället som subjekt med egna rättigheter. 
dessa rättigheter uttrycks i överordnade normer, som grundlagen och eKmr. 

145 Se även Niemi-Kiesiläinen (2004) s. 536 f.
146 Som svenska exempel kan nämnas tullverket och Kustbevakningen, 3 § förordningen 
(2007:782) med instruktion för tullverket och 3 § förordningen (2007:853) med instruk-
tion för Kustbevakningen. Bestämmelser om befogenhet att inleda förundersökning och 
utreda vissa brott finns i bl.a. lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 2, 7 och 7 a §§ 
lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning, 11 kap. lagen 
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg samt lagen (2008:322) om tullverkets 
och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott.
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rättig heterna får inte kränkas av staten och dess myndigheter, såvida det inte 
är särskilt medgivet att undantag görs.147 

I sådana situationer ställs de brottsutredande myndigheternas intresse av 
tillgång till informationen och bevisen i syfte att utreda brott mot enskildas 
intresse av att leva sina liv i fred, dvs. det som ofta beskrivs som effektivitet 
mot ingrepp i personlig frihet och integritet eller mot förfoganderätt över 
egendom.148 Behovet för de brottsutredande myndigheterna att få tillgång till 
informationen och bevisen oavsett den enskildes medverkan har lett till flera 
undantag från ”rätten att vara ifred”. I vilken omfattning och på vilket sätt 
myndigheterna har möjlighet att hämta in information och bevis bestäms i 
Sverige genom regler om användning av straffprocessuella tvångsmedel.149 

att respekten för de grundläggande rättigheterna upprätthålls och att grän-
sen för vad som är tillåtet inte överskrids, är av intresse för varje individ som 
berörs, oavsett om denne är misstänkt för brott eller inte. det är också ett 
allmänt intresse att gränserna respekteras för att ge straffsystemet legitimitet. 
I praktiken riktas dock många utredningsåtgärder mot just den som är miss-
tänkt för brottet. det kan också vara tillåtet med större ingripanden mot en 
misstänkt person än mot andra personer. därtill kommer de särskilda rättig-
heter, rättssäkerhetsgarantier, som uppställts till skydd för den som är miss-
tänkt för brott. I eKmr finns det även i ledet före rättegången rättigheter för 
den misstänkte, som syftar till att denne ska tillförsäkras en rättvis rättegång, 
exempelvis rätten att inte belasta sig själv.150 

Vid den ackusatoriska processen är rätten inte involverad i förunder-
sökningen. Frågan är vilken aktör som ansvarar för att förfarandet är rätt-
vist och att enskildas rättigheter respekteras under det skedet. det finns 
olika modeller som har förekommit. det kan ankomma på en särskild 
undersöknings domare.151 det kan ankomma på rätten att pröva vissa frå-
gor, exempelvis besluta om vissa tvångsmedel, eller det kan ankomma på en 
åklagare. det kan också ankomma på polisen, som förväntas följa reglerna 
och göra rimliga avvägningar. I den mån det är brottsutredande myndigheter 
själva som bedriver brottsutredningen utan utomståendes insyn är frågan om 

147 Se t.ex. art. 5 och 8 eKmr. Förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behand-
ling är dock absolut; det kan inte inskränkas genom lag, art. 3 och 15 eKmr.
148 Flyghed m.fl. (2000), Persson (2004) s. 98 ff. samt ekelöf m.fl. III (2006) s. 38 och 
s. 46 ff. 
149 Om användning av straffprocessuella tvångsmedel i svensk rätt, se lindberg (2009). 
150 art. 6 eKmr. Se danelius (2007) s. 247 ff. och s. 277 ff. samt Bring och diesen (2009) 
s. 119 ff.
151 Se Hodgson (2005) s. 65 ff. för en beskrivning av det franska systemet. 
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kontroll kan ske på annat sätt.152 I vissa fall kan förfarandet före rättegången 
prövas av rätten i samband med rättegången, exempelvis genom regler om 
uteslutning av otillåtet åtkommen bevisning, eller det kan finnas särskilda 
organ som utövar tillsyn och kontroll. 

alla dessa modeller har olika för- och nackdelar. Vissa modeller är mer 
omständliga och resurskrävande. I modellerna med tillsynsorgan blir det 
endast vissa fall som kontrolleras. I modellerna med rättens prövning i sam-
band med rättegången prövas endast de fall som leder till åtal och domstols-
prövning. 

I vissa processordningar ankommer alltså denna kontrollfunktion på åkla-
garen, i andra på domaren. det kan också förekomma olika varianter, där i 
vissa fall rätten har den funktionen, i andra fall åklagaren.153 I den mån åklaga-
ren både är inblandad i och har ansvar för att utreda brottet och att kontrol-
lera att förfarandet gentemot enskilda är rättvist kommer åklagaren att ha en 
dubbel funktion – både att medverka till att straffhotet realiseras och att se 
till att förfarandet är rättvist under brottsutredningen.

Realisera straff-
hotet 

Rättvist förfarande

Brotts-
utredningen

Polisen Polisen/Åklagaren
rätten (beslut om tvångsmedel)

Rättegången Åklagaren rätten
Försvararen (bevaka tilltalads 
intresse)

Figur 2.1 Rollfördelning vid en ackusatorisk process 

2.3.3.3 målsägandens roll
den ackusatoriska processen innebär i sig inget hinder mot att målsäganden 
ges en stark ställning. målsäganden kan mycket väl vara den som väcker talan 
och därmed är part i processen. däremot kan målsägandens ställning på olika 

152 Frändberg (2005) s. 253 f. angående rättsstatliga krav på att statens makt kontrolleras, 
”rättsstatens paradox”.
153 Frihetsberövande anses så ingripande att det alltid ska prövas av domstol utan dröjsmål, 
art. 5 p. 3 eKmr.
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sätt förändras om det är en åklagare som väcker talan, beroende på vilka 
konsekvenser det får för målsägandens möjligheter att ta del i och påverka 
processen. 

anne robberstad menar i sin avhandling om målsägandens ställning 
i norsk rätt att frågan om ackusatorisk eller inkvisitorisk process bör ses i 
nytt ljus. Hon vill istället använda beteckningarna partsprocess (alternativt 
tvekamp) och inkvisition och menar att detta begreppspar bättre motsvarar 
den ideologi som ligger bakom de två huvudsakliga processformerna i väster-
ländsk processrättsteori. I sin definition av de båda processformerna jämför 
hon med civilprocessen, som hon menar är urtypen för processen.154 Hon 
kommer fram till att frågan om processen ska ses som en partsprocess eller en 
inkvisition bör besvaras utifrån en undersökning av domarens och parternas 
inflytande över processen. Frågan om en åklagare uppträder i processen bör 
inte ha någon betydelse så länge även åklagaren är offentlig och därmed ska 
ta tillvara statens intresse. Som inkvisitorisk betecknar hon en process som 
karakteriseras av att parterna inte kan bestämma över utgången i målet, att 
ingen kan underkasta sig straff genom samtycke och att parterna inte råder 
över vilken bevisning som läggs fram.155 

efter en undersökning av den norska processen kommer hon fram till att 
den, utifrån dessa kriterier, är att beteckna som inkvisitorisk med enstaka 
inslag hämtade från partsprocessen. robber stad är medveten om att inkvisi-
torisk process för många medför negativa associationer.156 

Som jag uppfattar henne är poängen med robberstads analys att hon 
menar att föreställningen om rättegången som ett spel, en tvekamp, förhind-
rar att målsäganden ges en starkare ställning i norsk rätt – ”två mot en är 
fegt”.157 Om tvåpartsmodellen överges är det lättare att acceptera en tredje part 
i processen.158 

Niemi-Kiesiläinen föreslår istället att en ny processrättslig modell konstru-
eras – en som tar hänsyn till att flera personer kan ha intresse av processen. 

154 robberstad (1999) s. 111 f.
155 robberstad (1999) s. 128 f.
156 robberstad (1999) s. 114 f. och s. 146. Hon uppger att så var det även för henne själv, 
innan hon hade gjort sin egen undersökning.
157 robberstad (1999) s. 109. robberstad skriver själv ”to mot én er urettferdig”. Uttrycket 
”två mot en är fegt” har jag hämtat från lindblom, i hans artikel om robberstads bok, lind-
blom (2000) s. 211. Om hur synen på den ackusatoriska processen påverkar målsägandens 
ställning, se även träskman (1992) s. 391 ff. 
158 robberstad (1999) s. 109 och s. 149 f. Se även robberstad (2001) s. 190 ff. efter robber-
stads avhandling har målsäganden fått en starkare ställning i norsk rätt, se andenæs och 
myhrer (2009) s. 83 ff. 
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Hon pekar på att rättegången redan idag kan innebära att flera parter deltar i 
den, exempelvis vid kumulation av åtal mot flera personer. en ny processrätts-
lig modell skulle kunna få stöd av andra processrättsliga institutioner, exem-
pelvis tillämpningen av den kontradiktoriska principen, rätten till biträde 
eller processledningsprinciper.159

en sådan modell skulle kunna vara att istället för att uppfatta den acku-
satoriska processen som en ”kamp” mellan två parter, se den som en ”kamp” 
mellan två sidor eller två ytterligheter. de två sidorna, ytterligheterna, bestäms 
av den ram som dras upp för processen, helt enkelt vad det processas om. I 
processen kan i och för sig flera parter förekomma, som alla kan bidra till 
utredningen och argumentera inom den ramen, eller till och med utvidga 
ramen. Vilka som ska ha behörighet att uppträda som part kan bestämmas 
dels utifrån vem som har befogat intresse i saken, dels utifrån processekono-
miska skäl. 

Åklagarens befogenheter kan ha betydelse för målsägandens ställning på 
olika sätt. För det första är frågan i vilken utsträckning målsäganden kan ha 
inflytande över åklagarens beslut att över huvud taget inleda en utredning 
eller att väcka åtal. För det andra är frågan i vilken utsträckning åklagarens 
beslut påverkar målsägandens möjligheter, exempelvis vad beslut att inte åtala 
innebär för målsägandens möjligheter att väcka enskilt åtal eller väcka talan 
om ekonomisk kompensation eller andra anspråk. För det tredje är frågan, 
då åtal väcks, vilken möjlighet målsäganden har att medverka i processen 
och vilket ansvar åklagaren har för att målsägandens intressen tillvaratas i 
processen, exempelvis hur och av vem frågan om ekonomisk kompensation 
till målsäganden initieras. 

I en ackusatorisk process ankommer det på åklagaren att medverka till att 
realisera straffhotet genom att ta initiativ till att väcka åtal, utforma åtalet 
och lägga fram bevisningen. När det gäller enskilda och förfarandet beror 
åklagarens ansvar på i vilken utsträckning åklagaren är delaktig under själva 
brottsutredningen, vilka konsekvenser åklagarens beslut får för målsägan-
dens möjligheter och i vad mån åklagaren är skyldig att bevaka målsägandens 
intressen. I kapitel 3 kommer den svenska, den engelska och den norska 
processordningen att beskrivas för att åskådliggöra olika varianter.

159 Niemi-Kiesiläinen (2001) s. 224 ff. Niemi-Kiesiläinen menar att både tvekampsmodellen 
och inkvisitionsmodellen har begränsningar när rättegången gäller flera personer och hänsyn 
ska tas till deras behov av att bli hörda, se a.a. s. 226. 
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2.3.4 Principer för åklagaren
av betydelse för avhandlingens syfte är inte endast åklagarens uppgifter och 
befogenheter utan också vilka krav som ställs på åklagaren vid utövandet av 
dessa befogenheter. I en ackusatorisk process är åklagarens beslut i åtalsfrågor 
centrala för vilka fall som leder till domstolsprövning. Förutom rättsregler 
kan rättsliga principer, riktlinjer och etiska regler ha betydelse för åklagarens 
beslutsfattande. I Sverige finns det inga särskilda etiska regler för åklagare.160 

Här behandlas principer som är relevanta för den svenska åklagaren. Först 
behandlas objektivitetsprincipen och principen om likhet inför lagen. de 
principerna är relevanta vid all rättstillämpning, inte endast vid åklagarens 
beslutsfattande. Vid behandlingen av dem har jag därför beaktat även offent-
ligrättslig doktrin. därefter behandlas principer rörande åklagarens åtals-
plikt. 

2.3.4.1 Objektivitet och likhet inför lagen
av 1:9 rF följer att åklagaren (liksom alla förvaltningsmyndigheter och dom-
stolar) i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet 
och opartiskhet. I paragrafen uttrycks objektivitetsprincipen och principen 
om likhet inför lagen.161 

Idén att lika fall ska behandlas lika anses vara ett grundläggande krav på 
rättsordningen och den är flera hundra år gammal.162 den hänförs också till 
de värden som kännetecknar rättsstatsideologin.163 med principen avses att 
rätten ska tillämpas så att personer som befinner sig i lika situationer behand-
las lika.164 I doktrinen har diskuterats om det verkligen finns två situationer 
som helt överensstämmer med varandra. Snarare är det väsentligt lika eller 
jämförbara fall som ska behandlas lika.165 redan i och med att det finns 

160 Frågan om ”God åklagarsed” behandlades vid Nordiska Juristmötet år 1987, NJm I 
(1987) s. 57 ff. och NJm II (1987) s. 123 ff. FN har antagit icke bindande riktlinjer för åkla-
gare, Guidelines on the role of Prosecutors. adopted by the eigth United Nations Congress 
on the Prevention of Crime and the treatment of Offenders, 27 august to 7 September 1990. 
Frågan om etiska riktlinjer borde införas för åklagare berörs av Sandgren (2009-10) s. 763 ff.
161 Bull och Sterzel (2010) s. 58 ff.
162 Strömholm (1996) s. 299 och Påhlsson (2007) s. 14. I 1809 års rF framgick den av 16 §, 
malmgren m.fl. (1971) s. 25. Christensen menar att kravet finns i alla rättsordningar, efter-
som det följer av själva begreppet rättsordning, Christensen (2000) s. 36. Se även Peczenik 
(1995) s. 90.
163 Sundberg-Weitman (1981) s. 14, Peczenik (1995) s. 46, Frändberg (2005) s. 251 samt 
Bull och Sterzel (2010) s. 59 f.
164 Strömholm (1996) s. 300 och Frändberg (2005) s. 255.
165 Peczenik (1980) s. 178 och Påhlsson (2007) s. 13.
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rättsregler som har generell giltighet uppfylls principen av lagstiftaren. det 
följer av att det finns ett system med regler, som ska tillämpas i enskilda fall.166 
Principen ställer istället krav på rättstillämparen, som ska utgå från de kriterier 
som uppställs i rätten och tillämpa rätten konsekvent.167 Principen säger dock 
ingenting om vilka kriterier som är relevanta för att avgöra om två personer 
befinner sig i väsentligt lika situationer.168 

Principen om likhet inför lagen i den här betydelsen har i doktrinen be -
nämnts formell likhet.169 I principen anses numera också ingå ett krav på 
materiell likhet. med materiell likhet avses att rättens innehåll ska vara sådant 
att personer behandlas väsentligt lika. Ingen får särbehandlas eller diskrimine-
ras utan att det är etiskt motiverat.170 eftersom materiell likhet avser rättens 
utformning riktas det kravet i första hand mot lagstiftaren. det ställer dock 
även krav på rättstillämparen, som ska se till att rätten inte tolkas och tilläm-
pas på ett diskriminerande sätt.171 Frågan är då vad som ska anses likt och 
vilken olikbehandling som är etiskt godtagbar. Synen på vilka situationer som 
ska anses som lika respektive olika har varierat under olika tidsperioder.172 
För svensk rätts del finns vissa bestämmelser om förbud mot diskriminering 
i 2:12 och 2:13 rF samt i art. 14 eKmr. enligt rF:s bestämmelser får lagar 
och föreskrifter inte innebära att personer missgynnas på grund av exempelvis 
kön eller för att de tillhör en etnisk minoritet. till skillnad från 1:9 rF riktar 
sig dessa bestämmelser mot lagstiftaren.173 rättstillämparen anses dock ha ett 
ansvar för att rätten inte tolkas och tillämpas på ett diskriminerande sätt.174 

I offentligrättslig doktrin avses med objektivitetsprincipen att myndighe-
terna i sin verksamhet ska vara sakliga och opartiska. de får inte vägledas 
av andra intressen än dem de har till uppgift att tillgodose. Beslut får endast 

166 Peczenik (1995) s. 52, Strömholm (1996) s. 300 och Vahlne-Westerhäll (2007) s. 193.
167 lernestedt (2005) s. 24 och Påhlsson (2007) s. 14.
168 Strömberg och lundell (2008) s. 67.
169 Peczenik (1995) s. 46 och Vahlne-Westerhäll (2007) s. 193. Frändberg använder istället 
terminologin likhet inför respektive likhet i lagen, Frändberg (2005) s. 255 ff. 
170 Peczenik (1995) s. 53. Frändberg anger att diskriminering inte får vara ”otillbörlig”, 
Frändberg (2005) s. 256.
171 lernestedt (2005) s. 29 och s. 47 ff. samt Påhlsson (2007) s. 14.
172 Peczenik (1980) s. 180 ff. och lernestedt (2005) s. 28 ff. 
173 Bull och Sterzel (2010) s. 86 f. 
174 Jfr Holmberg och Stjernquist (1980) s. 132 f. Genom särskild diskrimineringslagstiftning 
gäller förbud mot diskriminering i arbetslivet och i utbildning, 2 kap. diskrimineringslagen 
(2008:567). I 2:17 den lagen finns en allmän bestämmelse för offentligt anställda som syftar 
till att förbjuda diskriminering genom den anställdes bemötande, uppträdande och språk-
bruk. Bestämmelsen är däremot inte avsedd att omfatta domar och beslut, prop. 2007/08:95 
s. 286 f. 
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grundas på omständigheter som är rättsligt relevanta enligt gällande författ-
ningar. Besluten får inte fattas på godtyckliga grunder eller i syfte att gynna 
eller missgynna vissa enskilda intressen.175 det har också anförts att skillnaden 
mellan saklig och opartisk ligger i beslutsfattandets inre och yttre sida. Kravet 
på saklighet riktar sig inåt, mot de omständigheter som beslutet grundas på. 
Kravet på opartiskhet riktar sig däremot mot det yttre, hur beslutsprocessen 
uppfattas utåt. det kravet är av betydelse för att ge legitimitet för makt-
utövningen och för att medborgarna ska ha förtroende för förvaltningen, 
bland annat är det ett skäl för att ha regler om jäv.176 Vissa menar att principen 
att lika fall ska behandlas lika ingår i objektivitetsprincipen – i att ett beslut 
fattas utifrån sakliga grunder ingår att likvärdiga fall behandlas lika.177 andra 
menar att principen om likhet därutöver innehåller ett krav på konsekvens. 
För de fall då lagstiftningen är öppen och flera beslutsalternativ i och för sig 
kan vara sakligt grundade, och därmed förenliga med objektivitetsprincipen, 
innebär principen om likhet att myndigheten måste vara konsekvent.178 I alla 
likvärdiga fall ska myndigheten välja samma beslutsalternativ. Inte heller av 
objektivitetsprincipen framgår vilka omständigheter som i ett enskilt fall är 
rättsligt relevanta. 

I offentligrättslig doktrin anges att i de fall då rättsreglerna är öppna får 
myndigheten hämta vägledning från författningen, i första hand från författ-
ningens bestämmelser om vilka ändamål eller intressen som bör främjas. Om 
det inte finns sådana bestämmelser bör myndigheten vägledas av de intres-
sen som den har att bevaka och som ligger till grund för hela författningen.179 
I doktrinen påpekas också att i det praktiska beslutsfattandet kompliceras 
bedömningen ofta av att myndigheten har flera ändamål att ta hänsyn till. 
det kan vara flera allmänna intressen, ett enskilt intresse mot ett allmänt 
intresse eller flera enskilda intressen som står mot varandra. de olika intres-
sena får då vägas mot varandra.180 

I processrättslig doktrin diskuteras frågan om åklagarens objektivitet ofta 
med utgångspunkt i 23:4 rB.181 av paragrafen framgår att vid förunder-

175 Helmius (2000) s. 67 ff. samt Strömberg och lundell (2008) s. 66.
176 Bull (2005) s. 77 f. För åklagare gäller samma jävsregler som för domare, 7:6 rB jfr med 
4:13 rB. 
177 Holmberg och Stjernquist (1980) s. 46 och s. 57. 
178 marcusson (1989) s. 401 f., Bull (2005) s. 76, Påhlsson (2007) s. 41 samt Strömberg och 
lundell (2008) s. 66 f.
179 Sterzel (1998) s. 62, Helmius (2000) s. 68 samt Strömberg och lundell (2008) s. 62. 
180 Strömberg och lundell (2008) s. 63.
181 diesen (1994) s. 65 ff., Jacobsson (1996) s. 61 f., lindberg (1997) s. 202 ff., ekelöf m.fl. I 
(2002) s. 73 f. och Heuman l. (2004-05) s. 57 f.
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sökningen ska inte endast beaktas omständigheter som talar mot den miss-
tänkte, även omständigheter som talar för och bevis som är till fördel för den 
misstänkte ska tas tillvara. Bestämmelsen anger vilket ansvar åklagaren (och 
polisen) har under förundersökningen för utredningens omfattning. enligt 
förarbetena var det ett allmänt intresse både att den som hade begått brott 
fälldes för det och att den som var oskyldig inte dömdes för brottet.182 Vid 
arbetet med rB övervägdes om det borde införas ett system med särskilda 
undersökningsdomare, enligt fransk modell, men det ansågs mest ändamåls-
enligt att polis och åklagare ansvarade för förundersökningen. det skulle då 
vara deras ansvar att tillgodose båda dessa allmänna intressen.183 

enligt sin ordalydelse gäller 23:4 rB bedrivande av förundersökning. I 
doktrinen har diskuterats i vilken utsträckning åklagaren är skyldig att verka 
till den tilltalades förmån även efter att åtal är väckt eller om åklagarens för-
ändrade roll då innebär att objektivitetskravet förändras.184 Förutom kravet 
i 23:4 rB har i doktrinen anförts att det av andra bestämmelser följer att 
åklagaren har ett ansvar att verka för den tilltalade när det behövs.185 det har 
också anförts att åklagaren i all sin verksamhet företräder båda de allmänna 
intressena att skyldiga fälls och oskyldiga frias.186 diskussionen har rört åkla-
garens ansvar för vilket processmaterial som slutligen läggs fram inför rätten,  
dvs. vilka omständigheter och vilken bevisning som läggs fram och vilka frå-
gor som bör ställas, men även hur åklagaren bör uttrycka sig vid sakfram-
ställningen och pläderingen.187 Vidare har åklagarens fortsatta ansvar för att 
förundersökningen vid behov återupptas och kompletteras diskuterats.188 det 
har påpekats att det ställs nästan orimliga krav på åklagaren, frågan är om det 
ens är möjligt att klara av den dubbelroll åklagaren har.189 

182 SOU 1938:44 s. 286. 
183 SOU 1926:32 s. 62 f. och SOU 1938:44 s. 286.
184 Heuman, m. (1952) s. 126 ff., diesen (1994) s. 65 f., Jacobsson (1996) s. 61 f., ekelöf 
m.fl. I (2002) s. 73 f., Heuman, l. (2004–05) s. 57 f. och ekelöf m.fl. V (2011) s. 199 f. 
regeringen har tillsatt en utredning, som bl.a. ska behandla denna fråga, dir. 2009:35 s. 6 f. 
och dir. 2010:94.
185 ekelöf m.fl. I (2002) s. 73 f. Åklagaren kan lägga ned åtalet även under pågående huvud-
förhandling och åklagaren kan överklaga och ansöka om resning till förmån för den tilltalade, 
20:9 respektive 20:2 st. 3 rB, SOU 1938:44 s. 576 och NKrB s. 58:42.
186 lindell m.fl. (2005) s. 175 f. samt NKrB s. 7:19. Se JO 2007/08 s. 87 angående åkla-
garens skyldighet att redovisa utredningsmaterial samt fråga om att återuppta förundersök-
ningen efter att åtal är väckt.
187 Gärde m.fl. (1949) s. 681, Heuman, m. (1952) s. 126 ff., Jacobsson (1989) s. 59, diesen 
(1994) s. 65 f., ekelöf m.fl. I (2002) s. 74 och ekelöf m.fl. V (2011) s. 205. 
188 Jacobsson (1989) s. 58.
189 Jacobsson (1989) s. 59 och diesen (1994) s. 65 f. 
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Frågan om åklagarens objektivitetsplikt har också diskuterats utifrån åkla-
garens relation till andra aktörer i processen (den misstänkte/tilltalade, måls-
äganden, polisen, rätten, försvararen osv.). dessa diskussioner har bland annat 
rört vilket förhållningssätt åklagaren bör ha, vilka kontakter som är lämpliga 
och i vilken form dessa bör ske, vilket bemötande åklagaren bör ha och hur 
åklagaren bör uppträda.190 diskussionen har rört om det finns en risk för att 
åklagaren inte längre ska klara av att vara objektiv i sitt beslutsfattande eller 
om det kan upplevas som att åklagaren inte är det, dvs. den diskussionen har 
rört det som i offentligrättslig doktrin kallats den yttre sidan av objektivitets-
kravet. det har även påpekats att enskilda kan ha krav och förväntningar på 
åklagaren, som åklagaren har att hantera.191 

För åklagaren är det en mängd uppgifter som kan aktualiseras i straffpro-
cessen. I vissa fall är det endast en person som är misstänkt för ett lindrigt, 
okomplicerat brott och utredningen är mycket enkel. andra fall rör flera miss-
tänkta personer, där brotten är komplicerade och utredningen kan bli mycket 
omfattande. det varierar också mellan vilka övriga aktörer som är involverade. 
I många mål kan en offentlig försvarare förordnas för den misstänkte, i andra 
inte. I en del mål kan ett målsägandebiträde förordnas för målsäganden, i 
andra inte. Under både förundersökningen, vid åtalsbeslutet och processen 
i domstol, har åklagaren att ta ställning till vitt skilda frågor. Ibland är åkla-
garen beslutsfattare och ibland uppträder åklagaren som part. Frågan kan 
exempelvis röra åklagarens ansvar för utredningen (under förunder sökningen 
eller vid överväganden av vilken bevisning som bör åberopas) eller det kan 
handla om beslut i åtalsfrågan. av objektivitetsprincipen följer att åklagaren, 
liksom vid annan myndighetsverksamhet, ska vara saklig och opartisk i de 
uppgifter åklagaren utför. 

enligt min uppfattning behöver den närmare diskussionen om åklagarens 
objektivitet och vad det innebär att åklagaren ska vara objektiv ske utifrån 
den situation som är aktuell, dvs. vilket skede under processen som avses, 
vilken uppgift åklagaren utför och vilka andra aktörer som typiskt sett är 
inblandade.192 Under förundersökningen och vid åtalsbeslutet har åklagaren 

190 Heuman, m. (1952) s. 127 ff. och lindberg (1997) s. 203 ff. 
191 SOU 2007:6 s. 197 ff. och Granström m.fl. (2008-09) s. 296 ff. att många åklagare 
själva uppfattade kravet på objektivitet som ett hinder mot att mer aktivt hjälpa och stöd-
ja målsäganden i mål om sexualbrott var ett av skälen till att målsägande biträde infördes, 
SOU 1986:49 s. 89 f.
192 lars Heuman drar slutsatsen att åklagarens objektivitetsplikt är relativ, när hänsyn tas 
till andra principer för förfarandet, Heuman, l. (2004-05) s. 60. Jacobsson menar att rB:s 
regler är uppbyggda som spelregler i en sammandrabbning mellan två aktörer. Hon hänvisar 
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en skyldighet att ta hänsyn till alla omständigheter och bevis, både de som 
talar för och de som talar mot den misstänkte. Åklagaren har också ett ansvar 
för att utredningen är tillräckligt omfattande och har nått en acceptabel nivå. 
det följer av 23:4 rB och 1:9 rF i förening med att i dessa situationer vilar 
i princip allt ansvar på åklagaren.193

När det gäller det område avhandlingen behandlar, åklagarens beslut i frå-
gor om vilka brottsmisstankar som kommer att utredas, åtalas och slutligen 
prövas av domstol vid en huvudförhandling, innebär objektivitetsprincipen 
ett krav på att åklagarens beslut fattas opartiskt och utifrån sakliga grunder. 
att beslut fattas utifrån sakliga grunder innebär att åklagaren ska utgå från de 
kriterier som uppställs i den rättsliga regleringen. det innebär exempelvis att 
åklagaren inte får använda sig av en nedläggningsgrund om förutsättningarna 
för det inte är uppfyllda. 

Vilka regler som är aktuella och hur öppna/vaga de är återkommer jag till 
i kapitel 4–5. redan nu kan dock sägas att samtliga dessa regler lämnar ett 
relativt stort utrymme till åklagaren och att det utrymmet har ökat över tid. 
av principen om formell likhet inför lagen följer ett krav på att besluten är 
konsekventa. det innebär en strävan mot att alla åklagare ska fatta lika beslut 
i jämförbara fall. av principen om materiell likhet följer ett krav på att vissa 
grupper inte diskrimineras, exempelvis om brott utreds och åtalas då den 
misstänkte tillhör en viss etnicitet, medan brott i jämförbara fall med andra 
misstänkta inte gör det.194

För enskilda innebär principerna att en misstänkt eller en målsägande har 
ett berättigat krav på att beslut fattas opartiskt och utifrån sakliga grunder, 
att de behandlas lika som andra misstänkta respektive målsägande som är i 
jämförbara situationer samt att de vid beslutsfattandet inte särbehandlas på 
ett sätt som innebär en otillåten diskriminering.

till att reglerna om favor defensionis, som syftar till att den tilltalade ska bli en likvärdig part, 
inte skulle ha behövts om åklagaren också hade ansvar för att objektivt ta tillvara den tilltala-
des intressen, Jacobsson (1996) s. 61. Se även ekelöf (1953) s. 27 f. och diesen (2002-03) 
s. 214 ff. 
193 Jacobsson har beskrivit åklagarens roller som utredare och domare under förundersökning-
en och utredare och part under huvudförhandlingen. I en artikel i slutet av 1980-talet ifråga-
satte hon om åklagarna verkligen är medvetna om att de samtidigt har dessa dubbelroller och 
kritiserade det sätt på vilket den svenska processen är uppbyggd, Jacobsson (1989) s. 59 f. 
194 För en sådan undersökning och diskussion, se diesen (2005) s. 183 ff., lindholm (2005) 
s. 393 ff. och Pettersson (2005) s. 133 ff. 
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2.3.4.2 Åtalsplikt
I doktrinen har frågan i vilken utsträckning åklagaren är eller bör vara skyldig 
att åtala för ett brott diskuterats utifrån två principer, legalitetsprincipen och 
opportunitetsprincipen. med legalitetsprincipen avses att åklagaren är skyldig 
att åtala alla brott där åklagaren har åtalsrätt, medan opportunitetsprincipen 
innebär att åklagaren ska avgöra åtalsfrågan först efter en prövning av om åtal 
i det enskilda fallet är i det allmännas intresse.195 I svensk doktrin har dessa 
principer kommit att kallas principerna om absolut respektive relativ åtals-
plikt.196 I andra nordiska länder används fortfarande beteckningarna legali-
tets- respektive opportunitetsprincipen.197 ekelöf föredrog att använda fakul-
tativt respektive obligatoriskt åtal.198 I avhandlingen använder jag absolut 
respektive relativ åtalsplikt. 

den relativa åtalsplikten utvecklades efter det att den straffrättsliga lega-
litetsprincipen, att inget brott och inget straff fick utdömas utan stöd i lag, 
hade börjat tillämpas. de straffbara handlingarna och det straff som skulle 
följa på dem skulle fixeras i lag. till en början var lagstiftningstekniken inte så 
utvecklad. Brottsbeskrivningarna var mycket vida och de föreskrivna straffen 
var stränga. det medförde att vissa beteenden som inte alls var avsedda att 
vara straffbara ändå kunde vara täckta av lagens vida brottsbeskrivningar.199

I mitten av 1800-talet väcktes idén att åklagaren skulle kunna låta bli att 
åtala i de fall då det ur det allmännas synpunkt var olämpligt med ett åtal, en 
relativ åtalsplikt. avsikten var inte att åklagaren skulle avgöra åtalsfrågan helt 
fritt. Åklagaren skulle kunna avstå från åtal med hänsyn till sociala och indi-
viduella faktorer, även om det inte uttryckligen angavs i lagen vilka faktorer 
som skulle beaktas.200 diskussionen om de båda principerna var särskilt livlig i 
tysk doktrin och vid tyska lagstiftningsreformer.201 de kom även att diskute-
ras vid internationella kongresser.202 

195 Hedenskog (1896) s. 115 f., Heuman, m. (1948) s. 321 och elwing (1960) s. 22 f.
196 Beteckningen opportunitetsprincipen kritiserades då ordet ”opportunt” ansågs missvis-
ande, eftersom åklagaren även vid denna princip var tvungen att följa lagen och fatta beslut 
utifrån vissa faktorer. det var inte frågan om att fatta beslut helt fritt. Istället föreslogs beteck-
ningarna absolut respektive relativ åtalsplikt, se elwing (1960) s. 25 f. och Olivecrona (1968) 
s. 44. 
197 Smith m.fl. (2008) s. 172, andenæs och myhrer (2009) s. 364 samt Frände (2009) s. 162 f.
198 ekelöf (1956) s. 153 f. och s. 269 samt ekelöf m.fl. V (2011) s. 154. den terminologin 
används också av Fitger, NKrB s. 20:11. 
199 engströmer (1925) s. 264 f., dillén (1947) s. 90 f. och elwing (1960) s. 25. 
200 engströmer (1925) s. 265 f. och elwing (1960) s. 25 ff. 
201 Hedenskog (1896) s. 119 och Heuman, m. (1948) s. 321 f.
202 Principerna diskuterades bl.a. vid Nordiska juristmötet i Helsingfors år 1925, SvJt 
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Förespråkare för en relativ åtalsplikt menade att straffet var ett medel att 
bekämpa brottsligheten, men att det även fanns andra sätt. Ibland kunde 
andra, utomrättsliga, intressen stå emot intresset att straffhotet realiserades i 
det enskilda fallet. Som representant för den offentliga förvaltningen måste 
åklagaren ha befogenhet att väga dessa intressen mot varandra.203 det var 
endast åklagaren som kunde göra den intresseavvägningen, eftersom de fak-
torer som kunde beaktas inte skulle uttryckas i lag. domarna var bundna 
av lagen och kunde endast beakta rättsliga hänsyn. det uttrycktes så att vid 
domstolens ”tröskel måste opportuniteten stanna”.204 mot detta invändes att 
det inte var självklart att åklagaren representerade alla förvaltningens intres-
sen. Åklagaren kunde lika väl ha fått den särskilda uppgiften att i samverkan 
med domaren verka för straffhotets realiserande.205

en ytterligare aspekt som diskuterades var åklagarens konstitutionella ställ-
ning. I vissa rättssystem var åklagaren underordnad justitieministern och skyl-
dig att rätta sig efter dennes befallningar. ett sådant system var inte förenligt 
med en absolut åtalsplikt. argumenten häremot var att i sådana fall var det 
justitieministern som var ansvarig för att åtalsplikten efterlevdes.206 en annan 
aspekt som framfördes var att rättsordningens nytta av att strafflagen användes 
kunde stå i bristande proportion till de uppoffringar som var förenade med 
en lagföring.207

Som stöd för den relativa åtalsplikten har också anförts att obetydliga brott 
inte ska behöva bestraffas och att ett åtal kan strida mot ”billigheten”, dvs. 
vara oskäligt.208 Sedan gammalt hade principen ”minima non curat prætor” 
funnits.209 Satsen kommer från den romerska rätten. med den avses att rätten 
eller åklagaren inte ska behöva befatta sig med alltför obetydliga småsaker.210 
det kunde dock finnas även andra fall där ett åtal stred mot billigheten, eller 
helt enkelt var stötande. den relativa åtalsplikten syftade därmed primärt till 
att undvika att straff utdömdes för i och för sig straffbelagda beteenden, inte 

(1925) s. 372 ff.
203 Hedenskog (1896) s. 121, engströmer (1925) s. 267 och elwing (1960) s. 30. enligt 
Hedenskog var österrikaren Julius Glaser den som först namngav opportunitetsprincipen. 
Glaser var först professor vid universitetet i Wien, blev sedan justitieminister och slutligen 
chef för åklagarväsendet, a.a. s. 119.
204 Hedenskog (1896) s. 122.
205 Hedenskog (1896) s. 123.
206 Hedenskog (1896) s. 123 f.
207 Hedenskog (1896) s. 121 och elwing (1960) s. 30.
208 engströmer (1925) s. 267.
209 dillén (1947) s. 90. 
210 Hedenskog (1896) s. 117.
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att undvika ett åtal. därför anfördes att den egentligen var en straffrättslig och 
inte en processrättslig princip.211

med en absolut åtalsplikt däremot värnas principen om allas likhet inför 
lagen och den syftar till att uppnå att lika fall ska behandlas lika, att motverka 
risken för godtycke och att åklagaren utsätts för påtryckningar.212 tidigare 
hade som skäl för en absolut åtalsplikt åberopats syftet med straffet. med äldre 
tiders absoluta straffteorier, där straffet uppfattades som en sedlig, religiös eller 
logisk följd av brottet, ett givet etiskt krav, fanns inget utrymme för en relativ 
åtalsplikt. När relativa straffteorier utvecklades fanns inte längre detta stöd. 
Istället motiverades den absoluta åtalsplikten med att binda åklagaren och för-
hindra godtyckliga beslut.213 Senare har även allmänpreventionen åberopats, 
att det hot om straff som en kriminalisering innebär också måste realiseras.214 
Som argument för en absolut åtalsplikt har också anförts att åklagarens pröv-
ning görs utifrån ett skriftligt material. Underlaget är därmed inte lika tillför-
litligt som det underlag domstolen har vid en brottmålsrättegång. Vidare är 
åklagarens beslut, som fattas på ett tjänsterum, inte öppet för insyn så som 
domstolens avgörande är, där domen träffas efter en offentlig rättegång. en 
absolut åtalsplikt har därför setts som en starkare garanti för en objektiv och 
tillförlitlig rättskipning.215

den danska forskaren Birgit Feldtmann har jämfört åklagarens roll i det 
danska och i det tyska rättssystemet med avseende på åtalsplikten. det danska 
systemet anses vanligen bygga på principen om relativ åtalsplikt, medan det 
tyska systemet brukar anges som exempel på ett system som bygger på prin-
cipen om absolut åtalsplikt. Feldtmann har undersökt hur de båda systemen 
i realiteten skiljer sig åt. Hennes slutsats är att inget av systemen represente-
rar en renodlad modell av principerna. I båda systemen finns möjlighet för 
åklagarna att avstå från lagföring. däremot finns det skillnader i den rätts-
liga konstruktionen av normerna och i vilken utsträckning åklagarna själva 
utvecklar olika alternativ.216 

Båda principerna är ytterligheter, där den absoluta åtalsplikten bygger på 
ett idealtillstånd. den utgår från att allt ska hanteras i ett öppet domstolsför-
farande och förutsätter att det finns tillräckliga resurser för det. Straffrättsfors-

211 engströmer (1925) s. 266 f. och elwing (1960) s. 31.
212 Hedenskog (1896) s. 131 ff., Heuman, m. (1948) s. 325 och elwing (1960) s. 31.
213 Hedenskog (1896) s. 119 f.
214 Heuman, m. (1948) s. 325 f.
215 engströmer (1925) s. 269.
216 Feldtmann I (2002) s. 36 ff. och Feldtmann II (2002) s. 159 ff.
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karen Claes lernestedt menar att den principen är mest rättvis. – ”det rättvisa 
i att någon åker fast och straffas är dels att den begått ett brott, dels att också 
alla andra som begår samma brott åker fast och straffas, eller, eftersom detta 
är ett ouppnåeligt mål, i vart fall alla de som åker fast straffas.”217 ett annat 
sätt att uppfatta den absoluta åtalsplikten är tysk doktrin, där den ses som en 
författningsrättslig princip, inte som en straff- eller processrättslig. Principen 
ses som en garanti för rättsstaten.218 

Numera bygger de flesta processordningarna i realiteten på en blandning av 
de båda principerna.219 I kapitel 3 återkommer jag till principernas tillämp-
ning i norsk och engelsk rätt, som båda bygger på en relativ åtalsplikt. I kapi-
tel 4 behandlas utvecklingen av den svenska processen, där lagstiftaren vid 
både rB:s tillkomst och senare lagstiftningsreformer har utgått från att rB 
bygger på en absolut åtalsplikt.

2.3.5 Straffprocessens ledstjärnor
det som brukar kallas processuella ledstjärnor avser allmänna krav på en 
ändamålsenlig process, men anger inte målet med processen i sig. ledstjär-
norna är något att sträva efter, men det är inte ett självändamål att uppnå 
dem.220 de tre klassiska ledstjärnorna är att processen ska vara säker, snabb och 
billig.221 Vid tillkomsten av rB utgick Processkommissionen från att dessa tre 
är de allmänna krav som bör ställas på en god processordning.222

med säkerhet avses att avgörandet ska vara materiellt riktigt.223 det inne-
bär att i så stor utsträckning som möjligt ska de faktiska omständigheterna 
klarläggas och bedömas på ett korrekt sätt.224 av betydelse för att domsto-
len ska nå ett materiellt riktigt resultat har ansetts vara a) omfattningen av 
den utredning som läggs fram för domstolen, b) hur utredningen läggs fram 

217 lernestedt (2005) s. 119. lernestedt utgår i sin diskussion från alla som begått ”samma 
brott”. en relativ åtalsplikt kan i och för sig leva upp till rättvisan att alla som begår liknande 
brott åtalas respektive inte åtalas för det. en förutsättning är dock att alla åklagare i praktiken 
tillämpar principen på samma sätt i liknande fall. 
218 Feldtmann II (2002) s. 160.
219 Fionda (1995) s. 9 f. och träskman (2009) s. 127.
220 lindblom (2000) s. 261 f. och Bylander (2006) s. 331 f.
221 Kallenberg I (1927) s. 1, lindblom (2000) s. 261, Nylund (2006) s. 121 och Bylander 
(2006) s. 331. I finsk doktrin har tirkkonen istället hänfört dessa tre krav till ändamålsenlig-
het, som en högsta princip för processrätten, tirkkonen (1966) s. 26. 
222 SOU 1926:31 s. 17. Se även departementschefens uttalanden i prop. 1931:80 s. 82 f. 
223 Kallenberg I (1927) s. 2, Nylund (2006) s. 125, Bylander (2006) s. 333 f. och Hov I 
(2010) s. 138 f.
224 andenæs och myhrer (2009) s. 2.
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för domstolen, c) hur domstolen bedömer fakta och d) hur domstolen avgör 
rättsfrågorna.225

den uppdelningen utgår från faktorer som har identifierats vid en diskus-
sion om kraven på civilprocessen. I den diskussionen har angetts tre faktorer, 
där faktorerna i a) och b) ovan har behandlats som en gemensam faktor.226 Jag 
har delat upp faktorerna ytterligare. Jag menar att för straffprocessens del är 
det en poäng att dela upp faktorerna ytterligare, eftersom det allmänna har ett 
större ansvar för utredningen än vad som vanligtvis är fallet i civilprocessen. 

När det gäller utredningen är regleringen av frågor om bevis av betydelse; 
vilka bevis som får läggas fram, hur de läggs fram och hur bevisen värderas, 
men även vem som ansvarar för att säkra och lägga fram bevisningen och av 
vem den granskas, dvs. rollfördelningen. av betydelse för ledstjärnan säkerhet 
är dock inte endast omfattningen av utredningen och hur den presenteras 
utan också vem som bedömer fakta och avgör rättsfrågor samt kompetensen 
hos bedömaren. I straffprocessen behöver det inte vara domstolen som gör 
bedömningen. Om strafföreläggande används är det åklagaren som bedömer 
utredningen och avgör rättsfrågorna.

det andra kravet på en ändamålsenlig process är att den ska vara snabb. 
enskilda individer, som är inblandade i en process, ska inte behöva vänta 
längre än nödvändigt. det gäller särskilt den som är misstänkt eller har åtalats 
för brottet. den som är oskyldig ska snabbt bli frikänd eller helst avföras från 
utredningen i ett tidigt skede.227 Om den misstänkte är frihetsberövad, men 
även vid annan tvångsmedelsanvändning, bör utredningen och den slutliga 
prövningen ske snabbt. eftersom användning av tvångsmedel är ett ingrepp 
i enskildas grundläggande fri- och rättigheter som bygger på ett provisoriskt 
ställningstagande till skuldfrågan, bör de användas så kort tid som möjligt. 
att processen är snabb är ett intresse även för andra än misstänkta, särskilt för 
målsäganden men även andra berörda, exempelvis vittnen och anhöriga.228 

När det gäller kvaliteten på utredningen, anses den bli säkrare om bevis-
upptagningen sker kort tid efter händelsen, medan vittnena kommer ihåg vad 
som har hänt.229 ett snabbt förfarande innebär då också att avgörandet blir säk-
rare. När det gäller själva påföljden bör den följa så snart som möjligt på brot-

225 Kallenberg I (1927) s. 3 f.
226 Kallenberg utgick således från tre faktorer, a–b (som en faktor), c och d, Kallenberg I 
(1927) s. 3 f.
227 andenæs och myhrer (2009) s. 2 samt prop. 1931:80 s. 83.
228 Bylander (2006) s. 354.
229 Stöd för det finns i beteendevetenskaplig forskning, Schelin (2007) s. 245 med hänvis-
ningar.
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tet.230 det anses viktigt för att påföljden ska fylla både den allmänpreventiva 
och den individualpreventiva funktionen.231 att processen är snabb är också 
ett krav som ingår i eKmr:s krav på en rättvis rättegång; rättegången ska hål-
las inom skälig tid.232 Snabbhetskravet gäller både för förfarandet i domstol 
och för utredningsförfarandet hos polis och åklagare. I 23:4 rB finns kravet 
uttryckligen föreskrivet för förundersökningsskedet.233

det tredje kravet är att processen ska vara billig. Vid rB:s tillkomst var det 
kostnaden för parterna som avsågs. det skulle inte vara för dyrt att pro cessa.234 
de statsfinansiella aspekterna ansågs då ligga utanför det processrättsliga 
området.235 därmed behövde hänsyn inte tas till dem vid utformandet av pro-
cessen. Vid flera senare reformer har hänsyn tagits till det allmännas kostnader 
och i kravet på billighet har ansetts ingå även det allmännas kostnader.236 

eric Bylander, som behandlar ledstjärnorna i sin avhandling om muntlig-
hetsprincipen, anger att effektivitet närmast kan betraktas som en lagstadgad 
ledstjärna sedan år 1997.237 Han kritiserar förarbeten där kraven på snabbhet 
och billighet sammanförs som krav på effektivitet och menar att det är ett 
värde att behålla de klassiska ledstjärnorna så det är möjligt att öppet vikta 
dem mot varandra.238 ”dessutom kan en kombination av, de inbördes mot-
stridiga, billighet och snabbhet komma att ställas mot ett överlastat rätts-
säkerhetsbegrepp […] Navigation med ledning av så dimhöljda processuella 
ledstjärnor utvecklas lätt till ett vådligt äventyr på villovattenvägar.”239 

230 SOU 1926:31 s. 17.
231 andenæs och myhrer (2009) s. 2 samt Hov I (2010) s. 139 f. Bylander påpekar att det 
är omstritt hur effektiv påföljden är för att bidra till att bekämpa brott, men att det inte är 
lika omstritt att påföljden ska komma snabbt för att ha eventuella effekter, Bylander (2006) 
s. 356. 
232 art. 6 p. 1 eKmr, se även art. 5 p. 3 eKmr angående krav på prövning av domare 
och rättegång inom skälig tid vid frihetsberövande. ang. kravet i art. 6, se trechsel (2005) 
s. 134 ff., danelius (2007) s. 262 ff. och emmerson m.fl. (2007) s. 494 f. 
233 Se om detta krav, Bring och diesen (2009) s. 67 f. I NJa 2005 s. 462 tilldömdes en person 
skadestånd p.g.a. att brottsmisstankarna inte prövats inom skälig tid.
234 SOU 1926:31 s. 17 och prop. 1931:80 s. 83.
235 Kallenberg I (1927) s. 2.
236 Bylander (2006) s. 369 ff. 
237 Bylander (2006) s. 366. Bylander pekar på 1 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten, där 
det anges att i statens verksamhet, bl.a. domstolarna och förvaltningsmyndigheterna, ska hög 
effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas. Han pekar också på verksamhetsmål som 
uppställs i regeringens regleringsbrev för domstolsväsendet. motsvarande styrmedel finns 
även för andra aktörer inom rättsväsendet, såsom polis- och åklagarväsendet. 
238 Bylander (2006) s. 367 ff.
239 Bylander (2006) s. 369.
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Precis som Bylander har jag använt mig av de klassiska ledstjärnorna, för 
att kunna undersöka hur lagstiftaren har viktat dem mot varandra vid för-
ändringar av lagstiftningen. Jag har dessutom valt att beteckna strävan att 
minimera det allmännas kostnader som en egen ledstjärna, ett krav på att 
processen är kostnadseffektiv. då är det möjligt att avgöra om hänsyn tagits 
till enskildas eller till det allmännas kostnader.240 Jag använder mig således av 
ledstjärnorna säker, snabb, billig och kostnadseffektiv. 

Vidare har jag lagt till en femte ledstjärna, som blivit ett allt tydligare krav 
under senare tid. Processen ska inte endast vara säker, den ska även upplevas 
som säker, både av inblandade parter och av allmänheten. denna ledstjärna 
kallar jag förtroende.241 att domstolarna och övriga aktörer bör ha allmänhetens 
förtroende var något som ansågs självklart redan vid tillkomsten av rB. det 
ansågs kunna tillgodoses genom att förhandlingen var offentlig och genom att 
lekmän deltog i dömandet.242 Under senare tid har alltmer uppmärksamhet 
riktats mot att även de som är inblandade i en process ska ha förtroende för 
rättsväsendet.243 Uppmärksamheten har då kommit att riktas även mot hur 
domare och andra aktörer inom rättsväsendet kommunicerar med, uppträder 
mot och bemöter enskilda.244 

I konkreta fall anses det viktigt att enskilda har förtroende för rättsväsendet 
så att de känner trygghet och vill medverka i processen. det bidrar till att 
förfarandet kan genomföras snabbt, utan inställda rättegångar, och till ett säk-
rare avgörande eftersom utredningen blir bättre.245 Värdet av att enskilda kan 
delta i och påverka förfaranden som rör dem själva har också lyfts fram som 
ett demokratiskt och upplevelsemässigt behov.246 det har också framhållits att 
det är viktigt att allmänheten har ett högt förtroende, både för rättsväsendets 
legitimitet och för att det ska fungera effektivt.247

240 lars Heuman anger som allmänna krav på processen att den ska vara ”billig, enkel, effek-
tiv och rättssäker”, Heuman, l. (2004-05) s. 43. 
241 I norsk doktrin anges tillit som ett av de grundläggande kraven på en god processordning, 
andenæs och myhrer (2009) s. 1 samt Hov I (2010) s. 138. Även Nylund behandlar för civil-
processens del en ledstjärna angående upplevd rättvisa, som hon kallar tillförlitlighet, Nylund 
(2006) s. 121 och s. 127 ff. 
242 SOU 1926:31 s. 85, SOU 1926:32 s. 23. och prop. 1931:80 s. 83.
243 Förtroendeutredningen har lämnat förslag på hur förtroendet för domstolarna ska kunna 
ökas både hos allmänheten och hos enskilda, SOU 2008:106. 
244 SOU 2008:106 s. 117 ff. Utredningen beskrivs kortfattat av Heuman, S. (2009) s. 48 ff. 
samt kommenteras av engström (2009) s. 377 ff. och Burman (2009) s. 774 ff. angående 
åklagaren och bemötande, se Granström m.fl. (2008-09) s. 296 ff.
245 Heuman, S. (2009) s. 48 och s. 55 f.
246 diesen (2001-02) s. 28 ff. 
247 SOU 2008:106 s. 44 ff.
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Inför arbetet med rB utvärderades det dåtida rättegångsförfarandet utifrån 
de tre ledstjärnorna säker, snabb och billig. Processkommissionen fann att den 
största bristen var långsamheten. att bedöma säkerheten ansåg kommissionen 
vara svårare, men fann att det fanns brister rörande både organisationen och 
själva förfarandet, som troligen ledde till att domstolarna dömde på bristande 
material. däremot kunde processen inte anses för dyr för parterna.248 

av de tre ledstjärnorna ansågs säkerhet vara den viktigaste. Särskilt för 
straffprocessen ansågs det viktigt att avgörandet var säkert; domen i brottmål 
skulle vara materiellt riktig.249 det bästa sättet att nå detta, och samtidigt till-
godose övriga ledstjärnor, ansågs vara att förfarandet byggde på en muntlig, 
i tid koncentrerad huvudförhandling, där bevisningen lades fram omedelbart 
inför rätten. Processen skulle bygga på fri bevisföring och fri bevisvärdering; att 
parterna i princip var fria att lägga fram den bevisning de önskade och  rätten 
var fri att värdera bevisningen utan att värdet på ett visst bevis var reglerat i 
lag.250 Vidare skulle rB bygga på en i grunden ackusatorisk process.251 

På den grunden byggdes rB och den grunden kvarstår fortfarande som 
modell för rB. med tiden har alternativa förfaranden tillkommit. redan 
vid rB:s tillkomst gavs åklagarna möjlighet att utfärda strafföreläggande, även 
om det var i begränsad omfattning. Under senare år har även möjlighet till ett 
skriftligt förfarande i domstol införts. I kapitel 5 återkommer jag till åklagarens 
möjligheter att utöva inflytande över om grundmodellen ska användas eller 
om avsteg från den ska göras. I Packers brottsbekämpningsmodell sätts kra-
ven på snabbhet och kostnadseffektivitet högt, medan rättssäkerhets modellen 
premierar säkerheten hos de fällande domarna. I kapitel 5 analyserar jag hur 
olika ledstjärnor har vägts mot varandra och ansetts bäst kunna tillgodoses 
vid de lagstiftningsreformer som behandlas i avhandlingen.

248 SOU 1926:31 s. 17. Även vissa remissinstanser utgick från dessa tre krav, när de bedömde 
bristerna i det dåvarande rättegångsväsendet, t.ex. Föreningen Sveriges stadsdomare och Sve-
riges advokatsamfund, SOU 1927:15 s. 256 f. och s. 278 ff. Se även Kallenberg II (1927) 
s. 249 ff.
249 SOU 1926:32 s. 4 f. och prop. 1931:80 s. 83.
250 SOU 1926:31 s. 28 f., SOU 1926:32 s. 20 och SOU 1938:44 s. 22 ff.
251 SOU 1926:32 s. 15 och prop. 1931:80 s. 107 f.
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3 Åklagaren i svensk, engelsk  
och norsk process

3.1 Inledning
detta kapitel innehåller dels en beskrivning av framväxten av allmänna åkla-
gare och ett allmänt åklagarväsende i Sverige, dels en beskrivning av åklagarna 
i svensk, engelsk (dvs. england och Wales) och norsk process. I Sverige har 
förändringar av åklagarnas rättsliga befogenheter haft ett tydligt samband 
med utvecklingen av ett allmänt åklagarväsende och kompetensen hos åkla-
garna. Beskrivningen av det svenska åklagarväsendets framväxt, som inleder 
kapitlet, utgör därför en bakgrund även till kapitel 4 och 5. därför är den 
också mer omfattande än beskrivningen av de allmänna åklagarväsendena i 
england och Wales samt Norge. 

Beskrivningen av de engelska och de norska allmänna åklagarna inleds med 
en översiktlig beskrivning av respektive lands straffprocess och de aktörer som 
är verksamma i den. därefter följer en beskrivning av åklagarväsendet och 
de allmänna åklagarnas uppgifter och befogenheter. Kapitlet avslutas med 
en diskussion av vilka funktioner som ankommer på åklagaren genom att 
jämföra skillnader och likheter mellan åklagarens uppgifter och ställning i de 
tre processordningarna.

3.2 det svenska åklagarväsendets historiska utveckling 
3.2.1 Den offentliga åtalsrättens uppkomst
Uppkomsten av ett straffsystem har beskrivits som en långsam utveckling över 
tid, där synen på straffet förändrades från att bygga på försoning till att moti-
veras med vedergällning och avskräckning.252 Från att ha varit den enskildes 
ensak att utkräva hämnd blev straffrättskipningen ett offentligt intresse.253 För 
att bevaka det offentligas intresse uppkom en offentlig åtalsrätt. den innebar 
att det offentliga i en gradvis ökande omfattning kunde utkräva straff obero-
ende av den enskildes, målsägandens, inställning.

252 anners (1973) s. 5 ff. och Häthén (2004) s. 11.
253 lindstedt Cronberg (2002) s. 25 f.
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I den tidiga medeltiden, innan en central statsmakt hade utvecklats, hade 
det varit en angelägenhet för den som hade utsatts för brott och dennes familj 
att reagera på brottet. enligt rättshistorisk forskning var det fråga om själv-
hämnd eller självtäkt som sanktion.254 till en början var självhämnden spon-
tan, men den utvecklades till att den enskilde gärningsmannen först skulle 
förklaras fredlös och uteslutas ur samhället. därefter kunde den kränkte och 
dennes släkt utöva hämnden.255 Hämnden kunde också omfatta gärnings-
mannens familj. det kunde leda till långvariga fejder mellan olika släkter. 
med tiden växte istället ett förlikningsförfarande fram vid tinget. Parterna 
förhandlade om en förlikningsbot till målsäganden, mot att denne avstod 
från hämnd. På så sätt försökte man lösa konflikten mellan målsäganden 
och gärningsmannen och deras respektive släkter.256 denna bot har setts som 
delvis en form av skadestånd.257 

Under 1100-och 1200-talen började en central statsmakt växa fram och 
straffrättskipningen blev ett offentligt intresse. För att upprätthålla friden gick 
kungen ed på att se till att vissa handlingar bestraffades genom s.k. edsöres-
lagar.258 Olika fridslagar utfärdades och straffet för dessa brott, s.k. edsöres-
brott, var fredlöshet i hela landet (inte bara i det enskilda landskapet) och 
förlust av all lös egendom. För att bli upptagen i samhällsgemenskapen igen 
krävdes att gärningsmannen hade försonats med målsäganden och att måls-
äganden bad om kungens nåd. Gärningsmannen skulle dessutom betala en 
bot till kungen.259 Genom edsöreslagarna kom fredlösheten att omfatta ett 
större geografiskt område än vad som tidigare hade varit möjligt med den 
lokala rättskipningen. två system utvecklades vid sidan av varandra, dels den 
lokala rätten med förhandling vid tinget, dels kungarätten.260 Båda var försök 

254 lindstedt Cronberg (2002) s. 25 och s. 30 samt Inger (1997) s. 57, som påpekar att det 
finns få källor från tiden före landskapslagarnas tillkomst i slutet av 1200-talet och att det är 
svårt att veta vilka sanktionsmedel som egentligen användes. Han menar att landskapslagar-
nas bestämmelser nog också säger något om tiden dessförinnan. 
255 anners (1973) s. 6 och träskman (1979) s. 20.
256 anners (1973) s. 5, Heuman, l. (1973) s. 15 f., träskman (1979) s. 20, lindstedt Cron-
berg (2002) s. 30 och Friberg (2010) s. 42 f. 
257 anners (1973) s. 5, Heuman, l. (1973) s. 16 och träskman (1979) s. 21. enligt Björling 
var boten till en början framför allt en ekonomisk kompensation till målsäganden. med tiden 
växte det fram skadestånd som utgick vid sidan av boten. Boten var då mer att betrakta som 
ett straff, Björling (1893) s. 40. Se Friberg (2010) s. 43 f. om utvecklingen av boten och dess 
karaktär. 
258 anners (1973) s. 10. enligt Inger kan edsöreslagstiftningen spåras tillbaka till slutet av 
1100-talet, Inger (1997) s. 16 och s. 57. Se även Häthén (2004) s. 45 ff.
259 Björling (1893) s. 17 och s. 41 samt Inger (1997) s. 57.
260 almquist (1970) s. 19 f. 
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att bekämpa de gamla släktfejdernas blodshämnd.261 dessutom utvecklades 
en kyrklig domsrätt.262 

Brottet sågs framför allt som en kränkning av den enskilde, vilket gav måls-
äganden rätt till vedergällning och upprättelse.263 det vanligaste straffet var 
böter, även om också fredlöshet förekom.264 till en början var det vanligt att 
böterna fördelades mellan målsäganden och lokalsamhället.265 Senare delades 
böterna oftast i tre delar, en del till målsäganden, en del till lokalsamhället och 
en del till kungen.266 att även kungen hade del i böterna uttrycker att brottet 
också sågs som en kränkning av kungen. I vissa fall kunde brottet vara riktat 
direkt mot kungen som person eller mot ett påbud eller förbud som kungen 
hade utfärdat. då hade kungen rätt till hela bötesbeloppet, s.k. ensaksböter.267 
med tiden började även andra straff förekomma, som kropps- och dödsstraff 
samt på 1500-talet även frihetsstraff, och sådana straff blev vanligare när stats-
makten stärktes.268

till en början hade kungen rätt till sin andel i böterna endast om han själv 
var närvarande vid tinget. Senare gavs särskilda ämbetsmän behörighet att före-
träda kungen som ombud och offentliga åklagare började förekomma. Först 
hade den offentliga åklagaren rätt att utkräva kungens andel i böterna endast 
om målsäganden själv tagit initiativ till en process. Senare kunde den offentliga 
åklagaren själva initiera en process, om målsäganden avstod. den offentliga 
åklagaren var också behörig att inleda en process i sådana fall då brottet inte 
var riktat mot någon enskild person.269 

det utvecklades till ett statligt intresse att brott beivrades, både för att brot-
tet sågs som en kränkning av samhället/kungen och för att det var ett fiskalt 

261 Inger (1997) s. 59. 
262 de kyrkliga domstolarna dömde över vissa brott och över prästerna, anners (1973) s. 11 
och Inger (1997) s. 50.
263 Björling (1893) s. 23, Hedenskog (1896) s. 6 och Heuman, l. (1973) s. 16.
264 en äldre form var en lokalt begränsad fredlöshet som endast omfattade den lokala dom-
sagan. den senare tillkomna formen, biltoghet, omfattade hela landet och det var straffet vid 
edsöresbrott, Inger (1997) s. 58 f.
265 Björling (1893) s. 23. lokalsamhällets andel har motiverats med att efter försoningen blev 
gärningsmannen upptagen i samhället igen och fick lokalsamhällets skydd, att rättsordningen 
hade brutits och att lokalsamhället hade rätt till ersättning för det besvär som lagföringen 
medfört, a.a. s. 15 och s. 63. Under medeltiden var det endast kyrkan som förekom som juri-
disk person. I övriga fall var det de enskilda medlemmarna och inte något särskilt organ som 
betraktades som bötesmottagare, a.a. s. 52 och s. 68. 
266 Björling (1893) s. 104 ff., Hedenskog (1896) s. 51 f. och träskman (1979) s. 21 f. 
267 Björling (1893) s. 75, träskman (1979) s. 21 f. och Inger (1997) s. 58.
268 Inger (1997) s. 59 och s. 121. 
269 Björling (1893) s. 76 f. och almquist (1970) s. 36.
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intresse att böter dömdes ut och betalades.270 När statsmakten blev starkare 
ökade det fiskala intresset, eftersom utdömda böter och förverkad egendom 
var en inkomstkälla för staten.271 det ansågs också vara statens ansvar att 
lagen och ordningen upprätthölls.272 Vid en del brott, som stöld och röveri, 
kunde vem som helst gripa en tjuv och föra denne till tinget.273 I vissa fall 
utvecklades målsägandens rätt att åtala till en plikt att åtala.274 därtill uppstod 
även inkvisitoriska former, där domstolen kunde pröva målet oavsett om åtal 
hade väckts. en konungsnämnd inrättades för ett geografiskt bestämt område, 
bestående av tolv män. deras uppgift var att efterforska och rannsaka vissa 
grövre brott, dvs. både utreda brotten, väcka åtal och avgöra skuldfrågan.275 

När det hade blivit ett statligt intresse att brott beivrades, utvecklades det 
därmed olika modeller för hur det skulle genomföras. en variant var att måls-
äganden ålades en plikt att åtala, en annan att inkvisitoriska former användes 
och det blev domstolens ansvar. den tredje varianten var att särskilda ämbets-
män ålades en rätt och plikt att åtala, och det uppstod offentliga åklagare. 

3.2.2 De första offentliga åklagarna
Förekomsten av offentliga åklagare utvecklades olika på landsbygden och i 
städerna. de första offentliga åklagarna var ämbetsmän som av kungen fått 
behörighet att företräda honom vid tingen, snarast som ett offentligt ombud.276 
allt eftersom ökade deras befogenheter och de fick en vidare åtalsrätt. I de 
äldre lagarna talas om konungens soknare och länsman som sådana ämbets-
män.277 det var inte fråga om någon enhetlig åklagarorganisation och dessa 
ämbetsmän hade även andra uppgifter i den lokala förvaltningen, som att ha 
hand om skatteuppbörden och att se till att lagar och förordningar i allmänhet 
efterlevdes.278 I städerna utvecklades det annorlunda. där hade troligen både 

270 träskman (1979) s. 22.
271 Hedenskog (1896) s. 53 ff. och träskman (1979) s. 76. 
272 träskman (1979) s. 24 och Häthén (2004) s. 52.
273 Hedenskog (1896) s. 52 f.
274 det fanns t.ex. i både landskapslagar och landslagen bestämmelser om att målsäganden 
inte fick ingå hemlig förlikning med gärningsmannen. dessutom var det straffbelagt att låta 
en gripen tjuv löpa innan målet hade behandlats vid tinget, Björling (1893) s. 56 f. och träsk-
man (1979) s. 22 f. 
275 träskman (1979) s. 25.
276 Palmgren (1939) s. 28.
277 Hedenskog (1896) s. 54 och träskman (1979) s. 23. Björling anger t.ex. länsman i Väst-
götalagen och landslagen samt konungens soknare i östgötalagen och Äldre Västmannalagen, 
Björling (1893) s. 77. 
278 Hedenskog (1896) s. 55 och Westerhult (1965) s. 19.
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fogdarna, borgmästarna och rådmännen åtalsbehörighet och i varje enskilt fall 
beslutade domstolen vem som skulle utföra åtalet.279 

allt eftersom statsmakten ökade byggdes den statliga förvaltningen ut, 
genom både centrala ämbetsverk och lokal förvaltning. till den lokala för-
valtningens uppgifter hörde framför allt att sköta indrivningen av skatter och 
att se till att kungens beslut blev verkställda, men även att kontrollera den 
lokala rättskipningen.280 

På 1600-talet omorganiserades den statliga förvaltningen. det kom att 
få direkt betydelse för utvecklingen av allmänna åklagare på landsbygden. 
Genom 1634 års rF delades Sverige in i ett antal län, med en landshövding 
som chef. landshövdingens uppgift var att representera och bevaka kungens 
intressen i länet. landshövdingen skulle se till att grova brott beivrades och 
att lag och rätt skipades, men utan att själv delta i rättskipningen.281 

Varje län var indelat i flera fögderier med en häradsfogde, senare krono-
fogde, i varje fögderi.282 Häradsfogden hade hand om uppbörden och skulle 
se till att lagar och förordningar efterlevdes och att överträdelser beivrades.283 
Under fogden fanns länsmän, senare kronolänsmän. länsmännen blev i prak-
tiken allmänna åklagare vid tinget. länsmännen hade även andra uppgifter, 
både polisiära och att verkställa utmätningar. 284 

Städerna ingick vanligtvis inte i fögderiorganisationen.285 I städerna dröjde 
det längre än på landsbygden innan allmänna åklagare började förekomma. 
där var målsägandens ansvar att se till att brottet beivrades större och pro-
cessen mer inkvisitorisk. med tiden började allmänna åklagare förekomma 
även i städerna, stadsfiskaler, och i slutet av 1600-talet var de ganska vanligt 
förekommande.286 

279 träskman (1979) s. 23 och s. 76. 
280 Häthén (2004) s. 85. 
281 Inger (1997) s. 81 f. den första allmänna landshövdingeinstruktionen kom år 1687, 
Cavallin (2003) s. 45. det hade utfärdats olika instruktioner, brev och liknande även dess-
förinnan, men de hade riktat sig mot en särskild befattningshavare och kunde avse speciella 
förhållanden, Westerhult (1965) s. 36.
282 Inger (1997) s. 82. I fögderierna fanns även en tredje grupp tjänstemän, häradsskrivare, 
se Westerhult (1965) s. 19 och Frohnert (1993) s. 31. de kom framför allt att utöva kamerala 
uppgifter och behandlas därför inte här.
283 Westerhult (1965) s. 19. 
284 Frohnert (1993) s. 32, Inger (1997) s. 82 och Cavallin (2003) s. 50 f.
285 Westerhult (1965) s. 23.
286 Hedenskog (1896) s. 56 f. och träskman (1979) s. 78. 
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det fanns också särskilda åklagare med åtalsrätt avseende vissa brott eller vid 
en viss domstol, exempelvis fiskaler vid olika ämbetsverk och advokat fiskaler 
vid hovrätterna.287 Under senare delen av 1600-talet började landsfiskaler före-
komma. de skulle hjälpa landshövdingen med kontrollen av att lagar och för-
ordningar följdes och att brott beivrades. I det ingick att väcka och driva åtal.288 
till en början avsågs framför allt kontroll av kronans inkomster och uppbörd, 
men senare avsågs även kontroll av andra författningar och förhållanden.289 I 
början av 1700-talet fanns det som regel landsfiskaler på landsbygden och år 
1714 utfärdades en allmän instruktion för dem.290 det skulle finnas minst en 
landsfiskal i varje län.291 landsfiskalen stod till JK:s och landshövdingens för-
fogande. landsfiskalstjänsten var oavlönad och landsfiskalens största inkomst-
källa var den andel av böterna som tillföll åklagaren.292 

På 1600-talet infördes också en högsta åklagare, med uppgift både att åtala 
och att utöva kontroll över förvaltningen.293 År 1719 inrättades JK-ämbetet, 
med uppgift att vara högsta åklagare, utöva tillsyn över ämbetsmännens för-
valtning och dessutom vara kronans ombudsman och kronjurist.294 de olika 
fiskalerna var underordnade JK, medan de allmänna åklagarna i fögderiför-
valtningen var underordnade landshövdingen i respektive län.295 Även om det 
fanns en högsta åklagare var åklagaruppgiften fortfarande splittrad på flera 
olika befattningar. Organisation och ledning skiljde sig mellan landsbygden 
och städerna och de allmänna åklagarna hade som regel också andra uppgifter 
än att se till att brott beivrades. 

287 Hedenskog (1896) s. 56 och träskman (1979) s. 80 ff. 
288 Westerhult (1965) s. 23, lext (1991) s. 8 och Cavallin (2003) s. 55. till en början utfär-
dades enstaka instruktioner för de enskilda landsfiskalerna, lext (1991) s. 8 ff. denna lands-
fiskalsbefattning var en annan än den som tillskapades senare, genom en reform av fögderi-
förvaltningen år 1917, se avsnitt 3.2.4 nedan. 
289 lext (1991) s. 16.
290 Hedenskog (1896) s. 56 och lext (1991) s. 14 ff.
291 I vissa län fanns det flera landsfiskaler. Under 1800-talet var de cirka 45 stycken fram till 
ungefär 1875, för att därefter minska. År 1915 var de troligen knappt 30, lext (1991) s. 22.
292 Westerhult (1965) s. 22 f. och Cavallin (2003) s. 55. År 1713 inrättades den första högsta 
ombudsmannen, se not 294 nedan.
293 enligt en instruktion år 1638 gavs uppdraget till en ”General riks Schultz” och, enligt en 
ny instruktion år 1665, till en ”General-Inspektor”. den instruktionen gällde endast i tio år, 
träskman (1979) s. 79. 
294 Inger (1997) s. 87. redan år 1713 inrättades en högste om  budsman, en föregångare till 
JK. JK-ämbetet skiljde sig dock från den tidigare ombudsmannen genom att det var under-
ställt riksens ständer och inte kungamakten. Genom 1772 års rF blev ämbetet på nytt under-
ställt kungen, modéer (1974) s. 17.
295 Hedenskog (1896) s. 57.
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3.2.3 Den offentliga åtalsrätten jämställs med målsägandens åtalsrätt
När 1734 års lag infördes byggde strafflagstiftningen fortfarande på avskräck-
ning och vedergällning.296 det fanns också kvar inslag av kompensation.297 
 Bötesstraffet fanns kvar, men i mindre omfattning än tidigare och bötesbelop-
pen var inte lika höga.298 Fortfarande var huvudregeln att böterna delades i 
tre delar, en del till kungen, en till häradet eller staden (lokalsamhället) och 
en del till målsäganden.299 

Fortfarande utgick regleringen från synsättet att det i första hand var målsä-
ganden som skulle väcka talan.300 den offentliga åklagarens åtalsrätt var ännu 
inte likställd med målsägandens. Vid grova brott var målsäganden skyldig att 
ange brottet till domstolen. Om målsäganden inte gjorde det skulle målsägan-
den böta och det ankom på den som ”å Konungens vägnar kära bör” att åtala 
brottet. Om den offentliga åklagaren lät bli att åtala kunde denne avskedas 
eller dömas till böter.301 För de grövsta brotten kunde domstolen också själv 
inleda en undersökning utan att åtal hade väckts.302 den offentliga åklagaren 
och målsäganden skulle beredas tillfälle att föra talan, men rätten var inte 
bunden av deras eventuella yrkanden.303 

målsäganden utövade fortfarande inflytande över straffrättskipningen. 
För bötesbrotten kunde den offentliga åklagaren visserligen väcka åtal utan 
att vänta på målsägandens inställning, men för att åklagaren skulle få även 
måls ägandens andel av böterna måste det vara klarlagt att målsäganden inte 
ville föra talan. regleringen har beskrivits som att åklagarens åtalsrätt var 
principal när det gällde åtalets väckande, men subsidiär beträffande måls-
ägandens bötes andel.304 Ifråga om de grövsta brotten kunde målsäganden inte 

296 anners (1973) s. 34, Inger (1997) s. 159 och Häthén (2004) s. 165. enligt träskman var 
den förhärskande ideologin avskräckning, träskman (1979) s. 28 f.
297 Häthén (2004) s. 164 f. 
298 träskman (1979) s. 28 f.
299 20:4 och 32:1 rättegångsbalken i 1734 års lag (ÄrB) och Palmgren (1939) s. 41 f.
300 Hedenskog (1896) s. 57 f. och Palmgren (1939) s. 140.
301 1:1 straffbalken i 1734 års lag och lindstedt Cronberg (2002) s. 33. 
302 4:1 ÄrB. enligt Inger omnämns domarens skyldighet att vid allmänt rykte om grovt 
brott självmant inleda en undersökning första gången i ett kungligt brev år 1682, Inger 
(1997) s. 118. Se även almquist (1970) s. 36. Hedenskog (1896) s. 62 f. diskuterar om doma-
rens befogenhet innebar endast en rätt att inleda en allmän utredning, där ett åtalsyrkande 
senare krävdes, s.k. generalinkvisition, eller om domaren hade befogenhet att fortsätta för-
farandet mot en viss person, s.k. specialinkvisition, ända fram till dom. Hedenskog menade  
(i slutet av 1800-talet) att 4:1 ÄrB borde tolkas enligt det senare alternativet, men i praktiken 
skulle en dåtida domare inte fullfölja förfarandet om inte en åklagare trädde in i målet. 
303 Palmgren (1939) s. 42 och träskman (1979) s. 29.
304 Palmgren (1939) s. 140.
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förlikas.305 Ifråga om andra bötesbrott kunde målsäganden i viss utsträckning 
efterskänka eller förlikas beträffande sin bötesandel och för dem hade kungen 
inte rätt att efterskänka målsägandens andel genom benådning.306 det fanns 
också vissa brott där böterna var målsägandens ensak, s.k. ensaksböter.307 
Ifråga om dem kunde målsäganden fritt välja mellan att ingå förlikning eller 
väcka talan.308 med tiden ökade den offentliga åklagarens möjligheter att få 
målsägandens andel i böterna i de fall då böterna gick till treskifte.309

Under 1800-talet påbörjades ett omfattande och långvarigt arbete med 
att reformera 1734 års lag.310 Strafflagstiftningen kom att förändras grad-
vis i mindre delar. Genom 1864 års strafflag (Sl) ersattes de straffrättsliga 
bestämmelserna i 1734 års lag med en helt ny lag, som till stor del var en 
sammanställning av förändringar som redan hade genomförts.311 I Sl angavs 
uttryckligen att de allmänna straffen var dödsstraff, straffarbete, fängelse och 
böter.312 Vid böter som utdömdes enligt Sl tillföll hela bötesbeloppet kronan. 
den tidigare huvudregeln, att böter skulle gå till treskifte, utgick.313 

I avvaktan på att även processrätten hade reformerats togs vissa bestämmel-
ser rörande förfarandet in i strafflagens promulgationsförordning (SP). där 
skrevs generella åtalsregler in och den allmänna åklagarens åtalsrätt jämställdes 
nu helt med målsägandens. I 19 § SP infördes en generell regel om att allmän 
åklagare var skyldig att åtala alla brott som låg under allmänt åtal. För en del 
brott hade åklagaren åtalsskyldighet om målsäganden hade angett brottet till 
åtal. därtill fanns vissa brott som endast kunde åtalas av måls äganden. Vilka 

305 20:4 ÄrB. Se träskman (1979) s. 29.
306 Palmgren (1939) s. 42.
307 Hedenskog (1896) s. 58. 
308 träskman (1979) s. 29 f.
309 träskman (1979) s. 31. enligt en kunglig förklaring år 1740 kunde målsäganden inte 
längre ingå förlikning rörande sin bötesandel i de fall då böterna gick till treskifte. Om måls-
äganden ville ha sin andel var målsäganden tvungen att väcka åtal, annars övergick bötes-
andelen på den offentliga åklagaren. 
310 Inger (1997) s. 176 ff.
311 Häthén (2004) s. 206 f.
312 2:1 st. 1 Sl. därtill angavs i 2:15 Sl särskilda straff för ämbetsmän, avsättning och förlust 
av ämbete för viss tid. 
313 2:8 Sl. I 32:1 ÄrB fanns regeln om att böterna skulle gå till treskifte kvar, för det fall att 
inget annat angavs. det innebar att t.ex. böter som utdömdes enligt de civila balkarna i 1734 
års lag fortfarande gick till treskifte. I specialstraffrätten fanns det också flera bestämmelser om 
att andel i böter skulle tillfalla vissa tjänstemän och andra som en uppmuntran vid beivrande 
av brottet, se Bergendal (1925) s. 22 f.
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brott som hörde till allmänt åtal, var angivelsebrott respektive målsägandebrott 
framgick av strafflagstiftningen.314 

med tiden hade offentliga straff utvecklats och de allmänna åklagarnas 
rätt och plikt att åtala hade blivit allt vidare. I slutet av 1800-talet ansågs det 
vara en samhällelig uppgift att skydda den allmänna rättsordningen och det 
var inte längre det fiskala intresset som motiverade det offentliga åtalet.315 
trots denna utveckling fanns det ännu inte något enhetligt åklagarväsende 
i Sverige. de offentliga åklagarnas åtalsbehörighet framgick av många olika 
lagar, stadgor och förordningar.316 Skillnaden mellan åklagarorganisationen 
på landsbygden och i städerna kvarstod. det fanns också kvar många sär-
skilda åklagare med begränsad åtalsbehörighet, exempelvis advokatfiskaler vid 
hovrätterna och vid kammarkollegiet, polistjänstemän vid polisdomstolarna, 
tullfiskaler och jägmästare.317

3.2.4 Behov av ett reformerat åklagarväsende 
Organisationen av och kompetensen hos de tjänstemän som var allmänna 
åklagare på landsbygden diskuterades vid flera tillfällen under 1800-talet och 
1900-talets början, särskilt i samband med diskussioner om fögderiförvalt-
ningens uppgifter och organisation.

På 1800-talet var uppbörd och utmätning samt uppgifterna som polis och 
åklagare fortfarande samlade i fögderier under länsstyrelserna.318 Frågorna om 
hur uppgifterna borde organiseras och fördelas inom fögderiförvaltningen 
diskuterades upprepade gånger och flera förslag lades fram.319 det förekom 
argument om besparingar och effektiviseringar. Genom att ta bort krono-
fogdetjänsterna, som av vissa uppfattades som en onödig mellaninstans mel-
lan landshövdingen och länsmännen, skulle verksamheten bli billigare och 
effektivare. det fanns en misstro mot fogdarna och det förekom uppfattning-
ar om att de endast utnyttjade länsmännen utan att fylla sin egen arbetstid. Å 
andra sidan hävdades att det behövdes en kontroll av länsmännen, eftersom 

314 19 § 1–3 p. SP, Hedenskog (1896) s. 148 ff. och Bäärnhielm (1925) s. 20 ff. enligt straff-
lagens systematik delades brotten in i de som låg under allmänt åtal, de som var angivelsebrott 
och de som var målsägandebrott. 
315 Hedenskog (1896) s. 6 och s. 59.
316 Westerhult (1965) s. 73.
317 Hedenskog (1896) s. 91 ff. 
318 Westerhult (1965) s. 11.
319 Westerhult (1965) s. 27. Förutom omorganisationen diskuterades även frågor om nya 
instruktioner och om lönereglering, a.a. s. 14.
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kompetenskraven på dem var låga, och att deras löner skulle behöva höjas 
rejält om de skulle ta över kronofogdarnas uppgifter.320 

Först år 1917 genomfördes en omorganisation. den innebar att uppbörd 
och redovisning inte längre ankom på fögderierna. därigenom kunde krono-
fogdetjänsterna dras in. I praktiken hade kronofogdarna endast i liten omfatt-
ning ägnat sig åt polis- och åklagarverksamhet. det antogs bero på att de dels 
haft mest arbete med uppbörden, dels visserligen hade teoretisk kompetens, 
men för lite praktisk erfarenhet och rutin av polis- och åklagararbete.321 I 
varje län inrättades istället en ny tjänsteman, landsfogden, som var underställd 
landshövdingen.322 landsfogden var länets polischef, allmän åklagare i de 
grövsta brotten och utövade kontroll och tillsyn över länsmännens verksam-
het.323 länsmännen skulle kallas landsfiskaler.324 de hade fortfarande flera 
uppgifter. de var allmänna åklagare, förutom i de mål som ankom på lands-
fogden, hade ansvar för polisväsendet i distriktet och hade hand om utmät-
ningarna.325 Sedan tidigare hade det funnits en befattning som landsfiskal, 
som varit oavlönad och oftast en bisyssla. den befattningen drogs nu in.326 

I samband med reformen höjdes också kompetens- och utbildningskraven. 
landsfogdarna skulle ha sådan examen som krävdes för domarbefattning, 

320 Westerhult (1965) s. 27 ff. Sedan år 1823 gällde krav på akademisk examen för krono-
fogdetjänst, a.a. s. 271 f. För länsmanstjänst räckte det med ett godkänt prov genom förhör 
inför landshövdingen, landssekreteraren och landskamreren. det kravet hade införts år 1841, 
a.a. s. 273 f.
321 Prop. 1917:211 s. 26 och s. 53.
322 1 § instruktionen (1917:902) för landsfogdarna. departementschefen hade föreslagit 
titeln ”länspolismästare”, men riksdagen ansåg att ”landsfogde” passade bättre, prop. 1917:211 
s. 167 och rskr 1917:216 s. 19.
323 3, 6 och 9 §§ landsfogdeinstruktionen 1917. Verksamhetsområdet var landsbygden och 
de städer som inte hade egen domsrätt. landsfogdarna skulle i huvudsak beivra brott, där 
dödsstraff eller straffarbete i fyra år eller mer kunde följa samt övriga brott där straffarbete 
kunde följa, om utredning av mer krävande art var påkallad. 
324 Namnbytet föreslogs av departementschefen. Skälet var att i praktiken undveks ofta titeln 
”kronolänsman” och andra benämningar användes. det antogs bero på ”historiska missför-
hållanden” och även om titeln var mycket gammal trodde inte departementschefen att det var 
möjligt att lagstiftningsvägen återinföra bruket, prop. 1917:211 s. 167. angående länsmän-
nens egna önskemål, se Westerhult (1965) s. 279 ff. 
325 2, 4, 6, 13 och 18 §§ instruktionen (1917:903) för landsfiskalerna. redan tidigare hade 
länsmännen i praktiken verkat som utmätningsmän, men under kronofogdens tillsyn och 
ansvar, prop. 1917:211 s. 39.
326 Prop. 1917:211 s. 44 f. Inkomsten hade bestått av åklagarens bötesandel och andra ersätt-
ningar som utgick vid beivrande av brott. det hade anförts att det påverkade deras åtals beslut, 
se Westerhult (1965) s. 32 f. För en beskrivning av i vilka brott landsfiskalerna väckt åtal 
och deras löneförmåner, se lext (1991) s. 28 ff. efter reformen fanns det 24 landsfogdar och 
knappt 490 landsfiskaler, rskr 1917:216 s. 27 och s. 30.
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erfarenhet av domararbete och under minst ett halvår ha deltagit i arbetet 
vid polisväsendet i en större stad och följt brottmålsförhandlingarna vid råd-
husrätten.327 För landsfiskalerna infördes en särskild landsfiskalsexamen, som 
omfattade olika juridiska ämnen.328 dessutom krävdes viss tids tjänstgöring, 
dels som kronofogde, länsman eller landsfiskal alternativt biträde till någon 
av dessa, dels vid länsstyrelsen och vid poliskåren i staden, där utbildning vid 
”detektivavdelning” skulle ingå.329 

I flera köpingar och municipalsamhällen förekom s.k. köpingsåklagare. de 
var polistjänstemän som hade förordnats av landshövdingen att vara allmänna 
åklagare i området. Även för dem ställdes krav på landsfiskalsexamen.330 

I städerna var stadsfiskalerna allmänna åklagare. de tillsattes av JK och 
avlönades av staden.331 I de större städerna hade stadsfiskalerna uteslutande 
åklagaruppgifter, men i övriga städer hade de även andra uppgifter, framför 
allt polisiära.332 landsfogden hade tillsyn över åklagarna i fögderistäderna och 
i köpingarna inom länet, men inte i städer med egen domsrätt. landsfogden 
hade inte åtalsbehörighet i rådhusrätten.333 

Frågor rörande åklagarväsendet var också av betydelse vid arbetet med att 
reformera rättegångsförfarandet. de förslag på omfattande reformer av 1734 
års rB som lades fram under 1800-talet genomfördes inte, utan ledde endast 
till vissa begränsade förändringar.334 I början av 1900-talet återupptogs frågan 
om en genomgripande reform och Processkommissionen tillsattes år 1911.335 

I sitt betänkande år 1926 utgick Processkommissionen från att rättegången 
i brottmål skulle bygga på en ackusatorisk process, vilket förutsatte ett väl 
fungerade åklagarväsende.336 Processkommissionen ansåg att det fanns flera 

327 12:o) p. kungörelsen den 12 maj 1865 angående förändrade villkor för anställning i sta-
tens civila tjänstbefattningar enligt SFS 1917:904.
328 I examen ingick prövning av ”nöjaktiga kunskaper” i civil-, straff-, process-, förvaltnings- 
och finansrätt i delar som var aktuella för en tjänst som landsfiskal, 5 § stadgan (1917:907) 
angående landsfiskalsexamen. reformen ledde också till att det senare gavs ut en lärobok i 
rättskunskap för blivande landsfiskaler, malmgren (1925). 
329 14:o) p. kungörelsen den 12 maj 1865 enligt SFS 1917:904. Som minimikrav angavs ett 
och ett halvt år som landsfiskal eller motsvarande, ett år vid länsstyrelsen och ett halvt år vid 
polisen.
330 SOU 1922:49 s. 48 f. År 1918 fanns det knappt 40 köpingsåklagare. 
331 3 § 5 st. instruktionen (1918:827) för JK-ämbetet och SOU 1922:49 s. 67 f. I Stockholm 
fanns även polisassessorer som fungerade som allmänna åklagare, SOU 1934:31 s. 11. 
332 SOU 1922:49 s. 69.
333 Se SOU 1934:31 s. 11 samt 3 och 6 §§ landsfogdeinstruktionen 1917.
334 SOU 1926:31 s. 3 ff.
335 SOU 1926:31 s. 11.
336 SOU 1926:31 s. 179 f.
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brister hos åklagarväsendet. Åklagarna hade bristande kompetens, de hade för 
många andra uppgifter och de var inte samlade i en enhetlig organisation med 
gemensam ledning.337 den kompetenshöjning som skett år 1917 ansågs inte 
tillräcklig. Åklagarnas uppgifter att fatta beslut om tvångsmedel, skriva stäm-
ningsansökningar och inlagor till domstol samt lägga fram och belysa åtalet 
vid en muntlig förhandling innebar att de behövde ha juridisk utbildning.338 
den landsfiskalsexamen som införts ansågs otillräcklig vid arbete med grövre 
brott. därför föreslogs att åklagarväsendet skulle organiseras i flera nivåer, 
med olika utbildningskrav, och att JK skulle vara högsta chef för samtliga 
allmänna åklagare.339 

Flertalet remissinstanser höll med om att det fanns brister hos åklagar-
väsendet och att det behövde reformeras.340 JK, som då var högsta åklagare 
och utövade tillsyn över åklagarna,341 var mycket kritisk mot de förslag kom-
missionen lämnat. Han menade att kommissionens förslag var otillräckligt, 
då det innebar att 80–90 procent av åklagarkåren inte skulle ha tillräcklig 
juridisk utbildning och att förslaget inte ändrade på det ”mångsyssleri” som 
de flesta inom åklagarväsendet fick ägna sig åt.342 JK var övertygad om

[…] att, om statsmakterna giva liv åt det åklagareväsen kommissionens 
betänkande innefattar, detta åklagareväsen likväl aldrig vinner mandom; det 
kommer städse att förbliva ett svagt, ehuru förvuxet barn utan möjlighet att 
på ett tillfredsställande sätt använda de för visso mycket ohanterliga vapen, 
kommissionen vill lämna i dess händer till brottslighetens bekämpande.343 

Parallellt med Processkommissionens arbete hade frågan om straffprocessens 
utformning diskuterats av doktrinen. Särskilt hade diskuterats hur det förbe-
redande utredningsförfarandet borde utformas vid en ackusatorisk process.344 
det hade betydelse för vilken roll åklagaren skulle ha i processen, den kom-

337 I slutet av 1800-talet hade Hedenskog i sin avhandling om den offentliga åtalsrätten kom-
mit fram till samma brister hos åklagarväsendet, Hedenskog (1896) s. 102 f. 
338 SOU 1926:31 s. 20 och s. 185.
339 SOU 1926:31 s. 186 ff. ett närmare förslag till organisation utifrån Processkommissio nens 
grunder arbetades fram av de särskilda sakkunniga som tillsatts för att arbeta med kost nads- 
och organisationsfrågor med anledning av processreformen, SOU 1928:20. det genomfördes 
dock inte.
340 SOU 1927:15 s. 38, 76, 102, 124, 185, 188, 257 och s. 271 samt SOU 1928:19 s. 41 f. 
och s. 46. 
341 3–4 §§ instruktionen (1918:827) för JK. 
342 SOU 1927:15 s. 152.
343 SOU 1927:15 s. 153. 
344 Bagge (1920) s. 65 ff., Hassler (1921) s. 257 ff., Westring (1922) s. 244, topsøe-Jensen 
(1922) s. 325 ff. och Westring (1923) s. 1 ff.
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petens åklagaren borde ha och hur åklagarväsendet borde organiseras. Innan 
kommissionen lade fram sitt förslag hade Åke Hassler givit ut en bok om det 
förberedande förfarandet, med förslag till förändringar.345 I en senare artikel 
kommenterade Hassler kommissionens förslag. Han ansåg att förslaget inne-
bar alltför stora befogenheter åt de icke juridiskt utbildade åklagarna. Å andra 
sidan ansåg han att vissa beslutsbefogenheter som kommissionen anförtrott 
domstolen borde kunna ankomma på åklagare och avslutade artikeln med en 
förhoppning ”att den nya svenska straffprocessordningen sätter den lagfarne 
åklagaren på hans rätta och naturliga plats i brottmålsprocessen”.346 

att åklagarväsendet behövde reformeras rådde det politisk enighet om.347 
Frågan var hur den nya organisationen skulle se ut och vilka kompetenskrav 
som skulle ställas på åklagarna. Även om det var önskvärt att alla åklagare hade 
juridisk utbildning fanns det osäkerhet kring om det var möjligt att rekrytera 
tillräckligt många och hur stora kostnaderna skulle bli.348 

Parallellt med Processkommissionens och, den senare tillsatta, Processlag-
beredningens arbete att reformera processrätten tillsattes olika utredningar 
som arbetade med organisationen av polis- och åklagarväsendet.349 När 
Process lagberedningen år 1938 lade fram sitt förslag till rB utgick bered-
ningen från den åklagarorganisation som då gällde.350

3.2.5 Åklagarna enligt rättegångsbalken 
Även om åklagarväsendet har organiserats om vid flera tillfällen sedan rB 
trädde ikraft år 1948 bygger det fortfarande på den grundstruktur som 
Process lagberedningen föreslog. rB utgår från den gamla indelningen av de 
offentliga åklagarna i allmänna åklagare och särskilda åklagare. allmänna 
åklagare har åtalsbehörighet för alla brott som hör under allmänt åtal, såvida 
inte brottet får åtalas enbart av särskilt angiven åklagare. Särskilda åklagare är 
åklagare som enligt särskilda författningar har behörighet att väcka allmänt 
åtal för vissa brott. Hit hör framför allt JO och JK.351 

345 Hassler (1923).
346 Hassler (1927) s. 339. Även Kallenberg II (1927) s. 262 ansåg det nödvändigt att åklagar-
väsendet reformerades för att möjliggöra en förändrad straffprocess.
347 Prop. 1931:80 s. 131 och s. 135 samt särskilda utskottet 1931:1 s. 37 ff.
348 Prop. 1931:80 s. 132 ff.
349 Se redogörelserna i SOU 1934:31 s. 16 ff. och SOU 1939:9 s. 61 ff. ett sådant förslag, 
SOU 1922:49, ledde till att polisväsendet förändrades år 1925. I utredningen hade även läm-
nats förslag till förändring av åklagarväsendet, som dock inte genomfördes, SOU 1926:31 
s. 16. 
350 SOU 1938:44 s. 122. 
351 20:2 st. 1–2 och 7:8 rB. angående JO:s och JK:s åtalsbehörighet se vidare NKrB  
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de allmänna åklagarna är indelade i tre nivåer. Vid rB:s ikraftträdande 
benämndes de riksåklagare, statsåklagare och distriktsåklagare.352 den högsta 
åklagaren är ensam allmän åklagare i Högsta domstolen (Hd).353 övriga åkla-
gare har åtalsbehörighet i både tingsrätt och hovrätt.354 För åklagarväsendet 
gäller devolutionsprincipen, som innebär att en överordnad åklagare alltid 
kan överta en underordnad åklagares uppgift. Vidare gäller substitutionsprin-
cipen, som innebär att den högre åklagaren kan uppdra åt en annan åklagare 
än den på vilken uppgiften ursprungligen ankom att utföra uppgiften.355 den 
närmare organisationen av åklagarväsendet och fördelningen av uppgifterna 
mellan olika åklagare har reglerats genom olika instruktioner, förordningar 
och föreskrifter. 

av de allmänna åklagarna var (och är) riksåklagaren (rÅ) den högste åkla-
garen och har i den egenskapen ansvaret för och ledningen av åklagarverksam-
heten.356 rÅ-ämbetet trädde i funktion år 1948 i samband med rB:s ikraft-
trädande och JK-ämbetet organiserades om.357 

Under riksåklagaren hade statsåklagare ansvaret för och ledningen av åkla-
garväsendet inom sitt respektive verksamhetsområde, vanligtvis länet.358 till 
statsåklagarna hörde landsfogdarna och förste stadsfiskalerna.359 landsfog-
darna hade år 1936 fått en tydligare roll som överåklagare. de var nu över-
ordnade alla underåklagare i länet, även stadsfiskalerna i magistratsstäderna. 
landsfogden, som också var länspolischef, löd i denna egenskap under läns-
styrelsen. landsfogdarna utövade tillsyn över de dem underställda åklagarna, 
hjälpte till med råd och upplysningar samt skulle verka för en enhetlig och 

s. 7:24 ff. till de särskilda åklagarna hör även s.k. tullåklagare, som kan åtala för vissa lindri-
gare brott, 32 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
352 7:1 rB enligt SFS 1942:740.
353 7:4 rB enligt SFS 1942:740 jfr med nuvarande lydelse. den högsta åklagaren kan dock 
förordna en annan allmän åklagare att utföra talan i Hd. 
354 7:4 st. 1 rB. Processkommissionen hade föreslagit att det skulle inrättas särskilda hov-
rättsåklagare, som skulle föra talan i hovrätten. Processlagberedningen ansåg det lämpligare 
att talan i hovrätten utfördes av samma åklagare som hade haft målet i underrätten, särskilt i 
de större och invecklade målen, SOU 1938:43 s. 18 f.
355 7:5 rB, SOU 1926:31 s. 194, SOU 1938:44 s. 126 f., Herrlin (1952) s. 40 och NKrB 
s. 7:5.
356 7:1 och 7:2 rB enligt SFS 1947:616. 
357 Instruktionerna (1947:1015) för rÅ-ämbetet respektive (1947:1014) för JK-ämbetet. 
358 7:1 och 7:4 rB enligt SFS 1947:616 samt 1–3 §§ kungörelsen (1947:997) om ändring av 
landsfogdeinstruktionen 1936. Vid ämbetsbrott som skulle upptas omedelbart av hovrätten 
var rÅ allmän åklagare, 7:4 jfr med 2:2 st. 1 rB enligt SFS 1942:740. 
359 7:7 rB, som fick ny lydelse den 1 juli 1948 genom SFS 1948:401. lagändringen gjorde 
det möjligt att inrätta förste stadsfiskaler även i andra städer än Stockholm.
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riktig tillämpning av bestämmelserna om åtalseftergift och strafföreläggande. 
de var också allmänna åklagare vid både underrätt och hovrätt i de allvarli-
gare brotten. I instruktionen för dem angavs för vilka brott de skulle utföra 
åtal.360 Förste stadsfiskal fanns först i Stockholm och därefter även i malmö 
och i Göteborg. de städerna bildade egna åklagarmyndigheter och var inte 
underordnade landsfogdarnas åklagarverksamhet.361 

distriktsåklagarna var allmänna åklagare vid underrätt och hovrätt i de fall 
allmänt åtal inte skulle väckas av statsåklagare. till distriktsåklagarna hörde 
lands- och stadsfiskalerna samt köpingsåklagarna. Viss omorganisation av 
lands- och stadsfiskalsbefattningarna hade skett år 1941 och köpingsåklagar-
nas åtalsrätt avvecklades successivt. landsfiskalen var som regel även polischef 
och utmätningsman inom sitt distrikt. Som polischef löd landsfiskalen också 
under landsfogden, men som utmätningsman löd landsfiskalen direkt under 
länsstyrelsen. I de städer där det inte fanns en polismästare var stadsfiskalen 
som regel polischef och löd i den egenskapen under landsfogden.362 Stads-
fiskalerna var ännu inte statligt anställda.363 

I början av 1950-talet fanns det 27 statsåklagare, en landsfogde i varje län 
och tre förste stadsfiskaler, och över 450 distriktsåklagare.364 det fanns stads-
fiskaler i ungefär hälften av de städer som utgjorde egna åklagardistrikt och i 
flera städer var det flera stadsfiskaler. totalt fanns det drygt 120 stadsfiskaler. 
övriga städer och landsbygden var uppdelade i 342 landsfiskalsdistrikt. där-
till fanns det enstaka köpingsåklagare.365 det fanns också ett flertal biträdande 
åklagare, exempelvis landsfogde-, landsfiskals- och stadsfiskalsassistenter.366 År 
1925 hade det blivit möjligt även för kvinnor att bli allmänna åklagare.367

360 1–6 §§ kungörelsen (1947:997) om ändring av landsfogdeinstruktionen 1936. 
361 Instruktionerna för åklagarmyndigheterna i Stockholm (1947:957), malmö (1948:515) 
respektive Göteborg (1951:716). För Göteborg gällde dessförinnan instruktionen (1942:738) 
för stadsfiskalerna i Göteborg. 
362 1–2 §§ instruktionen (1947:999) för landsfiskalerna, 1–2 §§ instruktionen (1947:1002) 
för stadsfiskalerna och 1 § kungörelsen (1925:494) med vissa bestämmelser angående i 
köping anställda åklagare m.fl. enligt SFS 1947:1001 samt dillén (1947) s. 61 f. och Herrlin 
(1952) s. 30. 
363 Herrlin (1952) s. 31. Stadsfiskalen i Boden var däremot statligt anställd.
364 Herrlin (1952) s. 30 f.
365 I en beskrivning år 1952 av åklagarorganisationen anges att det fanns sammanlagt 125 
stadsfiskaler i 61 av de 130 städerna och att det i t.ex. Stockholm fanns 9 stadsfiskaler. det 
fanns 342 landsfiskalsdistrikt och en tjänst som köpingsåklagare, Herrlin (1952) s. 30.
366 Kungörelserna (1936:155) om landsfogdeassistenter respektive (1941:731) om lands-
fiskal s assistenter samt övriga tjänstebiträden åt landsfiskalerna och Herrlin (1952) s. 31.
367 lagen (1923:249) innefattande bestämmelser ang. kvinnas behörighet att innehava stats-
tjänst och annat allmänt uppdrag, som trädde ikraft år 1925 genom SFS 1925:165. Kvinnor 
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För anställning som landsfogde krävdes, förutom juris kandidatexamen 
och tingsmeritering eller likvärdig tjänstgöring, särskild utbildning i polis-
tjänst (polischefskurs) och erfarenhet av åklagar- och polisarbete.368 För 
anställning som landsfiskal eller stadsfiskal krävdes distriktsåklagarexamen369 
eller juris kandidatexamen, och godkänd polischefskurs.370 rekryteringen till 
åklagartjänsterna skedde genom två olika aspirantorganisationer, en för den 
s.k. högre åklagarbanan och en för landsfiskalsbanan.371

När rB började tillämpas fanns det en enhetlig ledning för åklagarverk-
samheten. Kompetenskraven på åklagarna hade höjts, även om den varierade 
mellan åklagarna på de olika nivåerna. Fortfarande hade de flesta åklagarna 
flera olika uppgifter och organisationen skiljde sig mellan de städer där det 
fanns stadsfiskaler och landet i övrigt.

3.2.6 Ett enhetligt, statligt åklagarväsende
Polis-, åklagar- och exekutionsväsendet förstatligades helt år 1965. då om -
organiserades också verksamheterna och blev fristående från varandra. Polis- 
och åklagarväsendena var nu organisatoriskt helt åtskilda och åklagarna hade 
inte längre polisiära uppgifter. Vid utformningen av den nya åklagarorganisa-
tionen behölls de tre åklagarnivåerna. I förarbetena betonades att de ledande, 
kontrollerande och rådgivande uppgifterna var viktiga, särskilt i tiden efter 
att åklagarväsendet hade organiserats om och då den nya brottsbalken (BrB) 
skulle träda ikraft år 1965. dessa omständigheter hade särskild betydelse för 
utformningen av mellannivån i organisationen.372 Fördelningen av åklagar-

fick inte inneha tjänst som omfattade skyldighet att ansvara för eller biträda vid upprätt-
hållande av allmän ordning och säkerhet. det innebar att i praktiken kunde kvinnor inte ha 
tjänster där både åklagar- och polisuppgifter ingick, Herrlin (1952) s. 32. 
368 30 § landsfogdeinstruktionen 1936 enligt SFS (1947:997). Kompetenskraven för lands-
fogdarna hade skärpts år 1936. Framför allt hade landsfogdarnas polisutbildning ansetts vara 
otillräcklig, SOU 1934:31 s. 44 ff. 
369 den tidigare landsfiskalsexamen hade successivt avvecklats. den hade byggt på själv-
studier och ansetts otillräcklig, SOU 1939:9 s. 167 ff. en särskild distriktsåklagarexamen till-
kom vid omorganisationen år 1941. den kunde avläggas vid Stockholms högskolas stats- och 
rättsvetenskapliga avdelning och omfattade två år, 1 och 6 §§ stadgan (1944:533) angående 
distriktsåklagarexamen, där 6 § hade ändrats genom SFS (1949:432). 
370 23 § 3 st. instruktionen (1947:999) för landsfiskalerna och 20 § 3 st. instruktionen 
(1947:1002) för stadsfiskalerna. dessutom krävdes praktiskt arbete, genom provtjänstgöring 
och aspiranttjänst.
371 För en beskrivning av de båda karriärvägarna, se Herrlin (1952) s. 32 f. För många stads-
fiskaler uppställdes dock krav på landsfogdekompetens i städernas instruktioner.
372 Prop. 1964:100 s. 250 och s. 258 f.
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uppgifterna ändrades mellan de olika nivåerna, så att fler mål skulle hand-
läggas av distriktsåklagarna.373 

Åklagarväsendet utgjordes fortfarande av åklagare i tre nivåer: riks-, stats- 
och distriktsåklagare. riksåklagaren fick administrativt och ekonomiskt ansvar 
för hela åklagarorganisationen. en tjänst som biträdande riksåklagare inrätta-
des. På den regionala nivån inrättades 21 länsåklagarmyndigheter. myndig-
hetsområdet var länet, utom i några fall där två län bildade en länsåklagar-
myndighet. den lokala nivån var indelad i 90 åklagardistrikt, vars område 
motsvarade ett eller flera polisdistrikt. antalet distrikt minskades kraftigt, från 
att vid förstatligandet ha varit drygt 380. Stockholm, Göteborg och malmö 
bildade egna åklagarmyndigheter, utanför länsåklagarmyndigheterna. de 
myndigheterna var indelade i åklagarkammare.374

I varje länsåklagarmyndighet fanns det en eller flera länsåklagare, varav en 
var chef. den länsåklagare som var chef hade ett tydligt tillsynsansvar över 
åklagarna i länet och skulle årligen inspektera de underställda åklagarmyndig-
heterna och granska diarier, liggare m.m. till den regionala nivån hörde också 
vissa kamerala och administrativa uppgifter. I övrigt skulle länsåklagarna hjäl-
pa underställda åklagare med råd och upplysningar, överpröva underställda 
åklagares beslut samt verka för en riktig och enhetlig rättstillämpning vid 
beslut i åtalsfrågor och om strafföreläggande. Vidare skulle de själva pröva 
vissa åtalsfrågor och handlägga mål där förundersökning och åtal bedömdes 
särskilt krävande eller av andra skäl borde utföras av statsåklagare.375 Åklagar-
myndigheterna i Stockholm, Göteborg och malmö leddes av en överåklagare, 
som hade ställning motsvarande en länsåklagare.376 efter reformen utgjordes 
statsåklagarna av länsåklagare och överåklagare.377 

Inom varje åklagardistrikt arbetade två eller flera distriktsåklagare, varav 
en var chefsåklagare. Chefsåklagaren företrädde distriktets åklagarmyndighet, 
ansvarade för myndighetens administrativa och kamerala uppgifter och skulle 
hjälpa åklagarna med råd och upplysningar. Chefsåklagaren borde handlägga 
de mest krävande åklagaruppgifterna och hade i viss utsträckning vidare åtals-
befogenheter än övriga distriktsåklagare. Fördelningen av uppgifterna mellan 
åklagarna i distrikten gjordes enligt en lokalt fastställd arbetsordning så att 
arbetsbördan såvitt möjligt blev lika fördelad mellan åklagarna. det ankom på 

373 Prop. 1964:100 s. 260 f.
374 Åklagarinstruktionen (1964:739) och prop. 1964:100 s. 250 ff. 
375 13–14 och 18–22 §§ åklagarinstruktionen (1964:739) samt prop. 1964:100 s. 258 ff. rÅ 
skulle underrättas om resultatet av de årliga inspektionerna. 
376 25 § 1 st., 29–30 och 33 §§ åklagarinstruktionen (1964:739).
377 7:7 rB enligt SFS 1964:330.
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distriktsåklagarna att för vissa särskilt angivna brott, eller när det annars fanns 
anledning till det, underställa länsåklagarmyndigheten frågan om länsåklagare 
eller distriktsåklagare skulle handlägga målet.378 

till distriktsåklagarnivån hörde också åklagarna vid storstadsmyndigheter-
nas åklagarkammare. Varje åklagarkammare leddes av en chefsåklagare, som i 
viss utsträckning hade vidare åklagarbefogenheter än chefsåklagarna vid åkla-
gardistrikten. de övriga åklagarna var kammaråklagare.379 därtill kunde extra 
åklagare och biträdande åklagare förekomma på de olika nivåerna inom åkla-
garväsendet.380 det fanns också en länsåklagare till förfogande, som kunde 
utföra åklagaruppgifter inom hela landet. den tjänsten var avsedd främst för 
mål om brott som sträckte sig över flera myndighetsområden.381 

med den nya enhetliga åklagarorganisationen ansågs det också nödvän-
digt med en enhetlig åklagarkarriär och enhetliga kompetenskrav. de krav 
som tidigare hade gällt för landsfogdekompetens – juris kandidatexamen, 
tingsmeritering, cirka ett års aspiranttjänstgöring och en särskild åklagarkurs 
– blev nu ett krav även för distriktsåklagartjänst. Vid avgörandet av vilka krav 
som skulle ställas angavs i förarbetena att en utgångspunkt var ett antagande 
om att utvecklingen mot allt grövre och mer komplicerad brottslighet skulle 
fortsätta samt att åklagarna borde ha kompetens som var likvärdig deras ”mot-
parter i processen, advokaterna”.382 

redan åren 1936 och 1941 hade landsfogdes respektive landsfiskals rätt till 
andel i böter och vissa andra ersättningar upphävts. I den mån lag eller författ-
ning medgav åklagaren sådan rätt skulle andelen istället tillfalla kronan. mot-
svarande gällde i princip för stadsfiskal.383 I och med förstatligandet av åklagar-
väsendet år 1965 blev samtliga åklagare statligt anställda och statligt avlönade. 
I en allmän lag föreskrevs därför att i den mån lag eller författning föreskrev att 
åklagare hade rätt till sådan andel skulle andelen tillfalla statsverket.384 

378 37–40 §§ åklagarinstruktionen (1964:739) och prop. 1964:100 s. 255 f. 
379 25 § 2 st. och 33 § åklagarinstruktionen (1964:739). 
380 7:1 st. 2 och 7:5 rB enligt SFS 1947:616.
381 23 § åklagarinstruktionen (1964:739). Även tidigare hade det funnits en landsfogde med 
behörighet att handlägga mål som sträckte sig över flera län, prop. 1982/83:158 s. 39.
382 47 och 52–54 §§ åklagarinstruktionen (1964:739) och prop. 1964:100 s. 257 f.
383 lagarna (1936:164), (1937:80) och (1941:660) om upphörande av landsfogdes, vissa 
åklagares respektive landsfiskals rätt till andel i böter m.m.
384 lagen (1964:344) om åklagare tillkommande andel i böter m.m. och prop. 1964:101 
s. 232. I utredningen om den omorganisation av lands- och stadsfiskalsbefattningarna som 
genomförts år 1941 hade anförts att rätten till andel i böter hade motiverats med att åklagarna 
skulle sporras att vara nitiska och att det hade haft betydelse för åtalsfrekvensen. det ansågs 
dock inte förenligt med ”rättsmedvetandet” att åklagaren hade ekonomisk fördel av att åtala 
en person. allmänheten hade fått ”den föreställningen” att en åklagare var mer benägen att 
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Åklagarväsendet blev nu en helt fristående och i stort sett enhetlig orga-
nisation. de allmänna åklagarna hade inte längre andra funktioner i stats-
förvaltningen. Kraven på åklagarnas kompetens hade höjts och var enhetlig. 
alla åklagare var statligt anställda tjänstemän med lön och de gamla ersätt-
ningsformerna var helt borta. Genom den nya organisationen flyttades fler 
åklagaruppgifter neråt i åklagarhierarkin samtidigt som den interna kontrol-
len inom åklagarväsendet betonades.

3.2.7 Från flera myndigheter till Åklagarmyndigheten
efter förstatligandet har åklagarväsendets organisation successivt förändrats 
till att numera vara en myndighet, Åklagarmyndigheten, med två organisa-
tionsnivåer. dessutom har ekobrottsmyndigheten (eBm) tillkommit, som 
är en egen myndighet. Även åklagartitlarna har förändrats, men åklagarna 
är fortfarande hierarkiskt indelade i tre nivåer. Under 1980- och 1990-talen 
genomfördes flera omorganisationer, där åklagaruppgifterna successivt flytta-
des nedåt i åklagarhierarkin. 

I mitten av 1980-talet minskades antalet regionala åklagarmyndigheter från 
21 länsåklagarmyndigheter till 13 regionåklagarmyndigheter.385 Chefen för de 
regionala myndigheterna fick titeln överåklagare och övriga regionåklagare 
(tidigare länsåklagarna) fick titeln statsåklagare.386 avsikten med omorganisa-
tionen var att uppnå högre effektivitet utan att behöva utöka resurserna. det 
hänvisades till att brottsligheten, framför allt den ekonomiska brottsligheten, 
hade ökat utan att nya tjänster hade tillkommit. Genom att göra myndighets-
områdena större skulle det finnas minst två statsåklagare i varje myndighet. 
Organisationen skulle då inte vara lika sårbar när det gällde att handlägga tids-
krävande och omfattande mål. dessutom skulle resurser frigöras som kunde 
användas på ett bättre sätt i organisationen.387 Vidare inrättades en särskild 
statsåklagarmyndighet för speciella mål. de åklagare som arbetade där skulle 

åtala brott där åklagaren hade andel i böterna. det kunde ”rubba tilltron till åklagarmaktens 
objektivitet”, SOU 1939:9 s. 191. 
385 1 § förordningen (1985:492) om rikets indelning i verksamhetsområden för åklagarväsen-
det. enligt 2 § samma förordning var de olika regionerna indelade i 83 åklagardistrikt, med 
en åklagarmyndighet i varje distrikt. Utanför åklagarregionerna fanns de tre distrikten Stock-
holm, malmö och Göteborg, 3 § samma förordning. minskningen från 90 till 86 distrikt 
hade skett successivt under åren 1972–1984.
386 2 a § åklagarinstruktionen (1974:910) införd genom SFS 1985:491. Vilka befattningar 
som var statsåklagarbefattningar angavs inte längre i rB, SFS 1983:999 om upphävande av 
7:7 rB.
387 Prop. 1982/83:158 s. 1 ff. Förändringen utgick från ett förslag som hade arbetats fram av 
en särskild arbetsgrupp vid rÅ, a. prop. s. 46 ff.

11-08 Iustus Landström 14 mars.indd   91 11-03-14   16.49.10



92

3 Åklagaren i svensk, engelsk och norsk process

handlägga grov ekonomisk brottslighet och annan brottslighet som sträckte 
sig över flera regionområden.388

redan år 1974 hade underställningsförfarandet tagits bort. det innebar 
att länsåklagarna även fortsättningsvis skulle utföra åklagaruppgifter i mål 
som var särskilt krävande eller av andra skäl borde utföras av dem. Skillnaden 
var att distriktsåklagarna fick kompetens att handlägga alla mål, utan att de 
först underställdes länsåklagaren för beslut. distriktsåklagaren skulle även i 
fortsättningen underrätta länsåklagaren om mål som borde övertas av denne, 
men intill dess länsåklagaren hade övertagit målet var det distriktsåklagaren 
som var ansvarig. I cirkulär hade riksåklagaren angett närmare anvisningar om 
i vilka fall ett mål borde handläggas av länsåklagare.389 

I samband med den nya omorganisationen utfärdade riksåklagaren nya cir-
kulär angående fördelningen av ärenden mellan lokala och regionala åklagar-
myndigheter. I dessa uttalades inledningsvis att ”tyngdpunkten i åklagarverk-
samheten ligger och skall ligga på de lokala myndigheterna”. Vidare anfördes 
att efter förstatligandet hade de lokala myndigheterna fått handlägga alltmer 
komplicerade och krävande mål och att frågan om var ett visst mål skulle 
handläggas borde avgöras efter en lämplighetsprövning i varje enskilt fall. 
Som generell vägledning angavs att statsåklagare som regel skulle handlägga 
dels s.k. auktoritetsmål, dels mål som var komplicerade eller speciella. med 
auktoritetsmål avsågs ärenden där åklagaren borde ha den auktoritet som en 
statsåklagare hade på grund av sin ställning, exempelvis mål med politisk eller 
rasistisk bakgrund, brott av person i särskilt framskjuten ställning eller brott 
mot rikets säkerhet. Vid regionåklagarmyndigheten skulle som regel även 
handläggas omfattande och tidskrävande mål om kvalificerad brottslighet, 
exempelvis ekonomiska brott, och ärenden om grova narkotikabrott. dessa 
senare ärenden behövde inte handläggas av en statsåklagare utan kunde hand-
läggas av en distriktsåklagare som tjänstgjorde vid regionåklagarmyndigheten 
och därmed hade behörighet inom hela regionen.390 

År 1986 flyttades de administrativa uppgifterna avseende de lokala åkla-
garmyndigheterna från den regionala till den lokala nivån.391 I mitten av 1980-

388 23 § åklagarinstruktionen (1974:910) enligt SFS 1985:491 och prop. 1982/83:158 
s. 39 ff. 
389 20 och 36 §§ åklagarinstruktionen (1974:910) samt rÅ:s cirkulär C 80, utfärdat år 
1974.
390 rÅC I:109, utfärdat år 1985. 
391 Prop. 1987/88:100, bil. 4 s. 65 ff. Förändringen byggde på förslag från Åklagarkommittén,  
SOU 1986:26. I betänkandet hade kommittén också föreslagit att flera små åklagar distrikt 
skulle läggas samman med andra distrikt. detta förslag genomfördes dock inte.
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talet inrättades också en rådgivande nämnd vid riksåklagaren. avsikten var att 
införa ett lekmannainflytande i åklagarverksamheten, när frågor som var av 
större vikt eller principiellt viktiga skulle prövas. I nämnden fick inte behand-
las ärenden som innebar utövning av åklagaruppgift eller prövning av en 
tillsynsfråga i det enskilda fallet.392 

År 1996 skedde en mer genomgripande omorganisation. Åklagarväsendet 
var fortfarande indelat i tre nivåer: en central, en regional och en lokal nivå. 
den lokala nivån utgjorde dock inte längre egna myndigheter. landet delades 
in i sju (senare sex) regionala åklagarmyndigheter. de regionala åklagarmyn-
digheterna var indelade i åklagarkamrar, som utgjorde den lokala nivån. det 
överlämnades till riksåklagaren att besluta om antalet åklagarkamrar och deras 
lokalisering. Statsåklagarmyndigheten för speciella mål fanns kvar som en 
egen myndighet.393 

Chef för den regionala åklagarmyndigheten var en överåklagare. Vid denna 
kunde också finnas en biträdande överåklagare. Åklagarkamrarna leddes av en 
chefs åklagare och där arbetade kammaråklagare (dvs. de tidigare distriktsåkla-
garna). det kunde också finnas en biträdande chefsåklagare. därtill fanns det 
stats åklagare. överåklagare, biträdande överklagare och statsåklagare som inte 
tjänstgjorde vid en åklagarkammare hörde till statsåklagarna i rB:s mening. till 
distriktsåklagarna hörde chefsåklagarna, biträdande chefsåklagarna, kammar-
åklagarna och de statsåklagare som tjänstgjorde vid en åklagarkam mare.394 

enligt propositionen var syftet med förändringen att ”skapa en organisa-
tion som är effektivare, mer flexibel och mindre sårbar än den nuvarande.”395 
det angavs att åklagarväsendet skulle bli bättre anpassat till det moderna 
samhällets alltmer komplicerade brottslighet. den förändrade åklagarorgani-
sationen förväntades också medföra betydande besparingar för statskassan.396 
en utgångspunkt för reformen var det krav på ökad kostnadseffektivitet som 
ställdes på all statlig verksamhet och användandet av s.k. mål- och resultat-
orienterad styrning.397 andra utgångspunkter som angavs var en förändrad 

392 5 § 2 st. och 8 a § åklagarinstruktionen (1974:910) enligt SFS 1985:491.
393 2–3 §§ åklagarförordningen (1996:205). Innan beslut om indelningen fattades skulle 
samråd ske med både domstolsverket, rikspolisstyrelsen (rPS) och riksskatteverket, men 
även vissa lokalt berörda domstolar och myndigheter. 
394 4–5 §§ åklagarförordningen (1996:205). liksom tidigare förekom även biträdande åkla-
gare och extra åklagare. 
395 Prop. 1995/96:110 s. 1.
396 Prop. 1995/96:110 s. 1.
397 Prop. 1995/96:110 s. 4. Inom den svenska statsförvaltningen pågick stora strukturföränd-
ringar där en av utgångspunkterna var att de centrala förvaltningsmyndigheterna skulle ägna 
sig åt övergripande arbetsuppgifter och det egentliga verksamhetsansvaret delegeras så långt 
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domstolsorganisation, förändringar inom polisväsendet, brottsutvecklingen 
(där dock åklagarväsendets arbetsbelastning i stor utsträckning var beroende  
av utvecklingen inom polisen), förändrade internationella förhållanden genom 
Sveriges anslutning till eU samt den tekniska utvecklingen i samhället.398 

Frågan är om inte kostnadsbesparingar var det egentliga skälet till reformen. 
I samma proposition angavs att enligt riksdagsbeslut skulle rättsväsendets 
utgifter minskas, att åklagarväsendet inte tidigare hade drabbats av nedskär-
ningar och att en del av besparingskraven också måste avse åklagarväsendet. 
Vidare anfördes: 

dagens åklagarorganisation utgör ett allvarligt hinder mot att de medel som 
anvisas för verksamheten används på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. 
en organisation som jämförd med den nuvarande är mer flexibel, mindre 
sårbar och mer effektiv är därför en nödvändig förutsättning för att åklagar-
väsendet skall kunna minska sina utgifter utan att det sker på bekostnad av 
verksamhetens kvalitet. de föreslagna riktlinjerna ger regeringen möjlighet att 
skapa en sådan organisation. regeringen bedömer att åklagarväsendets årliga 
besparing till följd av förslagen i föreliggande proposition blir betydande.399

det anfördes att åklagarnas egentliga uppgifter, de brottsbeivrande, borde 
koncentreras till en nivå inom åklagarväsendet och så långt ut i organisationen 
som möjligt. därför borde den brottsbeivrande verksamheten koncentreras 
till åklagarkamrarna. den administrativa och kamerala verksamheten borde 
där emot bedrivas vid den regionala åklagarmyndigheten. riksåklagaren skulle 
även fortsättningsvis ha ansvar för övergripande administrativa rutiner, stöd-
funktioner och It-frågor. Som huvudregel skulle specialistfunktionerna inord-
nas i de lokala åklagarkamrarna. det skulle vara möjligt att på lokal nivå inrätta 
åklagarkammare där specialistfunktioner för hela eller delar av åklagardistriktet 
kunde samlas. Specialistutbildningen borde också breddas; fler åklagare skulle 
utbildas för att kunna handlägga speciella typer av brott.400 Vissa mål skulle 
även fortsättningsvis handläggas av överåklagare eller biträdande överåklagare, 
framför allt de s.k. auktoritetsmålen, och vissa åklagaruppgifter var förbehållna 

ut i organisationen som möjligt. Genom den mål- och resultatorienterade styrningen skulle 
regering och riksdag formulera mål för den statliga verksamheten. Inom de ramar och regler 
som ges fick myndigheten fritt använda resurserna samt svara för att verksamhetens resultat 
följdes upp och utvärderades.
398 Prop. 1995/96:110 s. 6 ff.
399 Prop. 1995/96:110 s. 22.
400 Prop. 1995/96:110 s. 14 f.
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över åklagare, biträdande överåklagare, chefsåklagare eller biträdande chefs-
åklagare.401 

I förarbetena till de här omorganisationerna framgår det politiska kravet 
på att åklagarväsendet ska utföra sina uppgifter på ett kostnadseffektivt sätt 
mycket tydligt. Åklagaruppgifterna och resurserna flyttades nedåt i organisa-
tionen och den interna kontrollen av åklagarna betonades inte lika mycket 
som tidigare. 

3.3 de svenska åklagarna 
3.3.1 Åklagarmyndigheten
Åklagarväsendet består av Åklagarmyndigheten och eBm, som är en egen 
myndighet.402 eBm inrättades år 1998, som en särskild myndighet med ansvar 
för handläggning av ärenden som rör ekonomisk brottslighet.403 Samtidigt 
upphörde Statsåklagarmyndigheten för speciella mål.404 

Åklagarmyndigheten består av två organisationsnivåer: en central lednings-
nivå och lokala operativa enheter, åklagarkammare. enligt förordningen för 
åklagarväsendet ska Åklagarmyndigheten verka för samordning och effektivi-
tet inom åklagarväsendet i syfte att upprätthålla en enhetlig och sammanhål-
len åklagarverksamhet i landet. Vidare får Åklagarmyndigheten, efter samråd 
med eBm, meddela de föreskrifter som behövs för att uppnå samordning, 
effektivitet, enhetlighet och följdriktighet i åklagarverksamheten.405 Vid Åkla-
garmyndigheten finns ett insynsråd, som har att utöva insyn i verksamheten 
och ge riksåklagaren råd.406

till den centrala nivån hör de olika avdelningarna vid riksåklagarens kansli. 
På den centrala nivån finns också utvecklingscentrum som inom särskilda 
områden ansvarar för kontroll, analys och utveckling av åklagarverksamheten. 

401 8 och 16–17 §§ åklagarinstruktionen (1996:205). 
402 1 § åklagarförordningen (2004:1265, ÅF). angående eBm, se förordningen (2007:972) 
med instruktion för eBm. eBm leds av en generaldirektör. 
403 Förordningen (1997:898) med instruktion för eBm. ekonomisk brottslighet handläggs 
också vid olika åklagarkamrar inom Åklagarmyndigheten. Frågan om eBm bör ha ett natio-
nellt ansvar för samtliga brottstyper som myndigheten handlägger utreds för närvarande, dir. 
2010:33. eBm analyseras inte i avhandlingen.
404 Prop. 1996/97:1 utgiftsområde 4 s. 35 ff.
405 1 a § 1 st., 1 b § 1 st. och 4–6 §§ ÅF.
406 7 § förordningen (2007:97) med instruktion för Åklagarmyndigheten (Åm-instruktio-
nen) och 9 § myndighetsförordningen (2007:515). Insynsrådet tillkom i februari 2010 istäl-
let för rådgivande nämnden. det ansågs stämma bättre överens med den ledningsstruktur 
som gäller för enrådighetsmyndigheter enligt 2 § myndighetsförordningen, prop. 2009/10:1 
s. 54.
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Vid 2010 års ingång fanns det tre sådana centrum, lokaliserade i Stockholm, 
malmö och Göteborg.407 

den lokala nivån utgörs av åklagarkammare. Åklagarmyndigheten bestäm-
mer antalet och lokaliseringen.408 I början av år 2010 fanns det 32 allmänna 
åklagarkammare, tre internationella åklagarkammare och fyra nationella 
åklagarkammare. de internationella åklagarkamrarna handlade bland annat 
ärenden rörande allvarlig organiserad eller gränsöverskridande brottslighet. 
de nationella åklagarkamrarna utgjordes av riksenheten för polismål, riks-
enheten mot korruption, åklagarkammaren för säkerhetsmål och riksenheten 
för miljö- och arbetsmiljömål.409 

Åklagarmyndigheten tillkom år 2005.410 När Åklagarmyndigheten in -
rättades som en enda myndighet med två nivåer angavs i propositionen att 
syftet var att ”förstärka den lokala operativa åklagarverksamheten, minska 
de administrativa kostnaderna för organisationen och att förbättra verksam-
heten för rättslig utveckling och uppföljning”. det övergripande syftet angavs 
vara att ”skapa en organisation för en hög och effektiv lagföring”.411 det 
konstaterades att 1996 års reform hade lagt grunden för en effektivare opera-
tiv åklagarverksamhet och att ”[g]enom reformen kom åklagarnas roll inom 
rättsväsendet att stärkas”. Vidare angavs att stora satsningar hade gjorts på 
utbildning, metodutveckling, uppföljning och utveckling av ett modernt It-
stöd. dessa satsningar hade lett till förbättrade verksamhetsresultat i form 
av exempelvis kortare genomströmningstider och minskade ärendebalanser. 
därefter hade antalet inkomna ärenden ökat och nya former av brottslighet 
vuxit fram. den organiserade gränsöverskridande brottsligheten hade ökat. 
dessa förändringar ställde större krav på specialistkompetens. dessutom 
deltog åklagarna alltmer i internationell åklagarverksamhet och måste ta en 
mer aktiv del i den brottsbekämpande verksamheten, genom samverkan med 
bland annat polisen.412 till grund för den nya organisationen låg en rapport 
utarbetad av riksåklagaren, med förslag till en ny åklagarorganisation.413 

407 5 § Åm-instruktionen och Åm:s årsredovisning 2009 s. 6 f. detsamma gällde i slutet av år 
2010. tidigare fanns ett fjärde utvecklingscentrum i Umeå, men det lades ner år 2008.
408 6 § Åm-instruktionen. Inför beslut om inrättande, upphörande och lokalisering av en 
åklagarkammare ska Åm samråda med rPS och domstolsverket. 
409 ÅFS 2009:1 om ändring i Åm:s föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalise-
ring och verksamhetsområden. detsamma gällde i slutet av år 2010.
410 Förordningen (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten.
411 Prop. 2004/05:26 s. 1.
412 Prop. 2004/05:26 s. 7.
413 Prop. 2004/05:26 s. 6.
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I regleringsbrev avseende Åklagarmyndigheten angavs målet för verksam-
heten under år 2010 vara att ”[k]valiteten och effektiviteten i brottsutred-
ningsverksamheten och processföringen ska förbättras. detta ska leda till ökad 
lagföring.”414 med lagföring avses här åklagares beslut om åtal, åtalsunder låtelse 
och strafföreläggande.415 målen för Åklagarmyndigheten har formulerats på 
liknande sätt de tidigare åren, oavsett regeringsinnehav.416 det innebär att det 
politiska kravet på Åklagarmyndigheten och åklagarnas verksamhet är att fler 
beslut ska fattas om att någon åtalas, ges åtalsunderlåtelse eller får strafföre-
läggande och det ska göras på ett kostnadseffektivt sätt. Besluten kan innebära 
antingen att fler personer lagförs eller att samma person lagförs för fler brott. 
av ledstjärnorna är det tydligt att här premieras kostnadseffektivitet högt.

3.3.2 De allmänna åklagarna och deras uppgifter
År 2002 ändrades rB:s beteckning på de allmänna åklagarna och samlings-
begreppen statsåklagare och distriktsåklagare togs bort. riksåklagaren är hög-
ste allmänna åklagare och chef för Åklagarmyndigheten. därtill finns en vice 
riksåklagare, som är riksåklagarens ställföreträdare.417 Under riksåklagaren 
finns överåklagare och vice överåklagare. därunder finns chefsåklagare, vice 
chefsåklagare och kammaråklagare.418 

riksåklagaren har ansvar för och leder åklagarväsendet, och ska verka för 
att åklagarnas rättstillämpning är lagenlig, följdriktig och enhetlig.419 riks-
åklagaren är också allmän åklagare i Hd och i hovrätten i vissa mål när talan 
ska väckas där.420 

414 regeringsbeslut 2009-12-21, dnr Ju2009/10249/Å. 
415 det framgår av den insamling och redovisning av statistik som görs inom åklagarväsendet, 
Åm:s årsredovisning 2009 s. 17. 
416 regeringsbesluten 2004-12-16, dnr Ju2004/11351/Å, 2005-12-20, dnr Ju2005/11360/Å, 
2006-12-21, dnr Ju2006/10133/Å, 2007-12-19, dnr Ju2007/10827/Å och 2008-12-18, dnr 
Ju2008/9931/Å.
417 7:1 st. 1 och 7:2 st. 1–2 rB. efter anmälan av rÅ kan regeringen också förordna en över-
åklagare att för en begränsad tid fullgöra åklagaruppgifter som får utföras av vice rÅ. en 
förutsättning för det är att det finns särskilda skäl, 7:2 st. 3 rB. När denna möjlighet infördes 
angavs att den kunde användas t.ex. då det uppstått en tillfällig och extraordinär arbetsanhop-
ning vid Åm eller om rÅ eller vice rÅ hade fått ett oförutsett helt eller delvis längre förfall, 
prop. 2002/03:113 s. 7.
418 7:1 st. 1 rB. liksom tidigare kan biträdande åklagare och extra åklagare förekomma inom 
åklagarväsendet, 7:7 rB och 8 § ÅF. det finns också assistentåklagare, som är åklagare under 
utbildning, 7 § ÅF. Vid utgången av år 2009 hade Åm knappt 1 300 anställda, varav nästan 
900 åklagare, Åm:s årsredovisning 2009 s. 7.
419 7:2 st. 1 rB och 2 § ÅF. 
420 rÅ behöver dock inte själv utföra talan i Hd. rÅ kan förordna en annan allmän åklagare 
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Under riksåklagaren har överåklagare ansvaret för åklagarverksamheten 
inom särskilda områden.421 de tre utvecklingscentrumen, vissa avdelningar 
inom riksåklagarens kansli och några åklagarkammare leds av överåklagare. 
I syfte att stärka styrningen och uppföljningen av verksamheten vid åklagar-
kamrarna förstärktes den centrala ledningen i mars 2009 med fyra överåkla-
gare, varav tre överåklagare har ansvar för uppföljningen av verksamheten vid 
de allmänna åklagarkamrarna inom var sitt geografiskt område och en över-
åklagare har ansvar för de internationella och nationella åklagarkamrarna.422

Chefsåklagare, vice chefsåklagare och kammaråklagare utför åklagaruppgif-
ter i tingsrätt och hovrätt.423 Chefsåklagaren är chef för en åklagarkammare. 
Chefsåklagaren är inte hierarkiskt överordnad de övriga åklagarna när det 
gäller åklagaruppgifterna och kan inte ta över ett ärende från en åklagare mot 
dennes vilja.424 det finns vissa begränsningar i kammaråklagarnas behörighet. 
de får inte handlägga frågor om ansvar för brott som anställda inom polis-
väsendet misstänks ha begått i samband med arbetet.425 de får inte heller fatta 
beslut i vissa särskilda fall om åtalsunderlåtelse och s.k. förundersöknings-
begränsning och får inte utföra åklagaruppgifter i fråga om bevistalan. I övrigt 
är alla åklagare i princip behöriga att utföra åklagaruppgifterna och behörig-
heten omfattar hela landet.426 Fördelningen av ärendena styrs istället av indel-
ningen i åklagarkammare, genom att vissa ärenden handläggs vid en särskild 
åklagarkammare, och den interna arbetsfördelningen, enligt vilken exempel-
vis åklagare med specialistbefattningar handlägger vissa typer av ärenden.427 

För att antas som åklagaraspirant krävs juristexamen och notariemerite-
ring. efter cirka tre års tjänstgöring, först som åklagaraspirant och därefter 
som assistentåklagare, kan assistentåklagaren anställas som kammaråklagare. 

att göra det. mål där riksåklagaren är allmän åklagare i hovrätt är mål om ansvar för brott som 
begåtts i tjänsten eller uppdraget av domare i allmän underrätt, 7:4 jfr med 2:2 st. 1 rB. 
421 7:2 st. 4 rB. Vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter överåklagare och vice överåkla-
gare har bestäms av rÅ, 5 § 1 st. ÅF.
422 Åm:s årsredovisning 2008 s. 4. 
423 7:4 st. 1 rB. 
424 Jfr 7:5 rB. 
425 11 § jfr med 10 § ÅF. Sådana ärenden handläggs vid riksenheten för polismål, ÅFS 
2009:1. Undantag gäller för lindrigare trafikbrott, där även kammaråklagare är behöriga och 
målen handläggs vid en vanlig åklagarkammare. Se Åm:s föreskrifter (ÅFS 2006:12) om 
handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m. angående handläggningen 
av sådana ärenden.
426 6 och 10 §§ ÅF. Bevistalan är en talan som förs mot en person som inte är straffmyndig i 
syfte att pröva huruvida den unge har begått ett visst brott, 38 § 1 st. lagen (1964:167) med 
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (lUl).
427 Se t.ex. Åm:s årsredovisning 2009 s. 24. 
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I åklagarnas grundutbildning ingår också fyra särskilda åklagarkurser, som 
genomförs centralt.428 

de allmänna åklagarna har generell behörighet att åtala brott som hör 
under allmänt åtal. Undantag gäller då behörigheten är förbehållen särskilda 
åklagare, exempelvis vid åtal för tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott, 
där JK är exklusivt behörig, och vid åtal mot vissa befattningshavare, där JO 
och JK är behöriga.429 

Åklagarna har uppgifter under flera av straffprocessens olika skeden, såväl 
vid förundersökningen som vid åtalsbeslutet och under rättegången. I vilken 
utsträckning åklagarna är verksamma varierar beroende på målets karaktär. 
I samtliga fall är åklagarna den aktör som prövar åtalsfrågan och som utför 
åtalet i domstol.430 När det däremot gäller utredningen av brottet leds för-
undersökningen i vissa fall av polismyndigheten och i andra fall av åklagarna. 
Åklagarna har behörighet att besluta om användning av vissa tvångsmedel, 
medan de mest ingripande tvångsmedlen kräver beslut av rätten. Även en polis 
som leder förundersökningen har i stor utsträckning sådan behörighet.431 I den 
praktiska tillämpningen innebär det att den polisiära förundersöknings ledaren 
fattar beslut om tvångsmedel i de fall då förundersökningen leds av polismyn-
digheten och denne är behörig att besluta om tvångsmedlet i fråga.432 

Vid utredning av enklare brott leds förundersökningen av polismyndig-
heten.433 Vid utredning av övriga brott leds förundersökningen av polismyn-
digheten fram till dess att någon är skäligen misstänkt för brottet. då övertar 
åklagaren ledningen av förundersökningen. Åklagaren kan överta ledningen 

428 17 och 19–20 §§ ÅF samt Åm:s årsredovisning 2009 s. 50.
429 9:2 tF och 7:1 YGl. angående åtal för brott i tjänsten mot ledamot i någon av de högsta 
domstolarna, se 11:8 rF. I fall då åtal ska väckas av JO eller JK kan åtalet utföras  av en allmän 
åklagare, enligt uppdrag från JO respektive JK, jfr 12 § ÅF. Se även NKrB s. 7:24 ff.
430 20:2 rB. 
431 av 27:4 st. 2, 28:4 st. 1 och 28:13 st. 1 rB framgår att åklagaren och den som leder för-
undersökningen (undersökningsledaren) är behöriga att besluta om de vanligt förekommande 
tvångsmedlen beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning. När det gäller 
häktning och hemliga tvångsmedel krävs beslut av rätten, 24:5 och 27:21 st. 1 rB samt 7 § 
lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning. När det gäller frihetsberövande är åklagaren 
behörig att inledningsvis besluta om anhållande, men senast klockan tolv tredje dagen efter 
anhållningsbeslutet måste åklagaren begära hos rätten att den anhållne ska häktas eller släppa 
denne fri, 24:6 st. 3 och 24:12 rB. 
432 Om beslutsbehörighet vid beslut om tvångsmedel, se vidare lindberg (2009) s. 65 f. 
433 23:3 st. 1 rB. därtill finns vissa brott som utreds genom s.k. förenklad utredning där för-
undersökning inte behöver genomföras, 23:22 st. 1 rB. Hit hör sådana brott som i princip är 
färdigutredda på plats, exempelvis hastighetsöverträdelser och andra enklare trafikbrott som 
upptäcks av polisman på plats, NKrB s. 23:76 a. 
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av förundersökningen även i andra fall, när särskilda skäl påkallar det.434 Även 
om åklagaren leder förundersökningen är det dock som regel polisen som 
genomför själva utredningsåtgärderna. Åklagaren har inte heller något arbets-
ledningsansvar över polisen och förfogar inte över vilka polisiära resurser som 
finns att tillgå, eftersom det är fråga om två olika myndigheter. I praktiken 
förutsätter för undersökningsförfarandet att åklagare och polis samverkar med 
varandra.435

Vid en internationell jämförelse har målsäganden en stark ställning i den 
svenska processen, eftersom målsäganden har rätt att biträda åtalet och därmed 
kan ta en aktiv del i processen. målsäganden blir då part jämte åklagaren och 
kan komplettera utredningen i målet.436 Om målsäganden hörs under huvud-
förhandlingen hålls förhöret med målsäganden vanligen först och måls äganden 
avlägger inte ed.437 målsägandens eventuella krav på skadestånd eller andra 
enskilda anspråk kan handläggas tillsammans med åtalet och prövas i brott-
målet. Som huvudregel ska åklagaren vara målsäganden behjälplig med att föra 
sådan talan.438 Vid vissa brott, exempelvis allvarliga sexualbrott eller våld mot 
närstående, har målsäganden rätt att ha ett målsägandebiträde. I så fall förs 
målsägandens talan om enskilda anspråk som regel av målsägandebiträdet.439

Sammanfattningsvis har, under den tid rB varit ikraft, det svenska åklagar-
väsendet utvecklats från att vara en splittrad organisation till att, förutom 

434 23:3 st. 1 rB. Åm och rPS har utfärdat gemensamma föreskrifter och allmänna råd om 
i vilka fall åklagare bör leda förundersökningen, ÅFS 2005:9 respektive rPSFS 2007:2. av 
dessa framgår att polismyndigheten i normalfallet leder förundersökningen i många av de 
vanligt förekommande brotten, t.ex. misshandel, stöld (även grov sådan), bedrägeri, skade-
görelse (dock ej vid brand), trafikbrott samt överlåtelse, innehav och brukande av narkotika. 
I vissa fall, såsom vid brott mot närstående, då målsäganden är underårig eller då misstänkt 
är underårig, ska dock förundersökningen ledas av åklagaren. angående fördelningen av mål 
mellan allmän åklagare och tullåklagare, se ÅFS 2005:23.
435 23:3 st. 2 rB, SOU 1992:61 del a s. 285 ff. samt Bring och diesen (2009) s. 81 ff.
436 20:8 st. 2 rB och ekelöf II (1996) s. 60. 
437 46:6 st. 2, 37:1 och 37:3 jfr med 36:11 rB. I en jämförelse av målsägandens ställning i 
östnordisk (Norge-danmark-Island) med västnordisk (Sverige-Finland) process drar träsk-
man slutsatsen att målsäganden bäst fyller funktionen som informationskälla om målsägan-
den hörs som vittne och inte har partsställning i processen, träskman (1992) s. 391 ff. Se 
däremot Gräns (06-07) s. 789 som framhåller att trovärdighet inte bör bedömas utifrån en 
persons processuella roll.
438 22:1 och 22:2 rB. möjligheten att föra talan om skadestånd för kränkning genom brott 
tillsammans med ansvarstalan behandlas av Friberg (2010) s. 210 ff.
439 1 § och 3 § 2 st. lagen (1988:609) om målsägandebiträde. enligt lagtexten ska målsägande-
biträdet bistå målsäganden med att föra talan om det inte görs av åklagaren. I praktiken är det 
vanligast att då målsäganden har ett målsägandebiträde förs talan av biträdet, SOU 2007:6 
s. 299 ff.

11-08 Iustus Landström 14 mars.indd   100 11-03-14   16.49.11



101

3 Åklagaren i svensk, engelsk och norsk process

den verksamhet som bedrivs vid eBm, bestå av en enda Åklagarmyndighet. 
Först år 1965 fick åklagarväsendet en enhetlig organisation och blev fristående 
från polisen. därefter har åklagarväsendet organiserats om vid flera tillfällen. 
Åklagarorganisationen har plattats ut, med färre nivåer. den generella kom-
petensen hos åklagarna har successivt höjts, dels genom högre kompetenskrav 
för tillträde till åklagarbanan, dels genom intern åklagarutbildning. Från att 
ha haft flera uppgifter i den offentliga förvaltningen har åklagarna blivit allt-
mer specialiserade. Vid förstatligandet kom åklagarna att i princip enbart ha 
åklagaruppgifter och numera är vissa åklagare dessutom specialiserade och 
handlägger ärenden inom särskilda brottsområden. Indelningen av åklagarna 
i tre nivåer finns fortfarande kvar, men åklagarnas generella behörighet har 
successivt ökat och flyttats nedåt i hierarkin. avsikten har varit att förskjuta 
de egentliga åklagaruppgifterna längst ut i åklagarorganisationen. 

3.3.3 Tillsyn och kontroll 
det finns inte något särskilt organ som utövar ordinär tillsyn över åklagar-
väsendet. Frågan om att inrätta ett sådant organ har övervägts, särskilt i sam-
band med diskussioner om hur brottsanmälningar mot anställda inom polis- 
och åklagarväsendet bör handläggas. Båda dessa frågor utreddes i början av 
2000-talet av Kommittén om tillsynen över polis och åklagare.440 Kommittén 
ansåg att det inte borde inrättas ett fristående organ. När det gällde tillsynen 
över åklagarna fann kommittén att det visserligen fanns brister i tillsynen, 
men att dessa kunde åtgärdas inom den egna organisationen.441 

År 2004 gavs en särskild utredare på nytt i uppdrag att göra en översyn 
av handläggningen av brottsanmälningar mot polis och åklagare. I uppdra-
get ingick att lämna förslag på hur ett utredningsorgan som var fristående 
från polis och åklagare skulle kunna vara utformat och organiserat samt att 
överväga för- och nackdelarna med att inrätta ett sådant organ.442 I sitt betän-
kande år 2007 kom utredningen fram till att nackdelarna med ett fristående 
organ övervägde. rörande åklagarnas ansvar för brottsanmälningar mot polis 
och åklagare hade en särskild enhet, riksenheten för polismål, redan inrättats 
direkt under riksåklagaren. På motsvarande sätt skulle utredningsverksamhe-
ten inom polisen kunna samlas i en organisation inom rPS, som skulle vara 

440 SOU 2003:41. Frågan om det lämpliga i att ”polisen utreder polisen” har diskuterats 
framför allt när personer som varit föremål för olika polisingripanden har avlidit, se t.ex. 
SOU 2002:37 angående utredningen om Osmo Vallo.
441 SOU 2003:41 s. 185 f.
442 Se SOU 2007:5 s. 289 ff., där dir. 2004:180 finns intagen som bilaga.
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fristående från polismyndigheterna.443 I betänkandet gjordes en kortfattad 
beskrivning av tillsynen över polis- och åklagarväsendet, men i uppdraget 
ingick inte att ytterligare utreda tillsynsfrågorna.444 

När frågan om tillsyn har utretts har förutsatts att tillsynen ska ske av en 
extern aktör och inte av myndigheten själv. den kontroll som sker inom den 
egna myndigheten har inte ansetts nå upp till kravet på tillsyn.445 Numera är 
Åklagarmyndigheten en enda myndighet och om tillsyn förstås på det sättet 
förekommer ingen ordinär tillsyn av myndigheten.446 

Inom Åklagarmyndigheten förekommer dock intern kontroll av verksam-
heten. För det första kontrolleras att de mål som har lagts fast inom mål- och 
resultatstyrningen uppnås och att anvisade medel används på det sätt riksdag 
och regering har avsett, s.k. effektivitetskontroll.447 den kontrollen syftar till 
att tillgodose intresset att statsförvaltningen fungerar effektivt och med god 
hushållning av allmänna medel.448 det är dock inte denna kontroll som främst 
är av intresse här. Istället är det den rättsliga kontrollen som är av intresse, dvs. 
i vilken utsträckning åklagarnas rättstillämpning kontrolleras i enskilda fall. 

Vid rB:s tillkomst förutsattes att tillsyn och kontroll skulle ske inom 
åklagarväsendet, överordnade åklagare skulle utöva tillsyn och kontroll över 
underordnade åklagare. Vid inrättandet av riksåklagarämbetet föreskrevs att 
riksåklagaren skulle ha tillsyn över åklagarnas verksamhet och genom inspek-
tioner eller på annat sätt hålla sig underrättad om åklagarväsendets tillstånd.449 
landsfogdarna var skyldiga att se till att de dem underställda åklagarna full-

443 SOU 2007:5 s. 267 f. Fr.o.m. den 1 januari 2011 handläggs de s.k. internutredningarna 
vid rPS och inte vid de olika polismyndigheterna, se vidare förordningen (2010:1031) om 
handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m.
444 SOU 2007:5 s. 69 ff. 
445 SOU 2007:5 s. 69 f. I SOU 2003:41 s. 172 kom kommittén dock fram till att en chef 
eller styrelse kan anförtros tillsynen, om den utförs på rätt sätt. detta synsätt och denna 
användning av begreppet tillsyn kritiserades starkt av JO i JO:s remissyttrande, 2003-09-26, 
dnr 2496-2003. 
446 eftersom eBm är en egen myndighet sker den tillsyn som rÅ utövar av en utomstående 
myndighet och kravet på tillsyn uppfylls därmed, jfr SOU 2007:5 s. 75. 
447 Verksamheten planeras genom årliga verksamhetsplaner, som bygger på regeringens regle-
ringsbrev, och följs upp genom årliga årsredovisningar. Se 2 § lagen (1996:1059) om stats-
budgeten angående regeringens skyldighet att för riksdagen redovisa de mål som åsyftas och 
de resultat som uppnåtts inom olika verksamhetsområden samt förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag om myndighetens skyldighet att varje år upprätta och 
lämna en årsredovisning till regeringen. 
448 SOU 2007:5 s. 70 och 1 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten.
449 7:2 och 7:5 rB enligt SFS 1947:616, SOU 1938:44 s. 122 ff. samt 3 § instruktionen 
(1947:1015) för rÅ-ämbetet.
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gjorde sina skyldigheter, exempelvis skulle de genomföra inspektioner, helst 
årligen och i vart fall vartannat år.450 

Ur principen att en överordnad åklagare kan överta en underordnad åklaga-
res ärende har ett system med överprövning vuxit fram inom åklagarväsendet. 
med överprövning avses att en överordnad åklagare omprövar en underställd 
åklagares beslut.451 Förfarandet är oreglerat. en överprövning kan initieras 
av exempelvis en målsägande eller en misstänkt som är missnöjd med en 
åklagares beslut. en överordnad åklagare kan också ta eget initiativ till en 
överprövning.452 

med den nuvarande åklagarorganisationen var avsikten att den huvudsak-
liga ärendeanknutna kontrollen skulle göras av de nationella utvecklings-
centrumen. Inom sina respektive ansvarsområden har de ansvar för kontroll, 
analys och utveckling av åklagarverksamheten. dit hör bland annat överpröv-
ningsverksamheten. Vid riksåklagarens kansli finns även en rättsavdelning, 
som har ansvar för en mer systematisk tillsyn och rättslig kontroll, överpröv-
ningar som prövas av rÅ och klagomål. Som huvudregel överprövar inte rÅ 
ett ärende som dessförinnan har prövats vid ett utvecklingscentrum eller vid 
eBm.453

I den ovan nämnda utredningen om tillsynen över bland annat åklagarna 
ansåg kommittén att riksåklagarens tillsynsverksamhet borde kompletteras 
med inspektioner omfattande aktgranskning i större omfattning än vad som 
förekom då.454 När utredningen gjordes var åklagarväsendet fortfarande indelat 
i regionåklagarmyndigheter med riksåklagaren som en överordnad myndig-
het. Inför omorganisationen till en gemensam åklagarmyndighet behandlade 
regeringen kommitténs förslag. regeringen ansåg att den föreslagna organi-
sationen, med kontroll- och överprövningsverksamhet vid nationella utveck-
lingscentrum samt en kompletterande särskild funktion inom det centrala 
myndighetskansliet, innebar ”goda förutsättningar för en vidareutveckling 
och förstärkning av organisationens framtida verksamhet på de aktuella områ-
dena”. regeringen avsåg att följa utvecklingen noga och att i regleringsbrev 
ge myndigheten uppdrag att redovisa och analysera vidtagna åtgärder för att 
säkerställa en effektiv tillsyn och rättslig kontroll.455 

450 3 § landsfogdeinstruktionen 1936 enligt SFS 1947:997. 
451 Se närmare om överprövningsinstitutet, lindberg (2000) s. 49 ff.
452 lindberg (2000) s. 50 f.
453 Prop. 2004/05:26 s. 15, 5 § Åm-instruktionen samt Åm:s årsredovisningar 2005 s. 57 
och 2009 s. 25.
454 SOU 2003:41 s. 183.
455 Prop. 2004/05:26 s. 15.
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av Åklagarmyndighetens årsredovisningar för verksamhetsåren 2005–2009 
framgår antalet inkomna, avgjorda och ändrade överprövningsärenden.456 det 
finns uppgifter om brottstyper, men inte om vilka frågor som överprövningarna 
har avsett.457 I årsredovisningarna anges också att utvecklingscentrumen i vissa 
fall har genomfört tillsynsbesök och granskningar av brottsutred ningar.458 

I januari 2008 gjordes en översyn av verksamheten vid utvecklingscen-
trumen. enligt denna hade en omfattande projektverksamhet bedrivits som 
medfört att handläggningen av överprövningarna drabbats av balanser och att 
den rättsliga kontrollen hamnat långt ner i prioriteringarna.459 I årsredovis-
ningen för år 2008 angavs att antalet genomförda tillsynsprojekt varit färre 
än tidigare år, på grund av bristande resurser.460

Under år 2010 har Åklagarmyndigheten gjort en översyn över myndig-
hetens rättsliga kontrollverksamhet, inklusive frågor om överprövning, som 
redovisats i en rapport. I rapporten föreslås att ambitionsnivån på den rätts-
liga tillsynen ska höjas och att det ska tas fram årliga tillsynsplaner. Huvud-
delen av tillsynen över åklagarverksamheten på lokal nivå ska utföras av 
utvecklingscentrumen. I rapporten tas också upp att utvecklingscentrumens 
centrala roll för tillsynsverksamheten inom Åklagarmyndigheten kan mar-
keras genom att namnet ändras från utvecklingscentrum till ”tillsyns- och 
utvecklingscentrum”.461 Vidare föreslås att det ska införas närmare riktlinjer 
för handläggningen av överprövningarna, där det i riktlinjerna bland annat 

456 Under åren 2005–2009 inkom 1 911, 1 852, 1 871, 2 049 respektive drygt 2 100 ären-
den. Under år 2005 prövades 1 649, varav 171 ändrades; år 2006 prövades 1 781, varav 193 
ändrades; år 2007 prövades 1 925, varav 228 ändrades; år 2 008 prövades 2 007, varav 220 
ändrades och år 2009 prövades cirka 1 750, varav 214 ändrades. Under åren 2006–2009 
inkom 341, 271, 288 respektive 219 ärenden till riksåklagarens kansli. År 2006 prövades tre, 
varav ett ändrades i sak och två fick ändrad motivering; år 2007 prövades två, varav inget änd-
rades; år 2008 prövades nio, varav åtta som var av likartat slag ändrades och år 2009 prövades 
två ärenden, där båda ändrades. Åm:s årsredovisningar åren 2005 s. 26, 2006 s. 29, 2007 
s. 26, 2008 s. 28 f. och 2009 s. 25.
457 rörande det ärende som ändrades av riksåklagaren år 2006 anges att det avsåg ett beslut 
att lägga ned förundersökningen i ett ärende om vårdslöshet i trafik och vållande till annans 
död, Åm:s årsredovisning 2006 s. 29.
458 Se t.ex. Åm:s årsredovisning 2005 s. 60 (tillsynsbesök angående miljöbrott), s. 61 (gransk-
ning av nedlagda försäkringskassebedrägerier) och s. 63 (50 akter angående kvinnofrid och en 
rapport tillsammans med rPS angående granskning av våldtäktsutredningar), Åm:s årsredo-
visning 2006 s. 30.
459 Åm:s rapport 2008 s. 16.
460 Åm:s årsredovisning 2008 s. 29. av samma årsredovisning framgår att arbetsbelastningen 
inom åklagarväsendet varit mycket hög, vilket bl.a. medfört att det på vissa håll i landet sak-
nats åklagare vid domstolsförhandlingar, a.a. s. 4.
461 Åm:s rapport 2010 s. 6 f. och s. 9.
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ska anges vem som kan begära överprövning och under vilka förutsättningar 
en sådan begäran tas upp till prövning.462 

extern tillsyn av åklagarväsendet kan däremot förekomma angående vissa 
specifika frågor, exempelvis utövar datainspektionen tillsyn över automatise-
rad behandling av personuppgifter i olika register.463 den inrättade Säkerhets- 
och integritetsskyddsnämnden utövar tillsyn över användningen av hemliga 
tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter.464

När det gäller den extraordinära tillsynen utövar JO och JK tillsyn över 
åklagarna, på samma sätt som de utövar tillsyn över bland annat andra tjänste-
män vid statliga förvaltningsmyndigheter.465 JO:s tillsyn avser att de som 
utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i 
övrigt fullgör sina åligganden. JO har ett särskilt ansvar att se till att rF:s krav 
på saklighet och opartiskhet och de grundläggande fri- och rättigheterna inte 
träds för när i förvaltningsmyndigheternas verksamhet.466 

den kontroll och tillsyn av åklagarna som ansågs nödvändig när rB trädde 
ikraft har minskat med tiden. de senare omorganisationerna har inneburit 
att resurserna inom åklagarväsendet har omfördelats från kontroll och tillsyn 
till operativ verksamhet och verksamhetsutveckling. Syftet med flera föränd-
ringar har varit att höja kvaliteten på brottsutredningarna och att därigenom 
uppnå en ökad lagföring. det som mäts är framför allt slutresultatet. det läggs 
mind re vikt vid att granska och kontrollera olika rättsliga beslut. När Åkla-
garmyndigheten har haft bristande resurser har också den interna kontrollen 
och granskningen prioriterats ned. Hittills har den diskussion som förts om 
hur tillsynen av (polis- och) åklagarväsendet bör ske inte lett till inrättandet 
av en särskild tillsynsmyndighet. 

3.4 de engelska åklagarna
3.4.1 Aktörerna och processen
den engelska processen, dvs. den som gäller för england och Wales, har inte 
skapats genom stora och genomgripande reformer. Istället är den en produkt 
av historisk utveckling genom århundraden.467 många regler som vuxit fram 

462 Åm:s rapport 2010 s. 11 ff.
463 2 § förordningen (2007:975) med instruktion för datainspektionen och 2 § personupp-
giftsförordningen (1998:1191).
464 1 § 1 st. lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet.
465 lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän (JO-instruktionen), 
lagen (1975:1339) om JK:s tillsyn och förordningen (1975:1345) med instruktion för JK.
466 1 § 2 st. och 3 § 1 st. JO-instruktionen. Se vidare Bull och Sterzel (2010) s. 305 ff. 
467 Zedner (2004) s. 21.
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genom common law finns numera nedskrivna i olika lagar. Vissa lagreformer 
har också genomförts, men det har inte varit fråga om en stor och omfattande 
reform, på samma sätt som i Sverige. det finns två slags domstolar som prövar 
brottmål och det finns flera olika aktörer som utreder och åtalar brott. därför 
är systemet mer komplicerat.468

den engelska processen brukar ses som typexemplet på en ackusatorisk 
process och utgår från att det är utredande och åtalande aktörers ansvar att ta 
fram och presentera utredningen. rättegångsförfarandet bygger i stor utsträck-
ning på muntlighet och det finns begränsningar av polisens och åklagarsidans 
möjligheter att förhöra misstänkta personer, eftersom den misstänkte inte 
förväntas bidra till utredningen mot sig själv.469 

Huvudprincipen i engelsk rätt är att var och en kan inleda ett åtal, s.k. actio 
popularis.470 däremot kan det finnas begränsningar av vem som får uppträda 
i rätten och utföra åtalet, som förs i kronans namn (the Crown).471 den som 
väcker åtal kan därför behöva anlita en särskild advokat som har sådan behö-
righet. rätten att åtala är således inte förbehållen en särskild åklagarmyndig-
het. däremot finns det, som i alla moderna processordningar, aktörer som 
särskilt har till uppgift att utreda och åtala brott. 

Polisen är den aktör som har ansvaret för att utreda brott. Polisen både 
leder och genomför brottsutredningen och har vissa befogenheter att använda 
tvångsmedel. I andra fall krävs domstolsbeslut. Polisen kan inleda ett åtals-
förfarande för en del brott och kan utfärda böter för trafikförseelser och vissa 
ordningsförseelser, genom s.k. fixed penalty notices.472 

den engelska åklagarmyndigheten, the Crown Prosecutor Service (CPS), 
beslutar i åtalsfrågor. CPS har också till uppgift att utföra åklagarsidans talan i 
rätten. I de fall ett åtal har inletts av polisen prövar CPS om åtalet ska fullföljas 
och utför i så fall åtalet.473

det finns också flera andra lokala och statliga institutioner som, inom 
sina respektive områden, har ansvar för att utreda och åtala vissa typer av 
brott, exempelvis miljöbrott, skattebrott, smuggling, grova bedrägerier samt 

468 Se t.ex. White (2002) s. 5 ff. och Zedner (2004) s. 20 ff.
469 darbyshire (2008) s. 9 f. och s. 207 ff. den tilltalade avgör själv om han eller hon ska 
höras i rätten och hörs i så fall efter att åklagarsidans bevisning har tagits upp. en tilltalad 
som hörs avlägger ed och kan korsförhöras av åklagarsidan, Blackstone’s (2010) s. 1703, 1705 
och s. 1835 f. 
470 Sanders (2002) s. 149 f.
471 Blackstone’s (2010) s. 1270 f.
472 Blackstone’s (2010) s. 1226 ff. Jfr det svenska föreläggande av ordningsbot, som regleras 
i 48 kap. rB.
473 White (2002) s. 9 f. samt ashworth och redmayne (2005) s. 175 f.
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grov och organiserad brottslighet. Åtal väcks också av olika departement i 
regeringen, exempelvis vid bedrägerier angående sociala förmåner.474 I engelsk 
litteratur anges att sådana institutioner beräknas stå för nästan en fjärdedel 
av väckta åtal. dessa institutioners behörighet skiljer sig från den behörighet 
CPS har, genom att de dels har ansvar även för brottsutredningen, dels kan 
ha möjlighet att istället för att åtala besluta om andra åtgärder, såsom föreläg-
ganden och förbud. Undersökningar har visat att praxis hos dessa institutio-
ner snarare är att inte åtala än att åtala. det är vanligt att de istället försöker 
påverka enskilda inom sina respektive ansvarsområden genom övertalning, 
utbildning och förhandlingar.475 

det finns två slags domstolar som dömer i brottmål. den ena är magistrats-
domstolen (the magistrates’ court), varav det finns drygt 360. den andra är 
the Crown Court, som formellt är en enda domstol med behörighet att sam-
manträda i hela england och Wales.476 domstolarnas respektive behörighet 
varierar beroende på vilket brott målet rör. Vissa brott prövas i magistrats-
domstolen (summary offences), andra brott kan prövas i båda domstolarna 
(either way offences) och en del brott kan bara prövas i Crown Court (indictable  
only offences).477

I princip dömer magistratsdomstolarna i de lindrigare och vanligast före-
kommande brottmålen, medan Crown Court dömer i mål om allvarligare 
brott. magistratsdomstolarna prövar också frågor om frihetsberö vande och 
andra tvångsmedel. mer än 95 procent av alla brottmål avgörs i en magistrats-
domstol. I magistratsdomstolen förekommer ingen jury och rättegången (s.k. 
summary trial) är enklare och mer summarisk än rättegången i Crown Court.478 
misstänkta som är under 18 år prövas vid en ungdomsdomstol (youth court), 
utom vid särskilt allvarliga brott som prövas i Crown Court.479

domstolsförfarandet är i stor utsträckning muntligt.480 Förfarandet inleds 
med att den tilltalade kallas att infinna sig vid domstolen för att svara på 
brottsanklagelsen eller, om den tilltalade är frihetsberövad, inställs den till-
talade inför domstolen. efter att den tilltalade avgett sin inställning planeras 

474 ashworth och redmayne (2005) s. 142 samt Blackstone’s (2010) s. 1253.
475 ashworth (2000) s. 263 ff., ashworth och redmayne (2005) s. 142 ff. samt Sanders och 
Young (2007) s. 360 ff. 
476 White (2002) s. 12 f. samt Blackstone’s (2010) s. 1233 ff. och s. 1239 ff.
477 Blackstone’s (2010) s. 1305 ff. 
478 White (2002) s. 11 f., ashworth och redmayne (2005) s. 297 samt darbyshire (2008) 
s. 183.
479 Blackstone’s (2010) s. 1868 och s. 1874.
480 detta stycke bygger på de iakttagelser jag gjorde i Chelmsford hösten 2007 och i York 
hösten 2009. 
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det fortsatta förfarandet, beroende på om den tilltalade erkänner eller förne-
kar brott. Om den tilltalade erkänner brottet hålls som regel ingen rättegång 
och i många fall kan påföljden bestämmas direkt. Precis som i Sverige behöver 
domstolen i vissa fall ha tillgång till uppgifter om den tilltalades personliga 
förhållanden som underlag för påföljdsbestämningen. rapporter med sådana 
uppgifter tas fram av the Probation Service. Vid dessa förhandlingar är Pro-
bation Service närvarande och, om en rapport behövs, får de det uppdraget 
muntligen. 

alla mål inleds i en magistratsdomstol. I mål som rör indictable only offences 
prövas endast vissa preliminära frågor, som frågor om frihetsberövande och 
borgensvillkor. därefter överlämnas målet till Crown Court.481 I mål som rör 
either way offences handläggs målet olika beroende på den tilltalades inställ-
ning till brottet. Om den tilltalade förklarar sig skyldig (pleads guilty) kan 
ledamöterna bestämma påföljden direkt eller, om ledamöterna anser att brot-
tet förtjänar en strängare påföljd än vad de är behöriga att döma ut, överlämna 
målet till Crown Court.482 Om den tilltalade inte erkänner brottet kan en 
enklare, summarisk rättegång hållas i magistratsdomstolen. målet kan också 
överlämnas till Crown Court. Skäl att överlämna målet till Crown Court kan 
vara att målet är komplicerat och rör ett allvarligt brott eller att den tilltalade 
har begärt att målet ska prövas av jury.483 

I magistratsdomstolen avgörs målet av två–tre lekmannadomare (magistra-
tes) eller en distriktsdomare (District Judge, Magistrates’ Courts). lekmanna-
domarna kallas också fredsdomare (Justices of the Peace). de är inte juridiskt 
utbildade och är inte anställda som domare utan har ett förtroendeuppdrag. 
de anlitas för ett visst antal rättegångsdagar per år och får ersättning för resa 
och förlorad arbetsinkomst. det förekommer att även jurister har uppdrag 
som fredsdomare. en distriktsdomare är juridiskt välutbildad och anställd vid 
domstolen som domare.484 I domstolen finns en juridisk rådgivare (justices’ 
clerk) som hjälper framför allt lekmannadomarna. den juridiska rådgivaren 

481 Se Blackstone’s (2010) s. 1450 ff. för en detaljerad beskrivning av förfarandet. översikt-
liga beskrivningar ges i t.ex. ashworth och redmayne (2005) s. 237 f. samt darbyshire (2008) 
s. 331. 
482 Stone’s (2009) s. 92 f. Om målet behöver kompletteras med en rapport från the Probation 
Service skjuts målet upp till ett senare tillfälle. 
483 Stone’s (2009) s. 94 ff. och 107 ff. angående förfarandet när mål överlämnas till Crown 
Court respektive vid summarisk rättegång i magistratsdomstolen, se Blackstone’s (2010) 
s. 1450 ff. och s. 1810 ff. 
484 Stone’s (2009) s. 7 och s. 26 samt Blackstone’s (2010) s. 1239 f. 
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sitter med under domstolsförhandlingarna, nedanför domarsätet, och ger råd 
i rättsliga frågor, men deltar inte i dömandet.485 

Crown Court, där domaren bär peruk och kappa, är den domstol som är 
mest känd bland allmänheten. Förfarandet inleds vanligen med att den till-
talade tillfrågas om sin inställning. Om den tilltalade erkänner brottet beslutar 
domaren i regel om påföljden, ibland efter att the Probation Service tagit fram 
en rapport. Om den tilltalade inte erkänner brottet, hålls en rättegång (trial) 
inför en jury. majoriteten av målen i Crown Court avgörs utan rättegång.486 

den engelska processen bygger historiskt på två olika advokatprofessioner, 
solicitors och barristers. en solicitor sköter kontakten med klienten, ger råd i 
rättsliga frågor och förbereder målet inför rättegången. en barrister ger råd till 
klienten via solicitorn och utför den tilltalades talan i rätten. Solicitorn funge rar 
som en länk mellan klienten och barristern, och sköter kontakten med klien-
ten under hela processen. tidigare var det enbart barristers som hade rätt att 
uppträda i Crown Court. Både den tilltalade och åklagarsidan företräddes av en 
barrister. Numera får även solicitors som har tillägnat sig tillräcklig erfarenhet, 
s.k. High Court Advocates, uppträda i högre rätt.487 Fortfarande är det dock 
vanligast att det är barristers som uppträder i Crown Court.488 traditionen att 
en barrister ena dagen företräder åklagarsidan och nästa dag försvaret ses som 
en garanti för att barristern behåller sin oberoende ställning och utvecklar sin 
skicklighet i att uppträda i rätten.489 Barristers bär också peruk och kappa och 
är kända för sin skicklighet i att hålla korsförhör. en High Court Advocate bär 
kappa och får, sedan 2007, bära peruk.490 

rättegångar i Crown Court med jury, barristers som företräder parterna 
och även solicitors närvarande, är mycket kostnadskrävande. därför har det 
genomförts reformer för att minska antalet mål som prövas i Crown Court. 
exempelvis ska vissa brott som tidigare kunde prövas i båda domstolarna nu 

485 Stone’s (2009) s. 26 och Blackstone’s (2010) s. 1242 f. Se även darbyshire (2002) s. 304 ff.
486 White (2002) s. 17 f. och darbyshire (2008) s. 331 ff. att den tilltalade ska tillförsäkras 
en rättvis rättegång innebär bl.a. att domaren är ansvarig för huruvida viss bevisning får läg-
gas fram för juryn eller inte. Vid de tillfällen då frågor om tillåtande av bevisning eller andra 
processuella frågor blir aktuella får juryn utträda ur rättssalen medan domaren och partsom-
buden reder ut frågan. Skälet är att undvika att jurymedlemmarna får kännedom om sådana 
uppgifter som eventuellt ska avvisas. 
487 darbyshire (2008) s. 363 ff. År 2007 fanns det 12 000 barristers med egen praktik och 
över 134 000 solicitors, a.a. s. 364.
488 Solley (2002) s. 312. Se ebervall (2002) s. 130 ff. för en beskrivning av solicitorns och 
barristerns respektive advokatroller. Se Kramer (2007) för en beskrivning av vägen till att bli 
en barrister. 
489 Solley (2002) s. 314.
490 darbyshire (2007) s. 36 jfr med darbyshire (2008) s. 377.
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prövas av en magistratsdomstol och ledamöterna har fått vidare befogenheter 
att utdöma påföljd.491 

The Criminal Defence Service (CDS) ansvarar för att personer som är miss-
tänkta eller anklagade för brott har tillgång till juridisk rådgivning och kan 
representeras när deras rättsliga intressen kräver det. CdS ansvarar för att 
kontraktera solicitors enligt särskilda scheman. avsikten är att det ska fin-
nas solicitors tillgängliga för rådgivning på polisstationen, dygnet runt om så 
krävs, och i de lägre domstolarna, s.k. duty solicitor. För att hålla nere kostna-
derna försöker CdS kontraktera solicitors för längre tidsperioder snarare än 
för enskilda tillfällen.492 

Precis som i internationella sammanhang och i många andra länder har 
brottsoffers behov uppmärksammats och diskuterats även i england och 
Wales, och olika brottsofferprogram har införts. I engelsk process är förfaran-
det uppbyggt utifrån att rättegången och påföljdsbestämningen är åtskilda. 
Under själva rättegången har ett brottsoffer493 ingen särskild ställning och hörs 
som ett vittne. det har införts möjligheter att genomföra förhöret under sär-
skilda former, exempelvis att vid förhör av unga personer eller i sexualbrotts-
mål kan förhöret genomföras via tV-länk. avsikten har varit att skapa bättre 
förutsättningar för brottsoffer och vittnen att kunna avge sin berättelse i syfte 
att den bevisning som läggs fram för juryn ska bli så bra som möjligt.494 

Vid utdömandet av påföljd kan domstolen besluta att en tilltalad, som har 
dömts för brottet, ska utge kompensation för skador och kränkningar som 
har uppkommit på grund av brottet, s.k. compensation order. Sådan kompen-
sation kan utdömas parallellt med eller istället för en annan påföljd och det 
finns inte något formellt krav på att den som har drabbats av skadan eller 
kränkningen först har ansökt om kompensation. en sådan kompensation ses 
som en påföljd för brottet.495 Inför påföljdsbestämningen kan ett brottsoffer 
ha ingett ett s.k. Victim Impact Statement, som kan få betydelse vid påföljds-
bestämningen.496 

491 ashworth och redmayne (2005) s. 300 f.
492 White (2002) s. 10 f. samt Fitzpatrick (2006) s. 13 f. och s. 28. 
493 I engelsk rätt finns inte något målsägandebegrepp, som i svensk rätt. Här använder jag 
istället ”brottsoffer” som en direktöversättning av victim. med det vill jag också markera att 
ett brottsoffer i engelsk rätt inte har samma ställning under processen.
494 lewis (2006) s. 173. Om särskilda arrangemang vid genomförande av förhör, se Black-
stone’s (2010) s. 1652 ff. 
495 Blackstone’s (2010) s. 2199 f.
496 Blackstone’s (2010) s. 1747.
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3.4.2 Framväxten av åklagarmyndigheten
I mitten av 1800-talet inrättades ett modernt polisväsende i england och 
Wales, och varje län (county) var skyldig att ha en poliskår. Förslaget om ett 
polisväsende mötte först stort motstånd. det sågs som ickebrittiskt och det 
fanns en rädsla för att poliskåren skulle användas av de styrande för att för-
trycka folket. Förslaget accepterades mot försäkran om att det skulle finnas 
gränser för polisens maktutövning; polisen skulle arbeta inom gränserna för 
the rule of law, inte agera som statlig åklagare och inte ha någon makt över 
medborgarna utöver rätten att gripa brottslingar. Polisen hade framför allt till 
uppgift att patrullera på gatorna i förebyggande syfte och tillkallades ibland 
för att gripa misstänkta personer. med tiden kom polisen att ta på sig en 
aktivare roll. enskilda poliser började agera åklagare. de samlade bevis och 
åtalade i rätten.497 

Polisens rätt att åtala var inte sanktionerad, varken av parlamentet eller 
genom common law. en av hörnstenarna i liberalstatens syn på förhållandet 
mellan staten och medborgarna var att inget statligt organ skulle ha ensam-
rätt att åtala. Istället kunde varje medborgare initiera ett åtal.498 den som 
ville inleda ett åtalsförfarande var tvungen att inge en angivelse (lay an infor-
mation) till de lokala fredsdomarna. Om fredsdomarna ansåg bevisningen 
tillräcklig utfärdade de en arresteringsorder eller en stämning med kallelse att 
den till talade skulle inställa sig vid domstolen.499 Genom att enskilda polis-
män utnyttjade den rätt som varje medborgare hade accepterade domstolarna 
polisens åtalsrätt. 

I slutet av 1800-talet kritiserades detta, då det fanns en misstro mot poli-
sen. regeringens högste juridiske rådgivare, Attorney General,500 uttalade att 
det var stor skandal att poliser uppträdde i rätten som åklagare. Han menade 
att det skulle göra poliserna övernitiska i sökandet efter bevis, eftersom deras 
chanser att premieras skulle bero på utgången av domstolsprocessen. Flera 
parlamentariska rapporter och undersökningar gjordes om möjligheten att 
inrätta ett system med allmänna åklagare, men något sådant genomfördes 
inte. Praxis blev att polisen åtalade i de lägre domstolarna fram till inrättandet 

497 Choongh (2002) s. 45.
498 Choongh (2002) s. 47.
499 Sanders och Young (2007) s. 321.
500 attorney General har uppgifter ungefär motsvarande JK i Sverige, men har även andra 
uppgifter och är bl.a. ansvarig minister för åtalande myndigheter. efter diskussioner i den 
offentliga debatten om attorney Generals ställning får denne inte längre besluta i åtalsfrågor i 
enskilda fall, förutom då det rör hänsyn till rikets säkerhet, darbyshire (2008) s. 307 f. 
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av CPS.501 Istället blev det genom domstolspraxis som rättigheter började 
utvecklas för den misstänkte, exempelvis rätten att vara tyst, genom de s.k. 
Judges Rules.502 

då polisens uppgifter och maktbefogenheter ökade utvecklades ett för-
farande där polisen formellt anklagade (charged) den misstänkte för brott och 
förde denne till domstolen utan att använda lay an information-proceduren. 
därigenom fick polisen större inflytande över åtalsbesluten, eftersom åtalen 
inte kontrollerades av fredsdomarna på samma sätt som tidigare.503 

På 1970-talet inträffade det s.k. Confait-fallet, som kom att få stor betydelse 
för inrättandet av en allmän åklagarmyndighet. I det fallet dömdes tre unga 
män för mord. de hade erkänt under polisförhör, men återtog erkännandena 
i domstolen, utan att bli trodda. domen upphävdes senare, då det visade sig 
att tidpunkten för brottet var felaktigt angiven. det innebar att en av dem 
hade alibi och omöjligt hade kunnat begå brottet. Fallet sågs som ett exempel 
på att det behövdes regler för polisen och visade på den stora betydelse ett 
oriktigt erkännande kunde få för den som var oskyldig. Fallet ledde till att 
polisens befogenheter reglerades i en särskild lag.504 I den lagen infördes bland 
annat regler om under vilka förutsättningar och för hur lång tid en person 
får hållas kvar på polisstationen. det tillkom också en funktion som custody 
officer, med ett särskilt ansvar för frihetsberövade personer. I lagen föreskrevs 
också att en frihetsberövad person har rätt att få tillgång till en försvarare.505 

I samband med att lagen trädde ikraft år 1986 inrättades också en allmän 
åklagarmyndighet, som skulle kontrollera att polisen inte väckte åtal i ärenden 
där ett åtal inte borde väckas. Fram till dess hade polisen självständigt beslutat 
i åtalsfrågan. Själva åtalen hade utförts på olika sätt i de olika polisdistrikten. 
I en del distrikt utfördes åtalen av anställda jurister, i andra utfördes åtal i 
enklare fall av poliser, medan svårare fall överlämnades till jurister. Juristerna 
var i vissa polisdistrikt anställda hos polisen, i andra anlitades privata jurister 
genom ad hoc-lösningar. I samtliga fall bestämde polisen vilka ärenden som 
skulle leda vidare till åtal.506

501 Choongh (2002) s. 48 f.
502 Choongh (2002) s. 49 och Jackson (2008) s. 257.
503 Sanders och Young (2007) s. 321.
504 Sanders (2008) s. 46. The Police and Criminal evidence act 1984. Olika aspekter på 
tiden före och efter den lagen behandlas i Cape och Young (2008).
505 ashworth and redmayne (2005) s. 9. 
506 Sanders (2002) s. 156 och Jackson (2008) s. 263.
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3.4.3 Åklagarmyndigheten 
den engelska åklagarmyndigheten (the Crown Prosecutor Service, CPS) inrät-
tades år 1986. det är en nationell myndighet med the Director of Public Pro-
secutions (DPP) som huvudansvarig.507 myndigheten är ansvarig gentemot 
 parlamentet via the Attorney General.508 CPS:s övergripande mål är att:

[d]eliver a high quality prosecution service that brings offenders to justice, 
helps reduce both crime and the fear of crime and thereby promote public 
 confidence in the rule of law through the consistent, fair and independent 
review of cases and through their fair, thorough and firm presentation at 
court.509 

CPS omorganiserades år 1999 och myndigheten delades in i 42 områden 
som överensstämmer med polisdistrikten, förutom i london där ett område 
omfattar två polisdistrikt.510 därtill finns en 43:e enhet, CPS Direct, vars upp-
gift är att finnas tillgänglig för att ge råd till polisen utanför kontorstid.511 

I den komparativa studie av europeiska åklagare som jag hänvisat till i 
inledningen beskrivs att CPS ännu inte har riktigt samma ställning som andra 
aktörer i den engelska processen. Som juristkarriär är statusen inte särskilt 
hög, dels på grund av att offentliga anställningar inte är lika välbetalda som 
privata, dels på grund av att myndigheten fortfarande är relativt ung.512 

Varje område leds av en chefsåklagare (Chief Crown Prosecutor).513 Vid myn-
digheten arbetar kronåklagare (Crown Prosecutors). en kronåklagare utses av 
dPP och måste ha behörighet som barrister eller solicitor.514 Vid CPS arbetar 
också Associate Prosecutors, handläggare och administratörer.515 I magistrats-
domstolen kan i vissa fall Associate Prosecutors uppträda i rätten, vid själva rätte-
gången dock endast i de lindrigaste brottmålen. de är inte juristutbildade, men 

507 Prosecution of Offences act 1985 (PrOa) sec. 1(1)(a). dPP har funnits sedan 1879 och 
hade tidigare ansvar för nationella åtal av särskilt allvarliga brott och för åtal av poliser, Fitz-
patrick (2006) s. 12. den som utses till dPP måste ha minst tio års erfarenhet som barrister 
eller solicitor, PrOa sec. 2(2). 
508 PrOa sec. 3(1) och lewis (2006) s. 153. dPP utses av attorney General, PrOa sec. 
2(1).
509 CPS:s hemsida, www.cps.gov.uk/about/aims.html. 
510 White (2002) s. 9 f. och Fitzpatrick (2006) s. 10. Även dessförinnan hade omorganisatio-
ner skett, se ashworth (2000) s. 263 och lewis (2006) s. 156.
511 lewis (2006) s. 154.
512 lewis (2006) s. 180.
513 PrOa sec. 1(4).
514 PrOa sec. 1(3).
515 CPS:s hemsida, www.cps.gov.uk/about/facts.html. I slutet av år 2006 arbetade drygt 8 500 
personer, varav knappt 2 900 åklagare, hos CPS, se Guide to Crown Prosecutor Service. 
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har dessförinnan gått en särskild utbildning, där de godkänts.516 CPS anlitar 
också privatpraktiserande jurister att utföra åklagaruppgifter i domstol, s.k. 
agents.517 Inom ramen för sitt förordnande har dessa jurister samma behörighet 
som en kronåklagare, men de är skyldiga att följa eventuella instruktioner som 
en kronåklagare har givit.518 

3.4.4 Åklagarnas uppgifter och befogenheter
I den engelska processen är CPS:s uppgift framför allt att besluta i åtalsfrågor 
och att utföra åtal i rätten.519 Åklagarna har inget inflytande över vilka ärenden 
som utreds respektive inte utreds. det avgörs av polisen. Åklagarna kan ge 
råd till polisen under brottsutredningen, men har inget ansvar för den.520 de 
beslutar inte om straffprocessuella tvångsmedel.521 I den engelska processen 
finns ingen motsvarighet till strafföreläggande.522 

CPS tillkom för att kontrollera polisens åtalsbeslut. Vid inrättandet av CPS 
fick myndigheten ingen rätt att själv inleda en brottsutredning, ge direktiv till 
polisen att undersöka vissa omständigheter eller att hålla förhör.523 I en kritisk 
undersökning av myndighetens åtalsbeslut, publicerad år 1991, konstatera-
des att åklagarna sällan ändrade polisens åtalsbeslut. en av förklaringarna till 
det antogs vara att de fattade sina beslut på det underlag som polisen hade 
presenterat och var helt beroende av de utredningsåtgärder som polisen hade 
vidtagit. dessutom kunde polisen besluta om varning och sådana ärenden 
överlämnades inte alls till CPS för bedömning.524 

Under senare tid har nya samarbetsformer byggts upp mellan polisen och 
CPS, där syftet är att åklagarna i ett tidigare skede ska finnas tillgängliga för 
att ge råd till polisen rörande förhör och andra utredningsåtgärder.525 Ytterli-

516 PrOa sec. 7a och Blackstone’s (2010) s. 1250. 
517 PrOa sec. 5(1). År 2004/05 var åklagarsidan representerad av agents i cirka 27 procent av 
sessionerna i magistratsdomstolarna, lewis (2006) s. 157. 
518 PrOa sec. 5(2) och Blackstone’s (2010) s. 1250. 
519 The Code for Crown Prosecutors para. 2.2. av PrOa sec. 1(6) och s. 3(2) framgår en 
kronåklagares uppgifter.
520 White (2002) s. 8 och lewis (2006) s. 153. 
521 Polisens befogenheter regleras genom bl.a. the Police and Criminal evidence act 1984. Se 
vidare Blackstone’s (2010) s. 1185 ff. 
522 ashworth (2000) s. 266 och lewis (2006) s. 153. I Skottland finns en sådan möjlighet 
genom s.k. procurator fiscal fines, se Fionda (1995) för en jämförelse och diskussion av åkla-
garnas befogenheter i Skottland, tyskland och Nederländerna jämfört med systemet i eng-
land och Wales. 
523 White (2002) s. 9 f. samt ashworth och redmayne (2005) s. 175. 
524 mcConville m.fl. (1991). 
525 ashworth och redmayne (2005) s. 175 f. och Jackson (2008) s. 265 f.
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gare reformer har syftat till att åklagarna ska komma in tidigare i beslutsfattan-
det och ha större möjligheter att påverka vem som åtalas och för vilket brott. 
målsättningen är att CPS ska vara representerad på alla polisstationer för att 
finnas till hands och kunna ge råd. ett särskilt s.k. Statutory Charging Scheme 
har införts successivt, där det är åklagarna som beslutar om brottsanklagelser-
na.526 Skälet för dessa reformer har varit att öka kostnadseffektiviteten och, 
ytterst, att öka andelen fällande domar.527 

Polisen har kvar rätten att frige en gripen person. Polisen kan också besluta 
att den gripne ska släppas fri mot borgen (bail), i avvaktan på att åklagaren 
tar ställning till om den misstänkte ska anklagas för brott eller inte.528 För 
vissa lindrigare brott har polisen kvar befogenheten att besluta om brotts-
anklagelsen.529 Om polisen har beslutat om brottsanklagelsen görs en senare 
omprövning av CPS.530 

ett åtalsförfarande kan inledas på olika sätt. misstänkta som formellt 
anklagas för brott på polisstationen kallas samtidigt att inställa sig vid magi-
stratsdomstolen eller, om den misstänkte är fortsatt frihetsberövad, inställs 
denne inför domstolen. I andra fall användes tidigare lay an information-
proceduren, där domstolen utfärdar stämning. det förfarandet är avsett att 
ersättas av ett nytt förfarande, där åklagaren utfärdar en skriftlig anklagelse 
och kallar den tilltalade att inställa sig vid domstolen för att svara på anklagel-
sen (the written charge and requisition procedure). det nya förfarandet införs 
successivt i olika delar av england och Wales, och kan endast användas vid 
allmänt åtal.531 

I de fall då CPS eller polisen har inlett ett åtal är det CPS som ansvarar för 
att åklagarsidan är representerad i rätten.532 myndigheten har också möjlighet 
att ta över ett åtal som har väckts av någon annan, exempelvis en målsägande, 
och har då befogenhet att lägga ned åtalet.533 I magistratsdomstolarna utförs 
åtalet i regel av en kronåklagare. CPS kan också anlita en privat solicitor, vilket 

526 lewis (2006) s. 154 och s. 177 f. Se Brownlee (2004) s. 896 ff. för en bakgrund till det 
nya systemet och hur det är tänkt att fungera. erfarenheter från samarbetet mellan polis och 
åklagare enligt det nya systemet behandlas av moreno och Hughes (2008). 
527 Se t.ex. Jackson (2008) s. 266 f., som diskuterar vad CPS:s förändrade roll kan betyda för 
den misstänktes rättigheter.
528 Blackstone’s (2010) s. 1211 ff.
529 Blackstone’s (2010) s. 1213 f. 
530 dPP’s Guidance of Charging, para 3.4.
531 Blackstone’s (2010) s. 1286 f. 
532 Blackstone’s (2010) s. 1247 f. och s. 1272. CPS:s skyldighet att ta över ett åtal som har 
inletts av polisen framgår av PrOa sec. 3(2)(a).
533 PrOa sec. 6(2) och Blackstone’s (2010) s. 1251. 
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vanligen görs för en hel rättegångsdag.534 I Crown Court kan åtalet utföras av 
en kronåklagare om denne har behörighet att uppträda där, dvs. är barrister 
eller har behörighet som High Court Advocate.535 I annat fall anlitar CPS 
en barrister för att företräda åklagarsidan i rätten. myndighetens uppgift är 
då att förbereda målet och ge instruktioner till barristern. myndigheten är 
närvarande under huvudförhandlingen för att assistera barristern, i den mån 
det behövs.536 

I engelsk litteratur beskrevs åklagarsidans roll redan på 1800-talet som lik-
nande en minister i rättvisans tjänst (Minister of Justice). Åklagarsidans mål är 
inte att till varje pris uppnå en fällande dom, utan endast då rättvisan kräver 
det. målet ska presenteras på ett rättvisande sätt.537 till stöd för åklagarnas 
beslutsfattande finns särskilda riktlinjer, en Code for Crown Prosecutors (the 
Code),538 som inleds med generella principer. där uttrycks kraven på åklaga-
rens oberoende och objektivitet och åklagarnas skyldigheter att ta hänsyn till 
rättvisan på följande vis: 

Prosecutors must be fair, independent and objective. They must not let any 
personal views about the ethnic or national origin, gender, disability, age, reli-
gion or belief, political views, sexual orientation, or gender identity of the sus-
pect, victim or any witness influence their decisions. Neither must prosecu-
tors be affected by improper or undue pressure from any source. Prosecutors 
must always act in the interests of justice and not solely for the purpose of 
obtaining a conviction.539 

3.4.5 Åtalsprövningen
I den engelska processen har utredande och åtalande aktörer stort hand-
lingsutrymme för sitt beslutsfattande. det föreskrivs ingen absolut plikt att 
genomföra en brottsutredning. Ärenden som utreds av polisen och där brotts-
misstanken kvarstår, kan avslutas utan att åtal väcks även om bevisningen i 
och för sig är tillräcklig för ett åtal. Inom polisen har olika alternativ utveck-
lats och användningen av dem kan variera mellan olika polisdistrikt. I vissa 
fall leder utredningen inte till några ytterligare åtgärder (no further action).  

534 Blackstone’s (2010) s. 1250 och s. 1272.
535 Blackstone’s (2010) s. 1249 och s. 1271. 
536 Blackstone’s (2010) s. 1272. 
537 ashworth och redmayne (2005) s. 79 och Blackstone’s (2010) s. 1672 ff.
538 The Code beslutas av dPP, PrOa sec. 10. den nu gällande är från 2010 och finns tillgäng-
lig på CPS:s hemsida, www.cps.gov.uk/victims_witnesses/code.html. 
539 The Code para. 2.4. 
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I andra fall kan en informell varning utfärdas.540 Som mer ingripande alter-
nativ har olika former av varningar utvecklats och, för vissa lindrigare brott, 
kan polisen utfärda böter.541

den engelska processen utgår från en relativ åtalsplikt och det ses som en 
viktig princip. År 1951 gjorde den dåvarande Attorney General, lord Shaw-
cross, ett klassiskt uttalande till det engelska parlamentet:

It has never been the rule in this country – I hope it never will be – that suspect-
ed criminal offences must automatically be the subject of prosecution.542

detta uttalande har upprätthållits av därefter följande Attorney Generals och 
det finns återgivet i åklagarnas riktlinjer. I riktlinjerna anges också att lord 
Shawcross tillade att åtal endast skulle väckas om brottet eller omständighe-
terna kring brottets begående var sådana att det allmänna intresset krävde ett 
åtal.543 det synsättet återspeglas i hur åtalsprövningen ska ske.

enligt riktlinjerna ska åtalsprövningen ske i två steg enligt det s.k. Full Code 
Test. Först prövas om bevisningen är tillräcklig (the evidential stage). därefter 
prövas om det är i det allmännas intresse att åtal sker (the public interest stage). 
För att åtala ska det alltså dels finnas tillräcklig bevisning, dels vara i det all-
männas intresse.544 

Vid bedömningen av om bevisningen är tillräcklig ska hänsyn tas till dels 
om det kan antas att bevisningen kommer att tillåtas vid en senare rättegång, 
dels om bevisningen är tillförlitlig.545 Beskrivningen av steg två i prövningen, 
om ett åtal är i det allmännas intresse, inleds med lord Shawcross uttalande 
om hans syn på den engelska åtalsplikten. därefter anges att omständigheter 
som talar för respektive mot ett åtal ska vägas mot varandra. ett antal fak-
torer som talar för och ett antal faktorer som talar mot åtal räknas upp (19 
respektive 11). det anges dock uttryckligen att de uppräknade faktorerna 
inte är uttömmande. en sammanvägning av alla relevanta faktorer måste ske 
i varje enskilt fall. rent allmänt uttalas att ju allvarligare ett brott är desto mer 
angeläget är det med ett åtal i det allmännas intresse.546 

540 ashworth och redmayne (2005) s. 147 ff.
541 Blackstone’s (2010) s. 1218 ff.
542 Här återgivet ur the Code para 4.10. 
543 The Code para. 4.10 och allen (2002) s. 167.
544 Se the Code para. 4.1 ff. Vid vissa brott eller särskilda omständigheter kan det krävas till-
stånd av attorney General för att åtal ska få ske, t.ex. vid brott mot rikets säkerhet, Blackstone’s 
(2010) s. 1215. I en del fall krävs tillstånd av dPP. en kronåklagare är behörig att besluta om 
tillstånd å dPP:s vägnar, PrOa sec. 1(7) och a.a. s. 1216. 
545 The Code para. 4.5–4.7.
546 The Code para. 4.17.
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angående brottsoffers inflytande på åtalsbeslutet anges i riktlinjerna att 
åklagarna inte företräder brottsoffer och deras familjer på samma sätt som 
en solicitor företräder sin klient. Åklagarna företräder det allmännas intresse 
och inte enskilda individers intresse. men, vid bedömningen av det allmänna 
intresset, ska konsekvenserna för brottsoffer och varje uppfattning som ett 
brottsoffer eller brottsoffrets familj uttryckt beaktas.547 

angående valet av brottsanklagelse ska åklagarna beakta brottets allvarlig-
het och omfattning och att anklagelsen ger domstolen möjlighet att utdöma 
en adekvat påföljd, men åklagarna ska också beakta att målet ska kunna pre-
senteras i rätten på ett klart och enkelt sätt. det innebär att åklagarna inte 
alltid behöver välja det allvarligaste brottet. Åklagarna får inte anklaga den 
misstänkte för fler brott eller ett allvarligare brott än nödvändigt i syfte att få 
den misstänkte att erkänna något brott eller ett lindrigare brott.548 

Som alternativ till att åtala används olika former av varningar. För vuxna 
används enkel varning (simple caution) och villkorad varning (conditional cau-
tion). enkel varning är inte lagreglerad, men Home Office har utfärdat rikt-
linjer om användandet av sådan.549 enkel varning utfärdas vanligen av polisen, 
förutom vid indictable-only offences, där endast åklagarna får besluta om var-
ning.550 Villkorad varning är reglerad i lag och får endast beslutas av åklagare.551 
Villkoren ska syfta till att gärningsmannen rehabiliteras, kompenserar för 
skador på grund av brottet och/eller bestraffas, exempelvis att gärningsman-
nen deltar i drogavvänjande behandling, deltar i restorative justice program, 
ersätter uppkomna skador eller betalar böter.552 Beslut om varning förutsätter 
att den misstänkte har erkänt brottet och samtycker till att varning medde-
las.553 Varningar registreras och kan ligga till grund för senare åtalsbeslut.554 
Om den misstänkte har fått en villkorad varning och bryter mot villkoren 
kan åtal väckas.555 

Beträffande ungdomar har ett särskilt system med tillsägelser (reprimands) 
och slutliga varningar (final warnings) införts. Systemet är reglerat i lag och 

547 The Code para. 4.18–4.19.
548 The Code para. 6.1–6.3.
549 Home Office Circular 16/2008 och Blackstone’s (2010) s. 1219.
550 Home Office Circular 16/2008, para. 27 och 29. Om åklagaren anser att en enkel varning 
ska utfärdas är polisen bunden av det, a.a. para 31. 
551 Blackstone’s (2010) s. 1221. 
552 Blackstone’s (2010) s. 1222.
553 Blackstone’s (2010) s. 1220 och Home Office Circular 16/2008, para. 16. 
554 Home Office Circular 16/2008 och the Code para. 7.2.
555 Blackstone’s (2010) s. 1223.
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utförliga riktlinjer har utfärdats för att främja en enhetlig tillämpning.556 
enligt detta system ska det första gången bli en tillsägelse, andra gången en 
varning och tredje gången ett åtal. tillsägelser och varningar kan meddelas 
utan samtycke från den unge och den unges föräldrar.557 

3.4.6 Tillsyn och kontroll
domstolarna utövar viss kontroll över åklagarväsendet genom att vissa åtals-
beslut kan angripas i domstol. dessutom finns en särskild myndighet som 
utövar tillsyn över åklagarmyndigheten, Her Majesty’s Crown Prosecution Ser-
vice Inspectorate (HMcpsi).558

Hmcpsi tillkom år 1995 och var först en intern enhet inom CPS. År 2000 
blev Hmcpsi en fristående, oberoende myndighet. myndigheten utför olika 
former av inspektioner av CPS:s verksamhet och publicerar resultatet i offent-
liga rapporter. en årlig rapport lämnas till Attorney General.559 

enskilda som är missnöjda med åklagares beslut har vissa möjligheter att 
angripa besluten i domstol. ett beslut att åtala kan, normalt, inte prövas av 
domstol. Presumtionen är att ett påbörjat åtal fullföljs och bedöms i sak. 
Undantagsvis, i fall av exceptionella omständigheter som oredlighet eller vid 
obefogade åtal (dishonesty, bad faith), kan ett åtalsbeslut prövas av domstol.560 

ett beslut att inte åtala kan i princip angripas i domstol, eftersom det inte 
finns något annat sätt att få en rättslig prövning av frågan. det är dock få fall 
där domstolen gör en annan bedömning än åklagaren.561 Utrymmet för poli-
sers och åklagares diskretion i beslutsfattandet är stort och domstolarna lägger 
sig inte i hur denna diskretion utövas, så länge besluten inte anses oskäliga. 
den prövning som görs avser om åtalsbeslutet respektive åtalspolicyn är sådan 
att ingen förnuftig åtalande myndighet skulle ha fattat beslutet eller antagit 
policyn.562 

Även beslut att utfärda varning istället för att åtala eller att åtala istället för 
att utfärda varning, kan angripas i domstol, under vissa förutsättningar.563

556 Blackstone’s (2010) s. 1223. 
557 Blackstone’s (2010) s. 1224 f.
558 myndigheten inrättades genom Crown Prosecution Service Inspectorate act 2000.
559 Crown Prosecution Service Inspectorate act 2000 sec. 2 samt Sanders och Young (2007) 
s. 201 f.
560 ashworth och redmayne (2005) s. 203 samt Blackstone’s (2010) s. 1217. 
561 Blackstone’s (2010) s. 1217. Både ett enskilt beslut och en policy att inte åtala kan prövas 
i domstol. 
562 ashworth och redmayne (2005) s. 202 samt Sanders och Young (2007) s. 324 ff.
563 Blackstone’s (2010) s. 1218.
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3.5 de norska åklagarna
3.5.1 Aktörerna och processen
den norska processen är reglerad i straffeprosessloven från 1981,564 som 
bygger på grundtankar från 1887 års straffeprosesslov. Genom 1887 års 
lag reformerades och samlades alla regler rörande brottmål i en särskild lag. 
rätte gångsförfarandet kom att bygga på moderna principer om muntlighet 
och bevisomedelbarhet och om lekmäns deltagande i dömandet.565 1981 års 
straffe prosesslov medförde inga djupgående förändringar av 1887 års lag.566

Processen kan närmast beskrivas som en ackusatorisk process med inkvi-
sitoriska inslag.567 rätten kan inte självmant ta initiativ till ett straffrättsligt 
förfarande.568 rätten får inte döma över annat än vad åtalet avser.569 Parterna 
har huvudansvaret för att lägga fram bevisningen, men rätten har ett visst 
ansvar för att saken utreds tillfredsställande.570 Som huvudregel avgörs målet 
efter att en huvudförhandling har hållits och domen grundas på de bevis 
som kommit fram vid den.571 I vissa fall kan ett summariskt förfarande, s.k. 
erkännandedom (tilståelsesdom), användas.572 Vid erkännandedom hålls ingen 
huvudförhandling, istället grundas domen på det skriftliga material som 
finns i målet.573 en förutsättning för att använda erkännandedom är att den 
anklagade (siktede) har lämnat ett oförbehållsamt erkännande som omfattar 
samtliga omständigheter som krävs för straffansvar.574 detta erkännande ska 
ha avgetts inför rätten.575 erkännandedom kan endast meddelas om åklagar-
myndigheten begär det och den anklagade samtycker till det.576 

564 lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22 mai 1981 (strpl.).
565 andenæs och myhrer (2009) s. 4.
566 andenæs och myhrer (2009) s. 8.
567 andenæs och myhrer (2009) s. 33. Om ackusatorisk process se avsnitt 2.3.3 ovan. Jfr 
robberstad (1999) s. 103 ff., som utifrån sin definition definierar den norska processen som 
inkvisitorisk, a.a. s. 146, se avsnitt 2.3.3.3 ovan. 
568 Strpl. § 63 samt andenæs och myhrer (2009) s. 33. 
569 Strpl. § 38. angående i vilken omfattning rätten är bunden av åtalet, se andenæs och 
myhrer (2009) s. 374 ff. 
570 andenæs och myhrer (2009) s. 35. rättens ansvar regleras i strpl. § 294. 
571 Strpl. § 305 samt andenæs och myhrer (2009) s. 393.
572 Strpl. § 248. Förfarandet kan endast användas vid brott som inte kan medföra fängelse i 
mer än 10 år.
573 andenæs och myhrer (2009) s. 438.
574 andenæs och myhrer (2009) s. 439 ff. Vid vissa trafikbrott räcker det dock med att den 
anklagade förklarat sig skyldig. 
575 andenæs och myhrer (2009) s. 445. Om den anklagade erkänt i polisförhör kallas denne 
till sammanträde inför rätten för att där avge erkännandet. 
576 Strpl. § 248 (1).
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den norska processen utgår från att det allmänna har ett ansvar för att 
utreda och åtala brott.577 den uppgiften utförs av polis- och åklagarmyndig-
heterna. det finns även vissa särskilda utrednings- och åtalsinstitutioner, som 
utreder och åtalar exempelvis organiserad och annan allvarlig brottslighet, 
ekonomisk brottslighet samt miljöbrott.578 Spesialenheten for politisaker är en 
fristående myndighet som utreder och åtalar brott, där tjänstemän tillhörande 
polis- eller åklagarmyndigheten är misstänkta för brott i tjänsten.579 

målsäganden (fornærmede) har en subsidiär rätt att väcka åtal, vilket innebär 
att målsäganden kan väcka åtal om inte åklagarmyndigheten gör det. Vid vissa 
brott, exempelvis ärekränkningsbrott, har målsäganden primär åtalsrätt.580 
målsägandens civilrättsliga anspråk, exempelvis att den tilltalade ska betala 
skadestånd på grund av brottet, kan prövas i samband med prövning av åtalet. 
Sådan talan kan föras av åklagaren. Om målsäganden har målsägandebiträde 
(bistandsadvokat) förs talan istället av målsägandebiträdet, å målsägandens 
vägnar.581 målsäganden har rätt till målsägandebiträde vid exempelvis allvar-
liga sexualbrott, våld i nära relationer och människohandel.582 

domstolssystemet reformerades genom den s.k. tvåinstansreformen, som 
trädde i kraft år 1995. Numera är tingsrätten (tingretten) första instans i alla 
brottmål.583 I tingsrätten prövas mål vid huvudförhandling av en juristdo-
mare (fagdommer) och två lekmannadomare (meddommere). lindrigare brott 
kan prövas utan lekmannadomare.584 

tingsrättens avgöranden kan överklagas till lagmansrätten (lagmannsret-
ten). det finns sex lagmansrätter.585 I lagmansrätten varierar rättens samman-
sättning beroende på vad som har överklagats. I vissa fall består rätten av 

577 matningsdal och Bratholm (2003) s. 610.
578 Se närmare Hov II (2010) s. 820 ff.
579 Strpl. § 67 (6) och forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) 
kap. 34. I vissa fall är det Kungen i statsråd eller riksadvokaten som avgör åtalsfrågan, Hov II 
(2010) s. 820 f.
580 Strpl. § 402. Se vidare robberstad (1999) s. 227 f. samt andenæs och myhrer (2009) 
s. 85 ff. målsäganden måste väcka talan inom vissa tidsfrister, se strpl. §§ 403 och 405.
581 Strpl. §§ 427–428 samt andenæs och myhrer (2009) s. 588.
582 Se strpl. § 107 a samt andenæs och myhrer (2009) s. 99. Om målsägandens rättigheter, 
se vidare andenæs och myhrer (2009) s. 93 ff.
583 Strpl. § 5. 
584 Strpl. § 276. I t.ex. omfattande mål kan antalet domare utökas.
585 Strpl. § 6, lov om domstolene (dstl.) § 16 och forskrift om domssogns- og lagdømme-
inndeling II samt andenæs och myhrer (2009) s. 105. I vissa fall krävs prövningstillstånd, se 
Strpl. § 321.
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enbart juristdomare, ibland deltar lekmannadomare och vid allvarligare brott 
avgörs skuldfrågan av jury, s.k. lagrette.586 Høyesterett är högsta instans.587 

I alla kommuner finns konfliktråd. Konfliktrådet medlar i tvister som upp-
stått på grund av att någon har åsamkat annan en skada, förlust eller annan 
kränkning. det kan gälla både straffbara handlingar och icke straffbara hand-
lingar. medlingen syftar till att få fram ett avtal mellan parterna. ett sådant 
avtal är åtalsbegränsande för åklagarmyndigheten och förhindrar att enskilda 
kan väcka åtal.588 

3.5.2 Framväxten av åklagarmyndigheten
I Norge inrättades en självständig åklagarmyndighet i samband med till-
komsten av 1887 års straffeprosesslov.589 Framväxten av åklagarmyndigheten 
har undersökts av Jørn Holme.590 enligt hans undersökning pågick det under 
arbetet med lagen en politisk kamp huruvida ett jurysystem skulle införas eller 
inte. en majoritet i stortinget, bestående av bönder, hantverkare och radikala 
akademiker, ville införa ett jurysystem. de ville minska det inflytande som 
domare, amtmenn591 och fogdar hade över rättstillämpningen. motståndare 
mot att införa ett jurysystem var en konservativ minoritet av ämbetsmän 
och borgare, som stöddes av regeringen och kungen. Under en 40-årsperiod 
tillsattes sex självständiga kommissioner och tio lagförslag lades fram innan 
lagen slutligen antogs. Genom lagen infördes ett jurysystem och det ansågs 
så viktigt att lagen länge kallades för Juryloven.592

I sin undersökning har Holme utgått från tre olika orsaker till att en själv-
ständig åklagarmyndighet inrättades: en politisk önskan att minska ämbets-
männens makt på det lokala planet, inflytandet från utländsk rätt och den 
offentliga förvaltningens utveckling från allmän förvaltning till specialise-
ring.593 arbetet med lagen utvecklades i växelverkan mellan politiker och 
jurister. rättsvetenskapen hämtade impulser och idéer från utländsk rätt. det 
övervägdes om åtalskompetensen skulle vila på domstolen som i tysk och 

586 Strpl. § 332 och § 352. Se vidare Hov II (2010) s. 1300 f. och s. 1334 ff.
587 Grunnloven § 88, dstl. § 1 och strpl. § 7.
588 loven om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven) §§ 1, 3 och 16. Se Hov I (2010) 
s. 219 f.
589 andenæs och myhrer (2009) s. 35.
590 Holme (1985).
591 På 1600-talet var Norge indelat i olika amt (istället för det tidigare len). Varje amt sköttes 
av en amtmann, som hade flera uppgifter i förvaltningen. amtmannens överordnade var en 
stiftamtmann, se Holme (1985) s. 25. 
592 Holme (1985) s. 3 f. Se även andenæs och myhrer (2009) s. 8 samt Hov II (2010) s. 796. 
593 Holme (1985) s. 9 f.
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fransk rätt, folket genom åtalsjury som då fanns i engelsk rätt, eller förvalt-
ningen genom en särskild åtalsmyndighet som i skotsk rätt. I tysk och fransk 
rätt utfördes åtalet av en fristående åklagarmyndighet.594 Politiskt fanns det 
en skiljelinje mellan de radikala som förespråkade en åtalsjury och de konser-
vativa som förespråkade att domstolen, en självständig åklagarmyndighet eller 
fogdar och polismästare skulle besluta om åtal. Förslaget om en självständig 
åklagarmyndighet växte fram som en politisk kompromiss.595 

Uppbyggnaden av åklagarmyndigheten utformades med åklagarmyndig-
heten i tysk och fransk rätt som förebild och fick därmed en hierarkisk struk-
tur.596 

3.5.3 Åklagarmyndigheten 
År 1887 inrättades den självständiga åklagarmyndigheten (påtalemyndigheten). 
Åklagarmyndigheten har en hierarkisk struktur, där överordnade åklagare kan 
instruera lägre åklagare och bygger på devolutions- och substitutionsprinci-
perna.597 

allra överst är Kungen i statsråd (Kongen i statsråd ).598 Under Kungen är 
riksadvokaten. därunder står statsadvokaterna och allra nederst finns polis-
juristerna (politijuristerna).599 Lensmennene hör också till åklagarmyndigheten,  
men deras behörighet är väsentligt begränsad.600 

Kungen i statsråd kan ge dels generella instruktioner, dels instruktioner 
i enskilda fall. att Kungen kan ge instruktioner i enskilda fall har varit om- 
diskuterat av konstitutionella skäl. Vid flera tillfällen har frågan om att göra 
riksadvokaten helt självständig i förhållande till Kungen diskuterats, men 
ingen förändring har skett. I praktiken bygger det på en tradition där Kungen 
inte lägger sig i hur åklagarmyndigheten utövar sin myndighet i enskilda 
fall.601 

594 Holme (1985) s. 13 f.
595 Holme (1985) s. 11 f.
596 Holme (1985) s. 87 ff. och s. 91 f. samt andenæs och myhrer (2009) s. 35.
597 Strpl. §§ 59 och 75 samt andenæs och myhrer (2009) s. 35 f. Om dessa principer, se 
avsnitt 3.2.5 ovan.
598 andenæs och myhrer (2009) s. 38. 
599 Strpl. §§ 55, 56 och 58 samt andenæs och myhrer (2009) s. 39 ff.
600 Strpl. § 55 och påtaleinstruksen § 2–7. en lensmann är en polistjänsteman på landet, som 
också har en rad andra uppgifter. tjänsten härrör från tiden innan statens lokala tjänstemän 
blev specialiserade. enligt andenæs hade lensmannen funktionen som ”statens altmuligmann 
på landet” och har det även idag, andenæs och myhrer (2009) s. 46. I det följande behandlas 
inte lensmennenes ställning och kompetens.
601 andenæs och myhrer (2009) s. 39 f. med hänvisningar samt Hov II (2010) s. 826 f. 
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riksadvokaten har den överordnade ledningen av åklagarmyndigheten. 
Ingen enskild minister kan ge riksadvokaten instruktioner som rör myndig-
hetsutövningen i enskilda fall.602 riksadvokaten har också instruktions- och 
omprövningsrätt gentemot polisjuristerna och statsadvokaterna. Instruktions-
rätten utövas framför allt genom att utfärda rundskrivelser.603

Statsadvokaterna är indelade i 10 regionala statsadvokatembeten. Vid varje 
ämbete finns en förste statsadvokat (førstestatsadvokat). Förste statsadvokaten 
har enbart ett administrativt ansvar, alla statsadvokater är likställda.604 den 
som utses till statsadvokat måste ha juristutbildning.605 

Polisjuristerna är anställda av och hör administrativt till polisen. landet 
är indelat i 27 polisdistrikt, som alla har en polismästare (politimester) som 
chef.606 I straffeprosessloven anges vilka polistjänstemän som hör till åklagar-
myndigheten. en förutsättning är att de har juristutbildning.607 Polismästarna 
och övriga polisjurister är underställda statsadvokaterna och riksadvokaten 
när det gäller åklagaruppgifter. När det däremot gäller övriga uppgifter inom 
polisen är polistjänstemännen underställda Politidirektoratet, som i sin tur är 
underställt Justisdepartementet.608

Åklagarmyndighetens organisation har varit omdiskuterad, framför allt i 
fråga om polisen borde skiljas helt från åklagarmyndigheten.609 Numera är 
det ingen strid om den frågan.610 

602 Strpl. § 56 (2) samt andenæs och myhrer (2009) s. 40. 
603 andenæs och myhrer (2009) s. 42.
604 Hov II (2010) s. 810.
605 Strpl. § 57 (1). en statsadvokat är ämbetsman och utnämns av kungen. enligt förste stats-
advokat Walter Wangberg, Hordaland statsadvokatembete, krävs vanligen 5–10 års erfarenhet 
av juridiskt arbete innan en person anställs som statsadvokat. många har tidigare erfarenhet 
som polisjurist och att ha arbetat som dommerfullmektig (ungefär motsvarande notarie i 
Sverige) anses som en värdefull merit. – Samtal 2007-11-16.
606 lov om politiet (politiloven) § 16 samt auglend m.fl. (2004) s. 117 och s. 126. Om poli-
sens organisation, se vidare auglend m.fl. (2004) s. 112 ff. 
607 Strpl. § 55 (1). dit hör t.ex. polismästarna, polisinspektörerna, polisadvokaterna och 
polisfullmäktige, om de har tjänst som hör till åklagarmyndigheten, Hov II (2010) s. 798 och 
s. 808. Kungen kan göra undantag från kravet på juristutbildning, se vidare auglend m.fl. 
(2004) s. 127 ff. 
608 Strpl. § 58 samt politiloven § 15, auglend m.fl. (2004) s. 117 ff. samt andenæs och 
myhrer  (2009) s. 42 f. Ibland kan det vara en gråzon mellan vad som anses som förunder-
sökning och därmed riksadvokatens ansvarsområde respektive andra polisiära uppgifter där 
Justisdepartementet är ansvarigt. Se myhrer (2001) s. 6 ff. om avgränsningen mellan för-
undersökning och annan polisiär verksamhet, se även Kjelby (2007) s. 610 f. 
609 auglend m.fl. (2004) s. 171 och Hov II (2010) s. 799. 
610 andenæs och myhrer uppger att det nog beror på att ledande befattningar inom polisen 
inte längre är förbehållna juristerna, andenæs och myhrer (2009) s. 45. 
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3.5.4 Åklagarnas uppgifter och befogenheter
de norska åklagarna har uppgifter genom hela det straffprocessuella förfaran-
det. till åklagarnas uppgifter hör att ha det övergripande ansvaret för brotts-
utredningen (etterforskingen), begära hos rätten eller själv besluta om använd-
ning av tvångsmedel, besluta i åtalsfrågan, föra det allmännas talan i rätten 
och, när dom har avkunnats, ge order om att domen ska verkställas.611 Istället 
för att väcka åtal kan åklagarna utfärda strafföreläggande (forelegg), besluta 
om åtalsunderlåtelse (påtaleunnlatelse) eller överlämna ärendet till medling i 
konfliktråd.612 Om åklagarmyndigheten har beslutat om åtalsunderlåtelse kan 
målsäganden inte väcka åtal för brottet.613 Åklagarnas närmare behörighet är 
fördelad mellan de olika åklagarnivåerna. 

För åklagarna gäller ett objektivitetskrav. I norsk doktrin anges att åklagar-
na företräder det allmänna intresset att avgörandet blir korrekt. det innebär 
att skyldiga ska fällas och oskyldiga frias, men att intresset av att oskyldiga 
frias väger tyngst.614 Åklagarnas uppgift är inte att till varje pris få den tilltalade 
dömd eller att uppnå en så sträng dom som möjligt.615 Under brottsutred-
ningen ska klarläggas både det som talar mot och det som talar för den miss-
tänkte. det är åklagarnas ansvar som ledare av förundersökningen att bevaka 
att det efterlevs.616 Även vid huvudförhandlingen gäller ett objektivitetskrav 
för åklagarna. exempelvis bör åklagarna vid sakframställningen vinnlägga sig 
om att presentera målet på ett objektivt sätt och vid slutpläderingen argu-
mentera utifrån vad som kan styrkas genom bevisningen och inte utifrån sin 
personliga övertygelse om den tilltalades skuld.617 

I norsk doktrin har diskuterats om åklagarna har rätt att förhandla med 
den misstänkte om brottet eller påföljden, exempelvis att åklagaren menar 
att den misstänkte har begått grov stöld, medan den misstänkte erkänner 
stöld eller att den misstänkte erkänner om följden blir en åtalsunderlåtelse.618 
Under senare år har påföljdsreglerna ändrats, där den tilltalade kan få ”erkän-
nanderabatt”, dvs. en lindrigare påföljd om brottet erkänns. det har medfört 

611 andenæs och myhrer (2009) s. 37 samt Hov II (2010) s. 796. Åklagarnas beslut om verk-
ställighet av domen behandlas inte vidare i avhandlingen, se härom andenæs och myhrer 
(2009) s. 632 ff.
612 Strpl. §§ 69–70, 71 a och 255. 
613 andenæs och myhrer (2009) s. 85.
614 Hov II (2010) s. 860. För en diskussion om ”god åklagarsed”, se myhrer (2005) s. 15 ff.
615 andenæs (1987) s. 60 f. och s. 85 samt Hov II (2010) s. 856. Om objektivitetskravet vid 
sakframställningen, se andenæs och myhrer (2009) s. 395.
616 Strpl. § 226 (3) samt andenæs och myhrer (2009) s. 257.
617 andenæs (1987) s. 67 f., andenæs och myhrer (2009) s. 395 samt Hov II (2010) s. 860.
618 Se Hov II (2010) s. 861 ff.
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att riksadvokaten har utfärdat riktlinjer om att åklagarna bör informera den 
misstänkte om vad ett erkännande kan innebära för påföljden och även ange 
vilken påföljd som är aktuell.619

3.5.4.1 Polisjuristerna
alla brottsutredningar utförs av polisen. Polisjuristerna har det övergripande 
ansvaret för dem och ska se till att de utförs i enlighet med lagar och förord-
ningar.620 Vid särskilt allvarliga brott eller brott som väcker stor uppmärksam-
het ska statsadvokaten eller riksadvokaten underrättas.621 Beslut att inleda en 
brottsutredning ska i princip fattas av en polis som hör till åklagarmyndighe-
ten, dvs. en polisjurist. Innan ett sådant beslut har fattats har dock varje polis-
man rätt att vidta brådskande åtgärder.622 Själva utredningsåtgärderna genom-
förs av en polisman som inte är polisjurist. I vissa fall genomförs utredningen 
självständigt av polismannen utan att denne har kontakt med polisjuristen, i 
andra fall är kontakten tät. tendensen är att tätare kontakter eftersträvas, så 
att polisjuristen kopplas in tidigt i utredningen.623 

den närmare rollfördelningen mellan polisjuristen och övriga polismän 
har varit omdiskuterad. På 1990-talet uppstod begreppet integrert påtalemessig 
ledelse.624 med det avses att brottsutredningen ska genomföras i ett nära sam-

619 riksadvokatens rundskriv nr 3/2007. Hov II (2010) s. 862 är kritisk mot uttalandena i 
rundskrivelsen och påpekar att domstolen inte är bunden av åklagarens påföljdsyrkande. År 
2010 har riksadvokaten i precisering av riktlinjerna påpekat att då åklagarmyndigheten gör 
utfästelser om straffet ska information ges om att det inte är bindande för rätten. 
620 Strpl. § 67 (1) och påtaleinstruksen § 7-5 (2).
621 detsamma gäller om det finns anledning att tro att poliskammaren inte har tillräckliga 
resurser att själv genomföra brottsutredningen eller om det bör övervägas att centralisera led-
ningen av den, påtaleinstruksen § 7-2 (1).
622 Strpl. § 225 (1), påtaleinstruksen § 7-5 (2) och auglend m.fl. (2004) s. 599 f. riks-
advokaten och statsadvokaterna kan också beordra att en brottsutredning ska genomföras. 
I praktiken förekommer att en utredning påbörjas utan att ett formellt beslut är fattat av en 
polisjurist, beroende på rutinerna på den enskilda polismyndigheten. enligt andenæs bygger 
detta på en utrycklig eller underförstådd delegation till polismannen/utredaren, andenæs och 
myhrer (2009) s. 247 f. enligt polisinspektör Gunnar Fløystad, Hordaland politidistrikt, var 
det tidigare en skarp gräns mellan åklagarenheten och andra enheter inom polisen. många 
utredningar färdigställdes av polisen utan att åklagarmyndigheten egentligen var inblandad i 
ärendena. Numera försöker man istället arbeta mer integrerat, så att polisjuristerna kommer 
in i ärendena tidigare. – Samtal 2007-11-15. – I Hordaland politidistrikt sorterades alla nya 
ärenden av en polisjurist som hade dagjour (egna iakttagelser vid besök i Bergen, november 
2007). 
623 auglend m.fl. (2004) s. 599 f. och samtal med polisinspektör Gunnar Fløystad, Horda-
land politidistrikt, Bergen 2007-11-15. 
624 myhrer (2001) s. 6.
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arbete mellan polisjuristen, den polisiära arbetsledaren och utredaren. Polis-
juristen har helhetsansvaret för utredningen, ger råd om, följer upp och kon-
trollerar att rättsliga krav och begränsningar följs, ansvarar för utredningens 
framåtskridande och beslutar om användande av tvångsmedel. den polisiära 
arbetsledaren ansvarar framför allt för de ekonomiska och personella resur-
serna, men har även ansvar för att följa upp och kontrollera att rättsliga krav 
och begränsningar iakttas samt att utredningarna framåtskrider och har god 
kvalitet. den polisiära arbetsledarens ansvar kan variera, beroende på kom-
petensen och erfarenheten hos polisjuristen. Utredaren har ansvaret för vilka 
konkreta utredningsåtgärder som vidtas, med ansvar för taktisk och teknisk 
utredning, utifrån dennes kunskaper, erfarenheter och personliga förutsätt-
ningar, men inom rättsliga krav och begränsningar och utifrån resursmässiga 
begränsningar. avsikten är att uppnå bättre brottsutredningar av god kvalitet, 
en hög uppklarning och en kort handläggningstid. erfarenheterna hade visat 
att det krävdes ett nära och förtroendefullt samarbete mellan de tre rollerna 
för att uppnå en god kvalitet med minsta möjliga resurser.625 

det är också polisjuristerna som vanligtvis beslutar om användning av 
tvångsmedel i de fall behörigheten finns hos åklagarmyndigheten och som 
tar initiativ till rättens prövning i de fall då det krävs domstolsbeslut.626 

Polisjuristerna kan besluta att lägga ned ärenden där ingen har varit 
anklagad, oavsett om de har åtalsbehörighet. Om däremot någon har varit 
anklagad i ärendet avgörs nedläggningsfrågan i princip av den instans inom 
åklagarmyndigheten som har åtalsbehörighet.627 

När det gäller åtalsfrågan har polisjuristerna behörighet att besluta om 
åtal vid förseelser, andra brott som kan medföra fängelse högst ett år samt 
vissa ytterligare brott.628 Behörigheten att åtala även andra brott än förseelser 
tillkom i syfte att rationalisera polisens arbete med och förkorta handlägg-
ningstiden av s.k. vardagsbrott. denna åtalsbehörighet omfattar exempelvis 
narkotikabrott, misshandel, stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel, bedrägeri, 
skadegörelse och häleri.629 Om polisjuristen anser att det bör väckas åtal, men 

625 myhrer (2001) s. 23 ff.
626 Strpl. § 67 (1), andenæs och myhrer (2009) s. 43 samt Hov II (2010) s. 801 f. 
627 Påtaleinstruksen § 17-1, andenæs och myhrer (2009) s. 47 samt Hov II (2010) s. 806.
628 Strpl. § 67 (2) och Hov II (2010) s. 802 ff. Åtalsbehörighet för brott som inte är förseelser 
tillkommer polismästaren, men denne kan delegera åtalsbehörigheten till särskilda polisjuris-
ter. Sådan delegering beslutas utifrån generella riktlinjer från riksadvokaten och efter skriftligt 
samtycke av förste statsadvokaten. 
629 andenæs och myhrer (2009) s. 43 f.
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inte har åtalsbehörighet, överlämnas ärendet till statsadvokaten för åtalsbeslut 
tillsammans med ett yttrande av polisjuristen.630 

Polisjuristerna har behörighet att besluta om strafföreläggande och om 
åtalsunderlåtelse i samma omfattning som de har åtalsbehörighet.631 Vidare 
har polisjuristerna behörighet att hänvisa alla ärenden till medling i konflikt-
råd. denna behörighet omfattar även ärenden där de inte har åtalsbehörighet, 
förutom i ärenden där åtalsfrågan ska avgöras av riksadvokaten eller Kungen, 
exempelvis vid ämbetsförseelser.632

3.5.4.2 Statsadvokaterna och riksadvokaten
Statsadvokaterna beslutar i åtalsfrågor i ärenden där polisen inte har åtals-
behörighet, förutom då åtalsfrågan ska avgöras av riksadvokaten eller Kung-
en.633 Statsadvokaterna har instruktions- och omprövningsrätt över polisen. 
de har också behörighet att besluta om tvångsmedel och att begära rättens 
beslut om tvångsmedel, även om detta vanligen sköts av polisjuristerna.634 

det är som regel statsadvokaterna som utför åtalet för de allvarligaste brot-
ten i tings- och lagmansrätten. de kan också utföra åtal för mer ordinära 
brott, men det sköts som regel av polisjuristerna. efter fullmakt från riksadvo-
katen utför de också de flesta åtal i Høyesterett.635

riksadvokaten beslutar i åtalsfrågor dels när det gäller brott som kan med-
föra fängelse i 21 år, dels vid vissa särskilt utpekade brott, exempelvis brott 
mot rikets säkerhet och tryckfrihetsbrott.636 riksadvokaten har också viss 
behörighet att lägga ned utredningen även i fall då åtalsfrågan ska avgöras av 
Kungen.637

Kungen beslutar om åtalsfrågor i enskilda fall när det gäller brott i tjänsten 
av ämbetsmän och andra tjänstemän tillsatta av Kungen. Kungen beslutar 
också om åtalsunderlåtelse vid brott som kan leda till 21 års fängelse och vid 
exempelvis brott mot rikets säkerhet. I sådana fall överlämnar riks advokaten 
ärendet till Kungen och ger förslag till beslut. I regel följs riksadvokatens för-

630 andenæs och myhrer (2009) s. 43 samt Hov II (2010) s. 804.
631 Strpl. § 67 (3) 3 pkt. och påtaleinstruksen § 18-2 (1). alla polisjurister har behörighet att 
utfärda strafföreläggande för brott där maximistraffet är fängelse ett år, även vid andra brott 
än förseelser, Hov II (2010) s. 805.
632 Strpl. § 67 (4) och Hov II (2010) s. 805.
633 Strpl. § 66, andenæs och myhrer (2009) s. 42 samt Hov II (2010) s. 810.
634 andenæs och myhrer (2009) s. 42 samt Hov II (2010) s. 811. 
635 Strpl § 76 samt andenæs och myhrer (2009) s. 42.
636 Strpl. § 65, andenæs och myhrer (2009) s. 40 f. samt Hov II (2010) s. 813 f.
637 andenæs och myhrer (2009) s. 38 samt Hov II (2010) s. 815.
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slag, men det har förekommit fall där förslaget har frångåtts.638 För vissa brott 
krävs Kungens tillstånd för att åtal ska få ske, exempelvis brott mot kungahuset 
och brott där diplomatiska eller utrikespolitiska hänsyn kan ha betydelse.639

3.5.5 Åtalsprövningen
den norska processen sägs bygga på en relativ åtalsplikt.640 När det gäller åkla-
garnas behörighet att utreda och åtala brott gäller att allmänt åtal är  tillå tet,  
såvida inget annat anges.641 För vissa brott krävs angivelse (begjæring) av måls-
äganden eller av en särskild myndighet och för en del brott ska åtal krävas 
av allmenne hensyn för att få åtalas. det förekommer även kombinationer av 
dessa villkor.642 

I princip är polisen skyldig att rapportera upptäckta brott. det är dock 
sedan länge allmänt accepterat att bagatellartade trafik- och ordningsförseelser 
kan lösas av polis på plats utan att brottet rapporteras. Sådana fall kallas OPS 
(oppgjort på stedet)-saker.643 Om ett brott anmäls till polisen är myndigheten 
skyldig att registrera anmälan.644 För vissa brott, framför allt trafikförseelser, 
kan polisman ges behörighet att utfärda böter, s.k. forenklet forelegg.645

När det gäller skyldigheten att utreda anmälda och rapporterade brott anges 
i straffeprosessloven att brottsutredning företas om det utifrån anmälan eller 
andra omständigheter är rimelig grunn till att undersöka om det har förekom-
mit en straffbar gärning som åtalas av det allmänna.646 I praxis tolkas detta 
så att det inte föreligger en skyldighet att utreda alla brott. Polisens resurser 
är begränsade och det är accepterat att en viss prioritering måste ske. detta 

638 Strpl. § 64, påtaleinstruksen § 22-3 samt andenæs och myhrer (2009) s. 38 f.
639 andenæs och myhrer (2009) s. 39 samt Hov II (2010) s. 818.
640 andenæs och myhrer (2009) s. 364 f.
641 almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) § 77.
642 matningsdal och Bratholm (2003) s. 611. I en ny 62 a § straffeprosessloven föreslås en 
generell regel att alla brott ska höra under allmänt åtal, dock att åtal för brott med maximi-
straff två års fängelse kan underlåtas om inte allmenne hensyn kräver åtal. Inga brott ska kräva 
angivelse av målsäganden eller tillstånd av myndighet för att få åtalas. målsägandens önske-
mål ska vara en omständighet att beakta vid bedömningen av om allmenne hensyn föreligger, 
NOU 2002:4 avsnitt 7.8, lov 20 mai 2005 nr 28, som ännu inte trätt i kraft samt andenæs 
och myhrer (2009) s. 252. 
643 Gjerdrum (1977) s. 465 ff. samt auglend m.fl. (2004) s. 354 och s. 602. denna praxis har 
numera visst stöd i politiloven § 6 (1), andenæs och myhrer (2009) s. 252. Jfr rapportefter-
gift i svensk rätt, 9 § 2 st. polislagen (1984:387).
644 Hov II (2010) s. 720.
645 auglend m.fl. (2004) s. 819 ff. Jfr det svenska föreläggande av ordningsbot, som regleras 
i 48 kap. rB. 
646 Strpl. § 224 och påtaleinstruksen § 7-4 (1). 
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innebär dock inte att det är fråga om en helt fri bedömning.647 riksadvokaten 
ger ut centrala och landstäckande direktiv för prioriteringen.648 de centrala 
direktiven kompletteras med lokala direktiv som utges av polismästaren i 
samråd med statsadvokaterna.649

ett skäl att lägga ned en brottsutredning kan vara att straff inte kan dömas 
ut (exempelvis för att gärningsmannen är avliden), att nödvändiga villkor för 
åtal (exempelvis angivelse från målsäganden) inte är uppfyllda eller att bevis-
ningen inte är tillräcklig.650 I påtaleinstruksen anges dessutom att en påbörjad 
brottsutredning kan läggas ned när det inte finns skäl (grunnlag) för att fort-
sätta den. det har i praxis tolkats så att exempelvis resursbrist kan vara ett 
godtagbart skäl att inte fullfölja en brottsutredning.651 I praktiken har förekom-
mit även andra nedläggningsgrunder, exempelvis att undvika mediasirkus eller 
att en straffrättslig reaktion skulle drabba för hårt.652 det har förekommit att 
utredningar har lagts ned på grund av att bevisningen inte ansetts tillräcklig 
när det egentligen har varit fråga om resursbrist hos polisen. riksadvokaten 
har framhållit att det egentliga skälet till varför åtal inte väcks ska anges och 
numera finns det många beslutskoder som används i praktiken.653 

I de fall då åklagarmyndigheten anser att det föreligger grund för straff-
ansvar, har åklagarmyndigheten viss möjlighet att ändå avstå från att framställa 
krav på straff. det kan ske genom beslut om åtalsunderlåtelse eller genom att 
överlämna saken till medling i konfliktråd.654 en åtalsunderlåtelse innebär att 
åklagarmyndigheten har funnit den anklagade skyldig till brottet, men någon 

647 auglend m.fl. (2004) s. 594 f., andenæs och myhrer (2009) s. 251 samt Hov II (2010) 
s. 722. Se även Kjelby (2007) s. 610 ff. som diskuterar olika polisiära strategier, t.ex. noll-
tolerans, och i vad mån de är förenliga med den straffprocessuella regleringen och misstänktas 
rättigheter. 
648 riksadvokatens rundskriv nr 1/2010 anger att högsta prioritet har t.ex. dråp och andra 
grova våldsbrott, grova sexualbrott, grova narkotikabrott, grova trafikbrott, grova ekonomiska 
brott, grova miljöbrott, grov internationell och organiserad brottslighet och straffbara hand-
lingar med till synes rasistiska motiv. För statsadvokaterna ges motsvarande direktiv i riksad-
vokatens rundskriv nr 2/2010.
649 I de centrala direktiven anges att vid utarbetandet av regionala och lokala prioriteringar 
ska en sammanvägning göras med utgångspunkt i brottslighetens samhällsskadliga verkningar 
och hur den påverkar den allmänna tryggheten i lokalsamhället, rundskriv nr 1/2010. 
650 Hov II (2010) s. 785 f.
651 Påtaleinstruksen § 17-1, andenæs och myhrer (2009) s. 341 och s. 343 samt Hov II 
(2010) s. 788.
652 Se Hov II (2010) s. 781 f. angående olika nedläggningsgrunder, se även Hov (1998) 
s. 613 ff. samt andenæs och myhrer (2009) s. 340 ff.
653 andenæs och myhrer (2009) s. 341.
654 andenæs och myhrer (2009) s. 340.
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påföljd döms inte ut. Åklagarmyndigheten måste ha prövat skuldfrågan och 
funnit den anklagade skyldig.655 

Åtalsunderlåtelse kan beslutas i två fall. det första är åtalsunderlåtelse av 
processekonomiska skäl.656 det är fråga om situationer där den anklagade 
gjort sig skyldig till flera brott och något av dem inte kommer att få någon 
betydelse för straffet.657 det andra fallet är om det föreligger sådana särskilda 
förhållanden (særlige forhold) att åklagarmyndigheten vid en samlad bedöm-
ning finner att övervägande skäl talar för att inte åtala för brottet.658 det är 
främst denna bestämmelse som avses när den norska processen sägs bygga på 
en relativ åtalsplikt. Bestämmelsen är inte begränsad till vissa brott eller en 
viss straffskala för brottet. det måste dock föreligga särskilda förhållanden för 
åtalsunderlåtelse, vilket förutsätter att åtal normalt ska ske.659

en åtalsunderlåtelse grundad på särskilda förhållanden kan förenas med 
villkor (s.k. betinget påtaleunnlatelse). Som huvudregel är den förenad med 
prövotid, att den anklagade inte begår nya brott, under de följande två åren 
och har likhet med villkorlig dom. den kan också förenas med vissa särskilt 
angivna villkor.660 

Åklagarmyndigheten kan besluta att saken ska överlämnas till medling i 
konfliktråd när det är lämpligt. en förutsättning är att skuldfrågan är klar och 
att både målsäganden och den anklagade samtycker till det.661 medling i kon-
fliktråd är framför allt tänkt att användas för unga lagöverträdare, med undan-
tag för allvarligare brott. de vanligast förekommande fallen är troligtvis stöld, 
skadegörelse, tillgrepp av fortskaffningsmedel och lindrigare våldsbrott.662 

Istället för att väcka åtal kan åklagaren utfärda strafföreläggande. möjligheten  
att utfärda strafföreläggande utvidgades genom 1981 års straffeprosesslov.663 

655 andenæs och myhrer (2009) s. 365 samt Hov II (2010) s. 774 f. en villkorlig åtalsunder-
låtelse (betinget påtaleunnlatelse), förutom vid förseelser, registreras i straffregistret. andra 
åtalsunderlåtelser kan registreras i det lokala bötesregistret, Hov a.a. s. 775. 
656 Strpl. § 70 (1). Åtal kan underlåtas även när militær refselse har påförts, strpl. § 70 (2).
657 andenæs och myhrer (2009) s. 366 samt Hov II (2010) s. 775.
658 Strpl. § 69 (1).
659 andenæs och myhrer (2009). de, liksom Hov II (2010) s. 774 f., använder termerna 
legalitetsprincipen och opportunitetsprincipen, inte principen om absolut respektive relativ 
åtalsplikt.
660 Strpl. § 69 (2) och (3), andenæs och myhrer (2009) s. 365 samt Hov II (2010) s. 776 f. 
Sådana villkor kan vara att den anklagade ska avhålla sig från att använda alkohol eller narko-
tika, genomgå behandling mot missbruk av sådana medel, genomgå psykiatrisk behandling 
eller betala ersättning till målsäganden eller annan skadelidande. 
661 Strpl. § 71 a.
662 andenæs och myhrer (2009) s. 367.
663 andenæs och myhrer (2009) s. 356.
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Strafföreläggande kan utfärdas för alla brott där åklagarmyndigheten anser att 
saken bör avgöras med böter, förverkande (inndragning) och/eller återkallelse 
av förarbehörighet.664 det finns ingen maximigräns för bötesbeloppet.665 I 
föreläggandet kan den anklagade också föreläggas att betala ersättning till 
målsäganden.666 

3.5.6 Tillsyn och kontroll
det finns ingen särskild myndighet som utövar tillsyn och kontroll över åkla-
garväsendet. Istället förekommer kontroll inom åklagarväsendet genom att 
överordnade åklagare kan instruera och överta ärenden från lägre åklagare.667 
Statsadvokaterna utövar tillsyn över åklagarmyndigheten hos polisen genom 
exempelvis inspektioner och möten.668 Vidare utövar Sivilombudsmannen till-
syn över åklagarväsendet, som en del av tillsynen över den offentliga förvalt-
ningen.669 

liksom i Sverige kan en misstänkt eller en målsägande angripa ett beslut 
av underordnad åklagare och få detta prövat av högre instans inom åklagar-
myndigheten, s.k. påklage. rätten att begära överprövning är numera lagfäst i 
straffeprosessloven, där det också anges vilka beslut som kan överprövas, vem 
som har klagorätt och inom vilken tid beslutet kan överprövas.670 

I viss utsträckning förekommer även domstolskontroll. enligt en uttryck-
lig bestämmelse i straffeprosessloven kan en anklagad, som menar att han 
eller hon är oskyldig till en handling som åtalsunderlåtelse har meddelats för, 
begära att åklagarmyndigheten låter rätten pröva skuldfrågan.671 däremot 

664 Strpl. §§ 2 och 255. av påtaleinstruksen § 20-1 framgår att strafföreläggande bör utfärdas 
om förutsättningarna för det är uppfyllda.
665 enligt andenæs har det förekommit att företag i oljebranschen med verksamhet i Nord-
sjön förelagts miljonbelopp för överträdelse av säkerhetsföreskrifter. Vidare får utländska trå-
lare, som fiskar innanför den norska fiskegränsen, ofta höga böter och förverkandebelopp, 
andenæs och myhrer (2009) s. 356. 
666 Strpl. § 256 (2).
667 andenæs och myhrer (2009) s. 35 ff. samt Hov II (2010) s. 878.
668 enligt förste statsadvokat Walter Wangberg får statsadvokaterna ganska god inblick 
genom de ärenden som kommer till dem för åtalsprövning. dessutom kan de ta initiativ 
till inspektioner och be att få se t.ex. alla ärenden rörande vissa brott inom en viss tid och ta 
del av hur de har hanterats. Ibland tas initiativ utifrån enskilda ärenden, där det framkom-
mit att hanteringen varit otillfredsställande. då kan t.ex. rutiner ses över och en diskussion 
föras med polisen om förändrade arbetsrutiner så att samma misstag inte upprepas. – Samtal 
2007-11-16.
669 lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) § 4 och 
Hov II (2010) s. 878 f. Jfr det svenska JO-ämbetet.
670 Strpl. § 59 a. Se vidare Hov II (2010) s. 853 ff. 
671 Strpl. § 71. 
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kan frågan om att åtala istället för att meddela åtalsunderlåtelse inte prövas 
av rätten. Inte heller kan en målsägande, som är missnöjd med ett beslut om 
åtalsunderlåtelse, få rättens prövning av det.672 

Frågor om åklagarmyndigheten vid åtalsbeslutet har överskridit sin behö-
righet kan prövas av domstol som en fråga om bristande processförutsättning. 
Om exempelvis åtal väcks av en polisjurist i fall där polisjuristerna inte har 
åtalsbehörighet avvisas talan, såvida inte åtalet godkänns av behörig myndig-
het.673 I norsk doktrin har diskuterats i vad mån åklagarmyndighetens beslut 
i åtalsfrågor i övrigt kan leda till ogiltighetsverkningar, exempelvis om åtal 
väcks i strid mot likhetsprincipen. Jo Hov argumenterar för att så borde vara 
fallet, men anger att det nog inte överensstämmer med gällande rätt.674 Johs. 
andenæs har haft motsatt uppfattning och menat att i så fall bör möjligheten 
till avvisning begränsas till extrema tillfällen, exempelvis fall där det är doku-
menterat att åtal väckts som en ren hämndaktion.675 När det gäller godkända 
strafföre lägganden har det i rättspraxis förekommit fall, där domstolen ansett 
att godkännandet inte setts som en bindande viljeförklaring. I de fallen har 
den anklagade hävdat att denne godkänt strafföreläggandet under bristande 
förutsättningar, eftersom denne utgått från att åklagarmyndigheten behandlat 
andra personer i lika situationer på samma sätt.676 

3.6 Skillnader och likheter
I de tre undersökta processordningarna ses det som ett samhälleligt ansvar 
att brott beivras och det finns särskilda myndigheter som har till uppgift att 
ut  reda och åtala brott. Ingen av processordningarna utgår från att det är ett 
ansvar för rätten att inleda en process. Istället finns det allmänna åklagare som 
har till uppgift att pröva åtalsfrågor och att vara den aktör som väcker och 
utför åtal i rätten. I alla tre processordningarna är de allmänna åklagarna orga-

672 Hov II (2010) s. 880. en målsägande kan däremot begära att beslutet överprövas av högre 
åklagare.
673 andenæs och myhrer (2009) s. 50 och s. 122 ff. samt Hov II (2010) s. 879. Frågor om 
åtalsrätt ska prövas ex officio av domstolen, strpl. § 81. 
674 Hov II (2010) s. 872 ff. och s. 879. 
675 andenæs och myhrer (2009) s. 343 f., som menar att det inte heller har godtagits i praxis, 
t.ex. Nrt 1984 s. 1378.
676 andenæs och myhrer (2009) s. 344 samt Hov II (2010) s. 873 f. Se t.ex. Nrt 1973 s. 853. 
det finns även fall i rättspraxis med motsatt utgång, t.ex. Nrt 1980 s. 1256. Hov påpekar att 
samtliga dessa fall har rört frågan om giltigheten hos godkännandena och inte frågan huru-
vida åklagarmyndighetens beslut att utfärda strafföreläggandena ska anses som ogiltiga.

11-08 Iustus Landström 14 mars.indd   133 11-03-14   16.49.14



134

3 Åklagaren i svensk, engelsk och norsk process

niserade som statliga myndigheter, med en högsta åklagare som kan utfärda 
centrala föreskrifter och riktlinjer som åklagarna förväntas följa. 

I Norge och i Sverige har det allmänna åklagarväsendet utvecklats i sam-
band med stora och genomgripande reformer av processrätten, där allmänna 
åklagare varit en del av övergången till en ackusatorisk process. I england 
och Wales däremot fanns länge en misstro mot att inrätta en allmän åklagar-
myndighet och uppgiften kom istället att utföras av poliser eller jurister som 
polisen anlitat, ofta privata. När väl en allmän åklagarmyndighet inrättades 
var syftet framför allt att åstadkomma en kontroll av polisens åtalsbeslut. 

det norska åklagarväsendet, som är äldst, tillkom redan i slutet av 1800-
talet. det svenska allmänna åklagarväsendet utvecklades och reformerades 
successivt i samband med rB:s tillkomst, men först år 1965 blev det en fri-
stående, enhetlig åklagarorganisation. den engelska åklagarmyndigheten, som 
är yngst, tillkom i mitten av 1980-talet. I england och Wales finns det också 
flera andra institutioner som beslutar i åtalsfrågor och utför åtal i rätten.

På ett allmänt plan finns det politiska krav på att åklagarmyndigheterna i 
högre utsträckning ska nå målet att fler misstänkta ställs till ansvar för brott. 
Samtidigt utgår alla tre processordningarna från att åklagarnas uppgift inte 
alltid är att uppnå en fällande dom. I svensk och norsk rätt anses åklagarna 
bundna av en objektivitetsprincip och i engelsk rätt anses att åklagarnas mål 
är rättvisa (justice). det innebär att i enskilda fall ska åklagarna verka för att 
endast de skyldiga fälls, inte att till varje pris uppnå en fällande dom. 

När det gäller det närmare urvalet av vilka fall som ska leda vidare till åtal 
varierar åklagarnas befogenheter att utöva inflytande och göra prioriteringar. 
I svensk rätt är huvudregeln att alla brott ska utredas och åtalas. I både norsk 
och engelsk rätt accepteras att utredande och åtalande myndigheter gör prio-
riteringar. Åklagarnas handlingsutrymme är störst i engelsk rätt, där det vid 
varje åtal ska prövas om ett åtal är i det allmännas intresse. Vid utformandet 
av åtalet är det i engelsk rätt tillåtet, ibland till och med önskvärt, att åklagarna 
beaktar att målet ska kunna handläggas snabbare och enklare. det innebär 
att åklagarna kan åtala för ett lindrigare brott, även om det med hänsyn till 
bevisningen hade varit möjligt att åtala för ett allvarligare brott. 

Som alternativ till att väcka åtal finns det i alla tre processordningarna i 
varierande utsträckning möjligheter att använda varningar och åtalsunder-
låtelser, om det anses som en tillräcklig reaktion på brottet. I norsk och eng-
elsk rätt kan åtalsunderlåtelse eller varning förenas med villkor. Norska och 
svenska åklagare har behörighet att utfärda strafföreläggande. den behörighe-
ten har de engelska åklagarna inte fått. 

I alla tre processordningarna finns en strävan mot att lika fall ska behand-
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las lika. I norsk och engelsk rätt, där utrymmet för åklagarnas beslutsfat-
tande är störst, utges myndighetsinterna föreskrifter och riktlinjer i syfte att 
åstadkomma en enhetligare rättstillämpning. Även i svensk rätt kompletteras 
lagstiftningen av myndighetsinterna riktlinjer. 

I england och Wales finns en extern myndighet som utövar tillsyn över 
åklagarnas beslutsfattande. enligt engelsk rätt finns också vissa möjligheter för 
enskilda att få en åtalspolicy eller ett åtalsbeslut prövat i domstol. I Norge och 
i Sverige förutsätts tillsynen ske internt inom åklagarväsendet genom den orga-
nisatoriska uppbyggnaden av olika åklagarhierarkier. enskilda kan angripa ett 
åklagarbeslut främst genom överprövning, vilket innebär att beslutet prövas av 
en högre åklagare, internt inom åklagarväsendet. I Norge kan den misstänkte 
vid beslut om åtalsunderlåtelse begära att skuldfrågan prövas av domstol. 

Förutom att ansvara för åtalsprövningen ankommer det på de allmänna 
åklagarna i alla tre processordningarna att driva det allmännas talan i rätten. 
I den engelska processen är de allmänna åklagarnas behörighet begränsad 
genom att alla åklagare inte har behörighet att uppträda i Crown Court. I 
den norska processen varierar behörigheten mellan åklagarhierarkierna, där 
statsadvokaterna utför åtal i de allvarligare brotten, medan polisjuristerna 
åtalar lindrigare och ordinära brott. av de tre undersökta processordningarna 
har de svenska allmänna åklagarna störst generell behörighet, även om det 
i praktiken delvis förekommer en uppdelning genom att en del åklagare är 
specialiserade och arbetar med särskilda brottstyper. 

målsägandens ställning i processen varierar mellan de olika länderna. rent 
formellt är målsägandens ställning starkast i Sverige, där målsäganden har 
möjlighet att biträda åtalet och därigenom ta en aktiv del i processen. I alla 
tre processordningarna kan frågor om kompensation till målsäganden prövas 
i brottmålsprocessen. I Sverige och i Norge sker det genom att målsäganden 
framställer ett civilrättsligt anspråk som prövas i brottmålet. I england och 
Wales ses kompensation till målsäganden (brottsoffret) som en del av påfölj-
den och prövas i samband med påföljdsbestämningen. 

de allmänna åklagarnas ansvar för och delaktighet i ledet före rättegången 
skiljer sig åt mellan de tre processordningarna. I samtliga finns ett politiskt 
effektivitetskrav, där ett utökat och tätare samarbete med polisen eftersträ-
vas för att uppnå en högre kvalitet på brottsutredningarna och därmed en 
ökad lagföring. När det gäller kravet på att enskildas rättigheter beaktas under 
brotts utredningen skiljer sig däremot åklagarnas ansvar åt. I den engelska 
processen har åklagarna inget ansvar för själva brottsutredningen och de har 
ingen behörighet att besluta om straffprocessuella tvångsmedel. deras med-
verkan begränsas till att ansvara för att anklagelsen mot den misstänkte blir 
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korrekt och att ge råd till polisen om vilken bevisning som krävs. I samband 
med åtalsprövningen förekommer dock indirekt en viss kontroll av polisens 
utredningsmetoder och tvångsmedelsanvändning, eftersom åklagarna vid 
bevisbedömningen även ska beakta om bevisningen skulle komma att tillåtas 
vid en kommande rättegång. 

I den norska processen har polisjuristerna det övergripande ansvaret för 
brottutredningarna och är ytterst ansvariga för att rättsliga krav och begräns-
ningar upprätthålls. Som huvudregel är det åklagarna som beslutar om straff-
processuella tvångsmedel, i den mån det inte krävs domstolsbeslut. I den 
svenska processen leds förundersökningen i en del fall av åklagare, i andra fall 
av polismyndigheten. När förundersökningen leds av en åklagare är åklaga-
ren ytterst ansvarig för att rättsliga krav och begränsningar upprätthålls och 
åklagaren beslutar om straffprocessuella tvångsmedel, förutom då det krävs 
domstolsbeslut.677 

ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna under brottsutredningen 
kan förenklat beskrivas på följande vis:

BROTTSUTREDNINGEN

Land Realisera 
straffhotet

Rättvist förfarande 

England
och Wales

Polis
(Åklagarna 
kan ge råd)

Polis
domstol 
–  beslut om tvångsmedel (vissa fall)
–  prövning vid rättegång om bevis 

ska tillåtas

Norge Polis
Åklagare

Åklagare
domstol 
–  beslut om tvångsmedel (vissa fall)

Sverige,
Polisledd

Polis Polis

Sverige,
Åklagarledd

Polis
Åklagare

Åklagare
domstol
–  beslut om tvångsmedel (vissa fall)

Figur 3.1 Rollfördelning under brottsutredningen i jämförda länder

677 I både Sverige och Norge finns vissa möjligheter för polismän att använda tvångsmedel 
utan att åklagare, eller i Sverige förundersökningsledare, har beslutat om det, om det är bråds-
kande situationer. 
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I den engelska processen var polisens befogenheter länge oreglerade i lag. 
domarna kom att utveckla principer för misstänktas rättigheter genom sina 
ställningstaganden till vilken bevisning som skulle tillåtas. det växte fram en 
tradition av att förfarandet före rättegången kan kontrolleras i domstol vid 
prövningen av åtalet. I norsk och svensk rätt däremot var brottsutredande 
myndigheters befogenheter och misstänktas rättigheter reglerade i lag. Åkla-
garna, snarare än domarna, hade uppgiften att utöva kontroll över förfarandet 
före rättegången. 

Vid en jämförelse mellan de tre processordningarna utifrån Packers model-
ler678 ligger den engelska processen närmast rättssäkerhetsmodellen, eftersom 
den utgår från att domstolen i brottmålsprocessen även kan utöva kontroll 
av förfarandet före rättegången. Om rollfördelningen mellan polis och åkla-
gare  istället studeras närmare, framkommer att traditionen i svensk och norsk 
rätt däremot varit att åklagarna har uppgiften att kontrollera förfarandet före 
rätte gången.679 I de fall då förundersökningen leds av en polis är denne ytterst 
ansvarig.

Vid en jämförelse mellan de tre processordningarna kan konstateras att i 
svensk rätt väger intresset att realisera straffhotet tyngre än intresset att kon-
trollera att enskilda behandlas rättvist under förfarandet före rättegången.

678 Om Packers modeller, se avsnitt 2.2.2 ovan.
679 Här avser jag huvudprincipen, även om det i norsk rätt har förekommit situationer där 
domstolarna har utövat kontroll, se andenæs och myhrer (2009) s. 168 f., 173 f., och s. 240 ff. 
med hänvisningar. I svensk rätt ogillade Hd åtalet i NJa 2007 s. 1037, där polisen använt sig 
av provokativa åtgärder. Hd ansåg att det var att anse som en bristande materiell straffbar-
hetsbetingelse att sådana metoder hade använts. det uppställdes inget bevisförbud, men fick 
betydelse för utgången i målet. 
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4.1 Inledning
I det här kapitlet redogör jag för den rättsliga utvecklingen av förundersök-
nings- och åtalsregler och de skäl som angetts för de förändringar som har gjorts, 
från rB:s tillkomst fram till 2011 års ingång. den visar att lagstiftaren ibland 
använt sig av regler om särskild åtalsprövning i strafflagstiftningen, ibland använt 
processrättsliga regler för att styra i vilka situationer brott bör utredas  respektive 
bestraffas eller inte. den visar också att konstruktionen av de straffrättsliga och 
de processrättsliga reglerna angående åtal har påverkats av varandra. 

Under den tid rB varit i kraft har dels alltfler beteenden kriminaliserats, 
dels alltfler brott kommit att omfattas av allmänt åtal. Vid samtliga refor-
mer har ansetts att regleringen ska bygga på principen om absolut åtalsplikt. 
Samtidigt har möjligheten att genom olika lämplighetsöverväganden låta bli 
att utreda och åtala brott utökats och åklagaren har blivit en kriminalpolitisk 
aktör. det har till och med ifrågasatts om inte undantagen är så många att rB 
egentligen inte längre bygger på en absolut åtalsplikt.680 Som skäl för att göra 
undantag har till en början anförts brottets ringa betydelse, särskilda omstän-
digheter vid brottets begående eller särskilda omständigheter hos den miss-
tänkte samt, i viss utsträckning, processekonomiska skäl. Även hänsynen till 
målsäganden har anförts som argument, ibland som skäl för åtal och ibland 
som skäl mot åtal. Vid senare reformer har åberopats bristande resurser hos 
rättsväsendet liksom behovet av att kunna göra prioriteringar. Genomgående 
är också att det har ansetts svårt att reglera undantagen i detalj och att ge 
närmare riktlinjer för bedömningen. 

Sammanfattningsvis innebär regleringen att det är åklagaren som ska göra 
lämplighetsbedömningarna, inte endast av åtalsfrågorna, utan även av om 
brottet över huvud taget ska utredas eller inte. Polisen har ett litet utrymme 
att använda sig av rapporteftergift. I övrigt är regleringen konstruerad så att 
polisen ska överlämna ärenden till åklagaren om omständigheterna är sådana 
att en lämplighetsprövning bör ske, även i de fall då en polis är förundersök-
ningsledare. 

I kapitlet behandlar jag den svenska åklagarens befogenheter att utöva 
inflytande över vilka brottsmisstankar som avslutas utan att åtal väcks och 

680 löfmarck m.fl. (1986) s. 3 ff. 
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där inte heller strafföreläggande utfärdas. Åklagaren kan givetvis påverka vilka 
fall som kommer att föras vidare till åtal på en mängd sätt, genom att vidta 
eller avstå från att vidta olika åtgärder. exempelvis kan åklagarens beslut att 
använda eller att avstå från att använda straffprocessuella tvångsmedel påverka 
omfattningen av utredningen och därmed leda till olika slutresultat. Vidare 
utövar åklagaren inflytande genom sitt ställningstagande till de materiella 
rätts- och bevisfrågorna. det är dock inte de möjligheterna till inflytande 
som jag avser här. Här avser jag de rättsliga befogenheter åklagaren har att 
besluta att en brottsmisstanke inte ska gå vidare till domstolsförfarande eller 
strafföreläggas, oavsett om ett fullföljande av utredningen slutligen hade lett 
till att brottet beivrades.

det förhållandet att processrättsliga och straffrättsliga regler har påverkats 
av varandra har också haft betydelse för hur jag har disponerat kapitlet. I 
kapitlet redogör jag för den rättsutveckling som skett. I stora drag har jag 
disponerat den redogörelsen i tre olika delar utifrån kronologisk ordning. 
den första delen omfattar övervägandena vid tillkomsten av rB. Här behand-
lar jag huvudsakligen processrättsliga regler, men under den tid då arbetet 
med rB pågick introducerades regler om särskild åtalsprövning i strafflagstift-
ningen. de tillkom efter mönster av förslaget till rB. den andra delen om -
fattar övervägandena vid BrB:s tillkomst. Här behandlar jag framförallt regler 
om särskild åtalsprövning, men i samband med införandet av BrB gjordes 
också vissa förändringar av rB:s regler. den tredje delen omfattar lagänd-
ringar från 1965 och framåt. Under den tidsperioden har det gjorts mindre 
reformer i olika delar, ibland har förändringarna rört särskild åtalsprövning 
i strafflagstiftningen, ibland har förändringarna rört processrättsliga regler. 
Slutligen behandlar jag de regler som utgår från särskilda förhållanden hos 
den misstänkte, psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade, alkohol- och 
drogmissbrukare samt unga lagöverträdare.

4.2 rättegångsbalkens tillkomst
4.2.1 Åtalsrätt 
Vid arbetet med rB utgick Processkommissionen från synsättet att det är 
samhällets och inte den enskildes angelägenhet att utkräva straff. Kommis-
sionen uttalade:

enligt nutida samhällsuppfattning är utkrävandet av straff för ett begånget 
brott icke en den enskilde förorättades sak utan en samhällets uppgift. Någon 
förändring häri föranledes icke därav, att i straffets ställe sättes en skydds-
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åtgärd, såsom tvångsuppfostran av ungdomliga förbrytare eller internering 
av kroniska brottslingar. de värden och intressen, som bliva skyddade genom 
straffrätten, äro ställda i samhällets hägn; mot deras kränkande inskrider detta 
med sin straffande verksamhet. Fattas brottet sålunda som en kränkning av 
den allmänna rättsordning, som staten har till uppgift att värna och upprätt-
hålla, så framgår därav visserligen, att straffet skall genom samhällets försorg 
följa på brottet, men samhällets väl bjuder också, att straffet drabbar allenast 
den, som förövat brott, och allenast i mån av hans brottslighet. Härav följer, 
att straff icke kan utkrävas blott på grund av en frivillig underkastelse.681

Kommissionen utgick från att brottet var att uppfatta som en kränkning av 
rättsordningen. eftersom det var statens uppgift att värna rättsordningen hade 
staten också ett ansvar för att bestraffa dem som hade begått brott. Samtidigt 
kunde en person inte straffas utan att ha blivit dömd och ett straff kunde inte 
åläggas genom en frivillig överenskommelse. Frågan var om det då också var 
ett samhälleligt ansvar att initiera att en prövning kom till stånd. rörande 
denna fråga uttalade kommissionen:

ett straffprocessuellt förfarande är sålunda nödvändigt för att överhuvud taget 
lagens straffbud skola kunna förverkligas. Ingen kan underkasta sig ett straff, 
vartill han icke blivit i behörig ordning dömd. Härav följer, att samhället 
måste sörja för att, när ett brott blivit förövat, initiativ till ett straffprocessuellt 
förfarande blir taget och prövningen, huruvida straff skall ådömas, därmed 
åvägabragt. detta åtalsinitiativ blir alltså en uppgift för statens organ. Vilket 
statens organ, som har denna uppgift, är en fråga om den lämpligaste meto-
den för vinnande av straffprocessens syfte.682

Utgångspunkten var att det var ett samhälleligt ansvar att initiera ett åtal. Om 
åtalsrätten skulle bygga på det enskilda åtalet befarade kommissionen att måls-
äganden i flera fall skulle låta bli att åtala på grund av de kostnader och besvär 
som var förenade med ett åtal. det kunde inte heller uteslutas att ogrundade 
eller illvilliga åtal väcktes i vissa fall. det var också viktigt att en tillfredsställan-
de förberedelse av rättegången skedde. ett allmänt åtal med bättre resurser och 
maktmedel innebar större möjligheter att få fram en fullgod utredning och 
därmed en mer tillfredsställande rättskipning. Processkommissionen ansåg det 
givet att åtalsrätten borde grundas på det allmänna åtalet.683 

681 SOU 1926:32 s. 4. Uttalanden om brottet som en kränkning av rättsordningen och där-
med av staten som rättsordningens upprätthållare samt om statens ansvar för att brott beivras 
gjordes även i prop. 1931:80 s. 106 f.
682 SOU 1926:32 s. 4. 
683 SOU 1926:32 s. 31. 
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Kommissionen övervägde om alla brott skulle omfattas av allmänt åtal och 
om åtalsmonopol skulle gälla för dem, eller om målsäganden också skulle ha 
möjlighet att åtala. När det gällde omfattningen av det allmänna åtalet ansåg 
kommissionen att vissa brott, liksom dittills, skulle vara målsägandebrott 
och endast få åtalas av målsäganden själv. det gällde brott där det allmännas 
intresse av att de beivrades inte var lika stort, exempelvis många ärekränk-
ningsbrott, lindrigare misshandel, hemfridsbrott och åverkan. Genom att de 
var målsägandebrott skulle de allmänna åklagarna befrias från en mängd mål 
som ansågs obetydliga och kunna ägna sig åt viktigare uppgifter. det skulle 
också bli en behövlig gallring så att alltför ringa rättskränkningar inte behövde 
dras inför domstol. Vilka brott som skulle vara målsägandebrott skulle, liksom 
tidigare, regleras i strafflagstiftningen. där skulle också regleras om åklagarens 
åtalsrätt för vissa brott skulle vara inskränkt. För en del brott kunde gälla krav 
på angivelse av målsäganden och för andra brott på förordnande av Kungl. 
maj:t.684 

När det gällde målsägandens åtalsrätt vid brott som hörde under allmänt 
åtal anförde kommissionen att utvecklingen dittills hade inneburit att det 
blivit allt vanligare med allmänt åtal. den obegränsade åtalsbefogenhet som 
dittills hade gällt för målsäganden berodde enligt kommissionen inte endast 
på att Sverige velat behålla ett starkt inflytande för målsäganden utan även på 
bristerna i det svenska åklagarväsendets organisation. en av rättegångsrefor-
mens viktigaste uppgifter var att skapa ett bättre åklagarväsende. det med-
förde att det skälet inte längre innebar något hinder mot att förändra måls-
ägandens ställning vid brotts beivrande till det som ”närmare överensstämmer 
med nutida uppfattning om statens uppgifter och straffets väsen”.685 

Kommissionen kom fram till att målsäganden skulle ha kvar sin åtalsrätt, 
men den skulle vara subsidiär; målsäganden skulle få åtala först om åklagaren 
inte åtalade. Som skäl för att målsäganden skulle ha kvar åtalsrätten anfördes 
framför allt att det var av värde att målsäganden utövade kontroll över åklaga-
ren och själv kunde ingripa för att upprätthålla rättsordningen om åklagaren 
försummade att åtala. dessutom menade kommissionen att det inte skulle 
stämma med rättsuppfattningen i landet om målsäganden helt uteslöts från 
åtalsrätt. Som skäl för att åtalsrätten skulle vara subsidiär anfördes att det 
allmänna åtalet innebar en större garanti för att åtalet utfördes på ett tillfreds-

684 SOU 1926:32 s. 31 och s. 39.
685 SOU 1926:32 s. 6.
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ställande sätt under rättegången. det låg i det allmännas intresse av straffrätt-
skipningen att den bästa åtalsformen användes i första hand.686 

Även Processlagberedningen ansåg att det allmänna åtalet innebar en större 
garanti och skulle användas i första hand, medan målsägandens subsidiära 
åtalsrätt hade betydelse som kontroll av åklagarna.687 I beredningens förslag 
intogs också en regel om att målsäganden skulle ha möjlighet att biträda 
ett åtal som väckts av åklagaren. då skulle målsäganden bli part vid sidan 
av åklagaren och ha samma rätt som åklagaren att förebringa utredning och 
bevisning.688 

Så kom åklagarnas åtalsrätt att utformas på det sätt som fortfarande gäller. 
alla brott hör under allmänt åtal, såvida det inte anges något annat i straff-
lagstiftningen. För vissa brott kan dessutom särskilda villkor vara föreskrivna 
för att åtal ska få ske.689 målsäganden har rätt att biträda ett av åklagaren 
väckt åtal.690 Vid allmänt åtal har målsäganden en subsidiär rätt att åtala, 
dvs. måls äganden kan åtala om inte åklagaren gör det.691 Vid målsägande-
brott har målsäganden kvar sin primära åtalsrätt. redan vid rB:s tillkomst 
hade allt färre brott blivit målsägandebrott. den utvecklingen har fortsatt 
och idag är det mycket få brott som hör dit. Vid rB:s tillkomst var det inte 
främst hän synen till målsägandens eget intresse av att delta i rättegången som 
motiverade att målsägandens åtalsrätt fanns kvar. det var snarare synen att 
det låg i samhällets intresse att brott beivrades, eftersom ett begånget brott var 
en kränkning av rättsordningen. målsägandens subsidiära åtalsrätt innebar en 
yttersta kontroll av åklagarna.692 målsägandens rätt att biträda ett av åklagaren 

686 SOU 1926:32 s. 39 f. I likhet med vad som redan gällde skulle målsäganden inte ha rätt 
att väcka åtal för ämbetsbrott mot domare och vissa andra ämbetsmän. Kommissionen angav 
som skäl att dessa ämbetsmän behövde skyddas från obefogade åtal och hänvisade till den 
ordning som redan fanns för att beivra tjänstefel. 
687 SOU 1938:44 s. 29 och s. 260. 
688 SOU 1938:44 s. 261.
689 20:3 rB. 
690 20:8 st. 2 rB. Om målsäganden biträder åtalet kan målsäganden också justera åtalet, se 
vidare Heuman (1973) s. 123 not 6, Heuman (1977) s. 251 och NKrB 20:38 f. målsäganden 
har också rätt att överklaga domen och, om åklagaren lägger ned åtalet, kan målsäganden 
enligt 20:9 st. 2 rB överta åtalet. 
691 20:8 st. 1 rB. Undantag från målsägandens rätt att väcka och att överta ett väckt åtal 
gäller för brott som begåtts i tjänsten eller uppdraget av vissa högre befattningshavare, se 
20:10 rB.
692 Bo Palmgren, som tidigare hade undersökt målsägandens åtalsrätt i Finland, var kritisk 
till Processlagberedningens förslag och menade att målsägandens åtalsrätt hade beskurits för 
mycket. Han betecknade förslaget som en kompromiss mellan vissa teoretiska synpunkter, 
som ansågs tala för begränsningar av målsägandens åtalsrätt, och det allmänna rättsmedvetan-
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väckt åtal motiverades inte särskilt och varken i propositionen eller vid riks-
dagsbehandlingen förekom någon diskussion om den frågan. Kanske ansågs 
det som så självklart att frågan inte behövde kommenteras.

4.2.2 Åtals- och förundersökningsplikt
Processkommissionen utgick från att det var statens ansvar att ett åtal kom 
till stånd och att detta ansvar skulle realiseras av åklagarna. Frågan var om 
det allmänna åtalet skulle bygga på en absolut eller en relativ åtalsplikt. Pro-
cesskommissionen tog ställning till problemet med tvekan. Å ena sidan ansåg 
kommissionen att det fanns behov av att i speciella fall kunna avvika från en 
strikt tillämpning av en straffbestämmelse, framför allt vid lindrigare brott. 
det kunde i vissa fall ses som onödigt och olämpligt hårt att utkräva straff. 
det var då praktiskt att låta åklagaren besluta att inte åtala. Gärnings mannen 
skulle inte endast slippa straffet utan också det lidande som i regel följde 
med ett förfarande inför rätten. Vidare skulle både gärningsmannen och det 
allmänna slippa kostnaderna och besväret med en rättegång.693 

Å andra sidan anförde kommissionen att det material åklagaren hade som 
underlag för sitt beslut, som regel polismyndighetens protokoll, inte var ett 
fullt tillfredsställande underlag för bedömningen. Kommissionen var också 
tveksam till om åklagarkåren skulle klara av att hantera en relativ åtalsplikt. 
det befarades att rättstillämpningen skulle bli ojämn, även om åklagarna inte 
kunde beskyllas för godtycke eller för att ha varit utsatta för otillbörlig påver-
kan. Vidare ansågs att om en relativ åtalsplikt skulle tillämpas konsekvent 
borde inte heller målsäganden ha en subsidiär åtalsrätt. den kontrollmöjlig-
het som målsägandens subsidiära åtalsrätt innebar skulle då försvinna.694 

Kommissionen konstaterade också att det fanns vissa andra sätt att uppnå 
det som en relativ åtalsplikt syftade till. Kommissionen tog upp regerings-
maktens möjlighet att besluta om nåd, regler om åtalspreskription och in -
förandet av villkorlig dom. Även om dessa möjligheter inte alltid innebar 
att den berörde slapp rättegången och inte var lika enkla att använda som 
att åklagaren avstod från att åtala, ansåg kommissionen att skälen mot att 
ge åklagar na möjlighet till en diskretionär prövning vägde tyngre. Kommis-
sionen tog också upp den omständigheten att domstolen gavs möjlighet att 
i vissa fall fria från straff. Om ett sådant förslag genomfördes kunde saken 

det, som inte skulle godta att den avskaffades, och menade att kompromissen var disharmo-
nisk, Palmgren (1940) s. 203. 
693 SOU 1926:32 s. 35. I betänkandet använde Processkommissionen de äldre beteckning-
arna, dvs. legalitets- respektive opportunitetsprincipen.
694 SOU 1926:32 s. 35 f.
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komma i ett annat läge. Innan det var bestämt hur sådana regler skulle se 
ut borde det dock inte införas någon särskild prövningsbefogenhet för åkla-
garna. Åklagarnas åtalsprövning skulle därmed omfatta om bevisningen var 
tillräcklig och att det inte förelåg någon omständighet som uteslöt brott eller 
medförde att straffet föll bort.695

Processlagberedningen upprepade kommissionens farhågor och föreslog 
att rB skulle bygga på legalitetsprincipen, dvs. en absolut åtalsplikt. Åkla-
garna skulle vara skyldiga att väcka åtal så snart tillräckliga skäl förelåg att 
den misstänkte hade begått brottet. Någon prövning i det enskilda fallet av 
om åtal för brottet var lämplig ur allmän synpunkt skulle inte göras. Från 
huvudprincipen föreslogs dock vissa undantag där åklagaren skulle kunna 
besluta om åtalseftergift.696 

Vid utskottsbehandlingen utgick även utskottet från att det allmänna åta-
let skulle bygga på legalitetsprincipen, men meningarna var delade om detta 
borde komma till uttryck i rB eller i Sl. Utskottet stannade för att det borde 
regleras i rB.697 I 20:6 rB upptogs huvudregeln: Åklagare skall tala å brott, 
som hör under allmänt åtal. 

Vad gällde plikten att utreda brott uttalade Processkommissionen att det 
ankom på statsåklagare och polismyndigheter att se till att brott som fick 
åtalas av allmän åklagare också blev upptäckta och åtalade. Så snart det fanns 
anledning att anta att ett sådant brott hade begåtts skulle därför en undersök-
ning genomföras. I allmänhet uppkom sådan misstanke under polisens arbete 
med att upprätthålla ordning och säkerhet, men det kunde också vara genom 
angivelse. Om det var uppenbart att angivelsen var grundlös behövdes dock 
ingen undersökning. då kunde den lämnas utan avseende.698 Processlag-
beredningen upptog i sitt förslag den huvudregel som, med enbart språkliga 
förändringar, fortfarande gäller:699 Förundersökning skall inledas så snart det 
på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott 
som hör under allmänt åtal har förövats.700

695 SOU 1926:32 s. 36 ff.
696 SOU 1938:44 s. 256 f.
697 Första särskilda utskottet 1942:2 s. 110.
698 SOU 1926:32 s. 63 f.
699 SOU 1938:43 s. 48.
700 23:1 st. 1 rB i nuvarande lydelse. enligt 8 § 2 st. allmänna polisinstruktionen (1948:331) 
kunde en polisman låta bli att rapportera ett brott om förseelsen var obetydlig och klart 
ursäktlig. redan dessförinnan hade det utbildats en sådan praxis, SOU 1967:59 s. 215. I 
vissa delar av landet fanns det stöd för denna praxis, se t.ex. instruktionen för polismästaren 
i örebro (1932:392). 
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Vid rB:s tillkomst diskuterades också om enskilda anspråk skulle kunna 
föras i samband med åtalet, dvs. om adhesionsprincipen skulle gälla. Som skäl 
för det åberopades framför allt praktiska fördelar genom att båda anspråken 
kunde handläggas i samma mål och att utredningen till stor del var den-
samma, men även att oförenliga domar undveks, vilket kunde vara stötande 
för rättskänslan. det hänvisades också till att det i stor utsträckning redan 
förekom att privaträttsliga anspråk framställdes i samband med ansvarstalan. 
I samband med det diskuterades även åklagarens ansvar. det var vanligt att 
åklagaren uppträdde som ombud för målsäganden, men med nya rB skulle 
åklagaren inte längre kunna göra det. det anfördes att de enskilda anspråken 
ofta var av mycket enkel beskaffenhet. därför fanns det inget hinder mot att 
det ålades åklagaren som en tjänsteplikt att förbereda och utföra målsägandens 
talan om privaträttsliga anspråk. Om det innebar olägenheter, exempelvis om 
målsägandens talan var mer invecklad eller om åklagaren fann den obefogad, 
antingen i och för sig eller på grund av bristande bevisning, skulle åklagaren 
inte ha en sådan skyldighet.701

rB:s reglering kom att bygga på principen om absolut åtalsplikt och med 
den följde en plikt att utreda alla brott. Åklagarna skulle inte göra någon 
lämplighetsbedömning av åtalsfrågan. Från grundprincipen gjordes endast 
några få undantag. det behov som fanns av att sortera bort ärenden, antingen 
skälet var att gallra bort dem från domstolarna eller att undvika bestraffning 
av brottet, uppnåddes främst genom straffrättslig reglering. Brotten konstru-
erades som målsägandebrott eller krävde angivelse, det fanns regler om åtals-
preskription och villkorlig dom samt ytterst kunde nådeinstitutet användas. 

4.2.3 Undantag från åtalsplikten
I Processlagberedningens förslag upptogs två situationer i vilka åklagaren skulle 
kunna efterge åtal, dels vid bötesbrott, dels vid sammanträffande av brott (fler-
brottslighet). När det gällde bötesbrott uppställdes ett krav på att det skulle 
vara uppenbart att den misstänktes lagföring702 inte var ”påkallad ur allmän 
synpunkt”.703 Syftet var att det skulle vara möjligt att efterge åtal vid ringa 
brott, särskilt vid mindre förseelser mot ordningsbestämmelser och liknande. 
Vid sådana brott kunde det finnas omständigheter som fick brottet att framstå 
som ursäktligt. att utan undantag beivra varje sådant brott ansågs inte nöd-
vändigt med hänsyn till straffrättskipningens ändamål. Beredningen uttalade 

701 SOU 1926:32 s. 246 f. och SOU 1938:44 s. 278 f.
702 med lagföring avses här att åtal väcks för brottet.
703 SOU 1938:43 s. 43.
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dock att det allmänna intresset ofta krävde att åtal väcktes ”med hänsyn såväl 
till brottets art och straff ets syfte som till omständigheterna vid dess begående”. 
Som exempel angavs brott mot taxeringsförordningen, att en person på nytt 
hade begått samma förseelse eller att flera personer hade överträtt samma 
ordningsföreskrift.704

eftergift vid flerbrottslighet motsvarade delvis vad som redan gällde.705 
eftergift skulle vara möjlig om brottet förövats, innan den misstänkte dömts 
för annat av den misstänkte förövat brott eller till fullo undergått straff eller 
annan påföljd för ett sådant brott. För eftergift skulle också krävas att det var 
uppenbart, att brottet i jämförelse med det andra brottet var med hänsyn 
till påföljden utan nämnvärd betydelse.706 Ur det allmännas synpunkt var 
det inte nödvändigt att den misstänkte lagfördes för det lindrigare brottet. 
enligt beredningen var åtal i ett sådant fall enbart slöseri med åklagarens och 
domstolens resurser. Bestämmelsen avsåg framför allt fall där det antingen var 
fråga om flera brott av samma slag, exempelvis flera stöld- eller bedrägeribrott, 
eller ett eller flera grova brott och dessutom lindrigare brott. Åtalseftergift 
borde kunna ges även då det brott som åtalades inte medförde straff utan 
annan påföljd, som förvaring eller internering i säkerhetsanstalt.707 

Beredningen påpekade också att det fanns särskilda bestämmelser om avstå-
ende från åtal för dem som hade dömts till ungdomsfängelse eller tvångsupp-
fostran.708 Beredningen anförde att syftet med dessa regler delvis uppfylldes 
med de föreslagna reglerna i rB, men att befogenheten att avstå från åtal 
troligen var vidare med de särskilda bestämmelserna i andra lagar. det fanns 
också skäl som talade för att eftergift borde kunna ske även för vissa grupper, 
särskilt ungdomar. Vid det fortsatta arbetet borde eftergift med stöd av sådana 
regler övervägas ytterligare.709 

704 SOU 1938:44 s. 257.
705 Sedan tidigare gällde att för den som dömts till allvarligare straff skulle landsfogden pröva 
om åtal skulle ske för brott som begåtts före domen, kungörelsen den 18 december 1823 
angående ändring av 10:21 ÄrB.
706 SOU 1938:43 s. 43.
707 SOU 1938:44 s. 258. För tilltalad som hade dömts till förvaring eller internering i säker-
hetsanstalt kunde domstolen besluta att denna påföljd skulle avse även annat brott som den 
tilltalade hade begått före utskrivningen, 14 § lagen (1937:461) om förvaring och internering 
i säkerhetsanstalt. 
708 14 § lagen (1937:75) om tvångsuppfostran och 19 § lagen (1935:343) om ungdoms-
fängelse. möjlighet att avstå från åtal fanns också i vissa andra fall, se 44 § lagen (1924:361) 
om samhällets barnavård och ungdomsskydd enligt SFS 1937:78 och senare år 1944, 49 a § 
lagen (1931:233) om behandling av alkoholister genom SFS 1944:217. Se avsnitten 4.5.3 
och 4.5.4.2 nedan. 
709 SOU 1938:44 s. 258 f. 
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När det gällde beslutsunderlaget uttalade beredningen att eftergift endast 
kunde beslutas om den misstänkte var skyldig till brottet. därför borde det 
i allmänhet inte kunna ske i andra fall än då denne erkänt brottet. efter-
gift borde inte heller ske om den misstänkte motsatte sig det. ett samtycke 
från målsäganden var inget villkor för eftergift. en viss betydelse måste dock 
kunna tillmätas målsägandens inställning, liksom om den misstänkte var villig 
att ersätta målsäganden för skada som hade uppkommit genom brottet. Om 
målsäganden motsatte sig eftergift kunde det i många fall vara ett starkt skäl 
mot ett sådant beslut.710 

Beträffande beslutsbehörighet anförde beredningen att beslut om eftergift 
skulle prövas av den åklagare som var behörig att åtala för brottet, dvs. vid 
bötesbrott i allmänhet distriktsåklagarna. Vid flerbrottslighet med samtidig 
lagföring skulle beslutet fattas av den som åtalade för det svårare brottet, 
dvs. oftast landsfogden. Beredningen anförde också att för att få viss kontroll 
över tillämpningen borde distriktsåklagarna vara skyldiga att anmäla beslut 
om åtalseftergift till landsfogden. I tveksamma fall borde distriktsåklagarna 
låta landsfogden pröva frågan. Bestämmelser om det samt övriga föreskrif-
ter som behövdes i fråga om eftergift av åtal skulle meddelas i administrativ 
ordning.711 

Vid utskottsbehandlingen uttalade utskottet att det uppkommit tvekan 
om det var lämpligt att göra det möjligt för åklagarna att efterge åtal vid 
bötesbrott i så stor omfattning som hade föreslagits. Utskottet ansåg sig dock 
kunna godta förslaget och utgick från att närmare föreskrifter skulle meddelas 
i administrativ ordning med ”sådant innehåll, att erforderlig kontroll över 
institutets handhavande vinnes och missbruk undvikes”.712 

I rB infördes regler om åtalseftergift enligt Processlagberedningens för-
slag.713 När balken hade trätt ikraft utfärdades cirkulär till stats- och distrikts-
åklagarna om att uppgift om ärenden rörande eftergift av åtal skulle sändas 
till riksåklagaren.714 distriktsåklagarna (lands- och stadsfiskalerna) var behöriga 
att efterge åtal vid de brott för vilka de hade åtalsrätt. det innebar att vid 
allvarligare brott tillkom behörigheten landsfogdarna.715

710 SOU 1938:44 s. 259.
711 SOU 1938:44 s. 259. 
712 Första särskilda utskottet 1942:2 s. 111.
713 20:7 st. 1 rB enligt SFS 1942:740.
714 Kungl. maj:ts cirkulär (1948:510). 
715 Jfr 4 § kungörelsen (1947:997) om ändring av landsfogdeinstruktionen 1936, 8 § instruk-
tionen (1947:999) för landsfiskalerna och 8 § instruktionen (1947:1002) för stadsfiskalerna. 
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År 1950 lämnade riksåklagaren i en cirkulärskrivelse vissa anvisningar om 
åtalseftergift i de fall då gärningsmannen hade handlat i okunnighet om att 
gärningen var straffbelagd (straffrättsvillfarelse). riksåklagaren anförde avslut-
ningsvis att det var många olika omständigheter som kunde påverka frågor om 
åtalseftergift och att det endast kunde ges vissa allmänna riktlinjer. I skrivelsen 
angavs att frågan alltid måste bedömas utifrån omständigheterna i det konkreta 
fallet, med rättesnöret ”att rätt och billighet tillgodoses utan att respekten för 
författningsbestämmelserna sättes i fara”.716

Från grundprincipen om absolut åtalsplikt fanns det därmed inledningsvis 
endast två generella undantag, då åklagaren kunde besluta om åtalseftergift. 
det ena undantaget innehöll visserligen en lämplighetsbedömning, men den 
begränsades till rena bötesbrott och det fanns ett krav på att det skulle vara 
uppenbart att någon lagföring inte behövdes. det var avsett att tillämpas vid 
lindrigare ordningsförseelser, där det fanns ursäktande omständigheter, dvs. 
närmast s.k. billighetsskäl. det andra undantaget var helt processekonomiskt 
och avsåg situationer där ett åtal inte skulle få någon betydelse för påföljden 
och därför var onödigt. 

4.2.4 Särskild åtalsprövning – en nyhet i straffrätten
Vid tiden för rB:s reformering pågick även arbetet med att reformera straff-
rätten. det arbetet genomfördes successivt, i olika delar, och avslutades 
med BrB, som trädde ikraft år 1965.717 I samband med reformeringen av straff-
rätten övervägdes bland annat hur åtalsreglerna borde utformas. 

År 1940 lämnade Straffrättskommittén förslag till förändring av förmögen-
hetsbrotten. angående åtalsfrågan föreslog kommittén att alla förmögenhets-
brott skulle höra under allmänt åtal, med två inskränkningar: dels skulle 
brott mot närstående få åtalas av allmän åklagare endast efter angivelse eller 
om åklagaren fann åtal vara ur allmän synpunkt påkallat. dels skulle vissa 
lindrigare förmögenhetsbrott (oredligt förfarande, olovligt förfogande och 
olovligt brukande) få åtalas endast om åklagaren fann åtal vara ur allmän 
synpunkt påkallat.718

Successivt hade flera förmögenhetsbrott, som tidigare varit målsägande-
brott, först gjorts till angivelsebrott och därefter hade kravet på angivelse 

716 rÅ:s cirkulär nr 37 s. 6. För en undersökning av riksåklagarens praxis i ärenden om åtals-
eftergift åren 1948–1957, se elwing (1960) s. 355 ff. 
717 1 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken (BrP).
718 SOU 1940:20 s. 41. För de grövsta förmögenhetsbrotten mot närstående – rån, grov 
stöld, grovt bedrägeri och grov förskingring – skulle dock inte krävas angivelse eller att åtal 
var påkallat ur allmän synpunkt, a. bet. s. 39. 
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tagits bort. Straffrättskommittén ville ta sista steget i den utvecklingen och 
lägga alla brott under allmänt åtal. Vidare var det av förmögenhetsbrotten 
endast ett som fortfarande var angivelsebrott, nämligen vårdslöshet mot 
borgenärer. angående frågan om förmögenhetsbrott skulle konstrueras som 
angivelsebrott hade tidigare den omständigheten att åtalet inte skulle hindra 
målsägandens möjligheter att utkräva ersättning ansetts vara av stor betydelse.  
Straffrättskommittén anförde att det vid tidigare lagstiftningsarbete hade 
anförts att det var personer ur ekonomiskt privilegierade klasser som hade 
det bättre ställt som hade möjlighet att betala och därmed undgå åtal. det 
skälet var fortfarande relevant för frågan om förmögenhetsbrott skulle kvarstå 
som angivelsebrott.719 

att åklagaren för vissa brott skulle göra en särskild åtalsprövning var en 
principiell nyhet. Som motivering till förslaget anförde Straffrättskommittén  
inledningsvis att den gamla uppdelningen av brotten i målsägandebrott, an -
givelsebrott och åklagarbrott motiverats med att vissa brott var sådana att de 
inte borde behandlas offentligt om inte målsäganden själv ville det och att 
andra brott var av så liten betydelse att målsäganden inte skulle ha rätt att 
”belasta den allmänna åklagarmakten”. Kommittén utgick från att hänsyn 
fortfarande skulle tas till målsägandens eller annans intresse av att undvika 
offentlighet, men att synen på vilken hänsyn som skulle tas hade förändrats 
med tiden. Vidare utgick kommittén från att det skulle ”strida mot nutida  
åskådning” om staten, hur ringa förmögenhetsbrottet än var, helt skulle avstå 
från möjligheten att utkräva straff och överlämna det till målsäganden. där-
emot ansåg kommittén att onödiga åtal skulle kunna undvikas genom att 
åklagarna anförtroddes en lämplighetsprövning av åtalsfrågan, liknande den 
Processlagberedningen hade föreslagit i rB.720

Som skäl för särskild åtalsprövning vid brott mot närstående där målsägan-
den inte angav brottet till åtal, anförde Straffrättskommittén att det kunde 
tänkas fall då ”målsäganden på grund av obehörig påverkan eller annan ovid-
kommande orsak” inte ville ange brottet, trots att ett åtal kanske var önskvärt 
just i målsägandens intresse.721 

Som skäl för särskild åtalsprövning vid vissa lindrigare förmögenhetsbrott 
anfördes att dessa brottsbeskrivningar omfattade ett stort antal ganska vanligt 
förekommande gärningar, som tidigare varit antingen målsägandebrott eller 
straffria. det var därför rimligt med en lämplighetsprövning av om åtal skulle 

719 SOU 1940:20 s. 38.
720 SOU 1940:20 s. 37.
721 SOU 1940:20 s. 39.
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väckas. angående olovligt förfogande tog kommittén upp vissa specifika skäl 
för att det skulle omfattas av särskild åtalsprövning. I kommitténs förslag 
skulle köpares olovliga förfogande över gods, som sålts med ägande- eller 
säkerhetsrätt betraktas som ett lindrigare brott än förskingring och det skulle 
kallas olovligt förfogande. År 1934 hade sådant förskingringsbrott ändrats 
tillbaka till målsägandebrott i syfte att minska antalet åtal och indirekt anta-
let brott. tanken hade varit att åklagarna inte längre skulle kunna användas 
som kostnadsfria indrivningsorgan och det skulle tvinga säljarna att vara nog-
grannare vid valet av köpare. I avvaktan på pågående reformer av civilrätten 
vidtogs genom den nya konstruktionen av brottet olovligt förfogande vissa 
åtgärder inom straffrätten och det ansågs påkallat med en åtalsprövning för 
just sådana fall.722 

När det gällde prövningen av om åtal var påkallat ur allmän synpunkt 
hän visade Straffrättskommittén till Processlagberedningens förslag. Som Pro-
cesslagberedningen hade angett skulle bedömningen ske ”med hänsyn såväl till 
brottets art och straffets syfte som till omständigheterna vid brottets be  gå  ende”. 
med hänsyn till de fall som avsågs med Straffrättskommitténs förslag under-
ströks att uttrycket allmän synpunkt inte endast avsåg fiskala och politirättsliga 
intressen utan också ”sociala hänsyn, exempelvis till målsäganden”.723 

I sitt förslag till lagtext använde Straffrättskommittén i princip samma 
ordalydelse som Processlagberedningen hade använt, i båda formuleringarna 
knöts åtalsprövningen till uttrycket ”ur allmän synpunkt”.724 När det gäll-
de den närmare innebörden av uttrycket upprepade kommittén detsamma 
som Processlagberedningen hade angett. Straffrättskommittén lade dock till 
omständigheter som innebar att hänsyn skulle tas även till enskildas intressen,  
i det här fallet målsägandens. Vid senare lagstiftningsärenden skulle dessa 
formuleringar komma att återupprepas. 

I propositionen upptogs Straffrättskommitténs förslag till åtalsregler. 
departementschefen uttalade att förslaget att förmögenhetsbrotten som regel 
skulle omfattas av åklagarnas rätt och plikt att åtala överensstämde med vad 
som då i allmänhet ansågs vara det rätta. För vissa lindrigare brott innebar 
förslaget att det i princip var målsäganden som fick åtala, även om åklaga-

722 SOU 1940:20 s. 39 f.
723 SOU 1940:20 s. 39.
724 I Straffrättskommitténs förslag angavs att åklagaren skulle finna åtal ”vara ur allmän syn-
punkt påkallat” och i Processlagberedningens förslag angavs att den misstänktes lagföring ”ej 
är påkallad ur allmän synpunkt”, SOU 1940:20 s. 16 och SOU 1938:43 s. 43. 
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ren hade åtalsrätt om åtal ansågs ur allmän synpunkt påkallat.725 angående 
åtalsprövningen vid olovligt förfogande över avbetalningsgods befarade vissa 
remissinstanser att landsfogdarna skulle få många angivelser angående sådana 
brott, där utredningar skulle krävas för att bedöma förutsättningar för åtal. 
departementschefen menade att när motsvarande brott konstruerats som 
målsägandebrott år 1934 hade det varit den enda möjligheten att, utan att 
införa en principiell nyhet, undvika nackdelarna av åklagarnas åtalsskyldighet. 
det fanns nu inte anledning att befara samma nackdelar med den föreslagna 
regeln.726 Vid riksdagsbehandlingen framhöll första lagutskottet att avsikten 
var att allmänt åtal för s.k. avbetalningsförskingring endast skulle väckas i 
sällsynta undantagsfall.727 

När det gällde beslutsbehörigheten ansåg Straffrättskommittén att eftersom 
dess förslag, till skillnad från Processlagberedningens, omfattade inte endast 
bagatellförseelser utan även grövre brott borde lämplighetsprövningarna alltid 
göras av landsfogden.728 Vid remissbehandlingen anförde vissa remiss instanser 
oro för att överåklagarnas arbetsbörda skulle bli för stor med den föreslagna 
åtalsprövningen vid de mindre brotten. departementschefen menade dock 
att åtalsprövningen i de flesta fall borde bli enkel och att det inte rörde alltför 
många fall.729 

År 1942 infördes de nya åtalsreglerna för förmögenhetsbrott.730 till skill-
nad från åtalsprövningen enligt rB, där beslutsbehörigheten kom att regleras 
i instruktioner, angavs beslutsbehörigheten här direkt i lagen.731 

modellen att låta åklagarna åtala först efter en lämplighetsprövning visade 
sig användbar även i andra situationer. I samband med behandlingen av åtals-
reglerna vid förmögenhetsbrott hade första lagutskottet tagit upp att de nya 
reglerna – att i vissa fall efter särskild prövning medge allmänt åtal för brott 

725 Prop. 1942:4 s. 55. Vissa remissinstanser hade kritiserat att denna nya regel om åtalspröv-
ning infördes på ett begränsat område av strafflagen. departementschefen menade dock att 
det var oundvikligt eftersom strafflagreformen genomfördes i etapper. 
726 Prop. 1942:4 s. 121 f.
727 Första lagutskottet 1942:18 s. 24.
728 SOU 1940:20 s. 39.
729 Prop. 1942:4 s. 109 f. och s. 121 f.
730 lagen (1942:378) om ändring i vissa delar av strafflagen. Straffrättskommitténs förslag 
omfattade också åverkansbrotten; i denna del ändrades dock lagen endast i begränsad omfatt-
ning i avvaktan på reformförslag i övriga delar. 
731 20:12, 21:11 och 22:10 Sl enligt SFS 1942:378. I lagtexten angavs att beslutsbehörig-
heten tillkom ”landsfogden eller, i Stockholm, förste stadsfiskalen” såsom kommittén före-
slagit. Utskottet ansåg att det vid fortsatta reformer av Sl borde övervägas om det inte var 
bättre att använda ”överåklagare”, första lagutskottet 1942:18 s. 24. Formuleringen behölls 
till år 1948.
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som annars borde undantas från det allmänna åtalet – skulle kunna vara en 
lösning på ”olägenheter” som hade visat sig även vid andra brott. Utskottet 
avsåg frågan om åtalsregler för att få ”ökad trygghet för hustru mot miss-
handel i hemmet”, som hade behandlats vid 1938 års riksdag utan att någon 
förändring av reglerna hade gjorts.732 efter att frågan hade utretts ändrades 
åtalsreglerna för brott rörande icke grov misshandel förövad på enskild plats 
och en motsvarande åtalsprövningsregel infördes för sådana brott år 1943. 
tidigare hade de brotten endast kunnat åtalas efter angivelse. Nu hade åkla-
garen rätt att åtala även då angivelse inte gavs, om åklagaren fann ett åtal ur 
allmän synpunkt påkallat. Även i dessa fall skulle åtalsprövningen göras av 
landsfogdarna.733

en särskild åtalsprövningsregel infördes också för brottet fosterfördrivning, 
vid åtal mot kvinnan själv. regeln infördes efter att befolkningsfrågan hade 
utretts, där även frågor om tillåtande av abort hade tagits upp till behandling. 
Under lagstiftningsarbetet övervägdes bland annat om fosterfördrivande kvin-
nor skulle omfattas av straffrihet eller åtalseftergift.734 övervägandena ledde till 
lagstiftning år 1946, där domstol fick möjlighet att besluta om straffrihet om 
omständigheterna var ”synnerligen mildrande”.735 avsikten var att åklagarna 
i sådana fall skulle kunna låta bli att åtala. därför infördes en bestämmelse 

732 Första lagutskottet 1942:18 s. 24. Vid flera tillfällen hade det gjorts framställningar till 
riksdagen om lagändringar för att få bättre skydd mot misshandel i hemmet. Vid riksdags-
behandlingen hade man befarat att om detta brott hörde under allmänt åtal skulle det, i de 
fall då målsäganden inte ville ange brottet till åtal, kunna ske polisingripanden och strafför-
faranden även i fall där det inte var lämpligt. tidigare hade man inte kommit på något sätt 
att möjliggöra allmänt åtal i situationer där det kunde vara av värde, utan att även fall där åtal 
inte var lämpligt blev åtalade, se prop. 1943:81 s. 4 f. Om utvecklingen av kriminalisering och 
åtalsregler vid mäns våld mot kvinnor, se Burman (2007) s. 71 ff. och s. 236 ff. 
733 14:45 st. 1 Sl enligt SFS 1943:277. I enlighet med förslaget var regeln inte begränsad till 
misshandel mot hustru utan omfattade även andra fall av misshandel på enskild plats som 
tidigare hade krävt angivelse, prop. 1943:81 s. 5. Åtalsregeln omfattade även 14:15 Sl, dvs. 
resande av livsfarligt vapen.
734 Prop. 1946:156 s. 25 ff. departementschefen var då inte beredd att ta upp frågan om 
fosterfördrivning skulle vara avkriminaliserad i sin helhet, utan begränsade frågan till åtalet av 
kvinnorna själva, a. prop. s. 50. 
735 14:26 st. 1 Sl enligt SFS 1946:211. I propositionen angavs att det inte gick att helt 
beskriva de fall där straffrihet borde ges, men några typfall angavs: att ett avbrytande av 
havande skapet i och för sig hade varit tillåtet, men kvinnan inte hade vetat om eller inte trott 
att hon skulle få ha genomfört en laglig abort, att kvinnan hade upplevt sig hotad av verklig 
ekonomisk nöd, att kvinnan hade utsatts för påtryckningar av mannen eller av anhöriga eller 
att kvinnan väntade barn utom äktenskapet och inte klarade av att bära den psykiska press 
som hon, med rätt eller orätt, upplevde på grund av havandeskapet, prop. 1946:156 s. 51 f. 
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om att åklagarna vid sådana brott skulle ”pröva huruvida åtal bör ske”.736 det 
ansågs särskilt viktigt att tillämpningen av åtalsprövningen blev så enhetlig 
som möjligt. därför infördes en dubbel åklagarprövning. Åtalsprövningen 
ankom på landsfogdarna och, om de ansåg att åtal borde väckas, skulle frågan 
underställas JK (från år 1948: riksåklagaren) för prövning.737

År 1948, i samband med omarbetningen av brotten mot allmänheten och 
staten, infördes särskild åtalsprövning även för brotten åverkan och olovligt 
tagande av väg, då brotten enbart förnärmat enskilds rätt. tidigare hade dessa 
brott varit målsägandebrott. de lades nu under allmänt åtal och samma åtals-
regel skulle gälla för dem som för oredligt förfarande, olovligt förfogande och 
olovligt brukande.738

4.2.5 Slutsatser om rättsutvecklingen
Vid utformandet av rB ansågs det vara ett samhälleligt ansvar att brott be -
ivrades. det skulle åstadkommas genom det allmänna åtalet, där åklagarna 
var den aktör som beslutade om och utförde åtal i rätten. Vid övervägandet 
av åklagarnas åtalsplikt var utgångspunkten att rB skulle bygga på en absolut 
åtalsplikt, där alla brott som anmäldes eller upptäcktes också skulle utredas 
och åtalas, under förutsättning att bevisningen var tillräcklig för det. Sam-
tidigt ansågs det finnas behov av att kunna gallra bort vissa fall. därför inför-
des regler om åtalseftergift och om särskild åtalsprövning. Här påbörjades en 
rättsutveckling, där införandet av en lämplighetsbedömning av åtalsfrågan 
används som ett sätt att genomföra de gallringar som av olika skäl anses önsk-
värda eller behövliga. 

möjligheterna till åtalseftergift var inledningsvis få och begränsade. de 
regler som infördes motiverades med processekonomiska skäl, att ett åtal inte 
skulle ha någon betydelse för påföljden, och av behovet att undvika en alltför 
hård tillämpning av straffrätten i det enskilda fallet. Vid tillämpningen av 
dem blev åklagarnas uppgift att avgöra vilka fall som var sådana att åtal inte 
borde ske. 

736 14:26 st. 2 Sl enligt SFS 1946:211 och prop. 1946:156 s. 51. regeln lades till vid ut -
skottsbehandlingen i syfte att tillförsäkra att åklagarna hade befogenhet att avstå från att väcka 
åtal, första lagutskottet 1946:30 s. 26 f. och s. 33 f.
737 14:26 st. 2 Sl enligt SFS 1946:211 och, senare, SFS 1947:611 samt första lagutskottet 
1946:30 s. 34. 
738 24:6 Sl enligt SFS 1948:448, SOU 1944:69 s. 398 och prop. 1948:80 s. 398. I samband 
med reformen ändrades ”landsfogden eller, i Stockholm, förste stadsfiskalen” till ”statsåklaga-
ren” i alla åtalsprövningsreglerna i Sl.
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Även de straffrättsliga reformerna utgick från att det var ett samhälle-
ligt ansvar att brott beivrades. Fler brott lades under allmänt åtal och åtals-
inskränkningarna blev färre. därmed ökade åklagarnas åtalsbehörighet. Sam-
tidigt infördes särskild åtalsprövning för en del brott när avsikten egentligen 
var att allmänna åklagare normalt inte skulle behöva åtala för brottet ifråga, 
då brottet ansågs så obetydligt att samhällets resurser inte skulle behöva tas 
i anspråk för att beivra det. I andra fall användes särskild åtalsprövning som 
ett alternativ till målsägandeangivelse och gjorde det möjligt för åklagaren att 
åtala oavsett vad målsäganden uppgav sig vilja. I båda fallen användes formu-
leringen att åklagaren ”finner åtal vara ur allmän synpunkt påkallat”. det blev 
åklagarnas uppgift att avgöra vilka fall som var sådana att åtal borde ske.739 
den särskilda åtalsprövningsregeln vid fosterfördrivning hade en annorlunda 
språklig utformning och hade ingen hänvisning till om åtal var ur allmän syn-
punkt påkallat. den tillkom snarast som ett alternativ till avkriminalisering.

Fortfarande var åklagarnas möjligheter att besluta om åtalseftergift begrän-
sade och vissa beslutsbehörigheter lades högre upp i åklagarhierarkin. det 
ansågs viktigt att allmänheten hade tilltro till rättsväsendet och det fanns 
en bristande tilltro till åklagarnas, särskilt underåklagarnas, kompetens och 
självständighet. 

4.3 Brottsbalkens tillkomst
4.3.1 Åtalsregler i förslaget till brottsbalk
År 1953 lade Straffrättskommittén fram sitt förslag till BrB. där föreslogs att 
alla brottsbalksbrott skulle höra under allmänt åtal, med några få inskränk-
ningar av åklagarnas rätt och plikt att åtala. Vid brotten mot staten skulle det i 
vissa fall krävas tillstånd av Kungl. maj:t.740 det förslaget stämde överens med 
gällande rätt och föranledde inga diskussioner under lagstiftningsarbetet.741 
Vid brotten mot enskild föreslogs två inskränkningar, som skulle ersätta de 
äldre reglerna om målsägande- och angivelsebrott samt vid vissa brott genom-
bryta principen om absolut åtalsplikt. den ena inskränkningen innebar att 

739 enligt Burman kom åtalsprövningen för misshandel att bli ”ett effektivt medel för att 
begränsa åtalen”. det var endast i enstaka procent av de fall som blev kända där åtal väcktes 
med stöd av den särskilda åtalsprövningsregeln, fram till år 1982 då regeln liksom angivelse-
kravet togs bort, Burman (2007) s. 73, med hänvisning till statistik i ds Ju 1981:8 s. 11. 
740 Krav på ”Konungens lov” skulle gälla vissa brott som rörde medlem av kungahuset eller 
Sveriges förhållande till främmande makt, SOU 1953:14 s. 116. 
741 Prop. 1962:10 C s. 149. 
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fler talet förmögenhetsbrott mot närstående skulle, så som redan gällde, få 
åtalas endast efter angivelse eller om det var påkallat ur allmän synpunkt. 
den andra inskränkningen innebar att vissa brott skulle få åtalas endast efter 
en lämplighetsprövning, dvs. om det var påkallat ur allmän synpunkt. den 
inskränkningen hade ju redan införts för vissa förmögenhetsbrott och före-
slogs nu gälla även brotten mot person, utom de allvarligaste. För brotten mot 
person skulle angivelse inte uppställas som ett alternativ.742 

Vid remissbehandlingen framfördes kritik mot Straffrättskommitténs 
förslag att de kvarvarande angivelse- och målsägandebrotten skulle tas bort 
och ersättas med särskild åtalsprövning. det befarades att rättstillämpningen 
skulle bli ojämn och att principen om allas likhet inför lagen inte skulle kunna 
upprätthållas eller att, även om principen upprätthölls, det bland allmänheten 
skulle uppfattas som att åklagarnas prövning var godtycklig. därmed riske-
rades tilltron till rättsväsendets objektivitet.743 Några remissinstanser pekade 
också på faran att använda åtalsprövningar som korrektiv mot alltför vida 
brottsbeskrivningar och menade att istället borde brottsbeskrivningarna göras 
snävare.744 Vidare ansågs att innebörden i uttrycket ”ur allmän synpunkt” 
skulle klargöras närmare.745 Några instanser befarade att arbetsbelastningen 
för polis- och åklagarmyndigheterna skulle öka. Även om en del brott sällan 
skulle komma att åtalas, var myndigheterna skyldiga att genomföra en för-
undersökning och ibland behövdes en förundersökning som underlag för att 
avgöra åtalsfrågan.746 

När det gällde kritiken mot att använda åtalsprövning för att korrigera 
alltför vida brottsbeskrivningar instämde departementschefen. Han menade 
dock att med hänsyn till de komplicerade samhällsförhållandena måste brotts-
beskrivningarna vara relativt allmänt utformade. det kunde då inträffa fall där 

742 SOU 1953:14 s. 116. den särskilda åtalsprövningen omfattade för förmögenhetsbrotten 
oredligt förfarande, olovligt förfogande, olovligt brukande, åverkan och tagande av olovlig väg. 
För brotten mot person föreslogs den omfatta barnadråp, fosterfördrivning förövad av kvin-
nan själv, den ringa graden av misshandel och de mindre oaktsamhetsbrotten i misshandels-
kapitlet, ringa frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot och övriga fridsbrott, egenmäktigt 
bortförande av barn, sedlighetsbrott mot make (utom koppleri) och otukt mellan jämnåriga 
ungdomar samt ärekränkning. 
743 Sådan kritik framfördes av bl.a. JK och några hovrätter, prop. 1962:10 C s. 135 f. 
744 Kritiken framfördes av Hovrätten för Västra Sverige och av Svea hovrätt, prop. 1962:10 
C s. 136.
745 Prop. 1962:10 C s. 137. JK pekade på att enligt Straffrättskommittén var avsikten att för 
vissa brott skulle åtal vanligtvis väckas, t.ex. vid barnadråp, medan vid andra brott var avsikten 
att åklagarna skulle åtala endast undantagsvis, t.ex. vid fosterfördrivning förövad av kvinnan 
själv, a. prop. s. 135. 
746 Prop. 1962:10 C s. 138 f. 
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gärningar som i och för sig uppfyllde rekvisiten för ett visst brott, framstod som 
så lite straffvärda att åtal inte borde ske. I de fallen var det från både allmän- och 
individualpreventiv synpunkt tillräckligt med den varning som polisens och 
åklagarens utredning angående gärningen innebar. För att undanta sådana fall 
från den absoluta åtalsplikten passade systemet med särskild åtalsprövning för 
vissa brott inte så bra. Sådana fall kunde uppkomma även vid brott, där sådan 
åtalsprövning inte var föreskriven. För det syftet vore det bättre att utvidga 
möjligheten att kunna meddela åtalseftergift enligt rB. I BrB behövdes regler 
om särskild åtalsprövning endast i de fall då skälen för att begränsa åklagarens 
skyldighet att åtala berodde på brottstypen som sådan.747

departementschefen anförde att alla torde vara överens om att det, för utom 
i de få fall då strafföreläggande kunde användas, borde vara domstol som 
beslutade om samhällets reaktioner mot brott. det förutsatte att åklagarna i 
princip var skyldiga att åtala för alla brott som de kände till. den principen 
kunde dock inte upprätthållas utan undantag, vilket inte heller hade ifråga-
satts. Nu var fråga om i vilken utsträckning och i vilka former undantag från 
åtalsplikten skulle göras såvitt avsåg brott i BrB. departementschefen ansåg 
att det som hade anförts om att en diskretionär åtalsprövningsrätt kunde 
innebära viss risk för upprätthållandet av principen om allas likhet inför lagen 
var värt att beakta. Han menade att om befogenheten inte gavs ”alltför vid 
ram samt utnyttjas objektivt och i möjligaste mån enhetligt”,748 fanns inte 
anledning att räkna med sådana konsekvenser. departementschefen var där-
för beredd att inom vissa gränser utvidga området för särskild åtalsprövning 
och hänvisade till att åklagarkåren numera var ”så väl kvalificerad, att en sådan 
utvidgning kan ske utan risk för att rättsväsendets objektivitet skall sättas i 
fara”. Han hänvisade också till att riksåklagarämbetet i sitt remissyttrande 
anfört att åklagarna redan utförde skönsmässiga bedömningar och att såvitt 
känt hade detta inte föranlett några vådor.749 

departementschefens uttalande är intressant. med att beslutsfattande ska 
vara objektivt avses ett krav på att beslut ska fattas utifrån sakliga grunder, 
där hänsyn tas till de omständigheter som är rättsligt relevanta. det kravet 
säger dock ingenting om vilka omständigheter som i det enskilda fallet bör 

747 Prop. 1962:10 C s. 150. Som exempel angavs fosterfördrivning förövad av kvinnan själv 
och olovligt förfogande.
748 Prop. 1962:10 C s. 149.
749 Prop. 1962:10 C s. 149 f. riksåklagaren hade pekat på att åklagarna redan prövade frågor 
som var fullt jämförbara, t.ex. om åtalseftergift enligt 20:7 rB och enligt lagen (1944:215) 
om eftergift av åtal mot vissa underåriga samt vid vårdslösa förfaranden, där de vid straffbar-
heten prövade om oaktsamheten kunde anses som ringa eller grov, a. prop. s. 137. 
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beaktas.750 Vilka omständigheter som är rättsligt relevanta framgår istället av 
de rättsregler som ska tillämpas. Om den rättsliga regleringen är konstruerad 
så att rättstillämparen ges vida befogenheter är det svårare att uppnå en enhet-
lig tillämpning, eftersom utrymmet för beslutsfattaren är större. Faktorer som 
kan stödja en enhetligare tillämpning är en praxisbildande instans, vägledande 
uttalanden i förarbetena eller utfyllande föreskrifter och riktlinjer. Oavsett hur 
kvalificerad rättstillämparen är försvåras en enhetlig tillämpning om det sak-
nas närmare vägledning för beslutsfattandet. av intresse är då att undersöka 
vilken vägledning för åklagarnas beslutsfattande som gavs i propositionen. 
Uttalanden som kunde ge ytterligare vägledning hade också efterfrågats av 
flera remissinstanser. 

angående tolkningen av uttrycket ”ur allmän synpunkt” anförde departe-
mentschefen att det med hänsyn till de vitt skilda förhållanden som skulle 
beaktas var svårt att ge en sammanfattande beskrivning.751 departements-
chefen upprepade också det som hade anförts i tidigare lagstiftningsärenden, 
att bedömningen fick ske ”med hänsyn såväl till brottets art och straffets syfte 
som till omständigheterna vid brottets begående”. Vidare hade det ”betonats 
att sociala hänsyn, exempelvis till målsäganden,” borde tas. departements-
chefen tillade att om åklagaren övervägde att väcka åtal för angivelsebrott 
utan att angivelse hade skett, borde uppenbarligen målsägandens skäl för att 
inte ange brottet beaktas.752 I propositionen gjordes således inget egentligt 
förtydligande av uttrycket.

När det gällde remissinstansernas farhågor om åtalsreglernas inverkan på 
polis- och åklagarmyndigheternas arbetsbörda tog departementschefen viss 
hänsyn till den kritik som hade framförts. Ärekränkningsbrotten skulle i prin-
cip vara målsägandebrott och vissa andra brott vara angivelsebrott. Vid de 
flesta angivelsebrotten skulle åklagaren visserligen ha möjlighet att åtala efter 
särskild åtalsprövning, även om målsäganden inte ville ange brottet till åtal. 
departementschefens uppfattning var att det ändå inte innebar att förunder-
sökning alltid skulle behöva genomföras i de fall som kom till myndigheternas 
kännedom. Åklagarna borde kunna ge anvisningar till polismyndigheterna 
om typfall, där förundersökning borde ske.753 

750 Jfr den diskussion som förekommit i doktrinen om objektivitetsprincipen, se avsnitt 
2.3.4.1 ovan.
751 Prop. 1962:10 C s. 153. departementschefen anförde att detta även var riksåklagarämbe-
tets mening. För rÅ:s yttrande, se a. prop. s. 134. 
752 Prop. 1962:10 C s. 153.
753 Prop. 1962:10 C s. 151. departementschefen hänvisade till att det i allmänhet avsåg täm-
ligen frekventa brott. Bland remissinstanserna hade framför allt ärekränknings-, hemfrids- 
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avsikten var således att i dessa fall skulle någon utredning inte behöva göras, 
dvs. i praktiken innebar det en begränsning av förundersökningsplikten. Praxis 
kom också att innebära att vid flera brott, där särskild åtalsprövning föreskrevs, 
genomfördes aldrig någon förundersökning.754 ett uttryckligt lagstöd för att 
inte genomföra en förundersökning i dessa fall infördes dock först genom 
reglerna om förundersökningsbegränsning år 1982.755 

angående beslutsbehörigheten hade Straffrättskommittén föreslagit att den 
åklagare som var behörig att åtala brottet också skulle få göra den särskilda 
åtalsprövningen. Vid åtalsprövningen rörande förmögenhetsbrott hade det 
visat sig att statsåklagarna fått onödigt mycket arbete med åtalsprövningar 
rörande de lindriga brott det vanligtvis gällde. Åklagarna ansågs ha fått viss 
träning i och erfarenhet av skönsmässig prövning och den allmänna stan-
darden på distriktsåklagarna ansågs ha höjts avsevärt. Kommittén förutsatte 
att överordnade åklagare skulle utöva kontroll över underordnade åklagare. 
domstolarna skulle inte belastas med behörighetsprövningar. I tveksamma 
fall borde distriktsåklagarna samråda med vederbörande statsåklagare, som i 
sin tur kunde underställa riksåklagaren svårbedömbara frågor.756

Bland de remissinstanser som hade yttrat sig i denna fråga var meningarna 
ganska delade. riksåklagarämbetet anförde i sitt remissyttrande att ämbetet 
hade gått igenom instruktionerna rörande kompetensfördelningen mellan 
stats- och distriktsåklagare. Ämbetet hade funnit att i något fall borde änd-
ring ske. I så fall fann ämbetet inga betänkligheter mot att prövningen skulle 
ankomma på distriktsåklagarna. Ämbetet menade att den prövningen inte i 
första hand var en juridisk prövning utan snarare handlade om att ha livs-
erfarenhet och att ha ett moget omdöme.757 

departementschefen ansåg, i likhet med Straffrättskommittén, att pröv-
ningen borde ankomma på den åklagare som enligt sin instruktion beslutade 
om åtal. Frågan om kompetensfördelningen mellan stats- och distriktsåkla-
gare skulle inte tas upp i detta sammanhang, men den borde lösas i huvudsak 

och misshandelsbrott i lindrigare former angetts som sådana brott där arbetsbelastningen 
skulle bli för stor. 
754 redan tidigare förekom att någon utredning inte genomfördes i ärenden om misshandel 
i hemmet, elwing (1960) s. 250. Stöd för det förfaringssättet fanns i förarbetena, första lag-
utskottet 1943:36 s. 15. Se avsnitt 4.2.4 ovan. det förekom också att någon egentlig utred-
ning inte gjordes vid anmälningar om olovligt förfogande, rÅ:s cirkulär nr 96, år 1960. 
det förfaringssättet kritiserades av elwing (1960) s. 268 ff. angående senare perioder, se 
SOU 1976:47 s. 283.
755 23:4 a rB som tillkom genom SFS 1982:184, se avsnitt 4.4.4 nedan.
756 SOU 1953:14 s. 116.
757 Prop. 1962:10 C s. 139 f.
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på det sätt som riksåklagarämbetet hade angett.758 departementschefen förut-
satte att viss kontroll över distriktsåklagarna skulle utövas av statsåklagarna 
och av riksåklagarämbetet.759 

det är viktigt att betona att vid denna tidpunkt var åklagarväsendet ännu 
inte förstatligat och enhetligt. För distriktsåklagarna gällde krav på distrikts-
åklagar- eller juris kandidatexamen.760 den tillsyn och kontroll över åklagarna 
som ansågs behövlig förväntades ske internt inom åklagarväsendet. 

4.3.2 Brottsbalkens åtalsprövningsregler
Genom BrB:s ikraftträdande fortsatte utvecklingen mot att låta brotten 
omfattas av allmänt åtal och, i vissa fall, av särskild åtalsprövning. I balken 
användes två varianter av åtalsprövning. enligt den ena föreskrevs att brottet 
fick åtalas av åklagare om ”åtal finnes påkallat ur allmän synpunkt”, enligt 
den andra att brottet fick åtalas av åklagare om ”åtal av särskilda skäl finnes 
påkallat ur allmän synpunkt”.761 

av alla brottsbalksbrott var det enbart brottet förolämpning som var ett 
renodlat målsägandebrott, men i princip betraktades alla ärekränkningsbrott 
som målsägandebrott och målsäganden skulle fortfarande ha primär åtals-
rätt.762 övriga ärekränkningsbrott (förtal och grovt förtal) fick åtalas av åkla-
gare om målsäganden angav brottet till åtal och åtal av särskilda skäl ansågs 
påkallat ur allmän synpunkt.763 Kravet på särskilda skäl infördes på förslag av 
riksåklagarämbetet, för att markera att åtalsprövningen skulle vara restriktiv. 
med det avsågs att ge åklagarna stöd för att avvisa obefogade anmälningar 
direkt, utan att ens behöva utreda saken.764 

av brotten mot liv och hälsa gällde att för fosterfördrivning fick kvinnan 
själv inte åtalas, med mindre åtal av särskilda skäl ansågs påkallat ur allmän 
synpunkt. Som skäl för den mer restriktiva åtalsprövningen anfördes att den 
praxis som gällde, att kvinnan åtalades endast i undantagsfall, borde behållas. 
Vidare avskaffades den dubbla åklagarprövningen och åklagarbehörigheten 
reglerades enligt samma regel som vid andra brott.765 

758 Prop. 1962:10 C s. 153.
759 Prop. 1962:10 C s. 150. 
760 Se avsnitt 3.2.5 ovan.
761 I lagtexten användes verbet ”finnes”. I den följande texten har jag valt att istället använda 
”anses” och för dåtid ”ansågs” för att göra texten ledigare.
762 Prop. 1962:10 C s. 188.
763 5:5 BrB enligt SFS 1962:700. Vid förtal mot avliden gällde inget krav på angivelse, endast 
att åtal av särskilda skäl ansågs påkallat ur allmän synpunkt. 
764 Prop. 1962:10 C s. 186 och s. 188.
765 3:11 st. 1 BrB enligt SFS 1962:700 och prop. 1962:10 C s. 178. Åtalsregeln omfattade 
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misshandel som inte hade förövats på allmän plats fick åtalas av åklagare 
endast om målsäganden angav brottet till åtal eller åtal ansågs påkallat ur all-
män synpunkt.766 Straffrättskommittén hade föreslagit att endast ringa miss-
handel skulle omfattas av åtalsprövning, oavsett var det hade förövats. avsikten 
var att kunna undvika ”opåkallad inblandning i enskildas förhållanden”.767 
Vid sitt förslag hänvisade departementschefen till vad remissinstanserna hade 
anfört. Flera remissinstanser, bland annat riksåklagaren och Föreningen Sveri-
ges landsfogdar, hade ansett att avgränsningen istället skulle göras med hänsyn 
till var brottet hade förövats och att det även skulle omfatta misshandel av 
normalgraden. I första hand var avsikten att göra det möjligt att kunna und-
vika åtal i fall med misshandel mot maka, men det hade även nämnts fall av 
misshandel i affekttillstånd, där parterna hade försonats omedelbart efteråt, 
och vissa fall där aganderätten hade överskridits.768 

Vållande till kroppsskada eller sjukdom, som inte var grov, fick åtalas 
endast om målsäganden angav det till åtal och åtal ansågs påkallat ur allmän 
synpunkt. den åtalsregeln finns fortfarande kvar, med det undantaget att 
angivelse inte krävs om brottet har riktat sig mot någon som är under arton 
år.769

angående brotten mot frihet och frid föreskrevs för vissa brott att de fick 
åtalas av åklagare endast efter angivelse eller om åtal ansågs påkallat ur allmän 
synpunkt. det gällde hemfridsbrott och olaga intrång, som inte är grovt, 
ofredande som inte förövats på allmän plats, intrång i förvar samt olaga tvång 
genom hot att åtala eller ange annan för brott eller att om annan lämna 
menligt meddelande. de åtalsreglerna gäller fortfarande.770 Bland dessa brott 
ingick brott som remissinstanserna uppgett som frekventa, med risk för en 
ökad arbetsbelastning för polis- och åklagarmyndigheterna, men även brott 
där hänsyn till målsäganden borde tas.771

också försök till brottet. Straffbestämmelsen om fosterfördrivning upphävdes år 1974 genom 
SFS 1974:596.
766 3:11 st. 2 BrB enligt SFS 1962:700. Åtalsregeln omfattade också försök och förberedelse 
till brottet.
767 SOU 1953:14 s. 137. 
768 Prop. 1962:10 C s. 177 f.
769 3:11 st. 3 BrB enligt SFS 1962:700. Åtalsprövningsregeln finns numera i 3:12 BrB. 
770 4:11 BrB jfr med dess lydelse enligt SFS 1962:700. Åtalsregeln omfattar också försök eller 
förberedelse till sådant olaga tvång. I samband med en översyn av åtalsregeln för misshandel 
år 1981 övervägde Sexualbrottskommittén om också dessa åtalsregler (utom avseende olaga 
intrång) borde ändras, men fann att ingen ändring behövde göras. Kommittén uttalade att 
många gånger, vid t.ex. hemfridsbrott, begicks även andra brott och då måste åtal även för 
hemfridsbrottet anses påkallat ur allmän synpunkt, ds Ju 1981:8 s. 58 ff.
771 Prop. 1962:10 C s. 151. 
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rörande sedlighetsbrotten (numera sexualbrotten) fick vissa brott åtalas 
först efter angivelse eller om åtal ansågs påkallat ur allmän synpunkt. det gäll-
de våldtäkt, våldförande och frihetskränkande otukt. Vidare skulle otukt med 
barn och otukt med ungdom där det var ringa skillnad i ålder och utveckling 
mellan gärningsman och den mot vilken gärningen förövats få åtalas endast 
om åtal ansågs påkallat ur allmän synpunkt.772 När det gällde våldtäkt och 
våldförande anfördes i propositionen som skäl mot angivelse att kvinnan då 
inte skulle kunna ”utnyttja situationen för att pressa gärningsmannen till 
 ekonomisk gottgörelse”. Å andra sidan anfördes att hänsyn borde tas till att 
kvinnan i vissa fall kunde ”utsättas för mycket svårt lidande”, om brottet åtala-
des utan att hon ville det. dessutom borde beaktas att förslaget även omfattade 
fall där mannen begått brott mot sin hustru. departementschefen förordade 
att brotten i princip fick vara angivelsebrott och att åklagaren kunde åtala 
utan angivelse endast om det var påkallat ur allmän synpunkt. I huvudsak var 
detta även tillämpligt för frihetskränkande otukt.773 Åtalsregeln för otukt med 
barn respektive med ungdom hade föreslagits av Straffrättskommittén med 
motiveringen att sådana fall ofta var ”pubertetsföreteelser” och att initiativet 
till gärningen inte sällan utgick från den yngre. ett ingripande i straffrättslig 
ordning med polisutredning, åtal, domstolsförhandling och straff var sällan 
påkallat och ansågs till och med kunna vara skadligt.774 

När det gällde brotten mot familj föreskrevs att brottet egenmäktighet med 
barn fick åtalas endast om åtal ansågs påkallat ur allmän synpunkt. det gäller 
fortfarande.775 Åtalsregeln hade föreslagits av Straffrättskommittén, som hade 
anfört att åtal för sådana brott ibland kunde innebära ”ett opåkallat ingri-
pande i privata förhållanden”. Kommittén hade också anfört att i vissa fall 
kunde en angivelse ha tillkommit i trakasseringssyfte.776

För förmögenhetsbrott mot närstående, utom de allvarligaste, upptogs den 
åtalsregel som redan gällde; åtal skulle endast få ske efter angivelse eller om det 
ansågs påkallat ur allmän synpunkt. de åtalsreglerna gäller fortfarande.777 För 

772 6:11 BrB enligt SFS 1962:700. Åtalsregeln omfattade också försök till våldtäkt eller våld-
förande. För angivelsen angavs en särskild tidsfrist. den skulle ha avgetts inom sex månader 
från brottet, såvida ej laga förfall förelegat. 
773 Prop. 1962:10 C s. 195.
774 SOU 1953:14 s. 244. departementschefen biträdde kommitténs förslag, prop. 1962:10 
C s. 195.
775 7:6 BrB jfr med dess lydelse enligt SFS 1962:700.
776 SOU 1953:14 s. 262. departementschefen biträdde kommitténs förslag, prop. 1962:10 
C s. 197.
777 8:13, 9:12 och 10:10 BrB. den ändring som har skett i dessa fall rör definitionen av 
närstående och vissa språkliga förändringar. I samband med Sexualbrottskommitténs översyn 
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olovligt förfogande avseende avbetalningsgods föreskrevs den mer restriktiva 
åtalsregeln, att brottet fick åtalas endast om åtal av särskilda skäl ansågs på kallat 
ur allmän synpunkt. Även den regeln gäller fortfarande.778 avsikten var att 
åtal skulle ske med stor restriktivitet och att sådana brott som regel inte heller 
behövde utredas, om det inte framgick att omständigheterna var sådana att åtal 
borde ske.779 angående brotten oredligt förfarande och olovligt brukande, som 
tidigare omfattats av åtalsprövning, ansågs det onödigt med särskild åtalspröv-
ning om reglerna om åtalseftergift i rB skulle utvidgas på det sätt som hade 
föreslagits. därför upptogs ingen särskild åtalsregel för dem.780 

För brotten åverkan och tagande av olovlig väg föreskrevs att om brottet 
endast förnärmat enskilds rätt, fick brottet åtalas av åklagare allenast om åtal 
av särskilda skäl ansågs påkallat ur allmän synpunkt. den regeln är oföränd-
rad.781 Uttrycket av särskilda skäl lades till efter påpekande, och förslag, av 
lagrådet att allmänt åtal i dessa fall borde ske endast under speciella omstän-
digheter.782 

För brotten mot allmänheten och staten upptogs inga regler om särskild 
åtalsprövning. För vissa av dessa brott föreskrevs en lämplighetsprövning av 
det allmänna åtalet på så sätt att för åtal krävdes tillstånd av Kungl. maj:t.783

I BrB låg de allra flesta brotten under allmänt åtal och särskild åtalspröv-
ning användes som ett sätt att gallra bort vissa ärenden. I flera av dessa fall 
förutsattes att brottet inte ens skulle behöva utredas. Genom konstruktionen 
av åtalsprövningsreglerna blev det åklagarnas uppgift att gallra ut vilka fall 
som var sådana att de borde gå vidare till åtal. det ansågs svårt att närmare 

av åtalsregeln för misshandel år 1981 övervägde kommittén om även dessa åtalsregler borde 
ändras. Kommittén anförde att många gånger begicks sådana brott mot syskon eller föräldrar 
och det var uteslutet att sådana handlingar skulle ligga under allmänt åtal utan inskränkning. 
de skäl som hade åberopats för att misshandel inte skulle kräva angivelse gällde inte för 
förmögenhetsbrotten, förutom i de fall då förmögenhetsbrottet var ett led i ett systematiskt 
förtryck av en kvinna, som också hade blivit misshandlad. I sådana fall måste dock åtal anses 
påkallat ur allmän synpunkt, se ds Ju 1981:8 s. 62 f. 
778 10:10 st. 2 BrB jfr med dess lydelse enligt SFS 1962:700. Åtalsregeln omfattar numera 
fler brott och fler situationer, se avsnitt 4.4.7 nedan.
779 Prop. 1962:10 C s. 199, s. 547 f. och s. 599.
780 Prop. 1962:10 C s. 198 f. rörande den föreslagna utvidgningen av 20:7 rB, se avsnitt 
4.3.4 nedan.
781 12:6 BrB.
782 Prop. 1962:10 C s. 548 och s. 598. Särskild åtalsprövning hade införts för dessa brott 
redan år 1948, se avsnitt 4.2.4 ovan.
783 18:8 och 19:16 BrB. I samband med införandet av rF år 1974 ändrades Kungl. maj:t till 
regeringen, se SFS 1974:565. 
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precisera uttrycket ”ur allmän synpunkt”. av förarbetsuttalandena framgår att 
avsikten var att uttrycket, i vart fall för vissa brott, även skulle omfatta hän-
synen till målsäganden. För att ta ställning till om åtal borde väckas i sådana 
fall bör ha krävts ett annat underlag än utredningen om själva brottet. det 
var snarare fråga om omständigheter kring målsäganden, såsom den situation 
målsäganden levde i och målsägandens relation till den misstänkte. I teorin 
fick åklagarna allt större inflytande över vilka fall som skulle gå vidare till åtal. 
I praktiken var det nog snarare så att med de straffrättsliga åtalsprövning-
arna uppnåddes detsamma som tidigare hade uppnåtts genom att konstruera 
brotten  som målsägande- eller angivelsebrott: ett sätt att minska belastningen 
på rättsväsendet. 

Vid BrB:s ikraftträdande hade åklagarväsendet förstatligats och blivit enhet-
ligt.784 Fortfarande fanns det begränsningar av distriktsåklagarnas behörighet 
att utföra åklagaruppgifter, men förtroendet för deras kompetens hade ökat. 
länsåklagarna beslutade i mål, där åklagaruppgiften var särskilt krävande eller 
av annat skäl borde fullgöras av länsåklagare.785 I åklagarinstruktionen gjordes 
en uppräkning av brott, där distriktsåklagarna skulle underställa länsåklagaren 
frågan om vem som skulle handlägga målet.786 

4.3.3 Strafflagberedningens förslag till åtalseftergift
Parallellt med Straffrättskommitténs arbete rörande BrB hade Strafflagbered-
ningen arbetat med en översyn av lagregler rörande straff- och skyddsåtgärds-
systemet. År 1948 hade beredningen lagt fram ett förslag till lagstiftning om 
domstols rätt att sätta ned eller efterge påföljd för brott. I samband med 
det lämnades även förslag om att bestämmelsen om åtalseftergift i rB skulle 
flyttas till Sl och att möjligheten att efterge åtal skulle utökas väsentligt.787 
Förslaget hade remitterats till flera myndigheter och organisationer, men inte 

784 Se avsnitt 3.2.6 ovan.
785 20 § 1 st. åklagarinstruktionen (1964:739). I 20 § 2 st. samma instruktion gavs riksåkla-
garen en möjlighet att förordna om undantag för ett visst mål eller för visst slag av mål i ett 
visst åklagardistrikt. 
786 20 och 39 §§ åklagarinstruktionen (1964:739). År 1967 utfärdade rÅ kompletterande 
anvisningar om vilka mål som borde underställas länsåklagare, cirkulär C 38. 
787 SOU 1948:40 s. 7 f. och s. 25 ff. Åtal skulle kunna efterges oavsett brottets svårhetsgrad, 
om det var uppenbart att åtal inte var erforderligt vare sig för att avhålla gärningsmannen från 
vidare brottslighet eller med hänsyn till allmän laglydnad. Beslut skulle fattas av distriktsåkla-
gare, om det på brottet inte kunde följa strängare straff än böter, av statsåklagare, om det var 
uppenbart att strängare straff än böter inte skulle ha dömts ut om brottet hade åtalats, och av 
riksåklagaren i andra fall. 
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föranlett något lagförslag från Kungl. maj:t.788 många remissinstanser hade 
varit kritiska till förslaget om åtalseftergift, dels hade åberopats allmänpre-
ventiva hänsyn, att straffhotet inte borde minskas, dels att det skulle kunna 
innebära att principen om allas likhet inför lagen eftersattes.789 

År 1953 lade Strafflagberedningen fram ett nytt betänkande med förslag till 
regler om åtals- och påföljdseftergift. Förslaget utgick från 1948 års betänkan-
de, men vissa omarbetningar hade gjorts. Även i det nya betänkandet föreslogs 
en utökad möjlighet till åtalseftergift, men förutsättningarna hade skärpts i 
förhållande till 1948 års förslag och bestämmelserna skulle vara kvar i rB.790 
Strafflagberedningens slutbetänkande år 1956 byggde på 1953 års förslag.791 

När Strafflagberedningen behandlade frågan om åtalseftergift i 1948 
års betänkande inledde beredningen med att ställa principerna om absolut 
respektive relativ åtalsplikt mot två straffrättsteoretiska huvudinriktningar. 
Beredningen angav att den ena teorin, som menade att straffet borde följa på 
brottet av någon etisk, religiös eller logisk nödvändighet, var avvisande mot 
den relativa åtalsplikten. den andra teorin, som hävdade att straffet hade ett 
praktiskt syfte, det var ett medel bland andra att bekämpa brottsligheten,  
kunde acceptera att inte straffa när straff inte behövdes för att motverka 
brottsligheten. Beredningen menade dock att det var nödvändigt att inte 
endast se teoretiskt, utan också praktiskt på frågan om åklagarnas åtalsplikt. 
Beredningen anförde att reformerna på straffrättens område inte tillkommit 
av teoretiska överväganden utan aktualiserats av ”livets egna krav”. därefter 
redogjorde beredningen för skäl som brukade anföras för respektive mot en 
absolut åtalsplikt.792 I 1953 års betänkande hänvisade beredningen till de 
grundläggande synpunkter som tidigare hade anförts och återgav de skäl för 
respektive mot absolut åtalsplikt, som beredningen hade uppgett i sitt tidigare 
betänkande.793

Som skäl för en absolut åtalsplikt angav beredningen i huvudsak följande:794 
den absoluta åtalsplikten fick stöd av principen om allas likhet inför lagen 
eftersom den innebar att rättsreglerna tillämpades likformigt. det hade stor 
betydelse för allmänhetens förtroende för straffrättskipningen. Vidare krävde 
hänsynen till allmänpreventionen, att strafflagen skulle utöva sin avskräck-

788 Prop. 1962:10 C s. 140.
789 SOU 1953:17 s. 130.
790 SOU 1953:17 s. 127 ff.
791 SOU 1956:55 s. 423 och s. 503 jfr med SOU 1953:17 s. 28.
792 SOU 1948:40 s. 30 f.
793 SOU 1953:17 s. 127.
794 SOU 1948:40 s. 31 f. med återupprepning i SOU 1953:17 s. 127 f. 
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ande och moralbildande inverkan och få medborgarna att avstå från brottsliga 
handlingar, att varje upptäckt överträdelse av straffbestämmelserna medförde 
en straffrättslig reaktion. Åklagarmyndighetens ställning och kvalifikationer 
var inte sådan, att man kunde överlämna åt den att efter ett mer eller mindre 
fritt skön avgöra om åtal skulle väckas eller inte.795 

Som skäl för en relativ åtalsplikt angav beredningen i huvudsak följande:796 
det var svårt att ange de objektiva rekvisiten så att straffbestämmelserna inte 
omfattade även handlingar som inte var straffvärda.797 motsättningen mellan 
vad lagen straffar och vad som i det särskilda fallet var straffvärt var ännu star-
kare om hänsyn togs till gärningsmannens person, dennes motiv till handlan-
det samt omständigheterna runt brottet eller efteråt. Beredningen anförde:

Vilken jurist har inte vid rättstillämpningen, och det gäller inte bara straff-
rättsskipningen, erfarit oförenligheten mellan bokstaven och verkligheten, 
mellan den stela paragrafen och det ständigt skiftande och facetterade livet 
självt? Varje fall är i själva verket, även om vi, fångade i det imponerande 
juridiska systemet, ibland förbiser det, en ny variant i livets brokiga väv. […] 
det föreligger med andra ord situationer, då åtal och dom framstår antingen 
som direkt stötande för rättsmedvetandet eller som meningslösa eller i varje 
fall icke erforderliga med hänsyn till det syfte som man enligt modern upp-
fattning vill uppnå med straffet – att förebygga brottsliga handlingar.798

angående argumentet om åklagarnas ställning och kvalifikationer påpekade 
Strafflagberedningen att även vid en absolut åtalsplikt gjorde åklagarna sköns-
mässiga bedömningar, där i sista hand åklagarens omdöme var avgörande, 
exempelvis rörande subjektiva rekvisit och orsakssamband mellan gärning och 
brottslig effekt samt av om bevisningen var tillräcklig. Beredningen anförde 
att det var ”ett obestridligt faktum” att i rättssystem med absolut åtalsplikt 
var åklagarna i vissa fall tvungna att skärpa kravet på det subjektiva rekvisitet, 
orsakssambandet och bevisningen för att undvika stötande resultat.799 

795 År 1948 hänvisades till att åklagarna inte var helt oberoende i förhållande till regerings-
makten, särskilt i jämförelse med domarna, samt till att de skulle kunna påverkas av sociala 
synpunkter, personliga hänsyn, känslomässiga skäl och liknande som inte stämde överens 
med straffrättskipningens syfte, SOU 1948:40 s. 32. 
796 SOU 1948:40 s. 34 med återupprepning i SOU 1953:17 s. 128 f.
797 Beredningen hänvisade här till lagstiftningen om förmögenhetsbrotten, där det ansetts 
nödvändigt att för vissa brott införa särskild åtalsprövning av just det skälet. 
798 SOU 1948:40 s. 34 med återupprepning i SOU 1953:17 s. 128 f.
799 SOU 1948:40 s. 32 f. med återupprepning i SOU 1953:17 s. 128. Beredningen hän-
visade till ett verkligt fall: en 70-årig man hade snubblat och vält omkull en fotogenkanna. 
en explosionsartad brand hade uppstått och både hustrun och dottern hade omkommit. 
mannen själv blev svårt skadad. Åklagarens val var att antingen söka skäl för att det inte 
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Beredningen uttalade vidare att de fall då åtalseftergift kunde komma ifråga 
var så olika att det var omöjligt att uttömmande ange dem och att göra en 
systematisk uppdelning av dem. Frågan om åtalseftergift kunde dock uppstå 
i stort sett i samma typfall som då strafflagarna medgav att straffet fick sättas 
ned eller efterges. Beredningen tog också upp frågan om det istället borde vara 
domstol som prövade eftergiftsfrågan. en prövning i domstol skapade större 
garantier för objektivitet och säkerhet än en prövning av åklagarmyndigheten. 
avgörandet träffades på ett senare stadium, där saken kunde belysas bättre. 
dessutom bidrog offentligheten, den noggranna regleringen av förfarandet 
och lekmäns deltagande till ökad säkerhet eller, i vart fall, till att stärka all-
mänhetens förtroende för avgörandets objektivitet. men domstols rätt att 
efterge påföljd kunde inte helt ersätta åtalseftergift. det syfte som önskade 
uppnås med åtalseftergift skulle många gånger förfelas om lagöverträdaren 
behövde uppträda i en offentlig rättegång. Som garantier till skydd mot att 
åklagarna skulle utnyttja en allmän rätt att efterge åtal på ett obehörigt sätt 
pekade beredningen på målsägandens subsidiära åtalsrätt och den kontroll 
som JK och JO utövade.800 

enligt slutbetänkandet skulle möjligheterna till åtalseftergift för bötesbrott 
och vid flerbrottslighet behållas samt två nya möjligheter till åtalseftergift 
införas. den ena rörde psykiskt sjuka personer. enligt den andra skulle åtal 
kunna efterges ”om brottet är belagt med fängelse men det är uppenbart att 
påföljd ej erfordras för att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och 
det ej heller ur allmän synpunkt är påkallat att åtal väckes”.801 

enligt beredningen var den nya regeln om åtalseftergift för brott som var 
belagt med fängelse avsedd som en undantagsregel. med uttrycket ”ur allmän 
synpunkt”, som inte hade funnits med i 1948 års förslag, framhävdes att det 
i vissa fall kunde finnas skäl att väcka åtal även om åtal i och för sig knappast 
var motiverat av individual- eller allmänpreventiva skäl. eftergift fick inte ske 
om tilltron till rättsväsendets objektivitet skulle kunna skadas. Hänsyn borde 
även tas till målsägandens inställning. denna möjlighet till åtalseftergift änd-
rade inte huvudregeln om att åklagaren var skyldig att åtala brott som hörde 
under allmänt åtal. regeln var endast en modifikation för att undvika stö-

var vårdslöst att placera kannan på det sätt mannen hade gjort eller att åtala för vållande till 
annans död. Åklagaren valde den förra utvägen och, uttalade beredningen, ”vem vill påstå, att 
han handlade orätt? det är nog ingen paradox att påstå, att förutsättningen för att legalitets-
principen [dvs. den absoluta åtalsplikten, min anm.] över huvud skall kunna bibehållas är den 
att åklagarna i inte så få fall sätter sig över den”, SOU 1948:40 s. 33.
800 SOU 1948:40 s. 36 med upprepning i SOU 1953:17 s. 129.
801 SOU 1956:55 s. 503.
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tande resultat av en absolut åtalsplikt.802 För att få en restriktivare tillämpning 
skulle beslut om åtalseftergift med stöd av den nya bestämmelsen fattas av 
riksåklagaren. lägre åklagare skulle överlämna sådana ärenden, där de ansåg 
att åtalseftergift borde meddelas, till riksåklagaren för beslut.803

Vid remissbehandlingen av beredningens nya förslag var remissinstanserna 
inte lika kritiska. de flesta tillstyrkte förslaget och bland remissinstanserna 
återfanns bland annat följande synpunkter:804 att det kunde finnas fall där åtal 
och dom var direkt stötande eller meningslösa, vilket snarare kunde skada 
åklagarväsendets anseende, att åklagarna på andra sätt tvingades avstå från 
åtal, exempelvis genom att ställa upp överdrivet höga beviskrav, att det var den 
offentliga rättegången och inte domen som drabbade lagöverträdaren hårdast 
samt att möjligheten till åtalseftergift i sig inte stred mot principen om likhet 
inför lagen, vilken endast innebar att de som befann sig i samma situation 
skulle behandlas lika.805 

Å andra sidan förekom även följande synpunkter:806 att det kunde inne-
bära en upprättelse för den tilltalade att påföljden eftergavs i en offentlig 
rättegång, men även att nackdelarna med en offentlig rättegång framför allt 
drabbade personer med hög social ställning och därför skulle de, och särskilt 
deras försvarare, göra allt för att få åtalseftergift. att det var av mycket stort 
värde för åklagarna att vid sitt beslutsfattande kunna hänvisa till den absoluta 
åtalsplikten och att i ett upprört och oroligt läge var domstolarna – med 
offentligheten, den bättre tillgången till utredningen och instansordningen – 
mer lämpade än riksåklagaren att stå emot påtryckningar.807 att rättegången 
i domstol med dess muntlighet och omedelbarhet innebar större garantier för 
ett säkert av  görande, att det kunde innebära risk för att principen om allas 
likhet inför lagen inte upprätthölls samt att tilltron till rättsväsendets, särskilt 
riksåklagarens, objektivitet och rättskipningens säkerhet kunde skadas. 

802 Strafflagberedningen uttalade också att regeln därför skiljde sig från det norska institu-
tet åtalseftergift, som användes som kriminalpolitiskt medel i kampen mot brottsligheten, 
SOU 1953:17 s. 131.
803 SOU 1956:55 s. 423 jfr med SOU 1953:17 s. 131. 
804 Prop. 1962:10 C s. 141 f.
805 det hänvisades också till erfarenheterna från Norge och danmark, där möjlighet till åtals-
eftergift funnits länge och inte gav stöd för några farhågor, prop. 1962:10 C s. 141.
806 Prop. 1962:10 C s. 143 ff.
807 advokatsamfundet reagerade starkt på ett uttalande av Strafflagberedningen om att åkla-
garna inte borde tvingas att väcka åtal i de fall då en välgrundad allmän opinion skulle finna 
en rättegång upprörande. Samfundet ansåg det inge ”de allvarligaste betänkligheter” om hän-
syn skulle tas till den s.k. allmänna opinionen, prop. 1962:10 C s. 143 jfr med SOU 1953:17 
s. 130.
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Frågan om åtalseftergift hade behandlats år 1948 i en artikel av den då -
varande riksåklagaren maths Heuman. I artikeln redogjorde han för teorier 
om och argument för och emot åklagarnas absoluta åtalsplikt.808 angåen-
de principen om likhet inför lagen menade han att den hade mycket stark 
ställning bland befolkningen i Sverige, troligen i hela Norden. Han anförde 
att varje praktiskt verksam jurist ständigt blev ”i tillfälle att konstatera hur 
redan den svagaste misstanke om en olikformig behandling, om det så bara 
är fråga om en förment fylleriförseelse, väcker misstro och harm”.809 Heuman 
anförde att åtalseftergift endast borde förekomma i undantagsfall, men som 
en framtidsvision målade han upp att det skulle kunna ersätta förfarandet 
inför domstol. Han pekade på att den stora mängden lagöverträdare inte var 
de som behövde vård eller socialt stöd, utan ”helt vanliga människor”.810 För 
dem skulle det för att tillgodose både individual- och allmänpreventionen 
räcka med polis utredning med förhör på polisstationen och att brottet blev 
offentligt fastslaget genom åklagarens beslut om åtalseftergift. Han menade 
att i så fall skulle åtalseftergift bli en verklig kriminalpolitisk reaktionsform 
och inte endast ett medel att justera stela lagparagrafer.811 

I en artikel år 1950 återkom Heuman till frågan om åtalseftergift, där han 
bemötte viss kritik som hade riktats mot Strafflagberedningens förslag.812 I arti-
keln försvarade han åklagarna och argumenterade för att en vidgad möjlighet 
till åtalseftergift behövdes; enligt hans erfarenhet som riksåklagare avgjorde 
åklagarna redan svåra bedömningsfrågor, exempelvis bevisfrågor. det före-
kom också att åklagare för att undvika stötande resultat undvek ett åtal med 
åberopande att bevisningen var otillräcklig eller pressade in en gärning under 
ett lindrigare brott för att kunna meddela åtalseftergift med stöd av reglerna 
för bötesfall. av principiella skäl och ur rättssäkerhetssynpunkt var det inte 
en bra lösning. 

808 Heuman, m. (1948) s. 321 ff. I den delen tog Heuman upp huvudsakligen detsamma 
som Strafflagberedningen, där också maths Heuman hade ingått. artikeln återgav ett före-
drag som han hade hållit för Kriminalpolitiska sällskapet.
809 Heuman, m. (1948) s. 325.
810 Här tillade han: ”[…] som i likhet med oss själva är mer eller mindre bemängda med de 
normala instinkter som ger upphov till brott, vinningslystnaden, sexualbegäret och skadelyst-
naden.”, Heuman, m. (1948) s. 341.
811 Heuman, m. (1948) s. 341 f.
812 Heuman, m. (1950) s. 584 ff. Borgmästaren erik Bendz hade i en artikel om domsto-
larnas roll i straffrättskipningen pekat på bl.a. att makt hade flyttats från domstolarna till 
åklagarna genom införandet av strafföreläggande och av åtalseftergift. Han var skeptisk till 
Strafflagberedningens förslag från år 1948 om en utvidgad rätt för åklagarna att efterge åtal, 
Bendz (1949) s. 57.
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4.3.4 Utökad möjlighet till åtalseftergift 
det lagförslag som lades fram för riksdagen, och senare antogs, utgick från 
Strafflagberedningens förslag, med vissa ändringar. möjligheten att inte åtala 
för bötesbrott utsträcktes till att omfatta även fall då fängelse ingick i straff-
skalan. Förutsättningarna för det var att det var uppenbart dels att i händelse 
av lagföring annan påföljd än böter inte skulle komma att dömas ut, dels att 
den misstänktes lagföring ej var påkallad ur allmän synpunkt.813 Som bered-
ningen föreslagit infördes också en ny möjlighet att inte åtala oavsett brottets 
svårighetsgrad. Förutsättningen var att det av särskilda skäl var uppenbart, att 
påföljd ej erfordrades för att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet 
och att det med hänsyn till omständigheterna ej heller eljest var påkallat, att 
åtal väcktes.814 I paragrafen ändrades uttryckssättet så att åklagaren fick beslu-
ta att ”icke tala å brott”, istället för det tidigare använda eftergift av åtal.815 

departementschefen uttalade att med hänsyn till principen om allas likhet 
inför lagen borde avsteg från den åtalsplikt som i princip gällde göras med 
återhållsamhet och såvitt möjligt efter enhetliga regler. då brottsbeskrivning-
arna i flera fall hade utformats relativt allmänt kunde det dock inträffa att 
gärningar som i och för sig täcktes av en brottsbeskrivning framstod som så 
lite straffvärda att åtal borde kunna underlåtas. departementschefen pekade 
också på att viss rättslig grund för avsteg från den absoluta åtalsplikten hade 
skapats genom att särskild åtalsprövning hade föreskrivits för en del av brotts-
balksbrotten. Ur lagteknisk synpunkt var det inte lämpligt att införa särskild 
åtalsprövning vid alla brott, där avsteg från den absoluta åtalsplikten kunde 
göras. det var bättre att något utvidga möjligheten enligt rB att låta bli att 
åtala för mindre allvarliga brott.816 

att regeln för bötesfall utsträcktes berodde på att flera stadganden i BrB 
omfattade handlingar som kunde föranleda både böter och fängelse. detta 
gällde i än högre grad inom specialstraffrätten. det ansågs otillfredsställande 
att den lagtekniskt inte konsekventa utformningen av straffskalorna skulle 
hindra beslut att underlåta åtal för ringare brott. möjligheten att underlåta 
åtal skulle användas när omständigheterna var sådana att gärningen framstod 

813 20:7 st. 1 p. 1 rB enligt SFS 1964:166. 
814 20:7 st. 1 p. 3 rB enligt SFS 1964:166. I paragrafen infördes också en ny p. 4, som rörde 
personer som var psykiskt sjuka eller psykiskt funktionshindrade, se avsnitt 4.5.2.2 nedan. 
815 I den fortsatta texten kommer jag att använda ”underlåta åtal”. det användes i propositio-
nens löpande text och senare infördes termen ”åtalsunderlåtelse” i 20:7 rB.
816 Prop. 1964:10 s. 131.
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som mindre straffvärd jämfört med andra gärningar som omfattades av den 
aktuella straffbestämmelsen.817

När det gällde frågan om förtroendet för rättsväsendet menade departe-
mentschefen att ingripanden mot enskilda för bagatellartade förseelser snarare 
var mer skadliga för förtroendet för rättsväsendet än att ge åklagarna befogen-
het att underlåta åtal vid sådana förseelser. Han anförde också att även om 
målsäganden sällan utnyttjade sin subsidiära åtalsrätt innebar existensen av 
den en garanti för att åklagaren handlade åtalsfrågorna samvetsgrant. Ytter-
ligare garantier var möjligheten att begära överprövning eller att vända sig till 
JO eller JK samt pressens kontroll.818 

angående den nya regeln, som gällde oavsett brottets svårighetsgrad, 
menade departementschefen att frågan om utdömande av påföljd eller inte 
som regel borde bestämmas av domstol. Utvidgningen borde därför inte vara 
vidare än den möjlighet domstolen hade att efterge påföljd. det kunde dock 
tänkas situationer där själva rättegången borde undvikas och han var därför 
beredd att tillstyrka en sådan regel, men den skulle endast tillämpas i undan-
tagsfall. För att få en enhetlig och restriktiv tillämpning skulle beslut i sådana 
fall fattas av riksåklagaren, vilket skulle regleras i rB. För bötesfallen skulle 
beslutsbehörigheten ankomma på statsåklagarna i avvaktan på mer erfarenhet 
av regelns praktiska tillämpning, men distriktsåklagarna skulle ha kvar sin 
behörighet att besluta vid rena bötesbrott. Precis som vid de straffrättsliga 
åtalsprövningarna skulle behörigheten regleras i åklagarinstruktionerna och 
inte i lagen.819

rörande frågan om utredningens omfattning ansåg departementschefen att 
i de fall då ett brott hade begåtts, men det var uppenbart att åtal inte skulle 
komma att väckas, torde av praktiska skäl utredningen inte alltid behöva 
göras så fullständig som vid ett åtal. Frågan om den misstänktes brottslighet 
kunde dock ha betydelse för andra myndigheters handläggning, exempelvis 
vid utskrivning från mentalsjukhus eller då den som hade dömts till ung-
domsfängelse överfördes till vård utom anstalt. I sådana fall var det viktigt 
att åklagarnas beslut inte fattades utifrån en otillräcklig utredning, då det 
krävdes att det blev klarlagt att brottet hade begåtts av den misstänkte. en 

817 Prop. 1964:10 s. 131 f.
818 Prop. 1964:10 s. 132.
819 Prop. 1964:10 s. 133 f. Statsmakterna hade då fattat principbeslutet om polis- och åkla-
garväsendets förstatligande, där samtliga distriktsåklagare i framtiden skulle få ägna sig helt 
åt åklagaruppgifter, se avsnitt 3.2.6 ovan. departementschefen ville avvakta den nya åklagar-
organisationen innan åtalsprövningsuppgifter i större omfattning anförtroddes åt distrikts-
åklagarna.

11-08 Iustus Landström 14 mars.indd   170 11-03-14   16.49.16



171

4 Utredning och åtalsprövning

noggrann utredning förutsattes också i de fall då riksåklagaren tillämpade den 
nya regeln.820 lagrådet anförde att det utöver att den misstänkte hade begått 
brottet i normala fall borde krävas att den misstänkte hade erkänt brottet. 
departementschefen instämde i det, men underströk att krav på erkännande 
inte var en ovillkorlig regel.821 

I samband med lagstiftningsarbetet påpekade departementschefen att det 
av processekonomiska skäl var viktigt att åklagarna använde den möjlighet 
de hade att underlåta åtal vid flerbrottslighet. dittills var erfarenheten att 
åklagarna hade varit för återhållsamma med att använda sig av den regeln.822 
liknande påpekanden skulle komma att göras även vid senare lagstiftnings-
reformer. 

de nya reglerna trädde ikraft år 1965, samtidigt med BrB.823 I några cirku-
lär förekom att riksåklagaren berörde särskilda situationer där det fanns skäl 
att underlåta åtal med stöd av de nya reglerna.824 År 1968 utfärdades cirkulär 
om vissa tillämpningsfrågor vid narkotikabrott.825 enligt cirkuläret kunde det 
beträffande vuxna personer som hade innehaft en ringa mängd narkotika för 
eget bruk, finnas skäl att underlåta åtal med stöd av rB:s regel för bötesfall. 
riksåklagaren angav att brottslighetens art inte var sådan att åtal generellt 
sett var påkallad från allmän synpunkt.826 I ett cirkulär året därpå angavs att 

820 Prop. 1964:10 s. 135. departementschefen tog upp frågan i samband med att han be -
handlade Strafflagberedningens förslag att byta uttrycket ”eftergiva åtal” mot ”underlåta åtal”. 
avsikten var att åklagare skulle kunna avstå från åtal med stöd av 20:7 rB även om den miss-
tänktes brottslighet inte var fullständigt utredd, t.ex. när det gällde ”sinnessjuka och sinnes-
slöa lagöverträdare”, SOU 1956:55 s. 423 och s. 441 f. departementschefen ansåg att en 
sådan förändring av uttrycket i sig inte ändrade på kravet på utredningens fullständighet, men 
uttrycket ”eftergiva åtal” var inte invändningsfritt. därför föreslog han istället att åklagarnas 
beslut enligt 20:7 rB skulle betecknas som ”beslut att icke tala å brottet”, a. prop. s. 135. 
821 Prop. 1964:10 s. 237 och s. 347. departementschefen hänvisade också till sina tidigare 
uttalanden om hur frågan om utredningens fullständighet skulle bedömas. 
822 Prop. 1964:10 s. 134. 
823 SFS 1964:166 och 1 § BrP. Beslutsbehörigheten reglerades i 21, 33 och 40 §§ åklagar-
instruktionen (1964:739).
824 I rÅ:s cirkulär C 20 (år 1966) behandlades ny lagstiftning om vapenfri tjänst och den 
diskussion om personer som tillhörde Jehovas vittnen som förekommit i samband med det 
lagstiftningsärendet. en tillämpning av den nya bestämmelsen kunde aktualiseras i sådana fall 
och åklagarna anmodades att då underställa riksåklagaren ärendet. I rÅ:s cirkulär C 34 (år 
1967) behandlades lagföring av utlänningar som tillfälligt vistades i Sverige, där det i en del 
fall kunde vara aktuellt att underlåta åtal med stöd av regeln om bötesbrott. 
825 rÅ:s cirkulär C 43. Cirkuläret utfärdades med anledning av den då tillkomna narkotika-
strafflagen (1968:64).
826 rÅ:s cirkulär C 43. För ungdomar och för vuxna missbrukare med vårdbehov fanns även 
andra regler som kunde vara aktuella, se avsnitten 4.5.3 och 4.5.4 nedan. 
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åtal också kunde underlåtas vid överlåtelse av en obetydlig mängd narkotika 
i samband med konsumtion av den.827 Under åren 1965–66 prövade riks-
åklagaren 31 fall mot den nya restriktiva regeln om åtalseftergift. I sju av dessa 
fall beslutade riksåklagaren att inte åtala för brottet.828 

4.3.5 Slutsatser om rättsutvecklingen 
Genom tillkomsten av BrB fortsatte utvecklingen att lägga fler brott under 
allmänt åtal med färre åtalsinskränkningar. Utgångspunkten var att sam hället 
skulle ansvara för att beivra brott och att åklagarna inte skulle göra någon 
lämplighetsbedömning av åtalsfrågan. Principen om absolut åtalsplikt fram-
hölls fortfarande som en viktig princip. Samtidigt användes konstruktionen 
med särskild åtalsprövning för en del brott som ett sätt att gallra bort ärenden, 
där åtal inte borde ske eller där hänsyn skulle tas till målsägandens inställning. 
Vid de straffrättsliga åtalsprövningarna förutsattes att det många gånger inte 
ens skulle behöva genomföras en förundersökning. 

Förutom den gallring av ärenden som gjordes med stöd av BrB:s åtalspröv-
ningsregler förutsattes att vissa ärenden skulle gallras bort med stöd av rB:s 
regler om möjligheten att underlåta åtal. det ansågs fortfarande viktigt med 
förtroendet för rättsväsendet, men nu ansågs det kräva att åklagarna i vissa 
fall kunde underlåta att väcka åtal. tidigare hade förtroendet för rättsväsendet 
använts som motivering för att åklagarna skulle ha en plikt att åtala brott. 
det infördes en möjlighet att underlåta åtal som omfattade alla brott, men 
tillämp ningen av den regeln var mycket restriktiv och ankom på riksåkla-
garen. angående situationer med flerbrottslighet underströks att åklagarna 
skulle använda den möjlighet de hade att underlåta åtal. I andra situationer 
förutsattes en gallring ske av brott som var obetydliga och av enskilda fall 
som inte var straffvärda och åklagarna tilldelades i princip en kriminalpolitisk 
uppgift. riksåklagarens cirkulär om tillämpningen av åtalsreglerna vid narko-
tikabrott är ett exempel på den kriminalpolitiska roll åklagarna kunde ha. det 
fanns förslag om att åklagarna skulle få en betydligt större kriminalpolitisk 
roll, genom vida befogenheter att besluta om åtalseftergift, men principen om 
allas likhet inför lagen lyftes fram som ett hinder mot det. 

827 rÅ:s cirkulär C 56.
828 Cars (1967) s. 328 och s. 341. Thorsten Cars, som då var byråchef vid riksåklagaren, hade 
gjort en genomgång av ärenden hos riksåklagaren för att undersöka tillämpningen av de nya 
reglerna om åtals- och påföljdseftergift. Hans slutsats var att riksåklagarens tillämpning var så 
restriktiv som hade förutsatts i förarbetena, a.a. s. 341. 
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När BrB trädde ikraft hade åklagarnas generella kompetens höjts och deras 
arbetsuppgifter hade renodlats. Fortfarande fanns det dock begränsningar i 
distriktåklagarnas behörigheter, även om deras behörighet hade utökats. 

4.4 efter balkarnas tillkomst
4.4.1 Ökat antal brott – utvidgad möjlighet att inte åtala
Sex år senare, år 1971, kom nästa förändring av rB:s åtalsregler. möjligheten 
att underlåta åtal vid bötesfall vidgades genom att uppenbarhetsrekvisitet togs 
bort. Uttrycket att det skulle vara ”uppenbart” att annan påföljd än böter inte 
skulle komma att dömas ut och att den misstänktes lagföring inte var på kallad 
ur allmän synpunkt ersattes med ”kan antagas”.829 Kravet på att det skulle 
vara uppenbart hade tidigare omfattat både påföljden och prövningen av om 
den misstänktes lagföring var påkallad ur allmän synpunkt.830 det kravet togs 
nu helt bort. den här gången var lagändringen inte föranledd av behovet att 
kunna avgränsa bort icke straffvärda beteenden och den var inte en följd av 
principiella överväganden och stora reformer. Istället var det praktiska för-
hållanden; antalet anmälda brott hade stadigt ökat sedan rB:s ikraftträdande 
och rättsväsendets resurser var begränsade. 

I ett betänkande år 1967 hade trafikmålskommittén föreslagit att brott 
inte ens skulle behöva utredas i de fall då åtal inte skulle komma att väckas 
med stöd av rB:s åtalsregler för bötesfall och flerbrottslighet.831 Kommittén  
hade tillsatts år 1961 för att undersöka om det var möjligt att förenkla hand-
läggningen av trafiköverträdelser. Bakgrunden var att den alltmer ökande 
bilismen hade lett till en omfattande trafiklagstiftning, med ökat antal trafik-
mål och en stor belastning på domstolsväsendet. trots personalförstärkningar 
och olika rationaliseringsåtgärder hade många domstolar svårt att hinna med 
trafik målen. trafikmålskommittén hade därför fått i uppdrag att bland annat 
undersöka möjligheterna att begränsa tillströmningen av trafikmål till dom-
stolarna och att förenkla handläggningen av dem.832 I 1967 års betänkande 
behandlade kommittén frågor om förundersökningsförfarandet.833

829 20:7 st. 1 p. 1 enligt SFS 1971:240. dessutom ersattes uttrycket ”ej är påkallad ur allmän 
synpunkt” med ”ej finnes påkallad ur allmän synpunkt”. 
830 Olivecrona (1968) s. 49 f. och ekelöf V (1969) s. 107. Se även prop. 1971:100 s. 26 och 
s. 35. 
831 SOU 1967:59 s. 234 ff. och s. 276 f. 
832 SOU 1963:27 s. 9 ff. 
833 SOU 1967:59. trafikmålskommittén hade tidigare avgett ett betänkande, där förslag om 
införande av ordningsbot hade lagts fram, SOU 1963:27, se avsnitt 5.2.2.1 nedan. 
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trafikmålskommittén utgick i sitt betänkande från att det i ett rättssam-
hälle var av avgörande vikt att de rättsliga organen arbetade säkert, snabbt 
och effektivt. av en rättsordning krävdes inte endast att rättvisa skipades i det 
enskilda fallet utan också att allvarligare brott verkligen beivrades och att rätts-
liga avgöranden träffades utan dröjsmål. trafikmålskommittén konstaterade 
därefter att det förelåg stora brister i fråga om snabbheten och effektiviteten. 
Kommittén anförde att den ökade brottsligheten hade lett till hög arbets-
balans hos underrätterna och en kraftig arbetsbelastning för polisen. reformer 
ansågs nödvändiga.834 

Under sitt arbete hade trafikmålskommittén uppmärksammat att många 
brottsutredningar genomfördes i onödan och redovisade flera exempel på det. 
därefter utvecklade kommittén sin syn på behovet av reformer rörande för-
undersökningsplikten.835 det kan vara av intresse att här återge en del av vad 
kommittén anförde, som enligt min uppfattning visar kärnan i de problem 
som kännetecknar perioden efter balkarnas tillkomst. Kommittén anförde: 

Kommittén anser det således ej realistiskt att lagstifta från den hypotetiska 
förutsättningen att polis, åklagare och domstol har sådana resurser, att exem-
pelvis alla anmälningar om brott kan föranleda verklig och effektiv brotts-
spaning samt att alla mål snabbt kan avgöras. en lagstiftare som arbetar med 
dessa förutsättningar blundar för de realiteter utifrån vilka de rättstillämpan-
de organen har att arbeta. […] exempelvis [är] arbetsbalansen samt bristande 
resurser att bekämpa den svårare kriminaliteten en allvarlig realitet. Polisen 
hinner i vissa fall inte med ens att utreda de tillgreppsbrott, som har utförts av 
kända brottslingar. […] Vi måste således inse att vi inte lever i och inte heller  
i framtiden kommer att leva i ett samhälle, där exempelvis polisen har till 
sitt förfogande obegränsade utredningsresurser. Även åklagare och domstolar 
kommer säkerligen att under överskådlig framtid vara hårt arbetsbelastade. 
Om inte lagstiftaren ger allmänna riktlinjer för den preferens som måste göras 
mellan olika i och för sig väsentliga arbetsuppgifter kommer avgörandet att 
fattas av de enskilda befattningshavarna. en sådan ordning måste från skilda 
synpunkter anses olämplig. avgörandet är så väsentligt att det bör ankomma 
på lagstiftaren att ange de allmänna riktlinjerna.836

trafikmålskommittén konstaterade således att det fanns ett praktiskt behov av 
prioriteringar och ansåg att det var lagstiftarens ansvar att ge närmare anvis-
ningar om hur prioriteringarna skulle göras. Kommittén hänvisade också 

834 SOU 1967:59 s. 9 f. och s. 13.
835 SOU 1967:59 s. 231 ff.
836 SOU 1967:59 s. 234. 

11-08 Iustus Landström 14 mars.indd   174 11-03-14   16.49.17



175

4 Utredning och åtalsprövning

till argument om allmänhetens förtroende och menade att det kunde skada 
förtroendet för rättsväsendet om resurserna användes till uppgifter som ”från 
lekmannens synpunkt ter sig meningslösa” medan svårare brott inte utreddes  
på grund av bristande resurser. Samtidigt anfördes att principen om allas 
likhet inför lagen kunde åberopas som skäl för att alla brott borde utredas. 
därför ansåg kommittén att en utvidgad rätt att avgöra vad som skulle ut -
redas borde utformas så att myndigheternas befogenheter höll sig inom klart 
utformade gränser.837 

trafikmålskommittén behandlade också målsägandens intresse av att brott 
utreddes. enligt kommittén kunde målsäganden inte längre anses ha något 
uttalat anspråk på att samhället skulle ingripa med straff. Istället var det 
framför allt den synpunkten, att samhället medverkade till att brottslingen 
ersatte målsäganden för liden skada, som skulle beaktas. det intresset var 
dock inte så starkt att det var motiverat att väcka åtal av huvudsakligen det 
skälet.  Kommittén tillade att i praktiken var målsägandens möjligheter att få 
ut skadeståndet dessutom begränsat även om det fanns en dom.838 

Även riksåklagaren menade att brottslighetens utveckling medförde behov 
av förändrade regler. riksåklagaren hade år 1969 framställt till regeringen att 
ett ökat antal begångna brott och en tendens mot svårare och mer kompli-
cerad brottslighet gjorde det nödvändigt att utnyttja resurserna för brotts-
bekämpning på bästa sätt. därför borde olika rationaliseringsåtgärder vidtas. 
riksåklagaren ansåg att möjligheten att underlåta åtal vid bötesfall borde 
vidgas något och menade att en sådan lagändring aktualiserades av de ökade 
insatserna att bekämpa narkotikabrottsligheten, men var önskvärd även för 
annan brottslighet. riksåklagaren pekade på att praxis var sträng, i enlighet 
med tidigare uttalanden i förarbetena.839 

Beslut att underlåta åtal meddelades i mindre än 10 000 fall om året.840 
regle ringen hade därför ingen större betydelse från vare sig kriminalpolitisk 
eller processekonomisk synpunkt. riksåklagaren ansåg att även om lagregle-
ringen medgav en viss utvidgning, var det inte lämpligt att praxis ändrades i 
större utsträckning utan att det sanktionerades av lagstiftaren. enligt riksåkla-
garen borde åklagaren kunna besluta att underlåta åtal så snart det framstod 

837 SOU 1967:59 s. 234.
838 SOU 1967:59 s. 235.
839 Pm Ju 1970:26 s. 7 f.
840 enligt den officiella statistiken anmäldes det knappt 450 000 brott år 1965 och drygt 
650 000 brott år 1970. antalet uppklarade brott var år 1965 drygt 140 000 och år 1970 
knappt 270 000, BrÅ 2010:15 s. 40 och s. 92. 
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som lämpligt med hänsyn både till vad som krävdes för att tillrättaföra den 
misstänkte och till den allmänna laglydnaden.841 

mot bakgrund av dessa framställningar och förslag ansåg justitieministern 
att en särskild utredning borde tillsättas för att se över hela frågan om under-
låtelse av åtal.842 Vid ärendets föredragning gjorde departementschefen bland 
annat följande uttalande: 

Vid ett övervägande av den lämpliga utformningen av reglerna om åtalsunder-
låtelse har man enligt min mening att ta hänsyn till reglernas betydelse från 
såväl kriminalpolitisk som processekonomisk synpunkt. 

ansträngningarna inom både social- och kriminalvården inriktas i allt 
större  utsträckning på att undvika placering i institutioner och i stället utnytt-
ja olika möjligheter till vård och behandling i öppna former. I den allmänna 
debatten har ifråga satts värdet av tvångsåtgärder inom socialvården. det har 
också gjorts gällan de att ingripande med konventionella metoder mot lag-
överträdare i vissa fall snarare främjar än motverkar brottslighet. Särskilt när 
det gäller mindre allvarliga brott har starkt satts ifråga om det är lämpligt att 
använda rent straffrättsliga ingripanden i den omfattning som f.n. sker. I detta 
sammanhang aktualiseras frågan vilken verkan själva domstolsförfarandet har 
från kriminalpolitisk synpunkt. den åsikten framförs ofta att domstolsför-
farandet ibland kan äventyra ett från kriminalpolitisk synpunkt värdefullt 
samarbete med den brottslige eller att lagföringen i vart fall inte medför några 
fördelar från sådan synpunkt.843 

Uttalandet visar på den behandlingsideologi som då var rådande, där behand-
ling och vård av brottslingen betonades.844 departementschefen berörde också 
det praktiska behovet av att begränsa målen i domstolarna och anförde: 

Principen att samhället genom utredning, lagföring och straff eller andra 
tvångsåtgärder skall ingripa mot varje känd lagöverträdare har passerats av 
tiden. det finns lika litet i Sverige som i andra länder praktiska möjligheter 
att upprätthålla den fullt ut. Samhällets strävanden bör i ökande utsträckning 
inriktas på att med andra medel än lagföring beivra lagöverträdelser samtidigt 

841 Pm Ju 1970:26 s. 8.
842 Pm Ju 1970:26, bilaga 1. Förutom vad som har redovisats ovan hade Svenska kommun-
förbundet och riksåklagaren år 1969 i en gemensam framställning begärt en allmän översyn 
av reglerna för unga lagöverträdare.
843 Pm Ju 1970:26, bilaga 1 s. 4 f.
844 Om behandlingsideologin se elwin m.fl. (1971) s. 73 ff., lernestedt (2003) s. 50 ff. och 
Burman (2007) s. 115 ff. enligt kriminologerna robert andersson och roddy Nilsson hade 
den dåvarande justitieministern lennart Geijer en radikal och reformvänlig inställning till 
kriminalvården, vilket han senare kritiserades för, andersson, r. och Nilsson (2009) s. 111 
och s. 121.
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som rättsväsendets resurser koncentreras på den grövre brottsligheten och 
andra från samhällssynpunkt särskilt angelägna uppgifter såsom övervakning 
av trafiken, allmän ordning och säkerhet.845

en utredning tillsattes. Vissa lagändringar ansågs dock så angelägna att de 
borde behandlas snabbare och utreddes därför i en departementspromemoria. 
I promemorian föreslogs att möjligheten att underlåta åtal vid bötesfall skulle 
utökas.846

Vid remissbehandlingen av promemorians förslag pekade några företrädare 
för åklagarväsendet på att det var svårt att tolka begreppet ”ur allmän syn-
punkt”. de efterfrågade ytterligare vägledning.847 departementschefen utta-
lade att det inte var möjligt att generellt ange vilka omständigheter som borde 
föranleda att åtal underläts. eftersom en utredning om de allmänna förutsätt-
ningarna för åtalsunderlåtelse pågick ansåg han inte heller att det fanns anled-
ning att då precisera uttrycket i lagen. det fick ankomma på riksåklagaren att 
genom anvisningar och inspektioner verka för enhetlighet i tillämpningen. 
Utvidgningen möjliggjorde att åtal kunde underlåtas även vid höga böter.848 

departementschefen gjorde dock vissa uttalanden angående narkotika-
brott, som hade uppmärksammats både i promemorian och under remiss-
behandlingen. Han ansåg att vid sådana brott borde det finnas ett ökat 
utrymme för att underlåta åtal. det straffbara området för narkotikabrott 
hade gjorts mycket vidsträckt för att möjliggöra utredning av den allvarli-
gare brottsligheten. därför omfattades även bagatellartade överträdelser av 
straffbestämmelsen. departementschefen ansåg att det var viktigt att möjlig-
heten att vårda en narkotikamissbrukare inte spolierades genom ett åtal. Åtals-
underlåtelse vid narkotikabrott borde begränsas till rena bagatellfall. därför 
var det bättre att utnyttja möjligheterna till åtalsunderlåtelse enligt rB än att 
införa bestämmel ser om särskild åtalsprövning i narkotikastrafflagen. Åtal 
kunde underlåtas vid exempelvis innehav av en mindre mängd narkotika för 
eget bruk eller överlåtelse av en mindre mängd i samband med konsum-
tion. de missbrukare som finansierade sitt eget missbruk genom att systema-
tiskt sälja narkotika i små portioner borde normalt inte få åtalsunderlåtelse. 
 tillämpningen skulle ske utifrån den allmänna inställningen att överlåtelse av 
narkotika ansågs som en mycket allvarlig och samhällsfarlig brottslighet.849 

845 Pm Ju 1970:26, bilaga 1 s. 6 f.
846 Pm Ju 1970:26 s. 22 ff. 
847 Prop. 1971:100 s. 22 f. 
848 Prop. 1971:100 s. 34.
849 Prop. 1971:100 s. 34 f.
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Även utskottet gjorde vissa uttalanden angående tillämpningen av åtals-
underlåtelse vid narkotikabrott, som i huvudsak var desamma som departe-
mentschefens. Narkotikamissbrukarnas vårdbehov skulle inte motverkas, men 
samtidigt framhölls de allvarliga verkningarna som narkotikabrottsligheten 
kunde medföra.850

Både departementschefens och utskottets uttalanden visar på att intresset 
att beivra brott kunde få stå tillbaka för intresset att ge den misstänkte vård. 
det var inte endast påföljden som borde bestämmas utifrån individualpreven-
tiva skäl, utan också frågan om ett domstolsförfarande över huvud taget skulle 
initieras. Uttalandena visar också på den lagstiftningsteknik som användes. 
Här gjordes vissa uttalanden om hur rB:s generella regler om åtalsprövning 
borde användas vid en speciell brottstyp, narkotikabrott, utan att föreskriva 
en särskild åtalsprövning för just det brottet. den lagstiftningstekniken hade 
även använts tidigare. Vid arbetet med BrB hade departementschefen avstått 
från att föreslå särskild åtalsprövning för brotten oredligt förfarande och olov-
ligt brukande med hänvisning till rB:s regler om åtalseftergift.851 

Åklagarnas möjligheter att inte åtala vid bötesbrott utvidgades därmed. I 
ett cirkulär år 1971 lämnade riksåklagaren vissa anvisningar med anledning 
av den utvidgade regeln.852 I cirkuläret angav riksåklagaren att ett skäl för 
lagändringen var ett effektivt resursutnyttjande. För att polisen skulle besparas 
arbete måste åklagarna i vissa fall nöja sig med en mer begränsad utredning. 
ett annat skäl för ändringen var att personer genom åtal och dom inte skulle 
bli stämplade som tillhörande en viss brottskategori. det kunde motverka 
rehabiliteringen av exempelvis narkotikamissbrukare.853 riksåklagaren gav 
vissa ytterligare anvisningar rörande narkotikabrott, som i stort återgav vad 
som hade anförts i propositionen och i utskottsbetänkandet.854 

angående uttrycket ”ur allmän synpunkt” upprepade riksåklagaren det som 
flera gånger hade anförts i förarbetena, hänsyn skulle tas ”såväl till brottets  
art och straffets syfte som till omständigheterna vid brottets begående; det 
borde även tas sociala hänsyn exempelvis till målsäganden”. riksåklagaren 
anförde att begreppet omfattade allmän laglydnad. Vidare tillade riksåklaga-
ren att vid tillämpningen skulle principen om allas likhet inför lagen beaktas. 

850 JuU 1971:11 s. 13.
851 Prop. 1962:10 C s. 198 f., se avsnitt 4.3.2 ovan.
852 rÅ:s cirkulär C 67.
853 rÅ:s cirkulär C 67 s. 1. Inom kriminologin hade den s.k. stämplingsteorin utvecklats i 
USa under 1950- och 1960-talet, andersson, r. och Nilsson (2009) s. 109. Om denna teori, 
se t.ex. Sarnecki (2009) s. 200 ff.
854 rÅ:s cirkulär C 67 s. 2. 
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avstegen fick inte ”kännas oriktiga eller orättvisa”. Samtidigt, menade riks-
åklagaren, fanns det inte två fall som var identiskt lika och angav att hän-
syn alltid måste tas till brottslingens person. Som exempel angav riksåklaga-
ren två personer som objektivt sett hade begått två likadana brott, där den 
ena var 40 år och den andra var 80 år kunde skillnaden i ålder leda till att 
40-åringen åtalades, medan 80-åringen fick åtalsunderlåtelse. riksåklagaren 
påpekade också att i många fall kunde strafföreläggande vara ”den smidigaste 
handläggningsformen”.855 

I cirkuläret uttalades att presumtionen vid prövning enligt rB var att åtal 
skulle ske, medan åtal normalt inte skulle ske vid de särskilda åtalsprövningar 
som fanns i strafflagstiftningen. Förutom uttalandena om narkotikabrott 
angav riksåklagaren, som exempel på brott där en bedömning av det enskilda 
fallet kunde leda till att åtal underläts, ringa fall av misshandel som hade 
provocerats av annan och ringa fall av förmögenhetsbrott. riksåklagaren 
underströk att det måste finnas särskilda omständigheter i det enskilda fallet. 
det fick inte bli så vanligt att åtal underläts för vissa kategorier av gärningar 
att allmänheten kunde räkna med att inte få någon påföljd första gången 
ett brott upptäcktes. Än mindre fick det innebära att hela brottstyper inte 
beivra des.856 

Uttalandena i cirkuläret visar på de svårigheter som fanns för riksåklagaren 
att ge åklagarna ytterligare vägledning för sina beslutsfattanden. lagstiftaren 
hade visserligen delegerat till åklagarväsendet att göra gallringen och förut-
satte att riksåklagaren genom kompletterande anvisningar skulle verka för en 
enhetlig tillämpning. Vissa sådana anvisningar gavs också, särskilt beträffande 
narkotikabrotten, men generellt ansågs det svårt att ge närmare preciseringar 
utan att det i praktiken skulle innebära en avkriminalisering.

Även senare tog särskilda cirkulär upp frågor angående narkotikabrotts-
ligheten, dels år 1972 och dels år 1980. där angavs bland annat vissa 
rekommen dationer om när åtal kunde underlåtas. I det första cirkuläret 
rekommenderades ett något utvidgat utrymme. Vid innehav av narkotika 
för eget bruk kunde åtalsunderlåtelse medges för en mängd upp till någon 
veckas förbrukning. I det senare cirkuläret rekommenderades en restriktivare 
hållning. Åtalsunderlåtelse skulle begränsas till innehav av så små mängder att 
det normalt inte kunde delas upp och säljas vidare. Åtalsunderlåtelse skulle 
inte längre ges om en missbrukare påträffades med innehav motsvarande en 
viss tids förbrukning. Bakgrunden var att det hade visat sig att ”langarna” vid 

855 rÅ:s cirkulär C 67 s. 2.
856 rÅ:s cirkulär C 67 s. 3.
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försäljningen inte hade med sig mer än vad som kunde uppfattas som en miss-
brukares behov för eget bruk. dessutom hade missbruk av cannabis spridit 
sig även till ”nya grupper”. enligt cirkuläret förekom missbruk i viss utsträck-
ning även ”bland socialt etablerade, vuxna personer” och för den gruppen 
kunde ett bötesstraff vara lämpligt från både individual- och allmänpreventiv 
synpunkt. Fortfarande underströks att hänsyn skulle tas till den misstänktes 
vårdbehov och till önskemålet att undvika att personer blev stämplade som 
narkotikabrottslingar.857

I slutet av 1960-talet hade även en annan utredning tillsatts, 1968 års 
brottmålsutredning, som fått i uppdrag att överväga förenklade förfaranden 
vid beivrande av lindrigare brott. Bakgrunden var de allt vanligare s.k. butiks-
snatterierna, men utredningsuppdraget omfattade även andra brott.858 I ett 
betänkande år 1971 föreslog utredningen att polisen skulle ges möjlighet att 
meddela rapporteftergift vid låga värden på det tillgripna och att det skulle 
införas en särskild åtalsprövningsregel för butikssnatterier.859 Utredningen 
påpekade att för många butikssnattare innebar själva avslöjandet av tillgreppet  
och samtalet därefter en allvarlig reaktion och varning.860 det lades dock 
aldrig någon proposition med förslag till en särskild åtalsprövningsregel.861 
däremot infördes en möjlighet för polisiära förundersökningsledare att med-
dela rapporteftergift för snatterier.862 dessutom ändrades åklagarnas behörig-
het, så att distriktsåklagarna fick generell behörighet att med stöd av rB:s 
åtalsregel för bötesfall besluta att inte åtala vid snatteri, bedrägligt beteende 
och undandräkt.863 med anledning av de nya reglerna utfärdade riksåklagaren 

857 rÅ:s cirkulär C 74 och rÅC I:94. 
858 SOU 1971:10 s. 9 ff. 
859 SOU 1971:10 s. 59 ff. och s. 132 ff. det föreslogs att fängelse skulle utgå ur straffskalan 
för mindre förmögenhetsbrott.
860 SOU 1971:10 s. 103. Utredningens förhoppning var att om polis och åklagare inte utred-
de och åtalade dessa brott, skulle butiksinnehavarna avstå från att anmäla dem. Vissa butiks-
innehavare var redan restriktiva med att anmäla och en enhetlig handlingslinje var önskvärd, 
a. bet. s. 17. 
861 SOU 1973:13 s. 16 f. 
862 14 § 3 st. polisinstruktionen (1965:686), ändrad genom SFS 1972:24, och Kungl. maj:ts 
cirkulär (1972:25) till polismyndigheterna om rapporteftergift för vissa snatteribrott. enligt 
cirkuläret, som trädde ikraft den 1 april 1972, kunde rapporteftergift meddelas upp till ett 
värde av omkring 20 kr, vilket motsvarar 119 kr i 2010 års penningvärde, beräknat utifrån 
prisbasbeloppet enligt 1:6 lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
863 33 § 3 st. och 40 § 3 st. åklagarinstruktionen (1964:739), ändrad genom SFS 1972:23. I 
övrigt var distriktsåklagarna endast behöriga att besluta vid de rena bötesbrotten, inte i de fall 
då fängelse ingick i straffskalan, se avsnitt 4.3.4 ovan. 
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ett särskilt cirkulär och uttalade att avsikten var att åtal för i synnerhet snatteri 
skulle underlåtas i större utsträckning än tidigare.864 

Både cirkulären med anvisningar rörande narkotikabrotten och cirkuläret 
avseende snatteri visar på den kriminalpolitiska betydelse åklagarväsendet 
hade fått.865 de är också exempel på det nära sambandet mellan utvecklingen 
av de straffrättsliga och de processrättsliga reglerna om åtal. I förarbeten där 
straffrättsliga lagändringar övervägdes, men inte genomfördes, gjordes ändå 
uttalanden om hur de generella åtalsreglerna i rB kunde användas beträffan-
de en specifik brottstyp. Sådana uttalanden kom också att få direkt betydelse 
för tillämpningen. Under den här perioden kom också fler regler om särskild 
åtalsprövning att införas i strafflagstiftningen.

4.4.2 Fler straffrättsliga åtalsprövningar 
det gjordes försök att minska ärendetillströmningen till de allmänna domsto-
larna även genom att förändra straffrätten. det övervägdes om användning av 
straffrätt kunde ersättas med avkriminalisering eller införande av administra-
tiva sanktioner.866 Inom det kriminaliserade området fortsatte utvecklingen att 
låta fler brott omfattas av allmänt åtal, men att införa särskild åtalsprövning 
som ett sätt att gallra bort ärenden. Ibland var avsikten att åtal normalt inte 
skulle väckas, ibland var avsikten att göra det möjligt att åtala mot målsägan-
dens vilja men att ändå kunna ta hänsyn till målsägandens inställning.

I flera fall infördes en särskild åtalsprövningsregel som ett alternativ till att 
brottet helt eller delvis avkriminaliserades, när lagstiftaren ansåg att beteen-
det fortfarande skulle vara kriminaliserat. exempelvis var det ett skäl till att 
bedrägligt beteende i vissa fall kom att omfattas av särskild åtalsprövning. I sitt 
andra betänkande behandlade brottmålsutredningen de s.k. snyltningsbrot-
ten. Utredningen utgick från att det var nödvändigt att begränsa straff rättens 
roll och föreslog att brottet skulle avkriminaliseras. Istället borde andra åtgär-
der vidtas för att förebygga sådana beteenden.867 I andra hand föreslog utred-

864 rÅ:s cirkulär C 70, år 1972. I cirkuläret angavs att åtal i många fall kunde underlåtas även 
vid värden överstigande 20 kr och vissa exempel på sådana situationer angavs.
865 I början av 1980-talet ökade antalet rapporterade narkotikabrott kraftigt. enligt krimino-
logen Jerzy Sarnecki berodde ökningen på åklagarnas ändrade åtalspraxis, men det tog en tid 
innan den orsaken blev känd. dessförinnan väckte ökningen stort massmedialt intresse och 
det talades om en ”narkotikaepidemi”, Sarnecki (2009) s. 117.
866 avkriminalisering diskuterades, se t.ex. löfmarck (1976) s. 327 ff. enligt lernestedt 
(2003) s. 57 ff., genomfördes det inte så många sådana reformer. Om sanktionsavgifterna i 
rättssystemet, se Zila (1992) s. 81 ff. 
867 SOU 1973:13 s. 10 f. och s. 72 ff. 
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ningen en begränsning av det kriminaliserade området till vissa former av 
snyltning.868 I propositionen föreslogs en begränsning av straffbestämmelsen i 
likhet med utredningens andrahandsförslag och att en regel om särskild åtals-
prövning enligt den mer restriktiva varianten skulle införas, dvs. den önskade 
begränsningen av antalet lagföringar skulle uppnås genom en kombination 
av straffrättsliga och processrättsliga lagändringar.869 

Vid utskottsbehandlingen ansåg utskottet att den lagföringsbegränsning 
som eftersträvades istället skulle uppnås genom att enbart införa en åtals-
prövningsregel. Utskottet ansåg att departementschefens förslag till åtals-
regel innebar en för stark åtalsbegränsning och förordade istället den mindre 
restriktiva åtalsprövningsregeln, dvs. att det inte skulle gälla något krav på 
särskilda skäl.870 Sammanfattningsvis blev resultatet att från att utredningen 
hade föreslagit en avkriminalisering infördes slutligen den mindre restriktiva 
åtalsprövningsregeln.

För vissa mut- och bestickningsbrott infördes särskild åtalsprövning istället  
för att göra vissa begränsningar av det kriminaliserade området.871 Särskild 
 åtalsprövning infördes också för brottet vårdslöshet mot borgenärer.872 den 
infördes då det fanns en önskan att begränsa lagföringen till de mest straff-
värda fallen, av både kriminalpolitiska och utredningsekonomiska skäl. det 
övervägdes om en avkriminalisering skulle ske, men en åtalsregel ansågs som 
den lämpligaste lösningen.873

För andra brott föreskrevs särskild åtalsprövning med argumentet att i syfte 
att skydda den enskildes integritet borde hänsyn tas till målsägandens egen 
inställning. det var skälet för åtalsprövning vid det nya brottet olovlig avlyss-
ning, om det inte förövats på allmän plats.874 Särskild åtalsprövning föreskrivs 

868 SOU 1973:13 s. 91 ff.
869 Prop. 1975/76:148 s. 3 f., 161 f. och s. 180 f. ett övervägande antal av de remissinstanser 
som hade yttrat sig i denna fråga hade avstyrkt eller varit kritiska mot förslaget om avkrimi-
nalisering, a. prop. s. 62 ff. 
870 JuU 1976/77:11 s. 10 f. Genom SFS 1976:1139 infördes åtalsregeln i 9:12 st. 2 BrB.
871 17:17 och 20:5 BrB införd genom SFS 1977:103. Bestämmelsen infördes i samband 
med att straffansvaret för bestickning och mutbrott i BrB utvidgades till att omfatta även 
den privata sektorn, då straffansvaret för offentliga och enskilda funktionärer samordnades, 
prop. 1975/76:176 s. 35 ff.
872 11:8 BrB enligt SFS 1976:56. 
873 Prop. 1975/76:82 s. 33 ff. och s. 80 ff.
874 4:9 a och 4:11 BrB samt prop. 1975:19 s. 87 f. Åtalsregeln omfattar också förberedelse 
till brottet. 
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också för brott mot tystnadsplikten.875 För dessa brott är särskild åtalspröv-
ning ett alternativ till angivelse från målsäganden.

Förolämpning kom att i vissa fall omfattas av allmänt åtal, där särskild 
åtalsprövning föreskrevs, beroende på vem brottet har riktat sig mot. År 1976 
blev det möjligt att väcka allmänt åtal för förolämpning mot någon i eller för 
hans eller hennes myndighetsutövning. För allmänt åtal uppställdes samma 
krav som vid övriga ärekränkningsbrott; målsäganden skulle ange brottet till 
åtal och åtal av särskilda skäl skulle anses påkallat ur allmän synpunkt.876 
Ändringen hörde samman med avskaffande av ämbetsansvaret, där brottet 
miss firmelse mot tjänsteman, som tidigare hade hört under allmänt åtal, upp-
hörde och sådana gärningar istället skulle bestraffas enbart som förolämpning. 
det ansågs då motiverat att brottet i sådana situationer skulle kunna åtalas 
av åklagare.877 

Inom specialstraffrätten hade särskild åtalsprövning börjat användas vid 
framför allt immaterialbrott. För flera av dessa brott hade en utveckling 
skett från målsägandebrott till angivelsebrott. Vid tillkomsten av patent lagen 
infördes krav på både angivelse och åtalsprövning, där åtalsprövningen var 
restriktiv, dvs. åtal skulle av särskilda skäl anses påkallat.878 en motsvarande 
åtalsregel infördes därefter även för andra immaterialbrott.879 Senare förekom 
även att särskild åtalsprövning infördes som ett alternativ till angivelse eller 
som ett självständigt krav för åtal.880

Även i sjömanslagen förekom särskild åtalsprövning som alternativ till 
angivelse. det infördes för brott mot skyldigheten att efterkomma förmans 
order eller föreskrift angående tjänsten.881 möjligheten att åtala utan angivelse 

875 20:5 st. 4 BrB. Åtalsregeln omfattar tystnadsplikt som gäller till förmån för enskild måls-
ägande. 
876 5:5 BrB enligt SFS 1975:667, där det dock angavs ”hans” myndighetsutövning. Formule-
ringen ”hans eller hennes” infördes genom SFS 1998:393. 
877 SOU 1972:1 s. 191 och s. 194 samt prop. 1975:78 s. 176. 
878 57 § och 62 § patentlagen (1967:837). Vid samma tillfälle infördes en mot svarande åtals-
regel i 37 § 2 st. varumärkeslagen (1960:644) genom SFS 1967:841. 
879 35 och 40 §§ mönsterskyddslagen (1970:485) samt 18 § firmalagen (1974:156), som 
finns kvar. Även 36 § växtförädlarrättslagen (1971:392), som ersatts av 9:1 växtförädlarrätts-
lagen (1997:306). 
880 59 § 1 st. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovs-
rättslagen), som nu  mera innehåller båda varianterna, och 9 § 3 st. lagen (1992:1685) om 
skydd för kretsmönster för halvledarprodukter. I samtliga dessa fall användes den mindre 
restriktiva varianten av åtalsprövning. 
881 70 och 72 §§ sjömanslagen (1973:282). angivelse kunde ges av redaren, befälhavaren 
eller målsäganden. Straffansvaret begränsades till order eller föreskrifter som har betydelse 
för fartygets, ombordvarandes eller lastens säkerhet. Bestämmelsen tillkom i samband med 
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infördes med motiveringen att brottet ansågs rikta sig även mot ett offentligt 
intresse.882 det är ytterligare ett exempel på införande av en möjlighet för det 
allmänna att åtala oavsett angivelse, men som huvudregel åtalas inte brottet 
om inte angivelse görs.

På en del områden infördes administrativa avgifter som alternativ till eller 
jämsides med straffrättsliga påföljder. Inom exempelvis skatteområdet infördes 
den administrativa avgiften skattetillägg bland annat i avsikt att undanta mer 
bagatellartade överträdelser från straffsystemet. Kriminaliseringen kvarstod 
dock för vissa förfaranden, där båda sanktionssystemen kunde vara tillämpliga. 
Istället för att föreskriva att antingen det ena eller det andra sanktions systemet 
skulle tillämpas infördes en särskild åtalsprövningsregel vid lind rigare skatte-
brott. För sådana brott fick åtal väckas endast om det var påkallat av särskilda 
skäl.883 avsikten var att vid lindrigare brott skulle åtal som regel inte väckas. 
det fanns dock situationer där brottet rörde sådan skatt eller avgift som inte 
omfattades av någon administrativ sanktionsform. Åtalsregeln var avsedd att 
möjliggöra åtal framför allt i sådana fall.884 För allvarligare skattebrott fanns 
ingen åtalsprövningsregel och där förutsattes att åtal väcktes om bevisningen 
var tillräcklig för det, oavsett om sanktionsavgift påfördes.885

Vid senare lagstiftningsreformer har det ibland uttryckligen föreskrivits 
att, då administrativa avgifter kan aktualiseras, ska brottet åtalas först efter 
särskild åtalsprövning.886 

Sammanfattningsvis fortsatte den rättsutveckling som påbörjats avseende 
brottsbalksbrotten även inom specialstraffrätten, där målsägandebrott lades 
under allmänt åtal och där brott som krävde angivelse kunde åtalas även om 
sådan inte gavs. Åklagarnas möjligheter att åtala utvidgades därmed. Samti-
digt infördes särskilda åtalsprövningar och det blev möjligt att ändå kunna 

en reform där avsikten var att ombordanställdas arbetsrättsliga ställning skulle jämställas 
mer med vad som gällde inom den övriga arbetsmarknaden, bl.a. avskaffades disciplinstraff-
systemet, SOU 1971:6 s. 35 och s. 164 f., och gäller fortfarande. 
882 SOU 1971:6 s. 166.
883 13 § skattebrottslagen (1971:69). 
884 Prop. 1971:10 s. 240 f. och s. 262. andra situationer kunde också tänkas, såsom att sank-
tionsavgiften påfördes någon annan, t.ex. en juridisk person, än den som var straffrättsligt 
ansvarig.
885 en annan fråga som har diskuterats, utretts och prövats under flera år är om de dubbla 
sanktionssystemen är förenliga med art. 4 protokoll nr 7 till eKmr, se t.ex. träskman (2004-
05) s. 862 ff. och munck (2010) s. 747 ff. Senast prövades frågan av Hd i NJa 2010 s. 168 
I–II, vilket kommenteras av Bylander (2010-11) s. 111 ff. 
886 31 § smugglingslagen (2000:1225) och 29:11 st. 4 miljöbalken.
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gallra bort ärenden från domstolarna eller att kunna ta hänsyn till målsägan-
dens inställning till att brottet prövades i ett offentligt förfarande. Särskild 
åtalsprövning infördes också för brott där avsikten var att åtal vanligen inte 
skulle väckas. 

4.4.3 Åtalsrättskommitténs förslag
År 1977 kom Åtalsrättskommitténs betänkande där kommittén föreslog 
att möjligheten att underlåta åtal skulle utökas och att i flera fall skulle en 
för undersökning inte alls behöva genomföras.887 Utifrån direktiven hade 
 kommittén utgått från tre huvudområden för sitt reformarbete: det första 
var kriminalpolitiskt och avsåg fall där det förekom olika vård- och behand-
lingsformer utanför kriminalvårdens ram. Kommittén skulle undersöka om 
lagföring kunde undvikas i större omfattning än vad som redan var möj-
ligt. Särskilt nämndes unga lagöverträdare, personer som hade begått brott 
under inflytande av alkohol- eller narkotikamissbruk samt psykiskt sjuka 
”och  därmed likställda”. Hit hörde också fall där brottet kunde antas vara 
en engångsföreteelse och prognosen för lagöverträdaren var god. det andra 
var såväl kriminalpolitiskt som processekonomiskt och avsåg om åtal kunde 
underlåtas i större utsträckning än vad som redan var möjligt vid lindrigare 
brott och vid flerbrottslighet. det tredje var främst processekonomiskt och 
innebar ett önskemål att begränsa utredningsarbetet redan på förundersök-
ningsstadiet.

Även i detta lagstiftningsärende övervägdes vilken grundprincip åtalsreg-
lerna skulle bygga på. Kommittén övervägde om det var möjligt att uppnå 
önskvärda reformer med ett bibehållande av principen om absolut åtalsplikt. 
angående den frågan menade kommittén att det i praktiken inte blev någon 
större skillnad om en absolut åtalsplikt förenades med vittgående undan-
tag eller om en relativ åtalsplikt förenades med bestämda rekvisit för eller 
mot åtal. en grundläggande skillnad fanns dock, eftersom det vid absolut 
åtalsplikt gällde en presumtion för åtal, medan det vid relativ åtalsplikt inte 
fanns någon presumtion vare sig för eller mot åtal. Vid ett system med relativ 
åtalsplikt hade åklagaren därför en större frihet vid sin prövning. Kommittén 
undersökte om de mål som angetts i direktiven kunde realiseras genom att 
utvidga undantagen från den absoluta åtalsplikten utan att överge den som 
grundprincip och fann att det var lagtekniskt möjligt.888 

887 SOU 1976:47 s. 34 ff. För resten av stycket, se a. bet. s. 89. 
888 SOU 1976:47 s. 91 ff.
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Kommittén kom fram till att fördelarna med en relativ åtalsplikt huvud-
sakligen var att vid misstänkta brott som låg ovanför området för bagatell-
brottsligheten kunde utredningsbesparingar göras eftersom skuldfrågan inte 
behövde vara klarlagd och att i en del fall kunde resocialiseringsåtgärder 
genomföras snabbare. När det gällde den absoluta åtalsplikten anfördes att ett 
”genomgående och framträdande tema” i flera lagstiftningsärenden hade varit 
farhågor att principen om allas likhet inför lagen inte skulle kunna upprätt-
hållas. Kommittén ansåg att den principen bäst tillgodosågs om presumtionen 
för åtal behölls. därför skulle huvudregeln även fortsättningsvis vara en abso-
lut åtalsplikt. Kommittén anförde att då fick åklagarna söka efter och värdera 
de omständigheter som kunde bryta presumtionen och förutsättningarna 
för en likformig rättstillämpning skulle därmed bli bättre. Kommittén hade 
också beaktat den principiella synpunkten att rättegångsförfarandet borde 
vara grundformen för det processuella förfarandet och ansåg att i konsekvens 
med det borde utgångspunkten vara en plikt att åtala.889 

Kommittén föreslog att det skulle vara möjligt att underlåta åtal i fem olika 
fall:890 det första avsåg bötesbrottslighet, där åtal skulle kunna underlåtas i 
större utsträckning än tidigare. det andra fallet avsåg vissa konkurrens- och 
återfallssituationer och även där skulle utrymmet att underlåta åtal utökas. 
enligt det tredje fallet, de s.k. resocialiseringsfallen, skulle åtal kunna under-
låtas om vård-, stöd- eller hjälpåtgärder kom till stånd utan lagföring och 
denna åtgärd förväntades främja den misstänktes anpassning i samhället. det 
avsåg personer med alkohol- och narkotikamissbruk eller som var psykiskt 
avvikande, men även personer som fick andra stödåtgärder, exempelvis hjälp 
med arbete eller omskolning. Även unga lagöverträdare kunde vara aktuella, 
men för dem föreslogs särskilda, kompletterande, regler. enligt det fjärde  fallet 
skulle åtal kunna underlåtas istället för att villkorlig dom dömdes ut. det 
femte fallet omfattade situationer där det vidtogs andra åtgärder mot den miss-
tänkte och dessa var så ingripande att lagföring inte var påkallad, exempelvis 
att brottet hade begåtts i en anställning och lett till disciplinpåföljd samt fall 
där en utlänning hade blivit utvisad. Som gemensam grundförutsättning för 
samtliga fem kategorier av fall skulle gälla att åtalsunderlåtelse fick meddelas 
endast om hinder inte mötte med hänsyn till viktigt allmänt eller viktigt 
enskilt intresse. 

889 SOU 1976:47 s. 133 f.
890 SOU 1976:47 s. 23 ff. de olika fallen skulle regleras i fem olika punkter i 20:7 rB, a. bet. 
s. 34 f. 
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Förutom dessa fem fall skulle den särskilda regeln enligt vilken riksåklaga-
ren kunde besluta att underlåta åtal finnas kvar, men med vidgade möjligheter. 
Kommittén föreslog dessutom att en lagregel skulle införas som uttryckligen 
medgav åklagaren rätt att lägga ned ett åtal, om det efter ett väckt åtal kom 
fram sådana omständigheter att ett beslut om åtalsunderlåtelse hade kunnat 
meddelas.891 

När det gällde frågan om förundersökningsplikt konstaterade kommittén 
att om resurser skulle sparas även inom polisväsendet behövdes ökade möjlig-
heter att avstå från att genomföra en förundersökning. Kommittén föreslog 
att förundersökning inte skulle behöva genomföras i tre fall. det första fallet 
rörde bötesbrott, där en relativ förundersökningsplikt skulle införas för brott 
understigande en viss straffnivå. det andra fallet avsåg situationer där det 
förelåg disproportion mellan utredningskostnader och sakens betydelse.892 
det tredje fallet avsåg fall där det kunde förutses att brottet, om förundersök-
ning fullföljdes, inte skulle komma att lagföras på grund av bestämmelser om 
åtalsunderlåtelse eller särskild åtalsprövning.893 

Kommittén behandlade också målsägandens ställning i processen. Kom-
mittén menade att av målsägandens reaktionsmöjligheter var möjligheten att 
kunna föra talan om enskilt anspråk den viktigaste. I de fall då åtalsunderlåtelse 
eller en begränsning av förundersökningen kom i fråga var målsägandeintresset 
en faktor att väga mot andra förhållanden. Kommittén föreslog att målsägan-
den istället skulle kompenseras genom ökad möjlighet till rättshjälp. Vissa 
uppgifter som målsäganden kunde ha nytta av i en skadeståndprocess skulle 
också antecknas under förundersökningen. angående målsägandens subsi-
diära åtalsrätt ansåg kommittén att den skulle avskaffas. Kommittén anförde 
att skälen för den var dels en upprättelsefunktion, dels en kontrollfunktion. 
När det gällde upprättelsefunktionen ansåg kommittén att de önske mål som 
målsäganden kunde ha om att den brottslige skulle straffas, inte längre ansågs 

891 SOU 1976:47 s. 25 f. enligt kommittén var rättsläget inte helt klart i fråga om åklagaren 
kunde lägga ned ett åtal med stöd av 20:7 rB efter att åtal hade väckts, även om det fanns ett 
rättsfall och uttalanden i doktrinen som talade för att det var möjligt, a. bet. s. 231 och s. 235. 
Se NJa 1948 s. 706, elwing (1960) s. 389 och s. 404 samt ekelöf V (1969) s. 117.
892 Vid studiebesök som kommittén hade gjort inom polis- och åklagarväsendet hade från 
flera håll framförts behov av att inte behöva utreda brott i sådana fall, t.ex. vissa fall av mark-
intrång, olovligt fiske och olovlig jakt när det fanns oklarheter om ägogränserna. I sådana fall 
kunde utredningen bli mycket tidskrävande och komplicerad och ett eventuellt brott leda till 
ringa eller ett måttligt bötesstraff, SOU 1976:47 s. 283 f. och s. 292.
893 angående detta stycke se SOU 1976:47 s. 28 f.
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förtjäna samhällets stöd när andra skäl talade mot åtal. Kontrollfunktionen 
kunde tillgodoses på annat sätt, främst genom begäran om överprövning av 
åklagarens beslut.894 

4.4.4 Begränsad förundersökningsplikt
I den proposition som följde efter kommitténs förslag upptogs inget förslag 
om en utvidgad möjlighet att underlåta åtal.895 remissinstanserna hade överlag 
varit negativa till detta, särskilt mot de tre sista fallen i kommitténs förslag. 
Bland annat anfördes att förslaget innebar en ändrad rollfördelning mellan 
domstol och åklagare och att det innebar risker från rättssäkerhetssynpunkt. 
det hade också ifrågasatts om principen om allas likhet inför lagen kunde 
upprätthållas med förslaget. Flera remissinstanser menade att kommittén 
underskattade domstolsförfarandet som kriminalpolitiskt medel.896 Vidare 
ansågs att målsägandens ställning skulle försämras på ett sätt som inte var 
acceptabelt. Vissa menade att förslaget totalt sett inte skulle innebära någon 
besparing för rättsväsendet, då de befarade en ökad arbetsbelastning för åkla-
garna.897

I propositionen anfördes att flera reformer hade genomförts för att uppnå 
en mer rationell användning av rättsväsendets resurser.898 Vidare anfördes att 
olika typer av allvarlig brottslighet hade ökat, exempelvis grova narkotikabrott 

894 SOU 1976:47 s. 30 f. målsäganden skulle fortfarande ha kvar rätten att biträda och över-
ta åtalet samt att överklaga till högre rätt. Kommitténs förslag diskuterades av Heuman, l. 
(1977) s. 241 ff., som föreslog att hela målsägandebegreppet skulle ses över. 
895 Prop. 1981/82:41 s. 2. För resten av stycket, se a. prop. s. 11 och s. 71 ff.
896 Kommittén hade anfört att eventuella positiva kriminalpolitiska effekter av domstolsför-
farandet var av sekundär betydelse. Kommitténs uppfattning var att behovet av ett domstols-
förfarande i första hand skulle bedömas utifrån rättssäkerhetssynpunkter, dvs. garantier för ett 
materiellt riktigt avgörande, SOU 1976:47 s. 110. 
897 Flera remissinstanser inom åklagar- och polisväsendet var kritiska och menade att för-
slaget gick för långt; grundregeln måste vara att brott skulle beivras av hänsyn till allmän-
preventionen. en remissinstans angav som exempel att efter att reglerna för rapporteftergift 
vid snatterier blivit offentliggjorda hade misstänkta protesterat mot strafförelägganden och 
stämningar med invändningen att de hade rätt till rapporteftergift och att det var ”straffritt att 
stjäla för mindre än 20 kr”, a. prop. s. 83. rPS framhöll också ”den allvarliga konsekvensen 
för polispersonalens motivation för sitt arbete” som kunde bli följden av ökade åtalsunder-
låtelser och förundersökningsbegränsningar, a. prop. s. 96. liknande synpunkter hade Polis-
styrelsen i Stockholms polisdistrikt, a. prop. s. 113.
898 Prop. 1981/82:41 s. 12. Här angavs dels avkriminalisering, t.ex. av fylleri, dels att straffet 
hade ersatts av andra sanktionsformer, t.ex. avseende parkeringsförseelser. men även straffpro-
cessuella reformer nämndes; området för åklagarnas möjlighet att utfärda strafföreläggande 
och besluta om åtalsunderlåtelse hade utvidgats och enskilda polismän hade fått ökade befo-
genheter genom föreläggande av ordningsbot och rapporteftergift.
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och ekonomisk brottslighet. departementschefen menade att utrymmet för 
ökade resurser var mycket begränsat i det rådande statsfinansiella läget. därför 
var det viktigt att arbetet med att effektivisera rättsväsendet fortsatte, men 
en avvägning måste göras mellan processekonomiska och andra intressen,  
exempelvis kriminalpolitiska. departementschefen anförde att förslaget om 
åtalsunderlåtelse skulle innebära att lagföringen899 i fler fall flyttades från 
domstolarna till åklagarna. det var inte bra från kriminalpolitiska utgångs-
punkter, framför allt av hänsyn till allmän laglydnad. departementschefen 
menade att kommitténs förslag innebar klara risker från allmänpreventiv syn-
punkt. dessutom missades de positiva verkningar från individualpreventiv 
synpunkt som en lagföring inför domstol kunde ha. Vidare anfördes att de 
rättssäkerhetsgarantier som fanns vid domstolsförfarandet måste beaktas, där 
också förfarandet var offentligt och lekmän medverkade. Även målsägandens 
intresse av att få sin ersättningstalan utförd i brottmålet skulle beaktas.900 

Sammanfattningsvis ansåg departementschefen att kommitténs förslag till 
nya grunder för att underlåta åtal inte borde genomföras. däremot under-
ströks vikten av att de möjligheter som redan fanns utnyttjades fullt ut av 
åklagarna, särskilt åtalsunderlåtelse vid flerbrottslighet. en del språkliga för-
ändringar föreslogs, bland annat att beteckningen ”åtalsunderlåtelse” infördes 
i lagtexten. dessutom föreslogs en uttrycklig bestämmelse om att beslut om 
åtalsunderlåtelse skulle kunna meddelas även efter att åtal hade väckts.901 

När det däremot gällde frågan om s.k. förundersökningsbegränsning ansåg 
departementschefen att sådana regler borde införas. Budgetläget var sådant 
att alla möjligheter att effektivisera polisens och åklagarnas utredningsarbete 
skulle tas tillvara. det var angeläget att polisens resurser sattes in för att be -
kämpa den allvarliga brottsligheten.902 I propositionen upptogs kommitténs 
förslag att förundersökning inte skulle behöva genomföras i de fall då åtal inte 
förväntades ske på grund av åtalsunderlåtelse eller särskild åtalsprövning, med 
den skillnaden att utgångspunkten var att 20:7 rB behölls oförändrad och att 
bestämmelsen inte skulle gälla vid åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare 
enligt lUl.903 dessutom upptogs förslaget att förundersökning skulle kunna 

899 I propositionen omfattar ”lagföring” även åklagarnas beslut att underlåta åtal. Både 
 strafföreläggande och åtalsunderlåtelse betraktades som lagföring som ”ankommer på åkla-
garna”, prop. 1981/82:41 s. 12, till skillnad mot den lagföring som skedde inför domstol, då 
åtal väcktes. 
900 Prop. 1981/82:41 s. 12 f.
901 Prop. 1981/82:41 s. 13 f. och s. 32.
902 Prop. 1981/82:41 s. 18.
903 Prop. 1981/82:41 s. 20 ff.
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läggas ned då det rådde disproportion mellan utredningskostnaderna och 
sakens betydelse.904

Kommitténs förslag om en relativ förundersökningsplikt för alla lindriga 
bötesbrott upptogs inte i propositionen. departementschefen ansåg att det 
från kriminalpolitiska synpunkter var viktigt att även mindre lagöverträdel-
ser kunde beivras. det behov som fanns av att begränsa förundersökningar 
vid lindriga brott skulle istället kunna tillgodoses genom förundersöknings-
begränsning kopplad till fall där åtalsunderlåtelse var att förvänta för bötes-
brottet.905 

departementschefen menade att möjligheten att lägga ned förundersök-
ningar inte skulle vara oinskränkt, även om det skulle gälla en presumtion 
för nedläggning. I vissa fall borde utredningen fullföljas trots att en åtals-
underlåtelse var att vänta. Vid tillämpningen skulle hänsyn tas till bland annat 
brottets art och omständigheterna vid brottets begående. Även hänsynen till 
allmän laglydnad kunde motivera att förundersökningen fullföljdes. Själv-
klart skulle principen om allas likhet inför lagen beaktas. Utredningen kunde 
också behöva fullföljas om särskild rättsverkan var knuten till beslutet om 
åtalsunderlåtelse.906 

departementschefen angav att i lagtexten borde de skäl som kunde tala 
för ett fullföljande av förundersökningen uttryckas så att en förundersökning 
fick läggas ned om den inte krävdes ”ur allmän synpunkt”. det uttrycket 
hindrade inte att hänsyn kunde tas även till individualpreventiva skäl; att 
den misstänkte fick underkasta sig en förundersökning med åtföljande beslut 
om åtalsunderlåtelse. I fall där det var fråga om återfall i brott kunde både 
allmänpreventiva och individualpreventiva skäl tala för att förundersökningen 
fullföljdes. I motsats till vad som ansågs gälla vid åtalsunderlåtelse, skulle 
en förundersökning kunna läggas ned oavsett om den misstänktes skuld var 
klarlagd. Om den misstänkte begärde att den fullföljdes borde detta normalt 
bifallas, men det var inget hinder mot att den lades ned. I de fall där förut-
sättningarna för en nedläggning fanns redan från början skulle en förunder-
sökning inte heller behöva inledas.907 

rörande målsägandeaspekter uttalade departementschefen att det inte 
skulle föreligga någon skyldighet att inhämta och anteckna uppgifter som 
kunde ha betydelse för eventuella skadeståndsfrågor. I så fall fanns det risk 

904 Prop. 1981/82:41 s. 19 f.
905 Prop. 1981/82:41 s. 19.
906 Prop. 1981/82:41 s. 22 f. 
907 Prop. 1981/82:41 s. 23. departementschefen uttalade också att det inte var något krav för 
nedläggning av en förundersökning att misstankarna riktades mot en viss person.
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för att de rationaliseringsvinster som eftersträvades inte uppnåddes. dessutom 
skulle uppgifterna för det mesta ha liten praktisk betydelse för målsäganden. 
målsägandens intresse kunde beaktas tillräckligt vid bedömningen av om 
förundersökning var påkallad ur allmän synpunkt eller inte. målsägandens 
subsidiära åtalsrätt skulle finnas kvar. Även om det i praktiken var ovanligt 
med enskilda åtal, hade det ändå en kontrollfunktion som var av betydelse.908 
I specialmotiveringen uttalade departementschefen att målsägandens intresse 
av att få material till en skadeståndstalan eller hans eller hennes ”av den sub-
sidiära åtalsrätten betingade intresse att få fram ett beslut i åtalsfrågan” kunde 
vara skäl att fullfölja förundersökningen.909

I specialmotiveringen uttalade departementschefen att möjligheten att 
lägga ned förundersökningar i disproportionsfall inte fick utnyttjas slentrian-
mässigt. Varje särskilt fall måste prövas noga. ett skäl mot nedläggning kunde 
vara att det ur allmän synpunkt var angeläget att genom ett domstolsavgö-
rande undanröja ett osäkert rättsläge. I vissa fall kunde även hänsynen till 
målsäganden tala mot att förundersökningen lades ned. I sådana fall var det 
av betydelse om det brottsliga förfarandet kunde tänkas fortsätta, hur besvä-
rande det i så fall var för målsäganden och vilka möjligheter målsäganden 
hade att själv bekosta en utredning i saken. I disproportionsfall fick en för-
undersökning läggas ned endast om brottet inte skulle leda till svårare påföljd 
än böter. med det avsågs även fall där domstol skulle ha kunnat meddela 
påföljds eftergift.910 

När det gällde beslutsbehörigheten ansåg departementschefen att beslut att 
lägga ned en förundersökning i dessa fall var ”av sådan beskaffenhet” att de 
alltid borde meddelas av åklagare. I disproportionsfallen skulle beslut fattas 
av statsåklagare. I övriga fall skulle beslut fattas av den åklagare som skulle ha 
varit behörig att fatta beslut att inte åtala.911 Om polis- eller tullmyndighet var 
förundersökningsledare, skulle frågan hänskjutas till åklagare för avgörande. 

908 Prop. 1981/82:41 s. 14 och s. 24.
909 Prop. 1981/82:41 s. 35. det sista uttalandet i propositionen är värt en särskild kommen-
tar: Innebörden av det är att enda skälet till att slutföra en utredning är att kunna fatta ett 
negativt åtalsbeslut. en bättre lösning är väl att tolka ett beslut om nedläggande av förunder-
sökning som att åtal inte ska väckas, genom analog tillämpning. Frågan är också hur det ställer 
sig till principen om likhet inför lagen om i två likvärdiga fall det enda skälet till att i det ena 
fallet utreda med förhör, delgivande av misstanke m.m. är att få fram ett beslut i åtalsfrågan. 
I denna fråga jfr NKrB 20:37 f. och ekelöf m.fl. V (2011) s. 151 f.
910 Prop. 1981/82:41 s. 34.
911 Prop. 1981/82:41 s. 25. I Stockholms, Göteborgs och malmös åklagardistrikt skulle även 
chefsåklagarna vara behöriga. dessa åklagarmyndigheter stod utanför länsåklagarmyndig-
heterna, se avsnitt 3.2.6.
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departementschefen förutsatte att de kontakter som behövdes i frågan skulle 
ske snabbt och formlöst.912 

År 1982 infördes möjligheten till förundersökningsbegränsning. Sådana 
beslut fick endast fattas av åklagare.913 Vissa språkliga ändringar gjordes av rB:s 
regel om åtalsunderlåtelse, där ordet ”åtalsunderlåtelse” lades till. Vidare blev 
det möjligt att besluta om åtalsunderlåtelse även efter att åtal hade väckts, men 
inte om den tilltalade motsatte sig det eller om dom redan hade fallit.914

detta lagstiftningsärende illustrerar tydligt grundproblemet. Å ena sidan 
hade ärendemängden blivit för stor och resurserna till rättsväsendet ansågs 
inte kunna öka i motsvarande grad. den utökning av möjligheten att avstå 
från åtal som hade genomförts i början av 1970-talet hade huvudsakligen 
motiverats med det ökade antalet trafikbrott och annan lindrigare brottslig-
het, framför allt förmögenhetsbrotten. den här gången var motiveringen att 
de allvarligare brotten hade ökat, där särskilt narkotikabrott och ekonomisk 
brottslighet lyftes fram. det fanns ett behov av att prioritera bland de ärenden 
som kom till rättsväsendets kännedom. Frågan var hur och av vem priorite-
ringarna skulle göras. 

Å andra sidan visade det sig svårt att lagstiftningsvägen genomföra priori-
teringarna. det var svårt att genomföra avkriminaliseringar i någon egentlig 
omfattning. det stötte också på motstånd att ge åklagarna ökade befogen-
heter att avstå från åtal, inte minst bland företrädare för rättsväsendet. Både 
principen om likhet inför lagen och kriminalpolitiska skäl lyftes fram som 
hinder mot att åklagarna fick ökade befogenheter. de kriminalpolitiska skälen 
omfattade dels allmänpreventiva skäl, innebärande att upptäckta brott också 
skulle beivras, dels individualpreventiva skäl, som omfattade den inverkan 
själva rättegången kunde ha på den misstänkte. men även andra skäl lyftes 
fram, som målsägandens intresse av att kunna föra en skadeståndstalan.

den nyhet som ändå genomfördes var att utöka möjligheten att avstå från 
att utreda brottet. redan tidigare hade i praktiken en begränsning av förunder-
sökningsplikten införts för brott som omfattades av särskild åtalsprövning. Nu 
blev det möjligt att avstå från utredning också i de fall då en åtalsunder låtelse 
var att förvänta. reglernas konstruktion innebar att i praktiken ökade möjlig-
heterna att gallra bort ärenden, eftersom det inte krävdes ett erkännan de eller 
att skuldfrågan på annat sätt var klarlagd för att besluta om förundersöknings-
begränsning. det var därmed fler fall som kunde omfattas. 

912 Prop. 1981/82:41 s. 35. 
913 23:4 a rB enligt SFS 1982:184.
914 20:7 och 20:7 a rB enligt SFS 1981:1285. 
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regleringen av beslutsbehörigheten innebar att det var åklagaren som skulle  
fatta beslut även i de fall då förundersökningen leddes av polisen. Genom 
sina åtalsprövningar hade åklagarna redan tidigare haft funktionen att gallra 
vilka ärenden som inte fördes vidare till domstolsprövning. Nu fick åklagarna 
även en uttalad funktion att gallra vilka ärenden som över huvud taget inte 
utreddes.  en förutsättning för att åklagarna skulle kunna utöva den funktio-
nen i ärenden där polisen var förundersökningsledare, var dock att polisen 
aktualiserade ärendet hos en åklagare. 

4.4.5 Utvidgad möjlighet till åtalsunderlåtelse
två år senare, år 1984, kom Åtalsrättskommitténs förslag upp igen. I en ny 
proposition föreslogs att möjligheterna att underlåta åtal skulle utvidgas, dock 
inte i lika stor omfattning som Åtalsrättskommittén hade föreslagit.915 det 
ledde till lagstiftning och rB:s generella bestämmelser om åtalsunderlåtelse 
och förundersökningsbegränsning fick sin nuvarande lydelse.916

lagändringen innebar att ett gemensamt grundrekvisit infördes för samt-
liga fall av åtalsunderlåtelse enligt rB, utom de extraordinära fallen.917 Vidare 
ändrades rekvisiten för att underlåta åtal vid bötesfall och vid flerbrottslighet. 
det blev också möjligt att besluta om åtalsunderlåtelse om det kunde antas 
att påföljden skulle bli villkorlig dom. möjligheten att besluta om åtalsunder-
låtelse i extraordinära fall fanns kvar och för dessa fall flyttades beslutsbehörig-
heten från riksåklagaren till statsåklagarna. det nya grundrekvisitet infördes 
också som en förutsättning för beslut om förundersökningsbegränsning på 
grund av åtalsunderlåtelse eller särskild åtalsprövning, istället för det tidigare 
använda ”ur allmän synpunkt”.

efter lagändringen anges numera i 20:7 st. 1 rB fyra typfall, där åtalsunder-
låtelse kan användas. För samtliga anges som gemensamt grundrekvisit att 
åtalsunderlåtelse får beslutas under förutsättning att något väsentligt allmänt 
eller enskilt intresse ej åsidosätts.918 det första typfallet anger att det kan 
antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter (bötesfall). det 
andra typfallet anger att det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom 

915 Prop. 1984/85:3. 
916 20:7 och 23:4 a rB. 
917 de s.k. extraordinära fallen avsåg prövning av om åtal skulle underlåtas enligt den särskilt 
restriktiva regeln, som omfattade alla brott och där rÅ var exklusivt behörig, se avsnitt 4.3.4 
ovan.
918 Grundrekvisitet behandlas i t.ex. NKrB s. 20:19 ff. Se även löfmarck m.fl. (1986) s. 26, 
s. 74 ff., s. 104 ff och s. 140 f.
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och att det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse (villkorlig dom-fall). det 
tredje typfallet anger att den misstänkte begått annat brott och att det utöver 
påföljden för det brottet inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande 
brottet (flerbrottsfall). det fjärde typfallet rör psykiskt sjuka eller psykiskt 
funktionshindrade personer.919 I paragrafens andra stycke regleras möjlighe-
ten till åtalsunderlåtelse i s.k. extraordinära fall. 

I propositionen angavs som allmän motivering till reformen att den all-
varligare brottsligheten under senare år hade ökat på ett oroväckande sätt 
och att bekämpningen av den ställde allt större krav på rättsväsendet. Särskilt 
ekonomisk brottslighet och narkotikabrottslighet hade ökat, men även grova 
våldsbrott. Vidare anfördes att det statsfinansiella läget var sådant att rätts-
väsendets resurser endast kunde öka i begränsad utsträckning. Istället krävdes 
omprioriteringar så att resurserna kunde koncentreras på den brottslighet som 
det var mest angeläget att bekämpa.920 

departementschefen ansåg att den absoluta åtalsplikten skulle vara kvar. 
Han angav att den innebar en presumtion för åtal och att den skulle upp-
rätthållas, inte minst med hänsyn till principen om allas likhet inför lagen. 
Han menade att en ökad lämplighetsprövning av processekonomiska skäl 
eller, i vissa fall, av hänsyn till den enskilde inte innebar att principen som 
sådan övergavs.921 enligt departementschefen hade de processekonomiska 
för delarna underskattats i det tidigare lagstiftningsärendet. Han lyfte fram 
att en utökad åtalsunderlåtelse innebar en arbetslättnad för domstolarna och 
i viss mån för åklagarna, men den största arbetsbesparingen uppkom genom 
reglernas koppling till förundersökningsbegränsning, som innebar att både 
polisen och åklagarna befriades från arbetet med förundersökningen.922 

angående det nya grundrekvisitet hade departementschefen föreslagit att 
ordalydelsen skulle vara ”viktigt allmänt eller enskilt intresse” och att det inte 
skulle omfatta villkorlig dom-fallen.923 det ändrades till ”väsentligt allmänt 
eller enskilt intresse” efter påpekande från lagrådet som menade att uttrycket 

919 Se avsnitt 4.5.2.3 nedan.
920 Prop. 1984/85:3 s. 14. dessutom hade riksåklagaren tillsatt en arbetsgrupp, åklagarutred-
ningen, som utrett möjligheterna till större flexibilitet inom åklagarväsendet. Åklagarutred-
ningen hade föreslagit organisationsförändringar och förändrade beslutsbehörigheter vid 
beslut om åtalsunderlåtelse, a. prop. s. 8 f. angående organisationsförändringen, se avsnitt 
3.2.7 ovan. 
921 Prop. 1984/85:3 s. 17.
922 Prop. 1984/85:3 s. 19 f.
923 Prop. 1984/85:3 s. 101.
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”viktigt” ställde så höga krav på skälen mot åtalsunderlåtelse att det endast i 
undantagsfall kunde bli fråga om åtal. lagrådet menade att en sådan inne-
börd knappast var avsedd. dessutom föreslog lagrådet att grundrekvisitet även 
skulle omfatta villkorlig dom-fallen och påpekade att det inte hade angetts 
något skäl till varför de fallen inte skulle omfattas. lagrådets förslag godtogs 
av departementschefen.924 

departementschefen anförde att avsikten med det nya grundrekvisitet 
var att öka utrymmet för åtalsunderlåtelse. Vidare poängterade han att åtals-
underlåtelse inte fick medföra att likartade fall bedömdes olika. departe-
mentschefen angav också vissa omständigheter som kunde vara skäl för åtal. 
dessa var intresset av att upprätthålla tilltron till rättsväsendets objektivitet, 
att den misstänkte tidigare hade begått brott, att det var fråga om förverkande 
av egendom som inte var av obetydligt värde, att domstolen borde avgöra 
rättsfrågan eller allmänpreventiva synpunkter, som också kunde tala för åtal 
vid mycket lindriga brott. det kunde vara nödvändigt att särskilt markera att 
en viss brottstyp inte var acceptabel i samhället, exempelvis om en viss brotts-
lighet förekom i stor omfattning. Han anförde också att brottets svårhet och 
omständigheterna kring det var av stor betydelse för bedömningen.925 

När det gällde målsägandeintressen uttalade departementschefen att måls-
äganden kunde ha intresse av att åtal väcktes för att få hjälp med skadestånds-
talan. det var också ett allmänt intresse att de som drabbades av brott kunde 
få ersättning för lidna skador. departementschefen menade dock att i fortsätt-
ningen skulle endast väsentliga målsägandeintressen beaktas. Han angav också 
vissa omständigheter som skulle beaktas, såsom skadans storlek, parternas 
ekonomiska förhållanden, om skadan täcktes av en försäkring, om betalning 
eller betalningsutfästelse hade gjorts av den misstänkte eller om den misstänk-
te hade gottgjort målsäganden den skada denne lidit. Vidare anförde han att 
hänsyn borde tas till sannolikheten för att ett utdömt skadestånd kunde verk-
ställas, men vid grova brott kunde det vara viktigt att även den ekonomiska 
konsekvensen inskärptes hos lagöverträdaren. departements chefen anförde 
att om försäkringen eller rätten till statlig brottsskadeersättning krävde att 
målsäganden först hade fått skadestånd utdömt, kunde det vara ett väsentligt 
intresse för målsäganden att få skadeståndet prövat i domstol.926 

departementschefen uttalade också att förutom målsägandens ekonomiska 
intresse kunde målsäganden vid en del brott som hade inneburit en grov 

924 Prop. 1984/85:3 s. 64 f. och s. 68.
925 Prop. 1984/85:3 s. 22.
926 Prop. 1984/85:3 s. 22 f.
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kränkning, exempelvis vid våldtäkt och andra sexualbrott, liksom vid olika 
former av kvinnomisshandel, ha ett självständigt intresse av att gärningsman-
nen fälldes till ansvar. Vid sådana brott var dock normalt frågan om åtals-
underlåtelse över huvud taget inte aktuell.927 

Vidare anförde departementschefen att vid förundersökningsbegränsning 
innebar det nya rekvisitet att det fick prövas hur stort målsägandens intresse 
var av att förundersökningen slutfördes. Här hänvisades till det som hade 
anförts i tidigare förarbeten, där det angetts att målsäganden kunde ha intresse 
av att få material till en skadeståndstalan och att få ett beslut i åtalsfrågan.928

angående åtalsunderlåtelse vid bötesfall gjorde departementschefen vissa 
uttalanden om regelns tillämpning vid olika brottstyper. Åtalsunderlåtelse var 
vanligast vid snatterier, narkotikaförseelser och förseelser mot vägtrafikförfatt-
ningarna.929 departementschefen ansåg att i fortsättningen borde åtalsunder-
låtelse vara möjlig även vid mindre allvarliga förmögenhetsbrott, som lindriga 
fall av egenmäktigt förfarande, bedrägligt beteende och olovligt förfogande 
samt vid många förseelser mot specialstraffrättsliga författningar, dock inte vid 
brott mot näringsrättsliga författningar eller författningar angående arbetar-
skydd, miljöskydd och liknande. det fanns pågående förslag rörande både 
trafikförseelser (om vissa avkriminaliseringar) och narkotikaförseelser (om 
skärpt praxis för att använda åtalsunderlåtelse). I avvaktan på de förslagen 
anförde departementschefen att vid trafikförseelser borde åtalsunderlåtelse 
i viss utsträckning kunna tillämpas, även om utrymmet var ganska begrän-
sat, och vid narkotikaförseelser borde dåvarande praxis behållas. allmänt sett 
uttalade departementschefen att den tidigare bestämmelsen om åtalsunder-
låtelse främst var inriktad på fall som med hänsyn till speciella omständigheter 
framstod som ursäktliga eller som engångsföreteelser. I framtiden skulle det 
inte ha lika stor betydelse.930 

rörande åtalsunderlåtelse vid brottskonkurrens/återfall (flerbrottsfall) anför-
de departementschefen att det var angeläget med en utvidgad möjlighet till 
åtalsunderlåtelse. lagstiftaren hade flera gånger uttalat att den dåvarande 
 regleringen borde utnyttjas fullt ut, men det verkade inte ha fått genomslag i 
praxis. det var relativt sett inte fler personer som hade fått åtalsunderlåtelse. 

927 Prop. 1984/85:3 s. 23.
928 Prop. 1984/85:3 s. 24. Se avsnitt 4.4.4 ovan.
929 År 1982 beslutades om åtalsunderlåtelse i drygt 4 500 fall, varav knappt 2 100 avsåg 
 snatteri, knappt 350 avsåg narkotikaförseelse och nästan 1 000 avsåg förseelser mot vägtrafik-
författningarna, prop. 1984/85:3 s. 28.
930 Prop. 1984/85:3 s. 28 f.
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rekvisiten för att underlåta åtal i dessa fall ändrades, i syfte att regeln skulle 
användas i fler fall.931 

Åtalsrättskommittén hade föreslagit att åtalsunderlåtelse även skulle vara 
möjlig i de fall då påföljden kunde bli villkorlig dom. departementschefens 
utgångspunkt var här, liksom vid alla överväganden av en utökad möjlighet 
till åtalsunderlåtelse, att de processekonomiska intressena gjorde det angeläget 
att noga pröva alla uppslag för att begränsa antalet lagföringar (vid domstol) 
i fall av mindre allvarlig brottslighet. Han anförde att i fall av villkorlig dom 
torde arbetsbesparingen inte bli så stor för domstolarna och åklagarna, men 
däremot för polisens arbete genom att det ökade möjligheten till förunder-
sökningsbegränsning.932 

departementschefen ville dock inte gå så långt som kommittén hade före-
slagit. en första förutsättning var att det kunde antas att påföljden skulle 
bli villkorlig dom. dessutom borde det föreligga särskilda skäl för åtals-
underlåtelse. exempel på särskilda skäl var att brottet relativt sett inte var så 
allvarligt och att det hade begåtts av obetänksamhet, tillfälligt förbiseende 
eller förhastande. Hänsyn borde tas till om den misstänkte hade vidtagit 
rättelse  eller haft bristande kännedom om straffbestämmelsen. Även särpräg-
lade personliga omständigheter kunde beaktas. Brottet skulle framstå som en 
engångshändelse. Hänsynen till målsäganden skulle bedömas på samma sätt 
för dessa fall som vid övriga fall. Om böter kunde förutses jämte den villkor-
liga domen borde åtal i regel väckas. det var dock inget absolut hinder mot 
åtalsunderlåtelse.933 

Vad gällde de s.k. extraordinära fallen anförde departementschefen att möj-
ligheten till åtalsunderlåtelse stämde överens med domstolens möjligheter att 
meddela påföljdseftergift. antalet prövningar var mycket få.934 Befogenheten att 
meddela åtalsunderlåtelse i dessa fall föreslogs tillkomma även statsåklagare. 
På grund av det samt då en utredning hade tillsatts för att se över BrB:s mot-
svarighet till bestämmelser om påföljdseftergift, ansåg departementschefen att 
det inte var lämpligt att utvidga denna möjlighet till åtalsunderlåtelse.935

I lagrådet godtogs förslaget av två ledamöter som poängterade att försla-
gen medförde ett stort ansvar för åklagarna. de påpekade att rättstillämp-
ningen måste bli enhetlig från de misstänktas synpunkt och hänvisade till 

931 Prop. 1984/85:3 s. 29 ff.
932 Prop. 1984/85:3 s. 40 f.
933 Prop. 1984/85:3 s. 41 f.
934 År 1982 prövades 20 fall, varav åtalsunderlåtelse meddelades i 10 fall, prop. 1984/85:3 
s. 24.
935 Prop. 1984/85:3 s. 24.
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principen om allas likhet inför lagen. där hade riksåklagaren ett ansvar att 
följa  tillämpningen och att verka för en enhetlig praxis. de lyfte också fram 
hänsyn till den som drabbats av brott. För en målsägande kunde en förunder-
sökning ha betydelse för skadeståndsanspråk, försäkringsersättning och lik-
nande. de menade att även där borde det ankomma på riksåklagaren att följa 
 tillämpningen. de anförde också att förslaget kunde leda till ett behov av mer 
reglerade system för överprövningar av beslut om förundersökning och åtal.936 
den tredje ledamoten ansåg att förslaget inte kunde godtas och efterfrågade 
åtgärder som kunde åstadkomma en enhetlig rättstillämpning. ledamoten 
framhöll särskilt att det inte fanns något administrativt besvärsförfarande vid 
beslut om förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse, och däri genom 
var det svårare att utveckla en enhetlig praxis.937 

med anledning av lagrådets yttrande underströk departementschefen att 
det var viktigt att de nya reglerna om åtalsunderlåtelse tillämpades på ett 
enhetligt sätt så att inte tilltron till rättsväsendets förmåga att upprätthålla 
likhet inför lagen rubbades. Som lagrådets majoritet hade framhållit ankom 
det i första hand på riksåklagaren att främja en enhetlig praxis på området, 
exempelvis genom allmänna råd och inspektionsverksamhet. Även riksåkla-
garens övriga tillsyn, exempelvis överprövning av lägre åklagares beslut, hade 
betydelse. Särskilda utbildningsinsatser kunde också behöva genomföras.938

Som angetts ovan innebar denna reform att rB:s generella bestämmelser 
om åtalsunderlåtelse fick sin nuvarande lydelse.939 det nya grundrekvisitet 
infördes också för beslut om förundersökningsbegränsning på grund av åtals-
underlåtelse eller särskild åtalsprövning.940 Vid denna tidpunkt hade även 
polisens möjligheter att lämna rapporteftergift utökats.941 avsikten var att 
det utrymmet skulle vara snävare än åklagarnas utrymme att besluta om för-
undersökningsbegränsning eller åtalsunderlåtelse.942 Beslut om åtalsunder-
låtelse i de extraordinära fallen behövde inte längre fattas av riksåklagaren. 
Beslutsbehörigheten reglerades i åklagarinstruktionen och tillkom över-

936 Prop. 1984/85:3 s. 60.
937 Prop. 1984/85:3 s. 63.
938 Prop. 1984/85:3 s. 67 f.
939 20:7 st. 1 p. 1–3 och st. 2 rB.
940 23:4 a rB enligt SFS 1985:13.
941 rapporteftergift fick lämnas av polisman vid bötesbrott, även då fängelse ingick i straff-
skalan, 5:5 st. 2 polisförordningen (1984:730). det krävdes att det var uppenbart att i hän-
delse av lagföring annan påföljd än böter inte skulle komma att ådömas och att brottet med 
hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet var obetydligt.
942 Prop. 1983/84:111 s. 44.
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åklagare.943 När det gällde beslut om åtalsunderlåtelse i villkorlig dom-fallen 
föreskrevs att sådana beslut om möjligt skulle lämnas muntligen till den miss-
tänkte.944 

riksåklagaren utfärdade allmänna råd om den närmare tillämpningen av 
bestämmelserna om åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning.945 
angående bötesfall gjordes i anvisningarna vissa uttalanden om hur reglerna 
borde tillämpas vid olika bötesbrott. angående extraordinära fall gjordes en 
redovisning av riksåklagarens praxis under åren 1980–1984.946 

av riksåklagarens anvisningar framgår att tillämpningen av reglerna vid 
brottskonkurrens och återfall (flerbrottsfall) antogs ha störst praktisk bety-
delse för att åstadkomma den resursbesparing som var avsedd med de nya reg-
lerna. I anvisningarna underströks att det var angeläget att åklagarna i sådana 
situationer använde sig av de möjligheter till åtalsunderlåtelse som fanns.947 
det innebar att i fall av flerbrottslighet blev åklagarnas uppgift att verka för en 
adekvat påföljd, där utredning och åtal av brottsmisstankar skulle begränsas 
till det antal som kunde leda till en rimlig påföljd. Åklagarna fick därigenom 
en uttalad prioriteringsfunktion av vilka brott som kom att beivras. 

I riksåklagarens anvisningar underströks också överåklagarnas ansvar att 
verka för att bestämmelserna tillämpades ”riktigt och enhetligt”. det påpe-
kades särskilt att överåklagarna skulle ägna särskild uppmärksamhet åt åkla-
garnas tillämpning av bestämmelserna, speciellt under övergångsskedet till 
dess att åklagarna hade fått praktisk erfarenhet av de nya reglerna. För beslut 
om åtalsunderlåtelse eller förundersökningsbegränsning med stöd av den nya 
regeln för villkorlig dom-fall föreskrevs uttryckligen att sådana beslut skulle 
rapporteras till regionåklagarmyndigheten.948

943 I övrigt beslutade den åklagare som var behörig att utföra talan i målet, 21, 31 och 
40 a §§ åklagarinstruktionen (1974:910) enligt SFS 1985:491 och, dessförinnan, enligt SFS 
1985:78.
944 4 § kungörelsen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål enligt SFS 
1985:77. 
945 rÅC I:105, som utkom i mars 1985.
946 rÅC I:105 avsnitten 3 och 7.4. Under åren 1980–1984 hade sammanlagt 103 ärenden 
prövats, där åtalsunderlåtelse hade beslutats i 58 fall. den vanligaste orsaken till avslag hade 
varit att skuldfrågan inte var klarlagd.
947 rÅC I:105 avsnitt 5.1.
948 rÅC I:105 avsnitten 4.2 och 12.1. I storstäderna, som stod utanför regionåklagar-
myndigheterna, skulle rapportering ske till överåklagarna. angående den dåvarande åklagar-
organisationen, se avsnitt 3.2.7 ovan. 
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4.4.6 Reglerna övervägs av Åklagarutredningen
I början av 1990-talet övervägdes reglerna om åtalsplikt, åtalsunderlåtelse 
och förundersökning av Åklagarutredningen -90. Åklagarutredningen hade 
fått i uppdrag att se över regelverk, rutiner och organisationen inom åklagar-
verksamheten i syfte att undersöka om dessa svarade mot de krav som då 
gällde och som skulle komma att ställas i framtiden. Utgångspunkten och 
målsättningen för utredningens överväganden var ”att åklagarverksamheten 
skall präglas av effektivitet och rättssäkerhet, att åklagarna inte skall syssla med 
annat än sådant som kräver åklagarkompetens och att en slagkraftig åklagar-
organisation skall skapas som kan möta framtidens krav på bl.a. decentralise-
rat beslutsfattande och flexibilitet i verksamheten”.949 [mina kurs.]

Åklagarutredningen övervägde skälen för och mot en absolut åtalsplikt, 
men kom fram till att den absoluta åtalsplikten skulle vara kvar. den hade 
lång tradition i svensk rätt och ansågs främja legalitet och förutsebarhet i 
strafflagstiftningen. Utredningen hänvisade också, i likhet med många tidi-
gare utredningar och remissinstanser, till principen om allas likhet inför lagen 
och till allmänhetens tilltro till åklagarna och rättsväsendet i stort.950 Följande 
utdrag ur utredningen åskådliggör hur utredningen uppfattade principens 
starka betydelse för rätten:

redan den omständigheten att svensk rätt sedan lång tid innehåller en prin-
cip om absolut åtalsplikt talar i själva verket mot den relativa åtalsplikten. 
Ställningstagandet i en så fundamental fråga bör vila på en grundläggande 
principiell värdering. diskussionen kring åtalspliktens utformning ställer ut 
frågan i ljuset. det lär inte kunna undvikas att ett förslag om övergång till 
en relativ åtalsplikt hos allmänheten kan uppfattas som att lagstiftaren lägger 
mindre vikt vid de värden som den absoluta åtalsplikten anses vila på. det 
kan således inte uteslutas att ett sådant förslag hos allmänheten kan uppfattas 
som att legalitetshänsyn och enhetlighet i lagtillämpningen är värden som inte 
längre gör sig lika starkt gällande. detta vore naturligtvis olyckligt, särskilt 
om en förändring av åtalsplikten inte var grundad på en önskan om någon 
större ändring av de materiella bedömningarna i åtalsfrågor. ett införande av 
en relativ åtalsplikt framstår kort sagt inte som något självändamål.951 

Utredningen tillade också att det var omvittnat att åklagarna själva uppfatta-
de den absoluta åtalsplikten som ett stöd i verksamheten och därigenom var 

949 SOU 1992:61 del a s. 17.
950 SOU 1992:61 del a s. 158 ff.
951 SOU 1992:61 del a s. 159.
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det lättare att stå emot olika påtryckningar.952 Utredningen hade även beak-
tat europarådets rekommendation om förenklat förfarande i brottmål.953 I 
rekommendationen ingick att medlemsstaternas lagstiftning borde vila på 
principen om relativ (discretionary) åtalsplikt. Om det inte var möjligt av 
konstitutionella, historiska eller andra skäl, borde andra lagstiftningsåtgärder 
vidtas för att uppnå samma effekt.954 Utredningen bedömde att de undantag 
som fanns i svensk rätt levde upp till Sveriges åtaganden enligt rekommen-
dationen.955

angående resursbrist och behovet av prioriteringar anförde utredningen 
att alla brott inte kunde utredas och att en prioritering behövde göras, ibland 
ganska hårdhänt. Utredningen menade dock att arbetsbelastningen var ojämn 
över landet och att det var väl känt att balanserna i storstäderna var större än 
på mindre orter. det kunde därför finnas ett visst behov av lagliga möjligheter 
att av resursskäl avskriva ärenden som låg i balans, men en sådan möjlighet 
skulle kunna leda till en ojämn tillämpning över landet. Utredningen ansåg 
att ambitionsnivån i brottsbekämpningen måste vara lika över hela landet. 
därför ansåg utredningen att även de nödvändiga prioriteringarna skulle 
göras mot bakgrund av en grundläggande presumtion för åtal.956 

Åklagarutredningen hade undersökt statistiska uppgifter om i vilken 
omfattning åtalsunderlåtelse hade använts efter den senaste reformen. Även 
om de statistiska uppgifterna var osäkra menade utredningen att resultaten 
tydde på att användningen av åtalsunderlåtelse inte hade ökat i så hög omfatt-
ning som hade befarats. Istället hade antalet åtalsunderlåtelser minskat något 
sedan den senaste reformen. Utredningen ansåg det svårt att bedöma varför. 
tänkbara förklaringar kunde vara att de mål som handlades av åklagare avsåg 
allt allvarligare brottslighet, på grund av både brottsutvecklingen och att lind-
rigare brott blev liggande i balans hos polisen. en annan förklaring kunde vara 
de kriminalpolitiska strömningarna, som nu mer var inriktade på vikten av 
normer och att markera för lagöverträdaren att överträdelser innebar konse-
kvenser, än vad som hade betonats några år tidigare.957 efter att ha övervägt 
reglerna om åtalsunderlåtelse fann utredningen ingen anledning att föreslå 
några förändringar.958

952 SOU 1992:61 del a s. 160.
953 europarådets rekommendation antagen år 1987, recommendation No r (87) 18. 
954 SOU 1992:61 del a s. 148 f.
955 SOU 1992:61 del a s. 161.
956 SOU 1992:61 del a s. 158 f.
957 SOU 1992:61 del a s. 175.
958 SOU 1992:61 del a s. 180.
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När det gällde frågan om prioritering av vilka brottsmisstankar som utreddes 
konstaterade utredningen att rB:s regelsystem förutsatte att det skulle göras en 
brottsutredning i samtliga fall där det kunde antas att ett brott hade förövats. 
av brottsstatistiken framgick att det var en målsättning som inte kunde hållas. 
Någon form av prioritering måste ske och frågan var hur. Utredningen hade 
övervägt om det skulle regleras i författning hur prioriteringen skulle ske, men 
hade kommit fram till att det inte skulle ge tillräcklig flexibilitet och det skulle 
vara svårt att ge en tillräcklig precisering för att ge ledning.959 

Utredningen övervägde också om det skulle införas en laglig möjlighet att 
avstå från att genomföra en förundersökning på grund av resursbrist, men 
ansåg att det skulle strida för mycket mot den absoluta åtalsplikten. det fanns 
också en risk att en sådan regel skulle ”tas till intäkt för att minska satsningen 
på den brottsutredande verksamheten och att en lägre ambitionsnivå i detta 
avseende permanentas.”960 Utredningen ansåg att det ytterst handlade om 
otillräckliga resurser för att klara utvecklingen mot fler och allvarligare brott, 
särskilt i storstäderna. Sammantaget ansåg utredningen att det inte skulle 
författningsregleras hur den övergripande prioriteringen skulle ske på utred-
ningsstadiet.961

däremot ansåg utredningen att innebörden av förundersökningsplikten 
skulle förtydligas. Förundersökning skulle inte behöva inledas om det redan 
från början stod klart att brottet uppenbart inte skulle kunna utredas, exem-
pelvis många cykelstölder och inbrott i bostäder, fall där den misstänkte hade 
avvikit och inte förväntades bli anträffad, eller att brottet hade begåtts utom-
lands och bevisningen inte fanns tillgänglig i landet. Skyldigheten att inleda 
förundersökning skulle endast föreligga då det låg ”inom det rimligas gräns” 
att anta att en utredning kunde leda till att saken blev uppklarad och någon 
kunde lagföras. Bedömningen skulle ske på objektiva grunder och det aktuella 
resursläget på myndigheten skulle inte ha någon betydelse.962 

I den proposition som behandlade Åklagarutredningens förslag utgick 
departementschefen från att den absoluta åtalsplikten skulle vara kvar. argu-
menten var i huvudsak desamma som Åklagarutredningens.963 departements-
chefen ansåg inte heller att det fanns skäl att ändra rB:s regler om åtals-
underlåtelse.964 

959 SOU 1992:61 del a s. 183.
960 SOU 1992:61 del a s. 184.
961 SOU 1992:61 del a s. 184 f.
962 SOU 1992:61 del a s. 185 f.
963 Prop. 1994/95:23 s. 88.
964 Prop. 1994/95:23 s. 93. 
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I propositionen föreslogs att en särskild regel skulle införas om att förunder-
sökning inte behövde inledas om det var uppenbart att brottet inte gick att 
utreda.965 I specialmotiveringen angavs att vid bedömningen fick inte hög 
arbetsbelastning och att det fanns utredningsbalanser beaktas. Hänsyn skulle 
endast tas till omständigheterna i det enskilda fallet.966 

därmed kvarstod reglerna om förundersökningsbegränsning och åtals-
underlåtelse. den enda förändringen blev en precisering av förundersök-
ningsplikten.967 Beslut att inte inleda förundersökning med stöd av den nya 
bestämmelsen skulle fattas av polismyndigheten eller åklagaren, dvs. den 
behörigheten var inte exklusiv för åklagaren.968

År 1994 utfärdade riksåklagaren nya allmänna råd om åtalsunderlåtelse 
och förundersökningsbegränsning.969 därigenom upphävdes de tidigare all-
männa råden från år 1985. År 1999 upphävdes 1994 års allmänna råd utan 
att er  sättas av andra riktlinjer.970 Först år 2008 utfärdades de nu gällande rikt-
linjerna för förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse.971

4.4.7 Förändring av straffrättsliga åtalsprövningar
Under tiden efter balkarnas tillkomst hade förändringarna av de process-
rättsliga åtalsreglerna huvudsakligen föranletts av bristande resurser och ökad 
arbetsbelastning för rättsväsendet. de skälen ledde också till införande av fler 
regler om särskild åtalsprövning i straffrätten. I Åklagarutredningens betän-
kande fanns även sådana förslag.972 Förslagen ledde till införande av särskild 
åtalsprövning vid avtalsstridigt uttag från eget kredit- eller tillgångskonto973 
samt vid undandräkt, olovligt förfogande och olovligt brukande med förhyrd 
egendom.974 

965 Prop. 1994/95:23 s. 94. Åklagarutredningen hade också föreslagit utökad möjlighet till 
åtalsunderlåtelse vid s.k. disproportionsfall. det förslaget genomfördes inte.
966 Prop. 1994/95:23 s. 118. 
967 23:1 st. 2 rB, som fick sin lydelse genom SFS 1994:1412. 
968 23:3 st. 1 rB. I JO 2002/03 s. 118 har en polismyndighet kritiserats för att myndigheten 
direkt har avskrivit ärenden rörande bedrägerier. I flera av ärendena fanns omständigheter 
som kunde utredas och förundersökning borde därför ha inletts. 
969 rÅC I:124.
970 rÅFS 1999:7.
971 rår 2008:2.
972 SOU 1992:61 del a s. 30 och s. 140 ff.
973 9:12 st. 2 BrB. Här ifrågasattes om det inte i första hand borde vara näringsidkaren själv 
som skulle försöka förebygga missbruk och om missbruk verkligen borde omfattas av straff-
rättsligt skydd, prop. 1994/95:23 s. 71. 
974 10:10 st. 2 BrB. Även här åberopades näringsidkarens eget ansvar, genom att inte kontrollera 
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Under den här tidsperioden förekom det också att området för allmänt åtal 
ytterligare utökades eller att inskränkningar av det allmänna åtalet togs bort. 
Åren 1982 respektive 1984 togs kraven på angivelse vid misshandel och vid 
sexualbrott bort. Samtidigt togs även regeln om särskild åtalsprövning bort. 
För dessa brott skulle inte längre gälla några inskränkningar av åklagarnas 
åtalsrätt.975 ett huvudsyfte med ändringen av åtalsregeln vid misshandel var 
att jämställa misshandel av kvinnor och barn i hemmet med annan form av 
misshandel samt att inskärpa att sådan misshandel var lika straffvärd.976 Vid 
övervägande av om någon begränsning av åtalsplikten skulle gälla uttalades 
att rB:s regler om åtalsunderlåtelse gav tillräckliga möjligheter att avgränsa 
bort både rena bagatellbrott och sådana fall av ringa misshandel, där hänsynen 
till målsäganden talade mot en rättegång. det underströks dock att tillämp-
ningen inte fick innebära att åklagare beslutade om åtalsunderlåtelse på grund 
av påstådda sociala hänsyn till målsäganden.977 

angående åtalsregeln vid sexualbrott anfördes att de skäl som tidigare hade 
angetts för att brotten skulle vara angivelsebrott inte längre var hållbara. det 
borde vara samhällets skyldighet att beivra sådana brott. det kunde innebära 
en svår psykisk press för kvinnan att själv avgöra om hon ville göra en formell 
angivelse, särskilt när gärningsmannen var en närstående eller annan bekant 
person, och det gav gärningsmannen möjlighet att utöva påtryckning på kvin-
nan.978 Vid denna reform togs avstånd från det argument om risken för att 
kvinnan utövade utpressning som hade anförts i tidigare förarbeten. de tidi-
gare uttalandena ansågs vara en reflex av synsättet att det fanns skäl att vara 
misstänksam mot kvinnor som uppgett att de hade blivit våldtagna.979 

den särskilda åtalsprövningsregeln vid sexualbrott begånget mot barn när 
det är liten skillnad i ålder och utveckling mellan barnet och den som miss-
tänks ha begått gärningen, ersattes år 2005 med en bestämmelse om ansvars-
frihet i sådana situationer.980 

med tiden kom brottet förolämpning att omfattas av allmänt åtal i ytter-
ligare fall, beroende på vem brottet riktade sig mot. Genom lagändringar som 

så noga innan avtalet ingicks och sedan använda polisresurser för indrivning, prop. 1994/95:23 
s. 69 f.
975 3:11 BrB enligt SFS 1981:1313 och 6 kap. BrB enligt SFS 1984:399. 
976 ds Ju 1981:8 s. 47 och s. 51, prop. 1981/82:43 s. 11 f. samt JuU 1981/82:18 s. 2. angå-
ende denna förändring av åtalsregeln, se vidare Burman (2007) s. 77 f. och s. 245 ff.
977 ds Ju 1981:8 s. 55.
978 Prop. 1983/84:105 s. 36.
979 SOU 1982:61 s. 77 och prop. 1983/84:105 s. 37.
980 6:14 BrB enligt SFS 2005:90.
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infördes åren 1983 respektive 1987 blev det möjligt att väcka allmänt åtal för 
först förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hud-
färg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse och, därefter, även 
anspelning på hans eller hennes sexuella läggning.981 lagändringarna tillkom 
i samband med utredningar om diskriminering, där samhället genom att åtala 
för brottet skulle visa sitt stöd för särskilt utsatta grupper.982 I samband med 
dessa lagändringar uttalade departementschefen att det av åtalsregeln följde att 
åtal endast skulle väckas i mer svårartade fall, exempelvis att någon hade utsatts 
vid upprepade tillfällen på sin arbetsplats eller i sitt bostads  om råde.983 

År 2003 togs kravet på angivelse från målsäganden bort när det gäller äre-
kränkningsbrott riktade mot barn. För sådana situationer gäller endast krav 
på åtalsprövning.984 detsamma gäller vållande till kroppsskada eller sjukdom, 
om brottet riktar sig mot någon som inte har fyllt 18 år.985 dessa lagändringar 
genomfördes i samband med lagstiftningsåtgärder i syfte att stärka skyddet 
för barn i utsatta situationer. det ansågs inte tillfredsställande att barnet var 
beroende av att vårdnadshavaren, som kanske själv var den som hade begått 
brottet eller stod nära den misstänkte, avgjorde åtalsfrågan.986 Som exempel 
på situationer där åtal bör ske vid vållandebrott angavs att det finns risk för 
att vårdnadshavaren inte anger brottet då det är vårdnadshavaren som är miss-
tänkt, vårdnads havaren befinner sig i lojalitetsställning till den misstänkte och 
liknande. Vidare angavs att åtal är påkallat framför allt då risktagandet varit 
medvetet eller försummelsen annars varit av särskilt klandervärd karaktär. det 
angavs också att bedömningen får ske med hänsyn till både omständigheterna 
vid brottet och till barnets ålder. Vidare angavs att även sociala hänsyn, exem-

981 5:5 BrB enligt SFS 1982:271 respektive SFS 1987:610. Vid lagändringen år 1987 använ-
des uttrycket ”homosexuella läggning”. det ändrades genom SFS 2008:569 till ”sexuella 
läggning”. 
982 Prop. 1981/82:58 s. 18 f., prop. 1986/87:124 s. 38 f. och SoU 1986/87:31 s. 11.
983 Prop. 1981/82:58 s. 24 och prop. 1986/87:124 s. 46. I NJa 2008 s. 470 ansågs åklagaren 
behörig att väcka åtal mot en polisman för förolämpning, när åklagarens gärningspåstående 
innebar att polismannen åsidosatt vad som ålegat honom vid utövningen av tjänsten. Åkla-
garen hade då åtalsrätt med stöd av 20:5 st. 1 BrB. I rättsfallet hade Hd att ta ställning till 
hur denna paragraf skulle tolkas vid åtal som omfattade även ärekränkningsbrott. det var inte 
fråga om någon av de situationer där åklagaren har åtalsrätt med stöd av 5:5 BrB.
984 5:5 BrB enligt SFS 2003:408. Fortfarande gäller att åtal ska anses av särskilda skäl på -
kallat.
985 3:12 BrB. 
986 Prop. 2002/03:53 s. 74 f. av 20:14 st. 1 rB följer att för omyndiga får vårdnadshavaren 
ange brottet till åtal, vid brott som rör den omyndiges person.
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pelvis till målsäganden, bör tas. det anfördes att det kan finnas situationer då 
det av hänsyn till barnets bästa är olämpligt att åtal väcks.987 

det har även förekommit andra skäl för att införa särskild åtalsprövning. 
I vapenlagen infördes år 2000 en åtalsprövningsregel som alternativ till en 
permanent vapenamnesti. den gäller om någon frivilligt lämnat in skjutva-
pen eller ammunition till polismyndigheten. Åtal får endast väckas om det är 
”motiverat från allmän synpunkt”.988 det ansågs inte lämpligt att införa en 
permanent vapenamnesti. Som exempel på fall där åtal kunde vara motiverat 
angavs att en person bestämmer sig för att lämna in ett vapen först när denne 
riskerar att upptäckas eller att vapeninnehavet är av allvarligare slag, exempel-
vis när det avser vapen utan lagligt användningsområde.989 därefter har en 
tillfällig vapenamnesti utfärdats för tiden mars–maj 2007.990 I samband med 
det lagstiftningsärendet uttalades att det inte var känt i vilken utsträckning 
den särskilda åtalsprövningsregeln hade påverkat allmänhetens benägenhet att 
lämna in vapen och ammunition till polisen.991

År 2006 infördes en särskild åtalsprövningsregel vid brott som kan för-
anleda talan om företagsbot. Om brottet har begåtts av oaktsamhet och inte 
kan antas föranleda annan påföljd än böter, får brottet åtalas av åklagare endast 
om åtal är påkallat från allmän synpunkt.992 regeln infördes med avsikt att 
flytta över det primära ansvaret för mindre allvarliga brott förövade i närings-
verksamhet från den som har begått brottet till näringsidkaren.993 

4.4.8 Slutsatser om rättsutvecklingen 
Genom perioden efter balkarnas tillkomst löper behovet att göra priorite-
ringar som en röd tråd. det var inte längre fråga om stora, genomgripande 
reformer utifrån principiella överväganden. Istället uppkom frågorna om hur 
och av vem de prioriteringar som ansågs nödvändiga skulle göras. det gjordes 
försök att genomföra avkriminaliseringar och några sådana blev också av, men 
i flera fall stötte det på motstånd i lagstiftningsprocessen och istället infördes 
särskilda åtalsprövningar. Genom de särskilda åtalsprövningarna förväntades 
åklagarna göra prioriteringar av vilka ärenden som skulle föras vidare till dom-

987 Prop. 2002/03:53 s. 110. 
988 9:7 vapenlagen (1996:67). 
989 Prop. 1999/2000:27 s. 70 f. och s. 98. 
990 lagen (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.
991 Prop. 2006/07:20 s. 8. 
992 36:10 a BrB införd genom SFS 2006:283.
993 Prop. 2005/06:59 s. 45.
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stolsprövning. med införande av förundersökningsbegränsning fick åklagarna 
också rollen att prioritera vilka ärenden som inte skulle utredas.

Vid de straffrättsliga reformerna ansågs staten ha ansvaret för att realisera 
straffhotet. I slutet av perioden var det mycket få brott som inte omfattades 
av allmänt åtal. Särskild åtalsprövning användes i strafflagstiftningen av flera 
olika skäl. Fortfarande användes det för en del brott som alternativ till angi-
velse från målsäganden, där hänsyn i princip borde tas till målsägandens ovilja 
mot att brottet beivrades eller behandlades i en offentlig rättegång, men där 
skälen för målsägandens inställning kunde ha betydelse vid bedömningen. 
Ibland användes det istället för att brottet helt eller delvis avkriminalisera-
des, där avsikten egentligen var att brottet sällan skulle beivras med hjälp av 
rättsväsendets resurser. det fanns också exempel på att det användes för att 
undvika att både straffrättsliga påföljder och administrativa avgifter påfördes 
för samma gärning, och som alternativ till amnesti. Vid lagstiftningsärendena 
förekom inte längre farhågor om att åklagarna inte skulle vara kompetenta 
nog att göra åtalsprövningarna. 

Vid processrättsliga reformer övervägdes att införa en relativ åtalsplikt, men 
principen om absolut åtalsplikt ansågs djupt förankrad i rättssystemet och 
behölls. de lagändringar som infördes sågs som undantag från den princi-
pen. det diskuterades om det skulle införas en laglig möjlighet att avstå från 
att utreda och åtala brott på grund av resursbrist, men något sådant förslag 
lades inte fram med hänvisning till grundprincipen för åtalsplikten. Åklagarna 
fick större möjligheter att avstå från att väcka åtal och beteckningen ”åtals-
underlåtelse” infördes, för fall då åklagarna avstod från åtal utifrån en lämp-
lighetsprövning. Grundrekvisiten för när åtalsunderlåtelse kunde meddelas 
förändrades och ordalydelsen var inte längre densamma som vid de särskilda 
åtalsprövningarna i straffrätten. Vid flera tillfällen betonades att åklagarna 
skulle använda de möjligheter de hade att avstå från att utreda och åtala brott 
i flerbrottsfall.

Under perioden diskuterades också vilken betydelse målsägandens intresse 
av att åtal väcktes skulle ha vid åtalsprövningen. målsägandens intresse av att 
kunna få ekonomisk kompensation skulle beaktas, men inte intresset av att 
gärningsmannen fälldes för brottet. I slutet av perioden börjar det däremot 
förekomma argument om att möjliggöra åtal vid brott som riktar sig mot 
särskilt utsatta grupper, där samhället på så sätt skulle visa sitt stöd för dem. 
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4.5 Särskilda förhållanden hos den misstänkte
4.5.1 Inledning
de åtalsprövningsregler som har behandlats tidigare i avhandlingen har varit 
kopplade till ett särskilt brott eller till påföljden för brottet, förutom åtals-
underlåtelse i extraordinära fall som är tillämplig för alla brott. I det här 
avsnittet behandlas regler som är tillämpliga vid särskilda förhållanden hos 
den misstänkte. de grupper för vilka sådana regler finns i svensk rätt är per-
soner som är psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade, personer som 
missbrukar alkohol eller droger samt unga personer. Gemensamt för flera av 
reglerna är att de har haft ett nära samband med påföljdsregler, där indivi-
dualpreventiva skäl är särskilt framträdande. Gemensamt är också att andra 
intressen än de straffrättsliga kan väga tyngre, exempelvis intresset av vård och 
behandling. reglerna har också förändrats och anpassats till de vårdformer 
som används och den rättsliga regleringen av dem. 

4.5.2 Psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade

4.5.2.1 en fråga om ansvarsfrihet
När rB arbetades fram föreslogs inga särskilda åtalsregler för gärningar som 
hade begåtts av den som var psykiskt sjuk eller psykiskt funktionshindrad. I 
den då gällande Sl fanns särskilda bestämmelser om ansvarsfrihet eller straff-
lindring i sådana situationer.994 I Processlagberedningens förslag till rB hade 
stadgandet om åklagarnas åtalsplikt följande lydelse: ”allmänt åtal skall äga 
rum, då tillräckliga skäl föreligga, att den misstänkte är skyldig till brottet.”995 
Beredningen angav att, förutom att bevisningen var tillräcklig, skulle det fin-
nas tillräckliga skäl för att den misstänkte var straffskyldig för gärningen. Åtal 
skulle exempelvis inte ske om det var uppenbart att den misstänkte på grund 
av sinnessjukdom var otillräknelig.996 

lagrådet ansåg att med beredningens förslag hade inskränkningen i åtals-
plikten blivit för omfattande. Åklagarna kunde endast avstå från åtal då det 
var ställt utom rimligt tvivel att den misstänkte var fri från ansvar enligt Sl. 
Ibland behövdes en förundersökning eller ett åtal till dess det blev klarlagt 

994 ansvarsfrihet gällde för ”[g]ärning, som begås av den, som är avvita, eller vilken förstån-
dets bruk, genom sjukdom eller ålderdomssvaghet, är berövat”. detsamma gällde för den, 
som utan egen skuld, råkat i sådan sinnesförvirring, att han ej till sig visste, för gärning som 
denne förövat i det medvetslösa tillståndet, 5:5 Sl enligt lagen den 20 juni 1890. Bestäm-
melsen om strafflindring fanns i 5:6 Sl. 
995 Förslag till 20:6 st. 1 rB, SOU 1938:43 s. 43.
996 SOU 1938:44 s. 257.
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genom en undersökning enligt 6 kap. sinnessjuklagen (1929:321) att straff 
inte kunde komma ifråga. det kunde också förekomma att det behövde fast-
ställas om den sinnessjuke hade begått ett visst brott eller inte, eftersom det 
kunde ha betydelse för vilka regler som gällde för utskrivning från sinnes-
sjukhus. det kunde också finnas fall där det var viktigt att ett åtal väcktes för 
att befria en oskyldig från oberättigade misstankar. lagrådet föreslog därför 
ett tillägg i paragrafen.997 I propositionen beaktades lagrådets synpunkter och 
det gjordes ett tillägg i lagförslaget.998

Vid sin behandling av lagförslaget anförde utskottet att frågan om den 
misstänkte skulle vara straffri på grund av sin sinnesbeskaffenhet var av sådan 
art att det i allmänhet inte skulle vara åklagaren som bedömde den frågan. 
Utskottet ansåg att propositionens förslag till lagtext kunde missförstås och 
föreslog att det enbart skulle stå: ”Åklagare skall tala å brott, som hör under 
allmänt åtal.”999 Utskottet ansåg att frågan om åtalsplikt mot personer, som 
skulle kunna förklaras straffria på grund av sin sinnesbeskaffenhet, var för 
invecklad för att kunna lösas i det sammanhanget. med den föreslagna orda-
lydelsen menade utskottet i vart fall att om det var ställt utom rimligt tvivel att 
den misstänkte inte kunde fällas till ansvar på grund av sin sinnesbeskaffen het 
och åtal inte heller var ur allmän synpunkt påkallad borde åklagaren, så som 
det redan tillämpades, kunna avstå från åtal.1000 lagtexten i 20:6 rB fick 
slutligen den ordalydelse som utskottet hade föreslagit.1001 

När rB hade trätt ikraft utfärdade riksåklagaren cirkulär om hur åklagarna 
borde bedöma åtalsfrågorna i dessa fall. 1002 I cirkuläret angavs som förutsätt-
ningar för att underlåta åtal dels att det var ställt utom allt tvivel att den miss-
tänkte var straffri enligt Sl, dels att det var uppenbart att åtal inte var påkallat 

997 Prop. 1942:5 s. 198.
998 Prop. 1942:5 s. 501. tillägget löd: ”Kan den misstänkte på grund av otillräknelighet ej 
fällas till ansvar för gärningen, må åtal dock äga rum”, a. prop. s. 44. 
999 Första särskilda utskottet 1942:2 s. 110 och s. 178. det som tidigare stod i 19 § 1 p. SP 
skulle flyttas till 20:6 rB. 
1000 Första särskilda utskottet 1942:2 s. 110.
1001 20:6 rB enligt 1942:740. Genom SFS 1945:464 hade 5:5 Sl ändrats och fått ett snävare 
tillämpningsområde, i syfte att minska antalet straffriförklaringar. Nu stadgades ansvarsfrihet 
för den som begick gärning ”under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan 
själslig abnormitet av så djupgående natur, att den måste anses jämställd med sinnessjukdom”. 
detsamma gällde den som utan eget vållande tillfälligt råkat i sådant tillstånd, att han var 
från sina sinnens bruk, för gärning som han i det tillståndet begick. den tidigare bestäm-
melsen hade funnits sedan 1800-talet, men tillämpningen hade kritiserats för att vara alltför 
vidsträckt, SOU 1956:55 s. 270. 
1002 För detta stycke, se rÅ:s cirkulär nr 20. regleringen behandlas av dillén (1947) s. 92 ff. 
och senare, även inkluderande åklagarpraxis, av elwing (1960) s. 134 ff. 
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ur allmän synpunkt. Om det var fråga om ärenden som rörde straffrihet  på 
grund av tillfällig sinnesförvirring, skulle åklagarna först samråda med riks-
åklagaren, innan åklagarna underlät åtal. I cirkuläret uttalades också att vid 
rena bagatellförseelser fanns det som regel inte anledning att ta hänsyn till den 
misstänktes sinnesbeskaffenhet och avstå från åtal. 

Som exempel på att åtal kunde vara påkallat ur allmän synpunkt angavs i 
cirkuläret att det behövde fastslås att gärningen hade begåtts av den misstänk-
te, att det behövde skapas närmare klarhet angående gärningen, exempelvis 
då fler kunde antas vara inblandade, eller att en oskyldig skulle befrias från 
misstankar. I något fall kunde ett åtal motiveras för att undanröja ovisshet om 
hur en gärning rättsligen var att bedöma. Om det var fråga om särskilt grova 
brott, som mord, rån eller våldtäkt, borde saken som regel prövas av domstol. 
Åtal borde som regel också ske om gärningen kunde föranleda avsättning eller 
suspension eller om det på den kunde följa förverkande av egendom till mer 
betydande värde och liknande. Vidare skulle beaktas huruvida den misstänkte 
kom att intas för vård på sinnessjukhus.1003

I cirkuläret angavs att som regel krävdes att den misstänkte hade erkänt 
brottet och att erkännandet fick stöd av utredningen eller att det ändå fanns 
övertygande bevisning om att den misstänkte var skyldig. det angavs också 
att ibland ville den misstänkte själv få ett åtal till stånd. det förekom då den 
misstänkte var intagen på sinnessjukhus och ville få frågan om sin sinnes-
beskaffenhet prövad av domstol. För de situationerna angav riksåklagaren 
att om utredningen visade att den misstänktes sinnesbeskaffenhet var sådan 
att straffrihet förelåg enligt 5:5 Sl skulle den misstänktes önskemål om en 
domstolsprövning i och för sig inte ha betydelse. I cirkuläret angavs vidare 
att målsägandens inställning borde ges viss betydelse, särskilt om en skada 
som hade föranletts av gärningen var oreglerad. Om skadan var ringa eller 
det var uppenbart att den misstänkte saknade möjlighet att ersätta den borde 
målsägandens önskan om ett åtal inte ha någon betydelse.1004

Om den misstänkte hade blivit sinnessjuk efter att ha begått den brottsliga 
gärningen omfattades denne inte av 5:5 Sl. I cirkuläret angavs att i sådana 
fall kunde det undantagsvis bli fråga om att åklagaren borde avstå från åtal. I 
så fall skulle åklagaren samråda med riksåklagaren innan åklagaren beslutade 
i åtalsfrågan.1005 

1003 rÅ:s cirkulär nr 20.
1004 rÅ:s cirkulär nr 20.
1005 rÅ:s cirkulär nr 20.
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År 1955 utfärdade riksåklagaren en kompletterande cirkulärskrivelse. I 
cirkuläret redogjordes för reglerna angående utskrivning från sinnessjukhus. 
där angavs att för intagna som hade begått brott som inte riktade sig mot 
person gällde de strängare reglerna för utskrivning endast om den intagne 
hade blivit åtalad och fällts till ansvar för brottet. Vid allvarligare brott som 
inte riktade sig mot person kunde därför ett särskilt skäl för åtal vara att 
åstadkomma att de strängare reglerna för utskrivning skulle bli tillämpliga. 
det ansågs särskilt påkallat när den intagne genom brottet visat ”en mera 
utpräglad samhällsfarlighet, såsom exempelvis är fallet i fråga om mordbrän-
nare och dynamitarder”.1006

4.5.2.2 Straffansvar och avstående från åtal
Genom införandet av BrB avskaffades systemet med ansvarsfrihet för psykiskt 
sjuka och psykiskt funktionshindrade lagöverträdare. Istället skulle det för-
hållandet att brottet hade begåtts under sådant inflytande ha betydelse vid 
valet av påföljd och överlämnande till särskild vård infördes som en särskild 
påföljd. avsikten var att dessa lagöverträdare i första hand skulle överlämnas 
till vård och behandlas utanför den egentliga kriminalvården.1007 

I propositionen anförde departementschefen att de föreslagna påföljds-
reglerna sammanfattningsvis innebar att samhällets reaktion på grund av 
brottet  skulle bestämmas av domstol, att därvid i första hand överlämnande 
till  psykiatrisk vård skulle komma ifråga, men att det även skulle finnas viss 
möjlighet att förordna om skyddstillsyn eller döma till böter. Om den till-
talade inte hade behov av särskild vård och det för den tilltalades tillrätta-
förande inte var påkallat med skyddstillsyn eller böter skulle den tilltalade 
vara fri från påföljd.1008

I sitt slutbetänkande hade Strafflagberedningen föreslagit att den möjlig-
het som åklagarna tidigare hade haft att avstå från åtal skulle finnas kvar och 
upptas som en särskild bestämmelse i 20:7 rB.1009 I propositionen upptogs ett 
sådant lagförslag i 20:7 st. 1 p. 4 rB, vilket ledde till lagstiftning år 1965.1010 

Som förutsättning för att åklagarna skulle få besluta att inte åtala för brottet 

1006 rÅ:s cirkulär nr 69. 
1007 SOU 1956:55 s. 275 och prop. 1962:10 C s. 103 ff. 
1008 Prop. 1962:10 C s. 108.
1009 SOU 1956:55 s. 278. Förslaget löd: allmänt åtal må eftergivas om den misstänkte 
uppenbarligen begått brottet under inflytande av sinnessjukdom eller sinnesslöhet samt vård 
enligt sinnessjuklagen kommer till stånd utan lagföring och åtal ej heller är påkallat av sär-
skilda skäl, a. bet. s. 504. 
1010 20:7 st. 1 p. 4 rB enligt SFS 1964:166 och prop. 1964:10 s. 15.
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krävdes att brottet uppenbarligen hade begåtts under inflytande av sinnessjuk-
dom, sinnesslöhet eller annan själslig abnormitet av så djupgående natur, att 
den måste anses jämställd med sinnessjukdom. Som ytterligare förutsättning 
angavs att vård enligt sinnessjuklagen kom till stånd utan lagföring. Vidare 
krävdes att åtal ej var påkallat av särskilda skäl.1011 liksom tidigare gällde ett 
orsakssamband mellan brottet och den misstänktes psykiska tillstånd. 

När det gällde åklagarnas beslutsbehörighet hade Strafflagberedningen 
föreslagit att vid de allvarligaste brotten skulle endast riksåklagaren få besluta 
om eftergift av åtal och att det skulle framgå av rB.1012 I propositionen anför-
des att det i rB inte torde behövas någon reglering av behörig åklagare och att 
det vid arbetet med instruktionerna fick övervägas om åtalsprövningen skulle 
ankomma på riksåklagaren vid mycket allvarliga brott.1013 I instruktionen 
för åklagarväsendet föreskrevs senare att beslut att inte åtala i dessa fall skulle 
 fattas av länsåklagare och, i Stockholms, Göteborgs och malmös åklagar-
distrikt, av överåklagare eller chefsåklagare.1014 

4.5.2.3 Åtalsunderlåtelse vid vård eller insatser
efter BrB:s tillkomst har bestämmelsen om åtalsunderlåtelse för psykiskt 
sjuka och psykiskt funktionshindrade personer ändrats vid flera tillfällen. 
Ändringarna har haft samband med förändringar av den medicinska termino-
login och ändrade vårdformer samt förändringar av påföljdsreglerna för den 
gruppen av lagöverträdare. Sedan år 1991 krävs inte längre att den misstänkte 
vid brottstillfället led av en psykisk störning för att åtalsunderlåtelse ska kunna 
meddelas.1015 Än mindre krävs att det finns ett orsakssamband mellan brottet  
och den misstänktes psykiska störning. det är numera tillräckligt att vård 
kommer till stånd för den misstänkte.1016 den förändringen gjordes i sam-
band med en reform av bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård, där även 
påföljdsreglerna förändrades.1017 

1011 20:7 st. 1 p. 4 rB enligt SFS 1964:166 jfr med 33:2 BrB enligt SFS 1962:700.
1012 SOU 1956:55 s. 423 och s. 504.
1013 Prop. 1964:10 s. 135. Vid denna tidpunkt pågick förstatligandet av åklagarväsendet, som 
också blev fristående från polisen, och kraven för tillträde till åklagarbanan ökade, se avsnitt 
3.2.6 ovan.
1014 21 § 1 st. 2 p. och 33 § 2 st. 2 p åklagarinstruktionen (1964:739). Vid övriga åklagar-
myndigheter kunde chefsåklagaren av riksåklagaren få särskild delegation att fatta sådana 
beslut, om det förelåg särskilda skäl, 40 § 2 st. 2 men. åklagarinstruktionen.
1015 20:7 st. 1 p. 4 rB, ändrad genom SFS 1991:1139.
1016 Prop. 1990/91:58 s. 483.
1017 Prop. 1990/91:58 s. 3 ff. I samband med reformen tillkom lagen (1991:1128) om psyki-
atrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
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det krav som uppställs för åtalsunderlåtelse med stöd av 20:7 st. 1 p. 4 rB 
är således att viss vård eller vissa särskilda insatser kommer till stånd. Kret-
sen av vilka personer som kan omfattas bestäms därmed av de som får vård 
eller insatser. För psykiskt sjuka är kravet att psykiatrisk vård ska komma till 
stånd. det innebär att både sluten och öppen vård omfattas och det har ingen 
betydelse om vården sker frivilligt eller med tvång.1018 För psykiskt funktions-
hindrade anges numera endast att insatser enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (lSS) ska komma till stånd.

dessutom gäller att åtalsunderlåtelse får beslutas under förutsättning att något 
väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts.1019 det innebär att det som 
tidigare gällde, att åtal inte krävdes av särskilda skäl,1020 år 1985 ersattes med det 
grundrekvisit som gäller för alla typfall av åtalsunderlåtelse enligt 20:7 st. 1 rB. 
I samband med den förändringen anfördes i förarbetena att avsikten inte var att 
göra någon ändring i sak av de skäl som borde föranleda åtal.1021

I förarbetena har förutsatts att om exempelvis humanitära skäl talar mot 
åtal i de fall då någon vård inte ges bör åtalsunderlåtelse övervägas med stöd 
av någon av de övriga grunderna för åtalsunderlåtelse.1022

de riktlinjer som riksåklagaren utfärdade år 2008 om förundersöknings-
begränsning och åtalsunderlåtelse, behandlar även åtalsunderlåtelse med stöd 
av 20:7 st. 1 p. 4 rB.1023 

När det gäller beslutsbehörigheten togs kravet på att beslut skulle fattas 
av länsåklagare bort år 1985, i samband med åtalsreformen.1024 Numera fattas 
beslut av den åklagare som handlägger ärendet.1025

4.5.3 Alkohol- och drogmissbrukare
Vid tiden för rB:s ikraftträdande fanns en särskild bestämmelse om åtals-
prövning för den som hade intagits på allmän alkoholistanstalt. Om den 
intagne misstänktes ha begått brott före utskrivning från anstalten och det 

1018 Jfr prop. 1984/85:3 s. 51 f. 
1019 Grundrekvisitet infördes i 20:7 rB enligt SFS 1985:13. den åtalsreformen behandlas i 
avsnitt 4.4.5 ovan. 
1020 År 1981 hade en språklig förändring gjorts, där ”åtal ej är påkallat av särskilda skäl” änd-
rades till ”åtal inte krävs av särskilda skäl”, 20:7 st. 1 p. 4 enligt SFS 1981:1285.
1021 Prop. 1984/85:3 s. 37 och s. 52.
1022 Prop. 1984/85:3 s. 37 och prop. 1990/91:58 s. 483 f.
1023 rår 2008:2 s. 32 ff.
1024 Prop. 1984/85:3 s. 45 f. För assistentåklagare uppställdes krav på minst två års tjänst-
göring som assistentåklagare, 40 a § 1 st. 3 p. åklagarinstruktionen (1974:910) enligt SFS 
1985:78 och, kort därefter, SFS 1985:491. 
1025 Jfr 10–11 §§ ÅF.
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på brottet inte kunde följa högre straff än böter eller fängelse i sex måna-
der, skulle åklagaren avgöra huruvida åtal lämpligen borde ske. Hade brottet 
begåtts innan den intagne fyllt arton år omfattade åtalsprövningen alla brott.1026 
lämplighetsprövningen skulle göras av statsåklagare, som dessförinnan skulle 
höra anstaltens styrelse.1027

Bestämmelsen om särskild åtalsprövning hade införts år 1939 i samband 
med en reformering av bestämmelserna om villkorlig dom, där även frågor 
om åtalseftergift för vissa grupper av lagöverträdare hade övervägts. När det 
gällde de som intagits på alkoholistanstalt motiverades åtalsregeln av framför 
allt praktiska skäl. För denna grupp gällde undantag från huvudregeln om att 
obetalda böter skulle förvandlas till fängelse, vilket medförde att det i prak-
tiken var vanligt att de som var intagna på alkoholistanstalt inte fick någon 
ansvarspåföljd för mindre förseelser. det ansågs då olämpligt eller åtminstone 
onödigt att behöva åtala för brottet.1028 

År 1952 utsträcktes området till att omfatta även den som frivilligt gått in på 
alkoholistanstalt och förbundit sig att stanna på anstalten under en viss tid.1029 
Ändringen gjordes i samband med att undantaget från förvandling av böter 
utsträcktes till att omfatta även de som var frivilligt intagna med kvarhållnings-
rätt. det hade visat sig att det i princip inte var någon skillnad i behandlingen 
av dem som vårdades med tvång och de som vårdades frivilligt, och till viss del 
var det en tillfällighet i vilken form behandlingen skedde. I många fall ansökte 
dessa frivilligt intagna om, och beviljades, nåd från sina bötesstraff.1030 

I samband med införandet av BrB ändrades kravet på att åklagaren före 
åtalsbeslutet skulle höra anstaltens styrelse. Styrelsen skulle höras, om det inte 
var obehövligt. avsikten var att förenkla handläggningen, särskilt vid miss-
tanke om fylleri och förargelseväckande beteende. det fanns många sådana 
ärenden och som regel tillstyrkte anstaltsstyrelserna att åtal inte väcktes. I 
de fall då åklagarna utifrån anstaltsstyrelsernas praxis kunde bedöma vilken 
inställning de skulle ha, var det onödigt att yttrande inhämtades, särskilt när 
åklagaren hade samma uppfattning. Vidare ändrades bestämmelsens orda-

1026 49 a § lagen (1931:233) om behandling av alkoholister (alkoholistlagen) enligt SFS 
1944:217.
1027 49 a § alkoholistlagen enligt SFS 1948:402, som trädde ikraft den 1 juli 1948. 
1028 SOU 1937:38 s. 118 f. och prop. 1939:86 s. 74 f.
1029 49 a § alkoholistlagen enligt SFS 1952:315. År 1954 ersattes alkoholistlagen med lagen 
(1954:579) om nykterhetsvård och bestämmelsen infördes oförändrad i 57 §. den frivilligt 
intagne skulle förbinda sig att kvarstanna under ett år, vilket år 1963 ändrades till sex månader 
genom SFS 1963:72.
1030 Prop. 1952:232 s. 6 f. och s. 10.
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lydelse för att bättre stämma överens med BrB. Frågan om vilken åklagare 
som var behörig att göra åtalsprövningen reglerades inte längre i lagen utan 
ankom på den åklagare som var behörig astt utföra talan i målet enligt åkla-
garinstruktionen.1031

År 1981 ersattes den tidigare lagstiftningen med en ny lag om tvångs-
vård av missbrukare. enligt den lagen var det inte möjligt att vårdas frivilligt 
med kvarhållningsrätt. Nu föreskrevs att för den som har beretts vård med 
stöd av lagen och misstänks för brott begånget innan vården påbörjades eller 
under vårdtiden, ska åklagaren pröva om åtal lämpligen bör ske. den sär-
skilda åtalsprövningen omfattade brott för vilket inte föreskrevs strängare 
straff än fängelse ett år. liksom tidigare skulle styrelsen för det hem där den 
misstänkte vårdades höras innan åklagaren fattade sitt åtalsbeslut, om det 
inte var obehövligt.1032 att åtalsprövningen utsträcktes till att gälla även om 
tvångsvården hade upphört, motiverades med att det kunde vara olämpligt att 
avbryta ett vårdprogram för att missbrukaren skulle genomgå ett straff. det 
kunde uppfattas som orättvist mot den som just avslutat en längre tids vård 
enligt lagen och som ansträngt sig för att därefter medverka i frivillig vård, 
att hänsyn inte togs till det. det kunde göra denne negativt inställd till den 
fortsatta vården. att åtalsprövningen utsträcktes till att omfatta brott med 
högst ett års fängelse i straffskalan, motiverades med att åtalsprövningen då 
omfattade även rattfylleri.1033

År 1988 infördes den nu gällande lagen (1988:870) om vård av missbruka-
re i vissa fall. Bestämmelsen om särskild åtalsprövning infördes då i 46 § den 
lagen. I paragrafen har senare vissa språkliga förändringar gjorts och numera 
ska Statens institutionsstyrelse höras istället för styrelsen för det hem där den 
misstänkte vårdas.1034

1031 57 § lagen om nykterhetsvård enligt SFS 1964:175 och prop. 1964:10 s. 217 f. Brottets 
svårhet skulle bedömas utifrån det straff som var stadgat, med bortseende från återfallsregler.
1032 31 § lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall. Om vården hade upphört 
skulle länsstyrelsen höras istället för styrelsen för vårdhemmet.
1033 Prop. 1981/82:8 s. 105 f. Vid den tidpunkten angavs påföljden för rattfylleri till fängelse 
i högst ett år eller, vid s.k. rattonykterhetsbrott, böter, 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa 
trafikbrott enligt SFS 1978:92. trafiknykterhetsbrotten ändrades senare till rattfylleri och grovt 
rattfylleri, 4 och 4 a §§ enligt SFS 1990:149. När straffmaximum för grovt rattfylleri höjdes 
till två års fängelse, 4 a § enligt SFS 1993:1463, gjordes ingen ändring av åtalsprövningsregeln. 
det innebar att den inte längre omfattade det allvarligare trafiknykterhetsbrottet.
1034 lagrummet fick sin senaste lydelse genom SFS 2005:467. Om vården har upphört ska 
socialnämnden, istället för som tidigare länsstyrelsen, höras.
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4.5.4 Unga personer

4.5.4.1 Åtalseftergift och åtalsunderlåtelse
När rB trädde ikraft gällde lagen (1944:215) om eftergift av åtal mot vissa 
underåriga. till stöd för att införa lagen hade anförts att det kunde vara 
skadligt för den unge att utsättas för en domstolsprocess.1035 det hade även 
anförts att det många gånger var onödigt, då ett domstolsförfarande och ett 
omhändertagande av barnavårdsnämnd i princip innebar likartade åtgärder. 
Barnavårdsnämndernas praxis i fråga om ett brott polisanmäldes eller inte var 
olika och innebar i praktiken en åtalseftergift, även om åklagarna inte hade 
en sådan möjlighet. det berodde då ofta på en slump om en ungdom blev 
åtalad eller inte.1036 

reglerna om åtalseftergift för unga var tillämpliga för personer som hade 
begått brott i åldern 15–18 år.1037 enligt reglerna kunde åtal efterges i två 
olika fall. det ena var att den underårige hade omhändertagits för skyddsupp-
fostran, eller blev föremål för annan därmed jämförlig åtgärd, eller utan dylik 
åtgärd erhöll särskild tillsyn eller lämplig sysselsättning. dessutom krävdes 
att det med skäl kunde antas att den underårige skulle avhålla sig från att på 
nytt begå brott. det andra fallet var att brottet var ringa och det uppenbarli-
gen skett av okynne eller förhastande. För båda fallen gällde som gemensam 
förutsättning att åtal skulle väckas, om det var påkallat med hänsyn till den 
allmänna laglydnaden eller eljest ur allmän synpunkt.1038 

När det gällde det första fallet var avsikten att åtal som regel skulle väckas 
vid grova brott och åtalseftergift var i princip uteslutet vid exempelvis mord, 
rån och våldtäkt. ett åtal kunde vara påkallat ur allmän synpunkt även vid 
lindrigare brott. I övrigt skulle en bedömning göras av om de åtgärder som 
vidtogs med den underårige var det lämpligaste sättet att avhålla den under-
årige från att begå nya brott, dvs. individualpreventiva skäl.1039 

Innan åklagaren fattade beslut skulle yttrande inhämtas av barnavårds-
nämnden. det behövdes dock inte i de fall då brottet var ringa. Om brottet  

1035 SOU 1942:28 s. 28. enligt Strahl låg det skälet till grund för lagen, Strahl (1948) s. 31. I 
propositionen var dock departementschefen inte så övertygad om att ett rättegångsförfarande 
var skadligt, förutom då den unge var häktad, och därför skulle prövningen istället ske utifrån 
om åtal var behövligt eller inte, prop. 1944:8 s.49.
1036 SOU 1942:28 s. 29 f., prop. 1944:8 s. 47 f. och Strahl (1948) s. 31.
1037 1 § lagen (1944:215) om eftergift av åtal mot vissa underåriga. Vidare var lagen tillämp-
lig endast vid åtal som väcktes vid allmän underrätt eller polisdomstol, dvs. inte i de få fall då 
åtal skulle väckas i högre rätt.
1038 2 § lagen (1944:215) om eftergift av åtal mot vissa underåriga.
1039 Prop. 1944:8 s. 53 och första lagutskottet 1944:11 s. 32 ff.
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hade medfört skada av någon betydelse skulle även målsäganden beredas till-
fälle att yttra sig, där så kunde ske.1040 målsäganden skulle inte ha någon 
vetorätt, men målsägandens inställning till att åtalseftergift meddelades kunde 
ha viss betydelse.1041 Vidare föreskrevs att beslut om åtalseftergift skulle delges 
den underårige på lämpligt sätt. avsikten var att om brottet var sådant att 
frihetsstraff kunde följa skulle beslutet delges muntligen och på ett sådant 
sätt att den underårige fick en allvarlig varning. rörde beslutet däremot en 
ordningsförseelse kunde det vara tillräckligt med en skriftlig delgivning.1042

I samband med tillkomsten av BrB ersattes 1944 års lag med lagen 
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (lUl). den 
lagen omfattar bestämmelser både om åklagarnas möjlighet att avstå från åtal 
och om förfarandet i mål med unga lagöverträdare. 

reglerna om att underlåta åtal enligt lUl var inledningsvis subsidiära 
till rB:s regler. liksom tidigare kunde åklagarna underlåta åtal i två fall. det 
ena var att den underårige ställdes under övervakning enligt 26 § barnavårds-
lagen, omhändertogs för samhällsvård enligt 26 § den lagen, eller blev före-
mål för annan därmed jämförlig åtgärd eller utan dylik åtgärd erhöll särskild 
tillsyn eller lämplig sysselsättning. dessutom krävdes att det därigenom vid-
togs vad som var lämpligast för den unges tillrättaförande.1043 det var sådana 
situationer där någon form av åtgärd vidtogs med den unge.1044 

det andra fallet var att brottet uppenbarligen skett av okynne eller förhas-
tande.1045 det fallet var inte längre begränsat till ringa brott, men det skulle 
vara fråga om gärningar som var en tillfällighet, där polis- och åklagarmyndig-
hetens ingripande var en tillräcklig åtgärd. I förarbetena angavs som exempel 
att vid tillgreppsbrott borde åtal kunna underlåtas även om brottet var att anse 
som stöld och inte snatteri.1046 

För båda fallen gällde som gemensam förutsättning att åtal skulle väckas, 
om det var påkallat ur allmän synpunkt.1047 angående tolkningen av om ett 

1040 4–5 §§ lagen (1944:215) om eftergift av åtal mot vissa underåriga.
1041 Prop. 1944:8 s. 58.
1042 6 § 1 st. lagen (1944:215) om eftergift av åtal mot vissa underåriga och prop. 1944:8 
s. 58.
1043 1 § 1 st. lUl enligt SFS 1964:167. I lagtexten användes ”avstå från åtal” istället för 
”eftergift av åtal” som hade använts i 1944 års lag. avsikten var att anpassa lagen till den 
terminologi som då infördes  i rB, se avsnitt 4.3.4 ovan. I texten använder jag underlåta åtal, 
som senare kom att bli den terminologi som numera används i lagtexten. 
1044 Prop. 1964:10 s. 160.
1045 1 § 1 st. lUl enligt SFS 1964:167.
1046 Prop. 1964:10 s. 160.
1047 1 § 2 st. lUl enligt SFS 1964:167.
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åtal var påkallat ur allmän synpunkt, hänvisades i propositionen till vad som 
hade anförts under arbetet med BrB. Åtal kunde behöva väckas med hänsyn 
till brottets art eller utredningen om brottet, men departementschefen ville 
inte binda tillämpningen med ytterligare uttalanden.1048 På samma sätt som 
hade gällt enligt 1944 års lag angavs att beslutet på lämpligt sätt skulle delges 
den underårige.1049

därefter har lUl ändrats vid flera tillfällen. liksom tidigare kan åtal 
underlåtas i två fall, med gemensamma grundförutsättningar. Numera är 
åtals underlåtelse enligt lUl primär i förhållande till 20:7 rB och ska använ-
das i första hand.1050 

enligt det första fallet får åtalsunderlåtelse beslutas om den unge blir före-
mål för vård eller annan åtgärd enligt någon av de sociala vårdlagarna, eller 
den unge blir föremål för annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp 
eller stöd. dessutom krävs att det med skäl kan antas att därigenom vidtas 
vad som är lämpligast för den unge.1051 Uttrycket att den unge skulle till-
rättaföras har således ändrats till vad som är lämpligast för den unge. Skälet 
för den ändringen var att åtgärderna inom socialtjänsten primärt syftar till 
att tillgodose den unges behov av vård och andra omsorger, och inte till att 
upprätthålla samhällsskyddet.1052 

det andra fallet är detsamma som tidigare, att det är uppenbart att brottet  
har skett av okynne eller förhastande.1053 Gemensamt för båda fallen är att 
åklagaren vid bedömningen ska särskilt beakta den unges vilja att ersätta 
målsäganden för skada som uppkommit genom brottet, att avhjälpa eller 
begränsa skadan, att på annat sätt gottgöra målsäganden eller att medverka 
till att medling kommer till stånd.1054

Vidare anges som gemensam grundförutsättning att åtalsunderlåtelse inte 
får beslutas om något väsentligt allmänt eller enskilt intresse därigenom åsido-
sätts, dvs. det är fråga om samma grundrekvisit som vid åtalsunderlåtelse 
enligt 20:7 st. 1 rB. därtill anges uttryckligen i lagtexten att det vid bedöm-
ningen särskilt ska beaktas om den unge tidigare har gjort sig skyldig till 

1048 Prop. 1964:10 s. 161.
1049 4 § 1 st. lUl enligt SFS 1964:167.
1050 16–17 §§ lUl.
1051 de lagar som anges är socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, 17 § 1 st. 1–2 p. lUl.
1052 Prop. 1981/82:41 s. 36.
1053 17 § 2 st. lUl. enbart språkliga förändringar har gjorts avseende det fallet.
1054 17 § 3 st. lUl. angående medling hänvisas till lagen (2002:445) om medling med 
anledning av brott.
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brott.1055 ett beslut om åtalsunderlåtelse ska som huvudregel delges den unge 
vid ett personligt sammanträffande med åklagaren.1056 

Även om reglerna om åtalsunderlåtelse för unga har ändrats flera gånger 
bygger de fortfarande på 1944 års lag och åtal kan underlåtas i två typfall, 
på det sätt som infördes då. Under årens lopp har riksåklagaren gett ut flera 
cirkulär om den närmare tillämpningen och statistik över åklagarnas beslut 
började föras redan år 1948.1057 riksåklagaren har gett ut särskilda riktlinjer 
för åklagarnas tillämpning.1058

till en början var det huvudsakligen statsåklagarna som skulle pröva frågan 
om åtalseftergift.1059 Vid tillkomsten av lUl ankom prövningen på läns-
åklagarna och, i storstadsdistrikten, på överåklagarna och chefsåklagarna, om 
svårare straff än böter var stadgat för brottet.1060 det innebar att distrikts-
åklagarna var behöriga att göra prövningen vid de rena bötesbrotten. År 1980 
blev de behöriga även i andra fall.1061

4.5.4.2 Särskild åtalsprövning
När rB trädde ikraft fanns särskilda bestämmelser om åtalsprövning för den 
som hade dömts till ungdomsfängelse eller hade intagits för skyddsuppfostran 
på s.k. ungdomsvårdsskola. enligt dessa bestämmelser skulle åklagaren avgöra 
huruvida åtal lämpligen borde ske, efter hörande av ungdomsfängelsenämn-
den respektive skolans styrelse. Åtalsprövningen omfattade alla brott som 
den omhändertagne misstänktes ha begått före att omhändertagandet eller 
anstaltsbehandlingen definitivt upphörde.1062 

1055 17 § 4 st. lUl.
1056 18 § lUl.
1057 Se t.ex. rÅ:s cirkulär nr 46, 71, 88 och 129.
1058 rår 2006:3.
1059 3 § lagen (1944:215) om eftergift av åtal mot vissa underåriga enligt SFS 1947:628 och, 
fr.o.m. den 1 juli 1948, SFS 1948:404. Kungen, eller efter Kungens förordnande, riksåkla-
garen kunde förordna en distriktsåklagare att pröva sådana frågor, om det föranleddes av 
särskilda skäl, lagen (1948:403) om behörighet i vissa fall för distriktsåklagare att verkställa 
åtalsprövning som eljest ankommer på statsåklagare. 
1060 21 § 1 st. 1 p. och 33 § 1 st. 1 p. åklagarinstruktionen (1964:739). Chefsåklagarna vid övri-
ga åklagardistrikt var behöriga att besluta vid vissa trafikbrott, 40 § 2 st. samma instruktion. 
1061 40 a § åklagarinstruktionen (1974:910) införd genom SFS 1980:627.
1062 19 § lagen (1935:343) om ungdomsfängelse enligt SFS 1939:322 samt 44 § lagen 
(1924:361) om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårdslag) enligt SFS 1946:335 
jfr med SFS 1947:300 och SFS 1950:410. Under en övergångstid fanns en motsvarande åtals-
prövningsregel i 14 § lagen (1937:75) om tvångsuppfostran, som var  tillämplig även för de 
som vistades på allmän uppfostringsanstalt med stöd av barnavårdslagen. den lagen (och de 
allmänna uppfostringsanstalterna) var dock under avveckling och lagen upphörde helt den 
1 augusti 1950, SFS 1947:299 jfr med SFS 1950:409. 
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Bakom införandet av bestämmelserna om särskild åtalsprövning låg fram-
för allt rehabiliteringsskäl. avsikten var att åtal inte skulle behöva väckas om 
det var olämpligt eller onödigt med hänsyn till den pågående eller avslu-
tade behandlingen.1063 Åtal skulle inte väckas om det kunde antas att fortsatt 
behandling snarare än straff skulle leda till ”den brottsliges tillrättaförande” 
eller att den misstänkte inte skulle få någon ytterligare påföljd utöver den som 
redan hade dömts ut. För personer som genomgått en anstaltsbehandling med 
gott resultat blev det också möjligt att avstå från att åtala brott, som hade 
begåtts innan behandlingen hade avslutats.1064

När lagarna om vård och behandling av unga senare förändrades inför-
des bestämmelser om särskild åtalsprövning på motsvarande sätt.1065 den 
nuvarande åtalsprövningsregeln finns i 9 § lUl. den omfattar de fall då 
någon vårdas med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga och har intagits i ett sådant hem som avses i 12 § den lagen. 
Åtalsprövningsregeln omfattar brott som den unge misstänks ha begått innan 
vården vid hemmet har avslutats. I sådana fall ska åklagaren pröva om åtal 
lämpligen bör ske.1066 

4.6 Nuläget
4.6.1 Utrednings- och åtalsplikt
I kapitlet har jag redogjort för rättsutvecklingen från rB:s tillkomst. I detta 
och de närmast följande avsnitten gör jag en sammanfattande beskrivning av 
reglernas konstruktion vid 2011 års ingång. rätten och plikten att utreda ett 
brott är avhängig av regleringen av rätten och plikten att åtala för brottet. När 
det gäller rätten att åtala brott är åklagaren behörig att åtala brott som hör 
under allmänt åtal och dit hör alla brott där inget annat anges.1067 ett fåtal 
brott får endast åtalas av målsäganden, s.k. målsägandebrott.1068 Vilka brott 
som är målsägandebrott anges i strafflagstiftningen.1069

1063 Strahl (1948) s. 36.
1064 Se elwing (1960) s. 288 f. med där gjorda hänvisningar.
1065 År 1960 ersattes den tidigare lagen med barnavårdslagen (1960:10) och en regel om 
åtalsprövning infördes i 69 §. 
1066 av 9 § lUl framgår också att innan åtalsfrågan avgörs, ska föreståndaren för hemmet 
höras, om det inte är obehövligt. 
1067 20:2 st. 1 och 20:3 st. 1 rB. Åtalsbehörigheten är ibland förbehållen särskild åklagare, se 
avsnitt 3.3.2 ovan.
1068 Olivecrona (1968) s. 42 och ekelöf II (1996) s. 57. angående målsägandebegreppet, se 
Heuman, l. (1973). 
1069 SOU 1938:44 s. 254. av brotten i BrB är det numera endast vissa fall av förolämpning 
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För en del brott uppställs särskilda villkor för att åklagaren ska få åtala, 
såsom angivelse av målsäganden,1070 s.k. angivelsebrott, eller tillstånd av myn-
dighet.1071 Om brottet har utländsk anknytning krävs det i vissa fall särskilt 
förordnande om åtal.1072 Åklagaren är således behörig att åtala alla brott som 
hör under allmänt åtal och, för de fall särskilda villkor är föreskrivna, dessa 
är uppfyllda. Om ett misstänkt brott omfattas av allmänt åtal är polis och 
åklagare också behöriga att utreda brottet.1073

När det gäller skyldigheten att utreda och åtala brott är huvudregeln i 
svensk rätt att alla brott som hör under allmänt åtal, dvs. inte är målsägande-
brott, och där eventuella villkor, som målsägandeangivelse eller tillstånd av 
myndighet, är uppfyllda, ska utredas och åtalas. För dessa brott föreligger 
således förundersöknings- och åtalsplikt.1074 Undantag gäller för brott som 
upptäcks vid användning av hemliga tvångsmedel. I sådana fall får inte för-
undersökning inledas på grund av uppgifter som kommit fram vid använd-
ningen av tvångsmedlet, s.k. överskottsinformation, annat än under särskilda 
förutsättningar.1075 

som är rena målsägandebrott, 5:5 BrB. I 7:79 lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled 
finns exempel på målsägandebrott inom specialstraffrätten.
1070 av brotten i BrB är det numera endast vållande till kroppsskada och vissa fall av äre-
kränkningsbrott, riktade mot vuxna där angivelse krävs för åtal, 3:12 och 5:5 BrB. I special-
straffrätten finns krav på angivelse i t.ex. 40 § lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter 
och 15:6 minerallagen (1991:45). I många fall uppställs krav på angivelse eller att åklagaren 
alternativt kan åtala efter en lämplighetsprövning, se nästkommande avsnitt.
1071 20:3 st. 2 rB. Krav på medgivande finns i t.ex. 16:6 socialtjänstlagen (2001:453, Social-
styrelsen), 22 § lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder (arbetsförmedling-
en), 16 § lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. (läkemedelsverket), 3:18 
lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering (riksbanken) samt 18 och 30 §§ lagen 
(1992:1300) om krigsmateriel (Inspektionen för strategiska produkter). 
1072 enligt t.ex. 2:5, 2:5 a, 2:7 a, 2:7 b, 5:5 st. 3, 18:8 och 19:16 BrB krävs förordnande av 
regeringen eller, enligt flera av bestämmelserna, den regeringen bemyndigat därtill. Bemyndi-
gande har i viss utsträckning givits till riksåklagaren genom förordningen (1993:1467) med 
bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall. 
1073 av 23:1 st. 3 rB framgår att om angivelse krävs, får förundersökning inledas utan an -
givelse, om det innebär fara att avvakta en sådan. målsäganden ska snarast underrättas och om 
denne då inte anger brottet till åtal, ska förundersökningen läggas ned. För diskussioner av 
om motsvarande betraktelsesätt kan anläggas på fall då åtal förutsätter anmälan eller tillstånd 
av myndighet, se NKrB s. 23:12 samt Bring och diesen (2009) s. 218 f. 
1074 20:6 och 23:1 st. 1 rB. ett brott behöver dock inte utredas inom ramen för en förunder-
sökning om brottet avser förseelse i rättegång eller är sådant att s.k. förenklad utredning 
kan användas, 23:22 rB. Förenklad utredning används vid enkla brott som utreds på plats, 
främst trafikbrott. Om den misstänkte är under 15 år sker ingen förundersökning. I så fall kan 
brottet  utredas med stöd av 31 § lUl, NKrB s. 23:8 b. 
1075 27:23 a rB och 12 § lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning. angående tillämp-
ningen, se NKrB s. 27:51 f. 
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I förarbetena har uttryckts att åklagaren är skyldig att väcka åtal om åkla-
garen ”på objektiva grunder kan motse den misstänktes sakfällande” och att 
det för åtal förutsätts att det föreligger tillräckliga skäl att den misstänkte är 
straffskyldig för gärningen.1076 det innebär att åklagaren vid åtalsprövningen 
har att ta ställning till om gärningen innefattar brott, om det föreligger om -
ständigheter som kan utesluta eller upphäva straffansvar och om bevisningen 
är tillräcklig för ett åtal.1077 Även om åklagarens ställningstaganden till sådana 
frågor innehåller flera moment av bedömning omfattar de inte någon lämp-
lighetsprövning av åtalsfrågan. det finns däremot flera undantag från utred-
nings- och åtalsskyldigheten där lämplighetsprövningar aktualiseras.

För det första kan vissa förseelser avföras direkt av polisen genom rapport-
eftergift. Sådan kan lämnas om brottet med hänsyn till omständigheterna i 
det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle 
föranleda annan påföljd än böter.1078 I nära anslutning till brottet får rapport-
eftergift beslutas av polis (omedelbar rapporteftergift) och därefter av polisiär 
förundersökningsledare (rapporteftergift i efterhand).1079 

För det andra behöver en förundersökning inte inledas om det är uppen-
bart att brottet inte går att utreda.1080 Bestämmelsen infördes år 1994 och är 
avsedd att tillämpas i fall där det inte finns praktiska förutsättningar för att 
utreda brottet.1081 

För det tredje finns det enligt 23:4 a rB en möjlighet att av processekono-
miska skäl avstå från att inleda eller fortsätta en redan inledd förundersökning, 
s.k. förundersökningsbegränsning. Bestämmelsen anger i två skilda punkter 
de förutsättningar under vilka en förundersökning inte behöver inledas eller, 
om den redan är inledd, kan läggas ned. enligt den ena punkten, som är van-

1076 SOU 1938:44 s. 257. 
1077 NKrB s. 20:14 och lindell m.fl. (2005) s. 187. För diskussioner om vad beviskravet 
innebär och om hur åklagaren bör göra när rättsläget är oklart, se elwing (1960) s. 57 ff. och 
s. 92 ff. med där gjorda hänvisningar samt ekelöf V (2011) s. 159 ff. 
1078 9 § 2 st. polislagen (1984:387). rPS har utgett föreskrifter och allmänna råd (rPSFS  
2000:36) om rapporteftergift.
1079 4 § rPSFS 2000:36. enligt 5 § rPSFS 2000:36 behöver omedelbar rapporteftergift 
endast dokumenteras om det finns en målsägande, dock inte om intresset av dokumenta-
tionen inte står i rimlig proportion till den insats som krävs för att genomföra åtgärden eller 
det annars finns särskilda skäl. den statistik som finns om rapporteftergifter är därför inget 
mått på hur många rapporteftergifter som beslutas. ett antagande är snarare att det är mycket 
vanligare med omedelbar rapporteftergift än rapporteftergift i efterhand, lindström (1999) 
s. 145. enligt den officiella statistiken för år 2009 var det 305 brottsmisstankar som avslutades 
med rapporteftergift, BrÅ-rapport 2010:15 s. 107. 
1080 23:1 st. 2 rB.
1081 Prop. 1994/95:23 s. 94. 
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ligast i praktiken, behöver en förundersökning inte genomföras om det kan 
antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av bestämmelser 
om åtalsunderlåtelse i 20 kap. rB eller om särskild åtalsprövning samt något 
väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts genom att förundersök-
ning inte genomförs.1082 enligt den andra punkten behöver en förundersök-
ning inte genomföras om utredningen skulle kräva kostnader som inte står i 
rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottet 
i händelse av lagföring inte skulle leda till någon svårare påföljd än böter, s.k. 
disproportionsfall.1083

Beslut om förundersökningsbegränsning får endast fattas av åklagare, dvs. 
inte av polisiär förundersökningsledare. Beslut att inte genomföra en förunder-
sökning i disproportionsfall får dessutom endast fattas av högre åklagare och 
av åklagarchefer.1084 Sådana beslut är mycket ovanliga. av de cirka 41 000 
beslut om förundersökningsbegränsning som fattades år 2009 var det endast 
14 som avsåg disproportionsfall.1085 I praktiken har dock polisen ett visst 
inflytande över vilka ärenden som kommer att utredas, eftersom åklagarna 
inte leder alla förundersökningar och en förutsättning för att åklagarna ska 
kunna pröva frågan om förundersökningsbegränsning är att polisen aktuali-
serar frågan hos en åklagare.1086 Under de senaste åren har antalet beslut både 
om förundersökningsbegränsning och om åtalsunderlåtelse ökat.1087 

När det gäller åtalsplikten finns undantag, då åklagaren ska eller får göra 
en lämplighetsprövning av åtalsfrågan. Sådana regler finns dels i strafflagstift-

1082 23:4 a st. 1 p. 2 och 2 st. rB. rekvisitet att ”något väsentligt allmänt eller enskilt intresse 
ej åsidosätts” anges också som en förutsättning för att besluta om åtalsunderlåtelse, se nästa 
avsnitt. Innebörden i de båda bestämmelserna är dock inte helt densamma, eftersom pröv-
ningen här ställs mot att inte fullfölja förundersökningen, där något beslut om åtalsunder-
låtelse inte kommer att fattas. ekelöf har kritiserat det sätt på vilket paragraferna är utfor-
made, ekelöf m.fl. V (2011) s. 152 not 54. 
1083 23:4 a st. 1 p. 1 och 2 st. rB.
1084 23:4 a st. 3 rB. Beslut i disproportionsfall får fattas av riksåklagaren, vice riksåklagaren, 
överåklagare, vice överåklagare, chefsåklagare och vice chefsåklagare, 10 § 2 p. åklagarförord-
ningen (2004:1265). enligt riksåklagaren bör detsamma gälla vid förundersökningsbegräns-
ning i s.k. extraordinära fall, rår 2008:2 s. 42. angående förutsättningarna för beslut om 
åtalsunderlåtelse i extraordinära fall, se nedan. 
1085 SOU 2010:43 s. 59. År 2006 tillämpades regeln i 25 fall, år 2007 i 6 fall och år 2008 i 
7 fall. 
1086 I riktlinjer för åklagarväsendet påpekas vikten av att åklagarna samverkar med polisen 
och andra brottsutredande myndigheter som tullverket, Skatteverket och Kustbevakningen 
för att uppnå den resursbesparing som är avsedd, rår 2008:2 s. 8. 
1087 År 2006 beslutades om förundersökningsbegränsning i knappt 30 000 fall och om åtals-
underlåtelse i drygt 21 000 fall. År 2009 beslutades om förundersökningsbegränsning i cirka 
41 000 fall och om åtalsunderlåtelse i drygt 30 000 fall, SOU 2010:43 s. 51. 
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ningen, dels i rB och i särskilda lagar. I strafflagstiftningen anges att för en 
del brott ska en särskild åtalsprövning göras. I rB finns bestämmelser om att 
åtal får underlåtas under vissa förutsättningar. I rB och i särskilda lagar finns 
också bestämmelser om att åtal får underlåtas eller särskilt ska prövas om den 
misstänkte är underårig eller får vissa vård- eller stödinsatser. 

4.6.2 Åtalsprövning och åtalsunderlåtelse
I strafflagstiftningen anges att för vissa brott ska åklagaren göra en lämplig-
hetsprövning av åtalsfrågan. Ibland kombineras det med ett krav på eller är 
ett alternativ till angivelse från målsäganden. 

Följande kombinationer och varianter av lämplighetsprövning förekommer 
i BrB:1088

Åtal får väckas endast om a) åtal är påkallat från allmän synpunkt,1089 
b) måls äganden (eller annan angiven person) anger brottet till åtal eller åtal 
är påkallat från allmän synpunkt,1090 c) målsäganden anger brottet till åtal och 
åtal är påkallat från allmän synpunkt,1091 d) åtal av särskilda skäl är påkallat 
från allmän synpunkt1092 och e) målsäganden anger brottet till åtal och åtal av 
särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt.1093 

Inom specialstraffrätten förekommer exempelvis följande kombinationer 
och varianter av lämplighetsprövning: Åtal får väckas endast om a) åtal är 
påkallat av särskilda skäl,1094 b) åtal är påkallat från allmän synpunkt,1095 c) åtal 
är motiverat från allmän synpunkt,1096 d) målsäganden anger brottet till åtal 

1088 I BrB förekommer de olika varianterna i olika språkliga versioner, t.ex. vid senare lag-
ändringar används ”är” istället för ”finnes” och ”från” istället för ”ur”. I uppräkningen har jag 
genomgående använt den språkversion som är senast tillkommen.
1089 7:6, 9:12 st. 2 och 11:8 BrB (egenmäktighet med barn, vissa typer av lindriga bedrägeri-
brott och vårdslöshet mot borgenärer). enligt 36:10 a BrB gäller denna form av särskild 
åtalsprövning för lindrigare brott som begåtts av oaktsamhet och kan föranleda talan om 
företagsbot.
1090 4:11, 8:13, 9:12 st. 1, 10:10 st. 1, 17:17 och 20:5 st. 3–4 BrB (vissa fall av brott mot fri-
het och frid, vissa förmögenhetsbrott mot närstående samt vissa fall av bestickning, mutbrott 
och brott mot tystnadsplikt). Vid bestickning och mutbrott krävs angivelse av arbets- eller 
uppdragsgivaren till den som utsatts för bestickningen.
1091 3:12 BrB (vållande till kroppsskada eller sjukdom, dock inte om brottet är riktat mot 
någon som inte har fyllt arton år).
1092 5:5 st. 1–2, 10:10 st. 2 och 12:6 BrB (vissa fall av ärekränkningsbrott och vissa lindriga 
förmögenhetsbrott).
1093 5:5 st. 1 BrB (vissa ärekränkningsbrott, riktade mot personer som inte är under arton 
år).
1094 13 § skattebrottslagen (1971:69) och 31 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling.
1095 29:10 och 29:11 st. 4 miljöbalken samt 59 § 1 st. 1 men. upphovsrättslagen.
1096 9:7 vapenlagen (1996:67) och 20:1 st. 2 utlänningslagen (2005:716).
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eller åtal är påkallat från allmän synpunkt1097 och e) målsäganden anger brottet 
till åtal och åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.1098

enligt samtliga dessa straffrättsliga åtalsregler föreligger en presumtion mot 
åtal. Åtal ska ske först efter en lämplighetsprövning i det enskilda fallet. de 
processrättsliga reglerna, vilka inte är kopplade till särskilda brott, anger där-
emot att åklagaren under vissa förutsättningar får besluta om åtalsunderlåtelse 
istället för att åtala för brottet. det är då fråga om undantag från den annars 
gällande huvudregeln för åtal.1099 

I rB finns generella regler om åtalsunderlåtelse. I 20:7 st. 1 anges fyra typ-
fall, där åtalsunderlåtelse kan användas. det första typfallet är att det kan 
antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter (bötesfall). det 
andra typfallet (villkorlig dom-fall) är att det kan antas att påföljden skulle 
bli villkorlig dom, men dessutom krävs att det finns särskilda skäl för åtals-
underlåtelse. det tredje typfallet är att den misstänkte begått annat brott och 
att det utöver påföljden för det brottet inte krävs påföljd med anledning av det 
föreliggande brottet (flerbrottsfall). Sådana fall kan förekomma i olika situa-
tioner. det kan vara flera brottsmisstankar mot samma person som samtidigt 
ska prövas av åklagaren (samtidighetsfall), det kan vara en dömd person som 
misstänks för att ha begått ett annat brott före domen (nyupptäckt brott) och 
det kan vara fall där den dömda personen misstänks för att ha begått ett annat 
brott efter domen (nytt brott).1100 det fjärde typfallet medger åtalsunderlåtelse 
om psykiatrisk vård eller insatser som ges till vissa funktionshindrade kommer 
till stånd.1101 För samtliga fyra typfall anges som gemensamt grundrekvisit att 
något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte får åsidosättas. 

I 20:7 st. 2 rB regleras möjligheten till åtalsunderlåtelse i s.k. extraordinära 
fall. Förutsättningarna är att det av särskilda skäl är uppenbart att det inte 
krävs någon påföljd för att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet och 
att det med hänsyn till omständigheterna inte heller krävs av andra skäl att 
åtal väcks. Sådan åtalsunderlåtelse kan beslutas oavsett brottets allvarlighet, 

1097 59 § 1 st. 2 men. upphovsrättslagen, 5 § lagen (1978:800) om namn och bild i reklam 
samt 72 § sjömanslagen (1973:282). enligt sjömanslagen kan angivelse lämnas även av reda-
ren eller befälhavaren. 
1098 62 § 4 st. patentlagen (1967:837), 37 § 3 st. varumärkeslagen (1960:644), 35 § 3 st. 
mönsterskyddslagen (1970:485) och 18 § 5 st. firmalagen (1974:156).
1099 Prop. 1994/95:23 s. 87. Se Burman (2007) s. 229 för en diskussion om skillnader och 
likheter mellan straff- och processrättsliga åtalsregler. 
1100 rår 2008:2 s. 11 ff., där det anges att skälen för att avstå från utredning och åtal kan vara 
av olika styrka beroende på om det nya brottet misstänks ha begåtts före eller efter domen. 
1101 med insatser avses sådana som ges enligt lSS.
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men är avsedd att användas mycket restriktivt.1102 Beslut om åtalsunderlåtelse 
i sådana fall kan endast fattas av högre åklagare eller av chefsåklagare.1103 

Slutligen finns åtalsregler som är kopplade till särskilda förhållanden hos 
den misstänkte. Förutom det fjärde typfallet ovan som rör psykiskt sjuka och 
psykiskt funktionshindrade finns det särskilda bestämmelser för alkohol- och 
drogmissbrukare som genomgår tvångsvård samt för unga.1104

Gemensamt för samtliga regler om åtalsprövningar och om åtalsunder-
låtelse är att lagtexten innehåller uttryck som ”allmän synpunkt”, ”särskilda 
skäl”, ”allmänt intresse” och ”lämpligen”; även ”enskilt intresse” förekommer. 
det är åklagaren som har att tolka uttrycken och göra bedömningen utifrån 
det enskilda fallet. riksåklagaren har utfärdat riktlinjer om förundersöknings-
begränsning och åtalsunderlåtelse, som bland annat syftar till en enhetligare 
tillämpning.1105 Någon publicerad praxis finns inte. 

4.6.3 Skillnad mellan förundersökningsbegränsning och åtalsunderlåtelse
av redogörelsen ovan framgår att åklagarnas möjligheter att besluta om 
förundersökningsbegränsning är direkt avhängiga av reglerna om särskild 
åtalsprövning och möjligheterna att besluta om åtalsunderlåtelse. det enda 
undantaget är att förundersökningsbegränsning inte kan beslutas vid förvän-
tad åtals underlåtelse enligt de särskilda reglerna för unga.1106 I dessa fall ska 
åklagaren slutföra förundersökningen och meddela åtalsunderlåtelse. I övrigt 
är avsikten att i de situationer då särskild åtalsprövning eller beslut om åtals-
underlåtelse förväntas leda till att något åtal inte väcks, ska inte heller någon 
förundersökning genomföras. det är en följd av att när reglerna om förunder-
sökningsbegränsning infördes var syftet att spara resurser inom polisen.1107 

ett beslut om förundersökningsbegränsning innebär att en förundersök-
ning inte alls inleds eller att en redan inledd förundersökning läggs ned. den 

1102 Prop. 1964:10 s. 133 och rår 2008:2 s. 44.
1103 Sådant beslut får fattas av riksåklagaren, vice riksåklagaren, överåklagare, vice överåkla-
gare, chefsåklagare och vice chefsåklagare, 10 § 1 p. åklagarförordningen (2004:1265).
1104 Se vidare avsnitt 4.5 ovan.
1105 rår 2008:2. För tillämpningen av reglerna för unga finns särskilda riktlinjer, rår 2006:3. 
angående särskild åtalsprövning finns riktlinjer om när åtal bör väckas i fall av bedrägligt 
beteende, s.k. snyltningsbrott, rår 2006:5.
1106 Prop. 1981/82:41 s. 34. däremot finns en särskild regel för det fallet att åtalsunderlåtelse 
har beslutats med stöd av 16 § lUl och den unge misstänks för att ha begått annat brott 
dessförinnan. I så fall får åklagaren besluta att inte inleda eller att lägga ned en påbörjad för-
undersökning, dock inte om något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts genom 
att förundersökning inte äger rum, 8 § lUl.
1107 Prop. 1981/82:41 s. 18 ff.
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vanligaste anledningen till att en förundersökning inte inleds med stöd av 
reglerna om förundersökningsbegränsning är att brottet kräver särskild åtals-
prövning.1108 den vanligaste anledningen till att förundersökningen läggs ned 
med stöd av reglerna om förundersökningsbegränsning är typfallet angående 
flerbrottsfall.1109

För beslut om förundersökningsbegränsning behöver skuldfrågan inte vara 
klarlagd.1110 det följer i princip inga rättsverkningar av att utredningen läggs 
ned och det finns formellt inga rättsliga hinder mot att senare besluta att en 
förundersökning ska inledas eller att en nedlagd förundersökning ska åter-
upptas.1111 ett beslut om förundersökningsbegränsning antecknas inte i något 
register kopplat till en viss person och när en förundersökning har lagts ned 
ska brottsmisstanken gallras ur misstankeregistret.1112 

ett beslut om åtalsunderlåtelse är ett ställningstagande i åtalsfrågan. det 
fattas efter det att förundersökningen är avslutad och den misstänkte (och 
eventuell försvarare) har beretts möjlighet att ta del av utredningen, s.k. 
slutunderrättelse.1113 I princip uppställs som krav att den misstänkte har 
erkänt brottet.1114 ett beslut om åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren har 
konstaterat att den misstänkte har begått brottet, men att brottet inte kommer 
att föranleda någon påföljd.1115 Beslutet utgör inget hinder mot att målsägan-
den utnyttjar sin subsidiära åtalsrätt och väcker åtal.1116 ett beslut om åtals-
underlåtelse har vissa rättsverkningar. det kan ligga till grund för exempelvis 
körkortsingripande samt återkallelse av trafiktillstånd, taxiförarlegitimation 

1108 SOU 2010:43 s. 55. 
1109 SOU 2010:43 s. 57. 
1110 Prop. 1981/82:41 s. 23, NKrB s. 23:33 och ekelöf m.fl. V (2011) s. 163.
1111 I riksåklagarens riktlinjer anges dock att det bör gälla en presumtion för att ett beslut om 
förundersökningsbegränsning står fast, rår 2008:2 s. 11.
1112 13 § 1 st. 1 p. lagen (1998:621) om misstankeregister.
1113 23:20 och 23:18 st. 1 rB samt rår 2008:2 s. 37. Utredningen kan förstås också ha 
genomförts som en förenklad utredning enligt 23:22 rB och inte inom ramen för en för-
undersökning. 
1114 NKrB s. 20:17 f. och ekelöf m.fl. V (2011) s. 163. I riksåklagarens riktlinjer anges som 
exempel på undantag att den misstänkte inte har gjort ett formellt erkännande eller invänt 
mot gärningens rubricering, men att den misstänktes berättelse utan tvekan innebär att denne 
begått brottet. Som exempel anges också fall av åtalsunderlåtelse p.g.a. att den misstänkte 
genomgår psykiatrisk vård eller får insatser för vissa funktionshindrade, där ”den misstänkte 
saknar personliga förutsättningar att ta ställning i ansvarsfrågan” och det finns övertygande 
bevisning, rår 2008:2 s. 37. 
1115 rår 2008:2 s. 37. 
1116 20:8 st. 1 rB, ekelöf II (1996) s. 63 samt NKrB s. 20:18 och s. 20:37.  
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och flygcertifikat.1117 Vidare registreras beslutet i belastningsregistret.1118 ett 
beslut om åtalsunderlåtelse kan återkallas, men endast om särskilda omstän-
digheter föranleder det.1119

den misstänkte ska underrättas om både beslut att lägga ned en förunder-
sökning och beslut om åtalsunderlåtelse.1120 målsäganden har också rätt att 
få underrättelse om sådana beslut.1121 I vissa fall ska den misstänkte under-
rättas muntligen om beslutet om åtalsunderlåtelse vid ett personligt samman-
träffande med en åklagare.1122 

I valet mellan att besluta om förundersökningsbegränsning eller åtalsunder-
låtelse är rättsväsendets resursbesparing störst vid beslut om förundersök-
ningsbegränsning, särskilt om beslutet fattas innan en förundersökning har 
hunnit inledas eller så tidigt som möjligt under brottsutredningen.1123 I 
riksåklagarens riktlinjer understryks att reglerna ska användas på ett aktivt 
sätt och på ett så tidigt utredningsstadium som möjligt. den situation där 
förundersökningsbegränsning oftast kommer till användning och som anses 
möjliggöra störst besparing av resurser är typfallet rörande flerbrottsfall.1124 

1117 5:1 st. 2 körkortslagen (1998:488), 5:14 yrkestrafiklagen (1998:490) och 4:18 luftfarts-
lagen (2010:500).
1118 3 § 4 p. lagen (1998:620) om belastningsregister. För den enskilde kan registreringen 
innebära nackdelar för t.ex. möjligheten till utlandsstudier eller att få vissa arbeten. det 
angavs som skäl för att ändra tiden för gallring av uppgift om åklagares beslut att inte åtala en 
person, som är under 18 år vid tidpunkten för brottet. tiden förkortades till tre år efter beslu-
tet, prop. 2007/08:31 s. 8 f. jfr med 17 § 11 p. b) lagen om belastningsregister. Se lundkvist 
(1999) s. 281 ff. för kritik mot ordningen att åtalsunderlåtelse betraktas som en sakerförkla-
ring och registreras.
1119 20:7 b rB och 22 § 2 st. lUl. enligt förarbetena ska bestämmelsen tillämpas restriktivt. 
I princip bör krävas att nya omständigheter har tillkommit, prop. 1984/85:3 s. 27. träskman 
är kritisk till att besluten kan återkallas och menar att samma rättskraftsregler bör gälla för 
beslut om åtalsunderlåtelse som för fällande domar, träskman (2002) s. 24. 
1120 14 § 1 st. FUK. Underrättelseskyldigheten gäller om den misstänkte har hörts som skä-
ligen misstänkt för brottet.
1121 angående den närmare underrättelseskyldigheten, se 14 § 2–3 st. FUK. av 13 b § FUK 
framgår att målsäganden regelmässigt ska tillfrågas huruvida målsäganden vill ha sådan under-
rättelse. 
1122 det gäller som huvudregel vid åtalsunderlåtelse i villkorlig dom-fallen och vid åtalsunder-
låtelse enligt lUl samt vid åtalsunderlåtelse enligt 20:7 rB, om beslutet avser brott som 
någon har begått innan han eller hon har fyllt arton år, 4 § förordningen (1964:740) med 
föreskrifter för åklagare i vissa brottmål samt 18 och 20 §§ lUl.
1123 Fitger påpekar det samhälleliga intresset av att reglerna om förundersökningsbegränsning 
används i avsedd utsträckning och inget onödigt utredningsarbete utförs, NKrB s. 23:33. Se 
ekelöf m.fl. V (2011) s. 164 ff. för en diskussion om valet mellan förundersökningsbegräns-
ning och åtalsunderlåtelse.
1124 rår 2008:2 s. 1 och s. 8. Fråga om förundersökningsbegränsning av sådana skäl vid 
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den omständigheten att skuldfrågan inte måste vara klarlagd innebär också 
att i praktiken kan förundersökningsbegränsning användas i betydligt fler fall, 
eftersom det kan användas oavsett vilken inställning den misstänkte har till 
brottet och oavsett bevisläget. 

För den misstänkte är det som regel mest förmånligt med ett beslut om 
förundersökningsbegränsning, eftersom det inte registreras och inte medför 
några rättsverkningar. ett beslut om åtalsunderlåtelse kan å andra sidan i 
viss mån innebära ett starkare skydd mot framtida åtal, eftersom det krävs 
särskilda omständigheter för att återkalla beslutet. det kan också finnas fall 
där den misstänkte vill att brottet utreds, för att därigenom bli rentvådd från 
brottet, särskilt om det har väckt stor massmedial uppmärksamhet. För en 
målsägande kan det vara en fördel att brottet utreds så målsäganden får ett 
underlag för en egen talan om skadestånd eller annat enskilt anspråk.1125 

I tidigare cirkulär från riksåklagaren ansågs skiljelinjen mellan beslut om 
förundersökningsbegränsning och beslut om åtalsunderlåtelse gå vid slut-
underrättelsen. efter att slutunderrättelse skett kunde inte beslut om förunder-
sökningsbegränsning fattas. det som återstod som alternativ var enbart beslut 
om åtalsunderlåtelse.1126 I de nu gällande riktlinjerna har riksåklagaren från-
gått den uppfattningen och anser att beslut om förundersökningsbegränsning 
kan fattas även efter att slutunderrättelse har skett.1127 Som motivering har 
angetts att det inte sällan förekommer att slutdelgivna förundersökningar 
redovisas till åklagare trots att det finns starka skäl för att vissa eller samtliga 
redovisade brottsmisstankar hade bort läggas ned med stöd av reglerna om 
förundersökningsbegränsning. det gäller särskilt för polisledda förundersök-
ningar. Om brottet är förnekat och skuldfrågan inte kan anses klarlagd är 
åklagaren förhindrad att besluta om åtalsunderlåtelse och det enda som åter-
står är att åtala för brottet. I riktlinjerna anges att det inte är rimligt att åtal 
ska behöva väckas av formella skäl, inte minst från den misstänktes perspektiv, 
och att den tidigare ordningen inte heller är försvarbar av processekonomiska 
skäl. därför bör ett beslut om förundersökningsbegränsning kunna fattas 
även efter det att slutunderrättelse har skett. 

inbrott i fastighet har prövats av JO, där JO riktade kritik mot åklagaren, JO 2010/11 
s. 103.
1125 I riksåklagarens riktlinjer anges att sådana omständigheter kan utgöra skäl att avstå från 
förundersökningsbegränsning, rår 2008:2 s. 19 f., 32 och s. 35 f.
1126 rÅC I:107 avsnitt 1.2. 
1127 rår 2008:2 s. 9 f. ekelöf ansåg redan tidigare att det inte borde finnas några skäl mot 
att åklagaren skulle kunna besluta om förundersökningsbegränsning i dessa fall, ekelöf m.fl. 
V (1998) s. 154. 

11-08 Iustus Landström 14 mars.indd   229 11-03-14   16.49.20



230

4 Utredning och åtalsprövning

4.6.4 Ytterligare lagförslag
I en idéskrift från riksåklagaren år 2006 föreslogs att en översyn av åtalsplikten 
och förundersökningsplikten ska göras. I den anfördes att det av process-
ekonomiska skäl behövs utvidgade möjligheter att besluta om förundersök-
ningsbegränsning. det konstaterades att vid en relativ åtalsplikt skulle det 
skapas större utrymme för kriminalpolitiska prioriteringar, vilket skulle kunna 
få stor allmänpreventiv effekt. I skriften gjordes dock bedömningen att en mer 
rättspolitiskt framkomlig väg är ytterligare inskränkningar i den absoluta för-
undersökningsplikten, som i vart fall delvis skulle medföra samma effekt.1128 

År 2009 utsåg regeringen en särskild utredare som skulle se över regler-
na om förundersökningsbegränsning. I uppdraget ingick att ta ställning till 
om åklagarnas möjligheter att besluta om förundersökningsbegränsning i 
omfattande och komplicerade förundersökningar skulle utökas. däri ingick 
också att ta ställning till om polismyndigheterna borde ges behörighet att 
fatta beslut om förundersökningsbegränsning i vissa fall. Utredningen om 
förunder sökningsbegränsning har lämnat ett betänkande med förslag till lag-
ändringar.1129 

I betänkandet föreslår utredningen att en ny regel om förundersöknings-
begränsning ska införas.1130 den är avsedd att användas vid omfattande och 
komplicerad brottslighet och föreslås få följande lydelse: 

Om det är nödvändigt för att utreda en omfattande och komplicerad brotts-
lighet effektivt och inom rimlig tid får åklagare besluta att inrikta utredningen 
på en del av brottsligheten. Förundersökningen ska inriktas på den allvarli-
gaste brottsligheten. avseende andra brott får förundersökningen läggas ned 
om

1.  det kan antas att brottet inte skulle föranleda någon svårare påföljd 
än fängelse sex månader,

2.  något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts, och 
3.  beslutet inte avser någon som inte har fyllt 18 år.

Om förutsättningar för att lägga ned en förundersökning enligt första 
stycket föreligger redan innan en sådan har inletts får det beslutas att förunder-
sökningen inte ska inledas.1131 

I betänkandet anges att bakgrunden till förslaget är att i stora och omfattan-
de utredningar finns en risk att förundersökningen hela tiden sväller och 

1128 rÅ:s idéskrift 2006.
1129 SOU 2010:43.
1130 SOU 2010:43 s. 16 f.
1131 Förslag till ny 23:4 b st. 1–2 rB, SOU 2010:43 s. 21. 
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omfattar fler brott och fler misstänkta personer. I sådana utredningar hinner 
inte alla brott utredas, med risk för att bevisningen undanröjs eller försäm-
ras eller att brotten preskriberas. dessutom kan brottsligheten vara ständigt 
pågående. det finns ett behov av att kunna prioritera resurserna mot vissa 
delar av sådana omfattande brottshärvor. enligt utredningen ger de nuvaran-
de reglerna för förundersökningsbegränsning inte tillräckliga möjligheter att 
begränsa utredningarna i sådana situationer. Förslaget innebär att åklagaren 
ska kunna fatta ett strategiskt inriktningsbeslut, där avsikten är att resurserna 
ska koncentreras mot den allvarligaste brottsligheten och att övriga brott inte 
alls utreds och åtalas.1132 

I betänkandet föreslås också att utrymmet för att avstå från förundersök-
ning i s.k. disproportionsfall utvidgas och förtydligas. det ska utvidgas till att 
kunna omfatta brott med ett förväntat straffvärde av högst tre månaders fäng-
else. I förtydligande syfte föreslås att det i lagtexten anges att brottet ska höra 
samman med ett underliggande rättsförhållande och att det är utredningen av 
det rättsförhållandet som ska kräva kostnader som inte är rimliga.1133 

angående beslutsbehörighet föreslås att alla åklagare ska få full behörighet 
att besluta om förundersökningsbegränsning, dvs. även vid disproportionsfall 
och extraordinära fall. Utredningen anför att begränsningarna i behörighe-
ten medför att bestämmelserna inte används på ett effektivt sätt, då många 
åklagare uppfattar dem som komplicerade och reserverade för mycket spe-
ciella situationer. därför förekommer att onödiga utredningsåtgärder vidtas 
och utredningen därefter läggs ned av något annat skäl. det förekommer 
också att åklagarna utnyttjar ”lösningar, som kanske inte skulle hålla vid en 
överprövning”.1134 Som exempel anges beslut att förundersökningen läggs ned 
med motiveringen ”brott ej kan styrkas”, men dessa beslut inte alltid skulle stå 
sig vid en överprövning. Utredningen anför att åklagarnas kompetens har ökat 
och att den rättsliga styrningen och uppföljningen har förbättrats. Åklagaren 
bör ha ett helhetsansvar för de utredningar åklagaren är förundersöknings-
ledare för.1135

Vidare föreslår utredningen att polisiära förundersökningsledare ska ges 
behörighet att besluta om förundersökningsbegränsning i de ärenden där 
polismyndigheten är förundersökningsledare. Behörigheten för polisiär för-
undersökningsledare ska dock inte omfatta beslut om förundersöknings-

1132 SOU 2010:43 s. 73 ff.
1133 SOU 2010:43 s. 15 och s. 20.
1134 SOU 2010:43 s. 149 f.
1135 SOU 2010:43 s. 148 f.
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begränsning som fattas i disproportionsfall eller vid förväntad åtalsunder-
låtelse i villkorlig dom-fall eller extraordinära fall.1136 I utredningen anges 
att arbetsbelastningen vid polismyndigheterna och åklagarkamrarna är hög 
och att de snabba och formlösa kontakter som förutsattes när reglerna om 
förundersökningsbegränsning infördes sällan förekommer i praktiken. När 
polisiära förundersökningar överlämnas mellan polismyndigheten och åklaga-
re bidrar det till att göra ärendehanteringen otymplig med långa handlägg-
ningstider.1137 

Utredningen konstaterar att i många fall vidtas det onödiga utrednings-
åtgärder, trots att utredningen hade kunnat avslutas genom förundersök-
ningsbegränsning. många utredningar överlämnas till åklagare först i slutske-
det eller efter att förundersökningen är klar, trots att den hade kunnat avslutas 
tidigare. det medför större balanser och längre genomströmningstider. När 
onödiga utredningsåtgärder vidtas kan det också belasta den misstänkte, måls-
äganden och andra personer som hörs.1138 

Samtidigt menar utredningen att de polisiära förundersökningsledarna 
inte har tillräcklig kunskap om bestämmelserna. dessutom är de förunder-
sökningsledare i alltför många ärenden och kan inte utöva ett faktiskt för-
undersökningsledarskap i alla utredningar.1139 I utredningen anförs också att 
för polismyndigheterna mäts måluppfyllelsen utifrån en hög produktion av 
ärenden, medan åklagarmyndighetens måluppfyllelse avser andelen lagförda 
personer, dvs. slutresultatet. det innebär, enligt utredningen, att åklagarna 
har ett större incitament än polismyndigheterna att använda reglerna om 
förundersökningsbegränsning.1140 Utredningen drar slutsatsen att reglerna 
om förundersökningsbegränsning inte används på ett effektivt sätt och att en 
bidragande orsak till det är att polisiära förundersökningsledare inte har behö-
righet att fatta beslut i sådana frågor.1141 Utredningen föreslår att polisiära 
förundersökningsledare ska få sådan behörighet, men understryker samtidigt 
att det behövs en ökad kompetens hos dem.1142

1136 SOU 2010:43 s. 20.
1137 SOU 2010:43 s. 109. 
1138 SOU 2010:43 s. 116 ff.
1139 SOU 2010:43 s. 116 ff.
1140 SOU 2010:43 s. 120 f. Här hänvisar utredningen även till redovisningen av det s.k. 
mängdbrottsuppdraget. rPS, Åm och domstolsverket har på regeringens uppdrag redovi-
sat vidtagna åtgärder för att hanteringen av s.k. mängdbrott ska bli effektivare, med kortare 
handläggningstider. redovisat i maj 2010, Ju2009/3950/Å. 
1141 SOU 2010:43 s. 121 f.
1142 SOU 2010:43 s. 136.
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4.7 Sammanfattande slutsatser om rättsutvecklingen
Vid de lagstiftningsärenden som undersökts i detta kapitel framgår att den 
svenska straffprocessordningen utgår från att det är ett ansvar för samhället 
att straffhotet realiseras och att det ska ske i en hög utsträckning. Åklagar-
nas uppgift är att bidra till det, bland annat genom att väcka och driva åtal. 
Utvecklingen har inneburit att fler brott hör under allmänt åtal med färre 
inskränkningar och villkor, vilket innebär att fler fall omfattas av åklagarnas 
ansvar. 

den svenska processen utgår fortfarande från principen om absolut åtals-
plikt som huvudregel och med den anses följa en absolut förundersöknings-
plikt. Vid flera lagstiftningsärenden uttalas att den principen fortfarande ska 
ligga till grund för åtalsreglerna i svensk rätt. den absoluta åtalsplikten anses 
upprätthålla  principen om allas likhet inför lagen, vara ett stöd för åklagarna 
i deras beslutsfattande och ha betydelse för allmänhetens förtroende för åkla-
garna och ytterst för hela rättsväsendet. Vidare har den åberopats som nöd-
vändig av allmänpreventiva skäl.

Samtidigt finns det andra omständigheter som talar mot att straffhotet 
realiseras och det har uppkommit behov av undantag från den absoluta åtals-
plikten. till en början rörde undantaget kriminalpolitiska skäl; situationer där 
det var stötande med ett åtal med hänsyn till särskilda omständigheter i det 
enskilda fallet eller situationer där brottet rörde obetydliga småförseelser. det 
gjordes också undantag av rent processekonomiska skäl, där ett åtal på grund 
av straffrättsliga regler inte skulle ha någon nämnvärd betydelse för påföljden. 
det var helt enkelt onödigt att åtala i sådana fall. med införandet av straff-
rättsliga åtalsprövningar förväntades åklagarna ta hänsyn till en mängd olika 
omständigheter, som hänsyn till målsägandens vilja eller om ett åtal egent-
ligen är mest förenligt med målsägandens intresse, att brottet är obetydligt 
och egentligen inte bör ta rättsväsendets resurser i anspråk, att administrativa 
sanktioner påförs för samma gärning eller att i praktiken uppnå en avkrimi-
nalisering. 

När arbetsbelastningen på rättsväsendet ökade uppkom det på ett gene-
rellt plan behov av att göra prioriteringar. Samhället har inte resurser att ta 
hand om och beivra alla de brott som upptäcks och anmäls. Någon aktör 
behöver göra prioriteringar av vad som i första hand ska utredas och åtalas. 
det gjordes försök att genom avkriminaliseringar och införande av adminis-
trativa sanktioner åstadkomma sådana prioriteringar, men flera gånger mötte 
förslagen politiskt motstånd. Istället använde sig lagstiftaren av regler om 
förundersökningsbegränsning, åtalsprövning och regler om åtalsunderlåtelse 
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för att åstadkomma de prioriteringar som krävdes. Genom att tillämpa sådana 
regler i enskilda fall förväntas åklagarna åstadkomma nödvändiga priorite-
ringar. Åklagarna blev genom sitt beslutsfattande i enskilda fall den aktör 
som ansvarar för vilka prioriteringar som görs, vilket får direkt betydelse för 
arbetsbelastningen både inom polisen och vid domstolarna. Åklagarna har 
fått rollen som grindvakt vid både utredning och åtal av brott.

det senaste förslaget om utökade möjligheter till förundersökningsbe-
gränsning visar på det praktiska behov som finns av att kunna göra priorite-
ringar vid omfattande utredningar. I det förslaget är möjligheten att begränsa 
förundersökningen inte kopplad till reglerna om åtalsprövning och åtals-
underlåtelse. Istället är det fråga om att göra en ren prioritering på ett aktivt 
och medvetet sätt.

I förarbetena förekommer vid flera tillfällen uttalanden om att åklagarna 
inte använder de möjligheter som finns att gallra bort ärenden. det är oklart 
vad skälet till detta är. en förklaring som har anförts som tänkbar är att 
polisen inte sorterar ut de ärenden som bör prioriteras bort och därför väcks 
inte frågan hos åklagaren. det anges som skäl för att delvis flytta besluts-
behörigheten från åklagare till polisiära förundersökningsledare. 

av stor betydelse för möjligheten att ge åklagarna ökade befogenheter har 
varit förtroendet för dem och deras kompetens. det har ökat rejält sedan rB:s 
tillkomst och i senare lagstiftningsärenden förekommer inte längre argument 
om bristande kompetens hos åklagarna. Sådana farhågor verkar ha försvunnit. 
Beslutsbehörigheten inom åklagarväsendet har också flyttats ner i åklagar-
hierarkin, efter att åklagarna ansetts mer kompetenta och tilltron till deras 
kompetens har ökat. År 2010 har förslag lagts om att flytta beslutsbefogen-
heter rörande förundersökningsbegränsning från åklagare till polisiära för-
undersökningsledare. I utredningen anförs att det kräver ökad kompetens 
hos dessa. det hänvisas också till att innehållet i en nationell utbildning för 
polisiära förundersökningsledare behöver ändras.1143 I dagsläget finns inget 
generellt krav på vilken utbildning en polisiär förundersökningsledare ska ha. 
det finns heller inget sådant förslag i utredningen. Om något sådant krav inte 
införs kommer det även i fortsättningen att vara varje polismyndighet som 
själv avgör vilka krav som ska ställas, där behovet av utbildning kommer att 
ställas mot andra personella och ekonomiska behov i verksamheten.

1143 SOU 2010:43 s. 136.
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5.1 Inledning
det ordinära förfarandet för rättegången i brottmål är uppbyggt utifrån prin-
ciperna om muntlighet, omedelbarhet och koncentration. att upprätthålla 
de principerna ansågs mycket viktigt vid rB:s tillkomst och de ansågs främja 
kravet på att processen ska vara säker. av de krav på en ändamålsenlig pro-
cess, som kallas ledstjärnor, och som jag har behandlat i kapitel 2,1144 framhölls 
säkerhet som det viktigaste kravet. Samtidigt finns det behov av att ha enk-
lare förfaranden, som är snabbare och mer kostnadseffektiva. I detta kapitel 
behandlar jag åklagarens möjligheter till inflytande över i vilken utsträck-
ning förenklade förfaranden, dvs. förfaranden som avviker från det ordinära, 
används. de möjligheter till förenklade förfaranden som förekommer i svensk 
rätt och som behandlas här är dels strafföreläggande, som utfärdas av åkla-
garen, dels avgörande i domstol utan huvudförhandling, s.k. avgörande på 
handlingarna.1145 

Kapitlet innehåller en kronologisk beskrivning av utvecklingen av möjlig-
heten att använda förenklade förfaranden och av de skäl som har anförts för 
förändringarna. möjligheten att använda strafföreläggande infördes genom rB 
och hade till en början ett mycket begränsat tillämpningsområde. Varje 
decennium har det utrymmet ökat och åklagarna har fått vidgade befogen-
heter. Förändringarna har avsett både vilka brott som kan beivras genom 
 strafföreläggande och den högsta påföljd som ett strafföreläggande kan utfär-
das på. dessutom har andra förändringar gjorts i syfte att öka möjligheten att 
använda strafföreläggande, som möjligheten att utfärda strafföreläggande i de 
fall då det finns en målsägande. 

alla förändringar har inneburit att möjligheterna att använda strafföre-
läggande har utökats och de allra flesta reformerna har genomförts på grund 
av ökad arbetsbelastning för rättsväsendet och ett behov av att minska kost-
naderna. Huvudprincipen att det är domstol som ska avgöra frågor om ansvar 
och påföljd har ibland framhållits som ett hinder mot att utöka åklagarnas 

1144 Se avsnitt 2.3.5 ovan.
1145 I svensk rätt förekommer dessutom föreläggande av ordningsbot, som kan utfärdas 
av polisman, åklagare samt tjänsteman vid tullen och vid kustbevakningen, 48:1 st. 1 och 
48:20 rB. det behandlas inte vidare i avhandlingen.
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befogenheter. länge fanns det ett motstånd mot att införa ett förenklat, skrift-
ligt förfarande i domstol. År 2008 har ett sådant börjat tillämpas även i dom-
stol och det har blivit möjligt att under vissa förutsättningar avgöra brottmål 
på handlingarna utan att kalla till huvudförhandling. 

5.2 Strafföreläggande
5.2.1 Begränsat utrymme för strafföreläggande

5.2.1.1 överväganden vid rättegångsbalkens tillkomst
Vid utarbetandet av grunderna för rB ansåg Processkommissionen att den 
ordinära straffprocessen skulle utformas på ett sådant sätt att den erbjöd 
”betryggande garantier för ett riktigt avgörande av betydelsefulla och svår-
bedömda brottsfall”.1146 Kommissionen uttalade också att många brottmål 
avsåg obetydliga förseelser, där den tilltalade dömdes till ett ringa bötesstraff. 
de målen var oftast mycket enkla och den tilltalade erkände ofta förseelsen. 
domstolens uppgift innebar huvudsakligen att bestämma straffet, som oftast 
bestämdes schablonmässigt. För sådana mål skulle det ordinära förfarandet 
vara för dyrt och omständligt. av praktiska och ekonomiska skäl behövdes 
ett enklare förfarande.1147 

Vid övervägande av hur ett enklare förfarande borde utformas redogjorde 
Processkommissionen för olika varianter i andra länder, där den misstänkte 
vid lindrigare brott förelades ett förslag till straff. Om förslaget godkändes av 
den misstänkte eller om den misstänkte inte invände inom föreskriven tid, 
gällde föreläggandet som lagakraftvunnen dom och kunde verkställas. Före-
läggandena utfärdades i en del processordningar av åklagare, i andra av rätten 
eller av polismyndigheten.1148 

I Sverige fanns ingen sådan motsvarighet. Istället hade av praktiska skäl vuxit 
fram ett förfarande där en misstänkt, som vid polisförhöret erkände brottet, 
överlämnade en fullmakt till polisen att utföra talan för honom eller henne. 
Vid rätten uppträdde polisen eller en rättsbetjänt som ombud för den till talade. 
det förekom också att den misstänkte skriftligen erkände på stämningen eller i 
polisrapporten och att detta erkännande ingavs till rätten av åklagaren. I sådana 
fall närvarade ingen på den tilltalades sida under rätte gången.1149 

1146 SOU 1926:32 s. 170.
1147 SOU 1926:32 s. 170.
1148 SOU 1926:32 s. 170 f.
1149 SOU 1926:32 s. 172. I artikeln ”Billiga brottmål” beskriver alvar Nelson sitt minne av 
hur tingshusvaktmästaren, som ombud för den tilltalade, med en bugning tillkännagav den 
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Processkommissionen anförde att förslaget till ordinärt förfarande syftade 
till att tillgodose kravet på säkerhet. Vid utformandet av ett enklare förfarande 
var det viktigt att det ledde till ett snabbt avslut. För dessa mål var det extra 
viktigt att straffet följde snabbt på förseelsen för att inte förlora sin betydelse. 
myndigheternas arbete skulle så långt möjligt förenklas och ur statsfinansiell 
synpunkt skulle inte fler och högre kvalificerade tjänstemän än nödvändigt 
tas i anspråk. Även den tilltalades intresse av att kunna tillvarata sina intressen 
utan att i onödan betungas av besvär och kostnader skulle beaktas. det var 
därför önskvärt med ett enklare förfarande, dock utan att kravet på säkerhet 
äventyrades.1150

enligt Processkommissionen talade övervägande skäl för institutet strafföre-
läggande. med ett förbättrat och bättre organiserat åklagarväsende kunde 
denna uppgift ankomma på åklagarna. Behovet av en snabb behandling av 
de erkända, lindrigare målen skulle då tillgodoses. I de fall rättens medver-
kan inte behövdes skulle det också avlasta domstolarna arbete och åklagarna 
skulle slippa inställelsen vid rätten. Även den misstänktes intresse av ett snabbt 
och billigt förfarande skulle tillgodoses, utan att den misstänkte förlorade 
kontrollen över sina intressen. För att tillgodose kravet på säkerhet skulle 
strafföreläggandet kräva den misstänktes godkännande. det skulle inte vara 
tillräckligt att den misstänkte underlät att bestrida föreläggandet. Åklagaren 
skulle få utfärda föreläggande endast i de fall då åklagaren hade blivit över-
tygad om den misstänktes skuld. För att uppnå största möjliga enkelhet och 
snabbhet samt minskning av domstolarnas arbetsbörda skulle det för de allra 
lindrigaste förseelserna räcka med åklagarens utfärdande och den misstänktes 
godkännande. Vid övriga förseelser ansåg kommissionen att det behövdes en 
kontroll från domstolens sida. I sådana fall skulle det godkända föreläggandet 
underställas rätten för fastställelse.1151 

Processkommissionen ansåg att tillämpningsområdet skulle begränsas till 
brott, på vilka inte kunde följa svårare straff än fängelse och att böterna skulle få 
bestämmas till högst 500 kr. Vid den närmare utformningen av lagtexten skulle 
övervägas om strafföreläggande skulle vara uteslutet i vissa fall.1152 det skulle 
inte vara obligatoriskt för åklagarna att utfärda strafföreläggande. det ankom 

tilltalades erkännande och landsfiskalens yrkande om bötesstraff. Ibland gällde saken brott 
av typen att någon cyklat i mörker utan tänd lykta eller att två personer en söndag cyklat till 
badstranden på en cykel, Nelson (2004) s. 497.
1150 SOU 1926:32 s. 172.
1151 SOU 1926:32 s. 173 f.
1152 SOU 1926:32 s. 174. Kommissionen angav t.ex. att den misstänkte inte hade uppnått 
viss ålder, att det var fråga om återfall eller att åklagaren hade rätt till andel i böterna. 
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på åklagarna att avgöra om det var lämpligt att utfärda strafföre läggande eller 
om målet borde anhängiggöras i domstol på vanligt sätt. Om föreläggandet 
avsåg ett högre bötesbelopp än 100 kr skulle det underställas domstol.  rättens 
granskning skulle avse det skriftliga materialet och vare sig åklagaren eller den 
misstänkte skulle behöva närvara.1153 För att uppnå en snabb verkställig het 
skulle ett godkänt och, för de fall det krävdes, fastställt strafföreläggande kunna 
verkställas som lagakraftvunnen dom. Föreläggandet skulle endast kunna 
angripas i högre instans under särskilda omständigheter.1154 

I yttrande över Processkommissionens förslag var flera instanser (särskilt 
domstolar) kritiska. Vissa ansåg att tillämpningsområdet skulle vara snävare, 
i huvudsak avse lindriga polis- och ordningsförseelser, och att det alltid skulle 
underställas rättens prövning. andra ansåg att det rent principiellt ankom på 
domstol och inte åklagare att avgöra vad som var straffbart samt att utmäta 
straffet.1155 det befarades också att strafftillämpningen skulle bli ojämn.1156 
den synpunkten förekom också att om målsäganden förväntades vilja föra 
ersättningstalan i samband med åtalet borde avgörandet alltid hänvisas till 
domstol.1157

lagrådet anförde i sitt yttrande över Processkommissionens förslag att 
åklagarväsendets organisation hade stor betydelse för möjligheten att införa 
strafföreläggande och att det fanns skäl för domstolarnas kritik, särskilt om 
uppgiften att utfärda strafföreläggande skulle ankomma på de åklagare som 
inte hade juridisk utbildning. lagrådet ansåg att tillämpningsområdet borde 
inskränkas och att det skulle vara obligatoriskt med fastställelse av domstol 
eller, i vart fall, att fastställelse skulle krävas i större utsträckning än vad som 
hade föreslagits.1158

Även Processlagberedningen tog i sitt betänkande upp argument som billigt  
för den misstänkte som slapp besvär och kostnader för sin inställelse och 
möjligheten till ett snabbt förfarande. Jämfört med ett rättegångsförfarande 
där mål kunde avgöras i den tilltalades utevaro, hade strafföreläggande den 
för delen att den misstänkte visste vilket straff som blev följden av ett godkän-

1153 SOU 1926:32 s. 174 f.
1154 SOU 1926:32 s. 175 f. och s. 242.
1155 SOU 1927:15 s. 35 f., 106, 125 och s. 251. JK var starkt negativ, särskilt eftersom det 
skulle ankomma på underåklagarna, som inte hade juridisk utbildning. Han menade att i 
Norge och i danmark, där detta förekom, hade underåklagarna en helt annan ställning, a. bet. 
s. 154 f.
1156 SOU 1927:15 s. 106 och s. 251.
1157 SOU 1927:15 s. 36.
1158 SOU 1928:19 s. 42 f.
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nande. Vidare påpekades att förfarandet innebar mindre arbete för både dom-
stolen och åklagaren. Utifrån remissinstansernas kritik föreslog beredningen 
att tillämpningsområdet skulle begränsas till de egentliga ordningsförseelserna 
och i större omfattning underställas rättens prövning. Så långt som att kräva 
fastställelse av alla strafförelägganden ville dock beredningen inte gå. I så fall 
skulle det inte bli någon arbetsbesparing för domstolen och förfarandet skulle 
inte gå lika snabbt. det skulle också, i administrativ ordning, utfärdas före-
skrifter för högre åklagare att övervaka hur strafföreläggande användes och att 
se till att straff utmättes efter enhetliga grunder. Beredningen menade också 
att farhågan att åklagarna inte skulle klara uppgiften var ogrundad, eftersom 
landsfogdetjänsterna hade organiserats om och beträffande distriktsåklagarna 
var en reform att vänta innan rättegångsreformen.1159 

Processlagberedningen föreslog att strafföreläggande endast skulle få använ-
das för rena bötesbrott, dvs. brott på vilka enbart böter kunde följa, med 
undantag för dagsböter och normerade böter.1160 dagsböter undantogs, då det 
inte ansågs lämpligt att åklagarna skulle pröva den misstänktes ekonomiska 
förhållanden. Beträffande normerade böter anförde beredningen att själva 
straffmätningen i och för sig var ganska enkel, men vissa brott som hörde till 
den gruppen var invecklade och kunde leda till höga bötesstraff.1161

enligt Processlagberedningens förslag skulle strafföreläggande inte få 
utfärdas om den misstänkte var under 18 år eller om brottet var ”sådant, 
att målsägande finnes”.1162 Undantaget för underåriga motiverades med att 
strafföre läggande endast borde få förekomma i de fall då det kunde antas att 
den misstänkte förstod innebörden av föreläggandet. Beträffande målsägande-
undantaget hänvisades till att den omständigheten, att strafföreläggande hade 
använts, kunde innebära olägenheter vid prövningen av enskilda anspråk. 
dessutom skulle strafföreläggande användas främst vid ordningsförseelser, där 
det inte förekom målsägande.1163 

1159 SOU 1938:44 s. 497 f.
1160 SOU 1938:43 s. 115. Normerade böter är böter som bestäms efter en viss beräknings-
grund, t.ex. värdet av föremålet för brottet, Strahl (1948) s. 66.
1161 SOU 1938:44 s. 498. Som exempel på sådana brott angavs brott som avses i lagen 
(1923:147) om straff för olovlig varuinförsel och brott mot 143 § taxeringsförordningen 
(1928:379).
1162 Förslag till 48:1 st. 2 rB, SOU 1938:43 s. 115. ett undantag föreslogs också för de fall 
då åklagaren hade rätt till andel i böterna. Åklagarnas rätt till bötesandel kom dock att upp-
höra och undantaget var därför inte aktuellt när rB väl trädde ikraft, första särskilda utskottet 
1942:2 s. 129.
1163 SOU 1938:44 s. 498 f. Beredningen tillade att undantaget rörande fall med målsägande 
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Processlagberedningen övervägde också om även andra följder än böter, 
exempelvis förverkande av egendom eller dubbel hundskatt, skulle utesluta 
möjligheten att använda strafföreläggande. Beredningen konstaterade att det 
var ovanligt med sådana följder av brott med det bötesstraff som förutsattes 
för strafföreläggande och därför behövdes inget undantag. Om det var aktuellt 
med sådana följder av brottet, föreslogs att även de skulle tas upp i föreläggan-
det.1164

enligt beredningens förslag skulle strafföreläggande godkännas av den miss-
tänkte genom att den misstänkte skrev sitt godkännande på föreläggandet. Om 
strafföreläggandet avsåg ett bötesbelopp som översteg 50 kr krävdes dessutom 
att föreläggandet underställdes rätten för prövning.1165 Åklagaren skulle inte 
vara skyldig att använda strafföreläggande. I varje enskilt fall skulle  åklagaren 
pröva om föreläggande kunde användas eller om saken borde hänskjutas till 
domstol. Om det inte förelåg skäl för åtal, skulle institutet inte användas. Var 
saken tvivelaktig borde åklagaren inte använda strafföre läggande i förhoppning 
om att den misstänkte skulle godkänna det.1166 

I sitt yttrande över Processlagberedningens förslag anförde lagrådet att 
utrymmet för strafföreläggande hörde ihop med åklagarorganisationen. 
Genom strafföreläggandeinstitutet skulle åklagarna få helt nya uppgifter. 
Även om farhågorna bland remissinstanserna torde vara överdrivna var det 
välmotiverat att gå försiktigt fram och efter ytterligare erfarenhet av reformen 
kunde kanske området utvidgas.1167 Vidare ansåg lagrådet att det i lagtexten 
uttryckligen skulle anges att strafföreläggande inte fick utfärdas om det inte 
skedde gemensamt för alla brott. av 4 kap. Sl följde att i sådana fall dömdes 
i regel till gemensamt straff. Åklagarna fick inte vänta med att åtala för vissa 
brott för att uppnå att ett särskilt bötesstraff dömdes ut. det borde heller inte 
vara möjligt att utfärda strafföreläggande för endast ett brott och åtala för 
de andra eller att utfärda ett strafföreläggande för varje brott för sig.1168 När 
det gällde underställning ansåg lagrådet att gränsen för kravet på fastställelse 
av domstol borde gå vid 100 kr, som Processkommissionen hade föreslagit, 

hade mindre betydelse eftersom sådana brott oftast bestraffades med dagsböter eller svårare 
straff.
1164 Förslag till 48:2 st. 1 p. 3 rB, SOU 1938:43 s. 116 och SOU 1938:44 s. 499. Vid denna 
tid talades inte om ”särskild rättsverkan”; istället benämndes sådana följder av brottet för 
”påföljd”, jfr Strahl (1948) s. 224.
1165 Förslag till 48:3 st. 1 och 48:4 st. 1 rB, SOU 1938:43 s. 116.
1166 SOU 1938:44 s. 499.
1167 Prop. 1942:5 s. 161.
1168 Prop. 1942:5 s. 232.
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eftersom vissa ändringar av straffnivån hade skett efter Processlagberedning-
ens förslag.1169

I propositionen beaktades lagrådets synpunkter.1170 Vid utskottsbehand-
lingen instämde utskottet i att gå försiktigt fram med det nya institutet 
och att det skulle begränsas till de egentliga ordningsförseelserna. Utskottet  
ansåg dock att gränsen hade dragits för snävt. alla dagsbotsbrott hade ute-
slutits, men för många ordningsförseelser var straffet dagsböter. eftersom det 
fanns dagsbotsbrott där strafföreläggande inte ansågs lämpligt, övervägde 
utskottet  om det var möjligt att ange för vilka brott strafföreläggande skulle 
få utfärdas. det skulle bli lagtekniskt knepigt, eftersom ett och samma lag-
rum kunde inrymma både ordningsförseelser och svårare brott. Utskottet 
ansåg det bättre att begränsa strafföreläggandet till ett visst antal dagsböter, 
lämpligen 20. I dessa fall var det ju närmast en fördel för den misstänkte att 
inte behöva inställa sig vid rätten och den misstänkte visste vilket straff som 
skulle följa. de fallen skulle inte behöva underställas rättens prövning.1171 

Genom rB infördes således möjlighet för åklagarna att utfärda strafföre-
läggande. det gällde brott, på vilka endast böter kunde följa, dock ej norme-
rade böter. Föreläggandet fick avse högst 20 dagsböter. Om brottet var före-
nat med någon annan påföljd,1172 skulle den också tas upp i föreläggandet. 
Var det fråga om flera brott fick föreläggande inte utfärdas, med mindre det 
skedde gemensamt för alla brotten. Strafföreläggande fick inte användas om 
den misstänkte var under 18 år eller om anledning förekom, att målsägande 
fanns.1173 Godkännande av strafföreläggande skulle göras skriftligen på före-
läggandet.1174 ett godkänt strafföreläggande som avsåg böter omedelbart i 
penningar (dvs. penningböter) till ett högre belopp än 100 kr skulle under-
ställas prövning av rätten.1175

1169 Prop. 1942:5 s. 233. lagrådet angav att straffet för t.ex. upprepat fylleri och fylleri i 
förening med förargelseväckande beteende hade höjts, då det ofta utdömdes böter på mer 
än 50 kr. 
1170 Prop. 1942:5 s. 118 f. och s. 523. 
1171 Första särskilda utskottet 1942:2 s. 128 f.
1172 I lagtexten användes termen ”påföljd”, se not 1164 ovan. I samband med införandet 
av BrB ändrades termen senare till ”särskild rättsverkan” genom SFS 1964:166. 
1173 48:1 rB enligt SFS 1942:740. angående målsägandeundantaget hade ordalydelsen änd-
rats jämfört med det ursprungliga förslaget, efter synpunkter från lagrådet. avsikten var att 
undantaget skulle gälla endast de fall då det fanns anledning att anta att det fanns en måls-
ägande, prop. 1942:5 s. 166 och s. 523. 
1174 48:3 st. 1 rB enligt SFS 1942:740.
1175 48:4 st. 1 rB enligt SFS 1942:740. Om föreläggandet överensstämde med lag och det 
förelagda straffet inte var uppenbart för högt eller för lågt, skulle rätten fastställa före läggandet. 
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Bestämmelsen var fakultativ. Åklagarna var inte tvungna att utfärda strafföre-
läggande i de fall då det var möjligt. I instruktionerna för stadsfiskalerna och 
för landsfiskalerna angavs dock att strafföreläggande borde utfärdas i sådana 
fall.1176 I valet mellan att utfärda strafföreläggande och att låta domstol pröva 
ansvarsfrågan uppställdes alltså en presumtion för att utfärda strafföreläggande. 
I instruktionen för landsfogdarna föreskrevs att det var landsfogdens ansvar att 
verka för att bestämmelserna om strafföreläggande blev riktigt och enhetligt 
tillämpade av de åklagare som var underställda landsfogden.1177 riksåklagaren 
utfärdade cirkulär angående sin uppfattning om den närmare tolkningen av 
vissa frågeställningar. där angavs exempelvis att strafföreläggande inte kunde 
utfärdas när det fanns en målsägande, även om målsäganden förklarat sig inte 
vilja föra ersättningstalan, och att ett strafföreläggande inte kunde godkännas 
genom ombud.1178 

med rB infördes därmed institutet strafföreläggande i svensk rätt. avsikten 
var att tillskapa ett förenklat förfarande för de lindrigaste brotten, där förfa-
randet gick snabbare och innebar minskat arbete för domstolarna. Valet blev 
att använda strafföreläggande. När strafföreläggande infördes föregicks det av 
noggranna överväganden om vilket utrymme som skulle överlämnas till åkla-
garna och vilka undantag som skulle gälla. Vid avvägningen av olika krav på 
en ändamålsenlig process, ledstjärnorna, ansågs säkerheten vara viktigast och 
den gavs hög prioritet. Vid den tiden fanns det också en bristande tilltro till 
åklagarnas kompetens och deras befogenheter att använda strafföreläggande 
blev mycket begränsade, dels ifråga om vilka brott och vilket straff som ett 
strafföreläggande kunde utfärdas på, dels undantogs underåriga och brott 
där det förekom en målsägande. en viss kontroll av åklagarnas användning 
förekom genom att strafföreläggande i vissa fall skulle underställas prövning 
av rätten. dessutom hade landsfogdarna ett ansvar för att kontrollera de dem 
underställda åklagarna. 

Om det var uppenbart för högt, fick det nedsättas. I annat fall skulle det undanröjas. rättens 
beslut kunde inte överklagas, 48:4 st. 3 rB enligt SFS 1942:740. 
1176 12 § instruktionerna (1947:1002) för stadsfiskalerna respektive (1947:999) för lands-
fiskalerna. 
1177 6 § 2 st. instruktionen (1936:154) för landsfogdarna enligt SFS 1947:997.
1178 rÅ:s cirkulär nr 19, utfärdat år 1948. Fullmaktsformulär hade börjat förekomma, där en 
polisman eller en rådhusvaktmästare befullmäktigades att å den misstänktes vägnar godkänna 
ett strafföreläggande. 
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5.2.1.2 översyn av rättegångsreformen
År 1954 utökades åklagarnas befogenheter att använda strafföreläggande. 
antalet dagsböter ett strafföreläggande kunde utfärdas på höjdes till 40, mot 
tidigare 20, och det blev möjligt att använda strafföreläggande även beträffan-
de underåriga.1179 Vidare avskaffades systemet med att strafföreläggande i 
vissa fall skulle underställas prövning av rätten.1180

Förändringen kom, tillsammans med en del andra ändringar, efter en all-
män översyn av processreformen. översynen gjordes efter att statsrevisorerna 
år 1950 – endast två år efter rB:s ikraftträdande – menat att reformen hade 
blivit för dyr. Statsrevisorerna menade att de rent processuella frågorna kom-
mit i förgrunden medan finansiella och processekonomiska synpunkter fått 
mindre uppmärksamhet. revisorerna ansåg bland annat att tillämpnings-
området för användning av strafföreläggande borde kunna utökas.1181

efter att yttranden hade inhämtats från domar-, åklagar- och advokathåll, 
behandlades revisorernas berättelse av första lagutskottet. Utskottet anförde 
att det allmänna intrycket var att rättegångsreformen i stort sett hade mot-
svarat de förväntningar som ställts på den, men reformen hade fått kritik för 
att ha lett till ökade kostnader för det allmänna och för enskilda samt att en 
del bestämmelser var mindre ändamålsenliga. Utskottet slog inledningsvis fast 
att den nya processordningen hade inneburit sådana vinster för rättslivet att 
”endast synnerligen tungt vägande skäl” skulle få rubba huvudprinciperna för 
reformen. Utskottet menade att ökningen av det allmännas kostnader endast 
delvis berodde på rättegångsreformen.1182 

dessutom, påpekade utskottet, var utgifterna för domstolsväsendet i förhål-
lande till övriga statsutgifter inte större än grannländernas. Utskottet framhöll 
att upprätthållandet av rättsordningen var en av samhällets äldsta och mest 
betydelsefulla uppgifter. Vidare menade utskottet att en god processordning 
var av största värde för hela samhällslivet och ansåg sammanfattningsvis att 
det inte var aktuellt att rucka på de grundläggande principerna för rättegångs-
reformen.1183 däremot ansåg utskottet att vissa mindre förändringar kunde 

1179 48:1 rB enligt SFS 1954:432.
1180 48:4 rB enligt SFS 1954:432.
1181 rev.ber. 1950 s. 52 och s. 55 f. 
1182 Första lagutskottet 1950:23 s. 21. andra orsaker som angavs var att domstolsorganisa-
tionen ändå hade behövt förändras, den allmänna lönereglering för statstjänstemän som hade 
genomförts år 1947 och nedgången i det allmänna penningvärdet. 
1183 Första lagutskottet 1950:23 s. 22.
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göras och föreslog att en utredning skulle tillsättas, bland annat borde möj-
ligheten att utöka tillämpningsområdet för strafföreläggande undersökas.1184

en kommitté tillsattes, som kom med sitt betänkande år 1953. Kommitténs 
uppfattning var att en stor del av kostnadsökningen berodde på det förändrade 
penningvärdet och andra förändringar som varit nödvändiga oavsett process-
reformen.1185 I den mån kostnadsökningen verkligen berodde på reformen 
menade kommittén att det var en följd av de grundläggande principerna, att de 
var av största värde och att kostnaderna motsvarades av en betydande vinning 
för rättsordningen, exempelvis möjligheten att få offentlig försvarare och fri 
rättegång, vilket var av stor betydelse för att uppnå likhet inför lagen.1186 

När det gällde strafföreläggande ansåg kommittén att systemet verkade 
ha slagit väl ut.1187 Kommittén ansåg att en utökning borde ske varsamt. I 
princip skulle frågor om en gärning var brottslig eller inte och om utdöman-
de av straff prövas av domstol. Kommittén ville inte frångå grundsatsen 
att strafföreläggande endast skulle användas vid brott som med hänsyn till 
utredning och straffmätning var av mycket enkel beskaffenhet, som de egent-
liga ordningsförseelserna. Om området utökades fanns en risk för oenhetlig 
straffmätning. efter att ha gått igenom de begränsningar som fanns, kom 
kommittén fram till att strafföreläggande borde kunna utfärdas även då den 
misstänkte var underårig. I allmänhet skulle det omfatta mycket enkla brott, 
framför allt trafikförseelser som att ha cyklat utan tänd lykta, fylleri och för-
argelseväckande beteende. med hänsyn till arten av dessa förseelser menade 
kommittén att den invändning som tidigare anförts, att den misstänkte vid 
ett godkännande måste förstå innebörden av det, inte hade någon betydelse. 
I övrigt ansåg kommittén att någon ytterligare utvidgning av utrymmet för 
strafföreläggande inte skulle ske.1188 

I den proposition som följde, och som riksdagen antog, upptogs kommit-
téns förslag. dessutom föreslogs att utrymmet för strafföreläggande skulle 
utökas till högst 40 dagsböter och att bestämmelserna om underställning 

1184 Första lagutskottet 1950:23 s. 26.
1185 enligt kommittén kunde dock vissa kostnader bero på reformen, föranledda av t.ex. 
kravet på muntligt förfarande i hovrätten och att offentlig försvarare förordnades i fler fall än 
tidigare, SOU 1953:26 s. 18. 
1186 SOU 1953:26 s. 19.
1187 Utskottet anförde att visserligen hade JO år 1950 funnit många brister, men det var 
knappast förvånande när åklagarna hade fått en så ny uppgift. Utskottet antog att det år 1953 
fungerade tillfredsställande, SOU 1953:26 s. 30 ff.
1188 SOU 1953:26 s. 30 ff. en av ledamöterna i kommittén, stadsfiskalen Clémentz, ansåg att 
utrymmet för strafföreläggande borde utökas till att kunna omfatta högst 40 dagsböter och att 
underställningsförfarandet skulle utgå, a. bet. s. 134 f.
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vid rätten skulle utgå.1189 I propositionen uttalades att syftet med förslagen 
i propositionen, som också omfattade andra delar av rättegångsförfarandet, 
var att göra det möjligt för domstolarna att med bibehållen personal avgöra 
ett ökat antal mål och att försöka få ned den arbetsbalans som hade uppstått 
vid vissa domstolar, men även att minska det allmännas kostnader och den 
enskildes utgifter.1190 

När det gällde strafföreläggandeinstitutet uttalade departementschefen att 
det ur principiell synpunkt var en betydande avvikelse från allmänt gällande 
processrättsliga grundsatser, som innebar att processmaterialet lades fram av 
två mot varandra stående parter inför ett helt fristående organ. I brottmål 
hade det förfarandet störst betydelse för bevisprövningen, som vid strafföre-
läggande ersattes av en överenskommelse mellan parterna. de processuella 
garantierna för ett ur objektiv synpunkt riktigt avgörande var därför inte 
lika starka vid strafföreläggande som vid ett ordinärt rättegångsförfarande. 
departe mentschefen menade att det talade för ett begränsat tillämpnings-
område. men eftersom strafföreläggande sparade kostnader och besvär för 
både det allmänna och den enskilde, borde användningsområdet ”göres så 
vidsträckt som hänsynen till rättssäkerhetskravet medger.”1191 

Några remissinstanser hade föreslagit att tillämpningsområdet skulle utvid-
gas till att omfatta även brott, där fängelse ingick i straffskalan men böter 
regelmässigt dömdes ut.1192 departementschefen delade kommitténs uppfatt-
ning att strafföreläggande skulle omfatta främst ordningsförseelserna och 
ansåg därför att området inte kunde utökas på det sättet. däremot ansåg 
departementschefen, till skillnad mot kommittén, att en höjning av antalet 
möjliga dagsböter kunde godtas. För vissa ordningsförseelser utdömdes mer 
än 20 dagsböter och vid sammanträffande av flera ordningsförseelser blev 
straffet inte sällan mer än 20 dagsböter.1193 

rörande kravet på underställning vid rätten hade flera remissinstanser för-
ordat att det skulle tas bort.1194 departementschefen konstaterade att enligt Sl 
var det endast brotten fylleri och förargelseväckande beteende som föranledde 
penningböter och för dem var det högsta bötesbeloppet 500 kr. enligt andra 

1189 Prop. 1954:200 s. 8 f. 
1190 Prop. 1954:200 s. 1.
1191 Prop. 1954:200 s. 31.
1192 Prop. 1954:200 s. 27 f. det föreslogs av bl.a. riksåklagaren och Föreningen Sveriges 
häradshövdingar. 
1193 Prop. 1954:200 s. 31 f.
1194 Prop. 1954:200 s. 30. Sådana synpunkter anfördes av några hovrätter och åklagarfören-
ingar samt av advokatsamfundet.
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författningar var det högsta bötesbeloppet 300 kr och vid sammanträffande 
av brott var det 500 kr. departementschefen ansåg att det inte var någon 
tvekan om att åklagarna i de fallen kunde meddela strafföreläggande utan att 
det behövde underställas rätten. departementschefen hade inget att erinra 
mot kommitténs förslag att strafföreläggande skulle få användas även när den 
misstänkte var underårig. det förslaget hade också tillstyrkts eller lämnats 
utan erinran av remissinstanserna.1195

Genom denna lagändring kom den första utvidgningen av tillämpnings-
området för strafföreläggande. det fanns ett behov av att begränsa rätts-
väsendets arbetsbörda och det allmännas kostnader. mot det stod värnandet 
av de grundläggande principer som rättegångsförfarandet byggde på och som 
ansågs ge ett säkrare avgörande. av betydelse för möjligheten att använda 
strafföreläggande var också rollfördelningen mellan åklagare och domstol, 
där principen att det var domstol som skulle avgöra frågor om ansvar och 
påföljd hade starkt stöd. av betydelse var också vilket förtroende som fanns 
för åklagarna och deras kompetens. Förtroendet hade nu ökat, vilket var en 
förutsättning för att kunna öka deras befogenheter i den utsträckning som 
skedde. Fortfarande var dock utrymmet begränsat till de rena bötesbrotten. 
Vid avvägningen mellan de olika ledstjärnorna gavs säkerhet fortfarande ett 
högt värde. 

År 1963 utfärdade riksåklagaren allmänna anvisningar för beräkningen  
av dagsbotsbeloppets storlek.1196 anvisningarna togs fram efter överläggning-
ar med företrädare för åklagarkåren och för domstolarna i första instans. 

5.2.2 Ökat utrymme för strafföreläggande

5.2.2.1 ökat antal trafikmål
antalet mål ökade stadigt i domstolarna och skapade behov av att kunna 
använda en snabbare och kostnadseffektivare process. På 1960-talet var det 
framför allt trafikmålen som ökade. 

År 1967 fick polisen befogenhet att beivra brott genom att utfärda före-
läggande av ordningsbot.1197 avsikten var att det skulle användas vid framför 
allt trafikförseelser och till en början infördes det i några polisdistrikt, på 
försök.1198 det var inte meningen att polisen skulle göra någon straffmät-

1195 Prop. 1954:200 s. 32.
1196 rÅ:s cirkulär nr 119.
1197 lagen (1966:247) om föreläggande av ordningsbot (ordningsbotslagen), som trädde 
ikraft den 1 januari 1967 och prop. 1966:100 s. 125.
1198 1 § 1 st. ordningsbotslagen och prop. 1966:100 s. 125. Polisdistrikt som omfattades 
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ning i egentlig mening. därför ankom det på riksåklagaren att bestämma 
ordningsbotens belopp för respektive brott och grunder för beräkning av 
gemensam ordningsbot för flera brott.1199 År 1968 flyttades bestämmelserna 
om föreläggande av ordningsbot till 48 kap. rB och gjordes tillämpliga i hela 
landet.1200 riks åklagaren bemyndigades att i samråd med rPS bestämma 
vilka förseelser som skulle omfattas av ordningsbotssystemet. Kungl. maj:t 
fick meddela föreskrifter om det högsta beloppet för ordningsbot och andra 
begränsningar.1201

År 1968 utökades åklagarnas befogenheter att utfärda strafföreläggande, 
till att omfatta brott som förskyllde högst 50 dagsböter för ett brott och 
60 dagsböter för flera brott. Vidare var strafföreläggande inte begränsat till 
rena bötesbrott. det blev möjligt att använda strafföreläggande även vid vissa 
särskilt angivna brott, för vilka stadgades dagsböter eller fängelse i högst sex 
månader.1202 det ankom på Kungl. maj:t att närmare förordna vilka brott 
som skulle omfattas av den senare utvidgningen.1203 det var endast chefs-
åklagare och högre åklagare samt åklagare som hade fått särskilt förordnande 
av riksåklagaren som fick utfärda strafföreläggande i sådana fall.1204 

liksom tidigare fick strafföreläggande inte utfärdas om inte alla brott upp-
togs i föreläggandet, men det inskränktes nu till att gälla de brott som åkla-
garen själv kände till. Samtidigt infördes en skyldighet för åklagaren att kon-
trollera om den misstänkte var misstänkt även för andra brott, om påföljden 
i strafföreläggandet uppgick till mer än 30 dagsböter eller 300 kr i penning-
böter.1205 det blev även möjligt att godkänna ett strafföreläggande genom 

var Stockholms, Stockholms läns, Göteborgs och Bohus läns samt Västmanlands läns polis-
distrikt, 1 § ordningsbotskungörelsen (1966:536). 
1199 4 § 1 st. ordningsbotslagen. av 4 § 2 st. samma lag framgick att om särskilda skäl förelåg 
kunde riksåklagaren uppdra åt statsåklagare att bestämma beloppet för vissa brott. 
1200 48 kap. rB enligt SFS 1968:193.
1201 48:14 rB enligt SFS 1968:193. 
1202 48:4 rB enligt SFS 1968:193. 
1203 av brottsbalksbrotten kunde strafföreläggande utfärdas för vållande till kroppsskada 
eller sjukdom, snatteri, egenmäktigt förfarande, självtäkt, bedrägligt beteende avseende ringa 
brott, undandräkt, olovligt brukande, skadegörelse, våldsamt motstånd och missfirmelse mot 
tjänsteman, 1 § 1 st. strafföreläggandekungörelsen (1968:198).
1204 43 § åklagarinstruktionen (1964:739) enligt SFS 1968:201, som också angav att särskilt 
förordnande kunde lämnas till åklagare som hade fullgjort minst två års tjänst som åklagare 
efter det att denne förvärvat behörighet till åklagartjänst. År 1972 fick åklagare med sådan 
erfarenhet generell behörighet att utfärda strafföreläggande för snatteri, bedrägligt beteende 
och undandräkt, se paragrafens lydelse enligt SFS 1972:23. 
1205 48:5 rB enligt SFS 1968:193 och 4 § strafföreläggandekungörelsen (1968:198). I rÅ:s 
cirkulär C 46 angav riksåklagaren vilka undersökningar av den misstänktes brottslighet som 
åklagaren skulle göra.
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ombud och genom betalning av bötesbeloppet.1206 I samband med införandet 
av ordningsbot år 1967 hade det också blivit möjligt att använda strafföre-
läggande vid brott där det förekom målsägande. Nu undantogs endast fall där 
målsäganden förklarat sig vilja föra talan om enskilt anspråk i anledning av 
brottet eller begärt att åtal skulle väckas.1207

Bakgrunden till både 1967 och 1968 års förändringar var förslag från 
trafikmålskommittén, som hade tillsatts för att undersöka om det gick att 
begränsa antalet trafikmål i domstolarna.1208 I ett år 1963 avgivet betänkan-
de redogjorde kommittén för den ökade bilismen och att allt fler lagfördes 
för trafikbrott.1209 trafikmålskommittén övervägde dels om kriminalisering 
skulle användas eller om andra åtgärder borde vidtas för att öka efterlevnaden 
av trafikreglerna och därmed trafiksäkerheten,1210 dels om det var möjligt 
att förenkla handläggningen av ordningsförseelserna. Kommittén anförde 
att visser ligen kunde den ökade arbetsbelastningen vid domstolarna åtgärdas 
med personalförstärkningar, men problemet var inte endast ekonomiskt. det 
var redan svårt att få kompetent personal i den omfattning som behövdes, till 
både domstols- och åklagarväsendet.1211

Inledningsvis anförde trafikmålskommittén att det behövdes en enklare 
och snabbare handläggning av mindre brottmål, men det fick inte ske på 
bekostnad av den grundläggande principen att den misstänkte alltid hade rätt 
till domstolsprövning. rB:s bestämmelser om rättegången i brottmål innebar 
stora rättssäkerhetsgarantier. den misstänkte skulle alltid ha rätt att kräva att 
dessa garantier iakttogs. en enklare handläggningsform skulle endast använ-
das om både den enskilde och den som i det enskilda fallet representerade 

1206 48:10 och 48:11 rB i deras lydelse enligt SFS 1968:193.
1207 48:1 st. 2 rB enligt SFS 1966:249. Om det fanns målsägande men denne ej lämnat 
besked huruvida han ämnade föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, skulle 
undersökningsledaren eller åklagaren om möjligt anmana en målsägande att inom viss tid 
lämna sådant besked, 1 § kungörelsen (1947:947) med närmare föreskrifter om strafföre-
läggande enligt SFS 1966:250.
1208 SOU 1963:27 s. 9. trafikmålskommittén avgav senare ett betänkande som behandlade 
bl.a. förundersökningsförfarandet, se avsnitt 4.4.1 ovan.
1209 SOU 1963:27 s. 13. antalet registrerade bilar hade ökat från knappt 300 000 år 1950 
till över 1,5 miljon år 1962. antalet personer som hade lagförts för trafikbrott hade ökat från 
knappt 70 000 år 1950 till drygt 270 000 år 1961.
1210 SOU 1963:27 s. 15. Kommittén ansåg att straffhotet skulle användas som en yttersta 
resurs och befarade att det annars skulle bli ”inflation” i straff. Straffet skulle då inte längre 
kunna användas som ”vapen i kampen mot brottsligheten”. det skulle få konsekvenser för 
bekämpandet av allvarligare trafikbrott och ”den egentliga kriminaliteten”. 
1211 SOU 1963:27 s. 17 ff.
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samhället – polismannen, åklagaren eller domaren – var överens om det.1212 
Kommittén utgick således från att polis och åklagare skulle göra en självstän-
dig bedömning i varje enskilt fall av om det var lämpligt med ett summariskt 
förfarande. 

När det gällde utformningen av den enklare handläggningen föreslog 
trafik målskommittén att polisen skulle ges möjlighet att utfärda böter, som 
då kunde utfärdas direkt på plats.1213 trafikmålskommittén övervägde också 
om möjligheten att utfärda strafföreläggande skulle utökas, men ansåg att 
åklagarnas befogenheter inte skulle utvidgas. Som skäl hänvisades till att 
 strafföreläggande innebar en avvikelse från de grundprinciper som rB byggde 
på. Processmaterialet lades inte fram av två mot varandra stående parter och 
avgörandet fattades inte av ett från parterna fristående organ. dessutom skulle 
antalet brott med enbart böter i straffskalan öka när BrB trädde ikraft.1214 

däremot ansåg kommittén, efter att ha utrett målsägandens ställning i 
brottmålsprocessen, att strafföreläggande borde få utfärdas även vid brott där 
det fanns en målsägande. Undantag skulle gälla om målsäganden ville föra 
talan om enskilt anspråk i anledning av brottet eller om målsäganden krävde 
att målet prövades i domstol. det senare undantaget avsåg att ge målsäganden 
möjlighet att biträda åtalet i rätten.1215 

Istället för att utvidga området för strafföreläggande föreslog kommittén 
införande av s.k. stämningsföreläggande. det var ett skriftligt förfarande, där 
åklagaren väckte talan genom stämning mot den tilltalade med föreläggande 
att denne skulle godkänna ett bestämt bötesstraff. Om den tilltalade skriftligen 
godkände yrkandet, kunde rätten avgöra målet utan huvudförhandling.1216 

Kommittén övervägde också om det skulle införas en möjlighet för den 
misstänkte att godkänna ett strafföreläggande genom ombud. Framför allt vid 
fylleriförseelser och andra ordningsförseelser fanns det ett praktiskt behov av 
det, men kommittén ansåg att den möjligheten inte skulle införas. Genom 
polisens nya möjligheter att utfärda böter direkt minskade det praktiska 
behovet i många fall. dessutom ansåg kommittén att det från rättssäker-
hetssynpunkt var svårt att avgränsa den krets av personer som skulle kunna 
uppträda som ombud. Kommittén ifrågasatte starkt om det var lämpligt att 

1212 SOU 1963:27 s. 48 f.
1213 SOU 1963:27 s. 51 ff.
1214 SOU 1963:27 s. 106 f.
1215 SOU 1963:27 s. 118 ff.
1216 SOU 1963:27 s. 122 ff. och s. 179 ff.
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en polisman uppträdde som ombud i dessa fall. däremot föreslog kommittén 
att betalning skulle gälla som godkännande.1217 

Vid remissbehandlingen av trafikmålskommitténs förslag höll remissinstan-
serna med om att arbetsbelastningen var stor och att det var viktigt att målen 
avgjordes snabbt.1218 departementschefen anförde att förenklade förfaranden 
behövdes, men i brottmål begränsades möjligheterna till förenklingar av hän-
syn till rättssäkerhetssynpunkter. det rådde allmän enighet om att domstols-
förfarandet innebar de största garantierna för ett materiellt riktigt avgörande. 
Vidare anförde departementschefen: 

den utveckling i förenklande riktning som har förekommit inom den pro-
cessrättsliga lagstiftningen har karakteriserats av att man, utan att ge avkall 
på rättssäkerhetssynpunkterna, [min kurs.] försiktigt har prövat sig fram med 
begränsade reformer och noga har beaktat erfarenheterna av varje ändring.

I väsentlig utsträckning har de fortgående förenklingarna haft den växande 
arbetsbelastningen på de rättsvårdande organen som bakgrund. ett viktigt 
skäl har också varit önskemålet att bespara den enskilde kostnader och besvär 
som inte står i proportion till sakens beskaffenhet. emellertid är det inte så, 
att enbart trycket av sådana förhållanden har pressat fram dessa reformer. en 
avgörande faktor för möjligheten att genomföra flera av reformerna – och 
även att få dem att slå väl ut – har varit en ökad kompetens hos och också 
ett ökat förtroende för den personal som har fått sig anförtrodd nya uppgif-
ter.1219 

Citatet är enligt min uppfattning ett tydligt exempel på hur ledstjärnorna 
avvägdes och viktades mot varandra. Säkerhet i avgörandet ställdes mot kost-
nadseffektivitet och billighet för den enskilde. av betydelse var också förtro-
endet för de som skulle fatta besluten. ledstjärnorna ställdes mot varandra 
och försök gjordes att avväga dem på ett godtagbart sätt. departementschefen 
gjorde ytterligare uttalanden som är intressanta att återge, särskilt som de kom 
att upprepas i senare lagstiftningsärenden:

Sett i ett vidare perspektiv gagnas rättssäkerheten i samhället bäst genom en 
ordning där domstolsförfarandet i dess mest kvalificerade former väsentli-
gen koncentreras till de särskilt invecklade och betydelsefulla målen. det är 
viktigt att tillräcklig tid står till förfogande för den ingående behandling och 
för de krävande överväganden som behövs i dessa mål. därav följer självfallet 
inte att man ska ta lätt på mål av mera alldaglig beskaffenhet. dessa kan vara 

1217 SOU 1963:27 s. 121.
1218 Prop. 1966:100 s. 31.
1219 Prop. 1966:100 s. 38.
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nog så allvarliga för den enskilde som berörs. men handläggningsformerna 
för sådana mål bör kunna anpassas smidigare efter målens svårighetsgrad och 
beskaffenhet i övrigt. endast därigenom kan undvikas att alltför många och 
ibland alltför kvalificerade arbetskrafter tas i anspråk för uppgifter som på ett 
godtagbart sätt kan lösas på enklare sätt och med mindre kostnader.

Stor hänsyn måste tas också till det betydelsefulla rättssäkerhetsintresset 
att brottmål […] blir avgjorda skyndsamt. enligt min mening är värdet av 
snabbhet i rättsskipningen så stort att man måste ta tillvara alla möjligheter 
att förenkla handläggningsformerna så länge detta kan ske med bibehållande 
av tillräckliga garantier för att materiellt riktiga avgöranden blir meddela-
de.1220 [mina kurs.] 

Här får ordet ”rättssäkerhet” en glidande betydelse. I det tidigare citerade 
uttalandet avses snarare ledstjärnan säkerhet, att förfarandet ska utformas så 
att avgörandet blir så materiellt riktigt som möjligt. I det här uttalandet talas 
om ”rättssäkerheten i samhället”. det som egentligen avses är väl snarare 
att hur avvägningarna mellan säkerhet, snabbhet, kostnadseffektivitet och 
billighet ska göras bör variera beroende på målets beskaffenhet. Kravet på 
säkerhet bör vara starkare ju allvarligare brott målet handlar om. Slutligen ses 
det som ett rättssäkerhetsintresse att mål avgörs snabbt. Nu avses inte längre 
att främja ett säkert avgörande, där i och för sig en snabb handläggning kan 
ha betydelse så bevisningen blir bättre. Istället formuleras snabbhet som ett 
rättssäkerhetskrav i sig. 

När det gällde förslaget att vidga tillämpningsområdet för strafföreläggande 
i fall då målsägande fanns, hade remissinstanserna inga större principiella 
invändningar och departementschefen godtog förslaget.1221 När det gällde det 
nya förfarandet, stämningsföreläggande, hade remissinstanserna olika upp-
fattningar. många var positiva, men det var också många som var negativa 
och hellre ville att möjligheten att använda strafföreläggande skulle utökas. 
Några avstyrkte utan att föreslå något annat och några föreslog andra alterna-
tiv. mot bakgrund av detta ansåg departementschefen att förslaget inte skulle 
genomföras.1222 angående kommitténs förslag att betalning skulle gälla som 
godkännande, ville departementschefen avvakta och se hur det nya systemet 
med föreläggande av ordningsbot fungerade.1223 

År 1968 lades en ny proposition. I den konstaterades att rättsväsendets 
arbetsbelastning hade fortsatt att öka. därför hade övervägts om fler brottmål 

1220 Prop. 1966:100 s. 38.
1221 Prop. 1966:100 s. 100 ff.
1222 Prop. 1966:100 s. 122 f.
1223 Prop. 1966:100 s. 109.
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kunde handläggas i enklare former.1224 I propositionen erinrade departements-
chefen om uttalandena i 1966 års proposition om värdet av att ta hänsyn till 
rättssäkerheten. Vidare anförde han:

Beträffande en central rättssäkerhetssynpunkt – nämligen att man självfallet 
strävar efter materiellt riktiga avgöranden – framhöll jag sålunda, att allmän 
enighet råder om att domstolsförfarandet ger de starkaste garantierna i sådant 
avseende. eftersom det ordinära domstolsförfarandet emellertid blir alltför 
betungande för den misstänkte och medför onödiga kostnader för det all-
männa om det tillämpas också för obetydliga och erkända förseelser, har möj-
ligheterna till förenklade förfaranden undan för undan vidgats. Jag framhöll 
också att, sett i ett vidare perspektiv, rättssäkerheten i samhället gagnas bäst 
genom en ordning där domstolförfarandet i dess mest kvalificerade former 
väsentligen koncentreras till de särskilt invecklade och betydelsefulla målen. 
Stor hänsyn måste också tas till det viktiga rättssäkerhetsintresset att brottmålen 
blir avgjorda skyndsamt.1225 [mina kurs.] 

Här blir de olika betydelserna hos ”rättssäkerhet” ännu tydligare, eftersom 
uttalandet är mer komprimerat och det talas om olika rättssäkerhetssynpunk-
ter/intressen. Istället för att öppet kunna avväga säkerhet och snabbhet mot 
varandra, görs de nu till krav som samtidigt benämns som rättssäkerhets-
krav. 

I propositionen anfördes att det i domstolarna förekom många enkla och 
erkända mål, där det som regel dömdes till böter men även fängelse ingick i 
straffskalan.1226 då kunde inte strafföreläggande användas. riksdagen hade 
tidigare uttalat att det var bättre att vid de straffrättsliga reformerna konstru-
era bagatellbrotten som särskilda brottstyper med enbart böter i straffskalan 
än att utvidga området för strafföreläggande.1227 I propositionen gjordes en 
genomgång av flera straffrättsliga lagstiftningsärenden. departementschefen 
kom fram till att vid bestämmande av straffskalorna var det många straff-
rättsliga och kriminalpolitiska faktorer som beaktades. Även om de process-
rättsliga konsekvenserna ofta beaktades, var det många gånger helt andra skäl 
som avgjorde straffskalans utformning. att se över brottsbeskrivningarna och 

1224 Prop. 1968:82 s. 16 f. antalet avgjorda brottmål i domstol uppgick under första halv-
året 1966 till drygt 63 000 och under första halvåret 1967 till drygt 66 000. antalet mål i 
balans hade ökat med cirka 4 000 mål. Under januari–september 1967 hade cirka 28 000 
före lägganden av ordningsbot utfärdats. 
1225 Prop. 1968:82 s. 54.
1226 Prop. 1968:82 s. 25.
1227 Första lagutskottet 1958:B13 s. 20.
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konstruera nya lindrigare brott var heller inget alternativ, eftersom många av 
de brott som i så fall var aktuella nyligen hade setts över.1228 

Istället föreslog departementschefen att det skulle bli möjligt att utfärda 
strafföreläggande i fall då det visserligen ingick fängelse i straffskalan, men 
brottet beivrades med böter. det avgörande skulle vara vilket straff som i det 
enskilda fallet borde följa på brottet, inte straffskalan som sådan. departe-
mentschefen hänvisade här till reglerna i 20:7 st. 1 p. 1 rB om befogenheten 
för åklagare att inte åtala för brott, där reglerna hade ändrats på det sättet. På 
samma sätt som gällde vid den prövningen, borde befogenheten begränsas 
till särskilt kvalificerade åklagare.1229 Vidare ansåg departementschefen att i 
vart fall inledningsvis borde Kungl. maj:t förordna för vilka brott strafföreläg-
gande skulle kunna användas, då fängelse förekom i straffskalan. då behölls 
en viss kontroll och tillämpningsområdet kunde utvidgas eller inskränkas, 
utifrån erfarenheterna av det. departementschefen ansåg också att antalet 
dagsböter borde höjas något, framför allt då det inom tillämpningsområdet 
rymdes brott av allvarligare art än tidigare.1230 

en annan måltyp som uppfattades som problematisk var brottet fylleri. 
det var oftast erkända gärningar, som i och för sig kunde lagföras genom 
strafföreläggande. Problemet var att många misstänkta inte brydde sig om 
att svara på föreläggandena eller saknade fast hemvist och därför var svåra att 
nå. därför väcktes många åtal för det brottet. För att underlätta kommande 
rättegång användes i praktiken förfarandet att den misstänkte redan vid polis-
förhöret fick skriva under en rättegångsfullmakt. Handläggningen i domstol 
var förenklad och rutinmässig, där ombudet delgavs stämning och kallelse till 
huvudförhandlingen. Vid huvudförhandlingen avgjordes målet i den tilltala-
des utevaro och åklagaren var den enda part som närvarade.1231 Förfarandet med 
rättegångsfullmakter förekom också vid ringa varusmuggling och försök till 
sådana brott, där fullmakterna skrevs på i samband med förhöret hos tullen. 
Ofta deponerades samtidigt ett belopp som beräknades räcka till betalning av 
böterna.1232 Fullmakter användes också vid handläggningen av mindre mål, när 
den tilltalade var utlänning på tillfälligt besök i Sverige.1233 

1228 Prop. 1968:82 s. 58 f.
1229 Prop. 1968:82 s. 59 f. Om ändringen av 20:7 rB, se avsnitt 4.3.4 ovan.
1230 Prop. 1968:82 s. 60 f.
1231 Prop. 1968:82 s. 23 f.
1232 Prop. 1968:82 s. 24 f.
1233 Prop. 1968:82 s. 63. I cirkulär C 34 utfärdat år 1967 behandlade riksåklagaren olika 
möjligheter att lagföra utlänningar som tillfälligt vistades i Sverige. 
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I propositionen föreslogs att fylleri skulle omfattas av systemet med ord-
ningsbot. departementschefen anförde att i de fall då ordningsbot inte kunde 
användas, skulle det innebära en förenkling om fullmakten kunde gälla god-
kännande av strafföreläggande istället för erkännande i domstol. Han ansåg 
att ombud borde godtas om det i fullmakten preciserades både det brott 
misstanken avsåg och den högsta bötespåföljd den misstänkte godtog. det 
fick ankomma på förhörsledaren att ge vägledning till den misstänkte om 
det straff som var vanligt eller rimligt för förseelsen. När det gällde vilka som 
borde anlitas som ombud, ansåg departementschefen att det inte var en lag-
stiftningsfråga utan en praktisk fråga som fick lösas lokalt.1234 Vidare anfördes 
att strafföreläggande också borde kunna godkännas genom betalning. det 
gällde för föreläggande av ordningsbot och det hade fungerat bra.1235

Nu hade åklagarnas befogenheter att utfärda strafföreläggande ökat och 
polisen hade fått befogenhet att lagföra brott genom föreläggande av ord-
ningsbot. Precis som vid utvecklingen av möjligheten att använda åtalsunder-
låtelse kom åklagarnas vidgade behörighet att inledningsvis begränsas till mer 
kvalificerade åklagare. Strafföreläggande kunde nu också godkännas genom 
ombud och genom betalning, vilket innebar att det kunde användas i större 
utsträckning. Förslaget att införa ett förenklat, skriftligt förfarande i domstol 
genomfördes inte. riksåklagaren utfärdade tillämpningsföreskrifter år 1968.1236 
År 1973 utfärdade riksåklagaren nya anvisningar om beräkningen av dags-
botsbelopp.1237 Vid avvägningen mellan ledstjärnorna viktades kraven på en 
snabb och kostnadseffektiv process högre än säkerheten.

5.2.2.2 Stegvis utökade möjligheter till strafföreläggande
Under 1970- och 1980-talet gjordes flera förändringar, där åklagarnas möj-
ligheter att utfärda strafföreläggande ökade.

År 1977 blev det möjligt att använda strafföreläggande vid alla brott, för 
vilka stadgades dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Om dagsböter 
följde på brottet fick strafföreläggande utfärdas endast när brottet ensamt, 
eller tillsammans med annat brott, förskyllde högst 60 dagsböter.1238 möjlig-
heten att utfärda strafföreläggande för brott med fängelse i straffskalan var 
därmed inte längre begränsad till vissa särskilt angivna brott. Även den högsta 
påföljd ett strafföreläggande kunde utfärdas på höjdes i viss mån. lagänd-

1234 Prop. 1968:82 s. 63 f.
1235 Prop. 1968:82 s. 41 och s. 64.
1236 rÅ:s cirkulär C 46.
1237 rÅ:s cirkulär C 76.
1238 48:4 rB enligt SFS 1976:1137.
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ringen utgick från förslag som 1968 års brottmålsutredning hade lämnat i 
sitt slutbetänkande.1239 

Brottmålsutredningen hade tillsatts i samband med behandlingen av tra-
fikmålskommitténs förslag år 1968. I utredningens uppdrag ingick att se 
över handläggningen av lindrigare brottmål och därvid beakta den kritik som 
remissinstanserna hade riktat mot trafikmålskommitténs förslag om stäm-
ningsföreläggande.1240 Brottmålsutredningen kom i sitt betänkande fram till att 
det inte skulle införas någon ny summarisk handläggningsform. Istället skulle 
tillämpningsområdet för strafföreläggande utvidgas.1241 det skulle omfatta alla 
brott för vilka stadgades böter eller fängelse i högst sex månader i straffskalan 
och gränsen för antalet dagsböter skulle höjas till 60.1242 I strafföreläggandet 
skulle åklagaren också kunna ta upp målsägandens enskilda anspråk.1243 

I sina allmänna synpunkter behandlade brottmålsutredningen hänsynen 
till rättssäkerheten, där utredningen tydligt betraktar säkerhet och snabbhet 
som två sidor av rättssäkerhet. Brottmålsutredningen anförde:

den markanta minskningen av domstolsinflytandet i vad gäller lagföring-
en av mindre brott kan förefalla betänklig. Betänkligheterna synes i så fall i 
första hand gälla hänsynen till rättssäkerheten. då beaktas dock bara en sida 
av rättssäkerheten, nämligen antagandet att avgörandena blir mera materiellt 
riktiga genom domstolsbehandling. det är emellertid såsom framhållits i 
prop. 1968:82 […] också ett viktigt rättssäkerhetsintresse att målen blir avgjor-
da skyndsamt.1244 [mina kurs.]

därefter behandlade utredningen olika skäl som kunde anföras mot att 
använda strafföreläggande. Utredningen tog upp att den misstänkte kunde 
godta ett strafföreläggande endast för att slippa obehaget av en rättegång eller 
av okunskap om vilka konsekvenser som kunde följa. I samband med det 
berörde utredningen vilket bevisvärde ett erkännande rent allmänt hade i 
brottmål. Utredningen ansåg att i dessa mindre mål måste man utgå från att 

1239 SOU 1974:27. Brottmålsutredningen hade i tidigare betänkanden lämnat förslag om 
bl.a. straffrättsliga åtalsprövningar, se avsnitt 4.4.2 ovan.
1240 SOU 1974:27 s. 29 ff.
1241 SOU 1974:27 s. 9.
1242 SOU 1974:27 s. 10. tre av utredningens experter ansåg i särskilda yttranden att tillämp-
ningsområdet borde utvidgas till alla brott med böter i straffskalan och att högsta antal dags-
böter skulle vara 80, a. bet. s. 106 f. 
1243 SOU 1974:27 s. 10 och s. 19 f. enskilt anspråk skulle få tas med till ett värde av högst 
halva basbeloppet. Om den misstänkte var underårig, fick enskilt anspråk inte tas med. 
Utredningen föreslog också nya regler för övergången mellan strafföreläggande och domstols-
förfarande. Förslaget ledde inte till lagstiftning och behandlas inte vidare. 
1244 SOU 1974:27 s. 69.
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en rättskapabel person som skriftligen erkände också förstod innebörden av 
det. den misstänkte borde informeras om rättsverkningarna och ha möjlighet 
att få rättshjälp för rådgivning.1245 

Vidare tog utredningen upp begränsningen av påföljden till böter. Här 
menade utredningen att andra påföljder aktualiserades endast om det före-
låg särskilda omständigheter. det framkom i så fall som regel redan under 
polisutredningen. Åklagarna fick vara observanta och, om sådana särskilda 
omständigheter förelåg, avstå från att utfärda strafföreläggande.1246 

Utredningen diskuterade också vilken betydelse själva förfarandet inför 
domstol hade ur brottspreventiv synpunkt och menade att en del tilltalade 
kunde få ökad respekt för samhällets normer, medan andra kunde reagera 
negativt. den tilltalades reaktioner spreds oftast till en större eller mindre 
krets i den tilltalades omgivning. Utredningen ansåg därför att ”rättegång-
ens vara eller inte vara är en fråga som måste behandlas också från andra 
utgångspunkter än sådana som man vanligen diskuterar i processrätten, t.ex. 
de som gäller rättssäkerhet, processekonomi eller de inblandades bekvämlig-
het.” Utredningen anförde att åklagaren kunde avstå från att utfärda strafföre-
läggande, trots att förutsättningarna för det var uppfyllda, med hänsyn till 
huvudförhandlingens förväntade brottspreventiva effekt.1247 

Utredningen uttalade att åklagarna inte skulle vara skyldiga att använda 
strafföreläggande. Åklagaren skulle alltid göra en bedömning av om strafföre-
läggande var lämpligt i det enskilda fallet.1248 

När det gällde åklagarbehörigheten ansåg utredningen att den tidigare 
begränsningen till särskilt kvalificerade åklagare inte längre skulle gälla. där-
emot skulle uppställas krav på viss tids erfarenhet för att få utfärda strafföre-
läggande för brott där även fängelse ingick i straffskalan. det skulle krävas 
minst tre års tjänstgöring som åklagare efter förvärvad behörighet till åklagar-
tjänst.1249

I propositionen hänvisade departementschefen i ”fråga om avvägningen 
mellan rationaliserings- och rättssäkerhetsproblem” till uttalandena vid 1967 
och1968 års reformer.1250 angående brottmålsutredningens förslag anförde 
departementschefen att de reformer som hade genomförts på 1960-talet 
inneburit att 10 000-tals mål hade kunnat flyttas från domstolarna. det var 

1245 SOU 1974:27 s. 69 f.
1246 SOU 1974:27 s. 70.
1247 SOU 1974:27 s. 71.
1248 SOU 1974:27 s. 155.
1249 SOU 1974:27 s. 26 och s. 133 f.
1250 Prop. 1975/76:148 s. 166.
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nu fråga om betydligt färre mål. därför kunde fortsatta förändringar inte 
längre motiveras med önskemål om rationaliseringar.1251 de intressen som 
departementschefen ansåg borde beaktas var att i det enskilda fallet få en så 
enkel och smidig handläggning som möjligt och en snabb reaktion på brottet. 
dessutom skulle den misstänkte inte utsättas för ett lidande som inte stod i 
proportion till vad saken gällde.1252 

departementschefen ansåg att förslaget om att enskilda anspråk skulle 
kunna tas med i strafförelägganden inte skulle genomföras. departementet 
hade gjort en mindre undersökning av hur många mål det skulle röra sig 
om och den visade att det egentligen inte blev några rationaliseringsvinster. 
dessutom hänvisade departementschefen till en kommande översyn av rätte-
gångsförfarandet, som syftade till att förenkla handläggningen av mindre 
brottmål.1253 

departementschefen berörde vissa principiella synpunkter på användning 
av strafföreläggande. den misstänkte skulle alltid ha rätt till domstolsprövning 
och åklagaren skulle avstå från att använda strafföreläggande om domstols-
prövning var önskvärd eller lämpligare i det enskilda fallet. Strafföreläggande 
kunde endast användas om ansvarsfrågan var helt klarlagd.1254

När det gällde tillämpningsområdet anslöt sig departementschefen till 
utredningens förslag. angående rattonykterhet uttalades särskilt att endast 
lindriga sådana brott borde omfattas av strafföreläggande. I sådana fall skulle 
den misstänkte också ersätta kostnad för blodundersökning, i likhet med 
då domstol dömde för trafiknykterhetsbrott.1255 departementschefen ansåg 
dessutom att det skulle vara möjligt att använda strafföreläggande för särskilt 
angivna brott med böter eller fängelse i högst två år i straffskalan. regering en 
skulle ges bemyndigande att ange vilka brott det gällde. Urvalet av brotts-
typer behövde övervägas ytterligare och riksåklagaren skulle undersöka frå-
gan.1256 departementschefen påpekade att det även fortsättningsvis ankom 
på överordnad åklagare att verka för en riktig och enhetlig tillämpning av 
strafföreläggandeinstitutet. det anfördes också att det var en viktig uppgift 
att informera misstänkta och andra. ansvaret låg i första hand på de närmast 
berörda myndigheterna.1257 

1251 Prop. 1975/76:148 s. 168.
1252 Prop. 1975/76:148 s. 169.
1253 Prop. 1975/76:148 s. 169 ff.
1254 Prop. 1975/76:148 s. 172.
1255 Prop. 1975/76:148 s. 173 f.
1256 Prop. 1975/76:148 s. 6 och s. 174 f.
1257 Prop. 1975/76:148 s. 175.
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Vid utskottsbehandlingen tillstyrkte utskottet förslaget om utvidgning 
till alla brott med böter eller fängelse i högst sex månader i straffskalan och 
högst 60 dagsböter. däremot avstyrkte utskottet förslaget att utvidga områ-
det ytterligare till vissa särskilt angivna brott. Utskottet erinrade om att den 
delen av förslaget inte hade remissbehandlats och att ytterligare undersökning 
behövde göras av lämpliga brottstyper. det fanns inget omedelbart behov av 
reformen.1258 

Utvidgningen infördes år 1977.1259 Behöriga att utfärda strafföre läggande 
för brott med fängelse i straffskalan var statsåklagare, distriktsåklagare och 
assistent åklagare med tre års erfarenhet.1260 riksåklagaren utfärdade anvis-
ningar om tillämpningsområdet för strafföreläggande. I anvisningarna 
angavs att i valet mellan att väcka åtal och att utfärda strafföreläggande skulle 
 strafföreläggande användas i första hand. Vid bedömningen av om förutsätt-
ningarna för det var uppfyllda skulle dock inte endast beaktas de formella 
förutsättningarna. ansvarsfrågan skulle vara klarlagd. dessutom skulle en 
avvägning göras av om lagföring vid domstol var lämpligare med hänsyn till 
brottets art. I anvisningarna gjordes en genomgång av olika brottstyper och 
deras lämplighet för strafföreläggande.1261 År 1981 utfärdades nya anvisningar 
för beräkningen av dagsbotsbeloppet. de utformades efter samråd med Sve-
riges domareförbund.1262 

År 1982 var det dags att utvidga tillämpningsområdet igen och ett strafföre-
läggande kunde uppta högst 100 dagsböter, mot tidigare 60.1263 Förändringen 
var även denna gång ett led i strävan att uppnå besparingar och förenklingar 
inom rättsväsendet.1264 riksåklagaren hade föreslagit utvidgningen, som 
innebar att strafföreläggande kunde användas vid många rutinmässiga mål 
om rattonykterhet och grov olovlig körning.1265 

I propositionen inledde departementschefen med att det med hänsyn till 
det ekonomiska läget och den ökande arbetsbördan i domstolarna var ange-
läget att rationalisera formerna för beivrande av brott utan att rättssäkerheten 

1258 JuU 1976/77:11 s. 15.
1259 48:4 rB enligt SFS 1976:1137.
1260 40 § åklagarinstruktionen (1974:910) enligt SFS 1977:410.
1261 rÅFS 1977:1.
1262 rÅFS 1981:2.
1263 48:4 rB enligt SFS 1982:1123. Vid samma tillfälle infördes en möjlighet att rätta 
uppenbara skriv- och räknefel och liknande, 48:12 a rB. regeln utformades med 30:13 rB 
angående domstols möjlighet till rättelse i brottmål som förebild, prop. 1982/83:41 s. 12.
1264 Prop. 1982/83:41 s. 8.
1265 Prop. 1982/83:41 s. 13.
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äventyrades.1266 de flesta remissinstanserna hade godtagit förslaget, som tidi-
gare hade lämnats i en promemoria. Några var negativa och angav olika skäl, 
exempelvis att en allmän och ingående översyn av lagstiftningen behövde 
göras, att förslaget underskattade den fara för rättssäkerheten som ett oriktigt 
erkännande innebar eller att domstolsförfarande behövdes för att inskärpa 
allvaret i samhällets reaktion på brottet.1267 

departementschefen anförde att både rattonykterhetsbrottet och påföljden 
för det hade förändrats och därför fanns inte längre något hinder mot att 
beivra det brottet genom strafföreläggande.1268 I propositionen gjordes bedöm-
ningen att de flesta erkända fall av rattonykterhet och så gott som samtliga 
erkända olovliga körningar skulle kunna beivras genom strafföreläggande om 
antalet möjliga dagsböter höjdes. departementschefen ansåg att det ”från 
rättssäkerhetssynpunkt inte kan resas några vägande invändningar mot en 
utvidgning”. departementschefen övervägde om en ytterligare höjning skulle 
göras, men ansåg att brott som låg nära bötesmaximum normalt borde beivras 
av domstol.1269 

lagrådet var tveksamt till förslaget och ansåg att det inte borde genomföras 
om det inte var absolut nödvändigt med hänsyn till domstolarnas arbetsbör-
da. lagrådet anförde att inom det föreslagna tillämpningsområdet skulle falla 
brott, där även andra påföljder var möjliga alternativ till böter. de påföljderna 
kunde inte användas vid strafföreläggande. lagrådet lyfte också fram intresset 
av rättssäkerhet för den misstänkte och önskemålet att genom handläggnings-
formen främja laglydnaden. lagrådet tog också upp vissa problem som kunde 
uppstå vid fall av sammanträffande av brott.1270 

departementschefen uttryckte i och för sig förståelse för lagrådets tvekan, 
men anförde att förändringen var nödvändig med hänsyn till det ekono-
miska läget och den växande arbetsbördan i domstolarna. När det gällde 
fall av sammanträffande av brott ankom det på åklagarna att vara uppmärk-
samma på sådana situationer, där det kunde finnas skäl att åtala istället för 
att utfärda strafföreläggande.1271 Vid utskottsbehandlingen tog även utskottet 

1266 Prop. 1982/83:41 s. 18.
1267 Prop. 1982/83:41 s. 53 ff.
1268 Hd hade i ett avgörande bedömt rattonykterhet som ett bötesbrott, NJa 1981 s. 308. 
Se aspelin (1987) s. 32. 
1269 Prop. 1982/83:41 s. 20.
1270 Prop. 1982/83:41 s. 39. lagrådet tog upp regleringen i 34 kap. BrB som endast kunde 
tillämpas av domstol. Om sådana situationer uppkom kunde åklagaren inte tillämpa de 
 reglerna.
1271 Prop. 1982/83:41 s. 45 f.
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upp konkurrenssituationerna och framhöll åklagarnas skyldighet att se till 
att strafföre läggande inte användes i fall där domstol skulle ha förordnat att 
brottet omfattades av en tidigare ådömd påföljd.1272 

I samband med lagändringen utfärdade riksåklagaren nya anvisningar om 
tillämpningsområdet för strafföreläggande. I anvisningarna upprepades vad 
som rent allmänt hade anförts i de tidigare anvisningarna. de nya anvisning-
arna tog också upp att åklagarna skulle beakta konkurrenssituationer som 
aktualiserade bestämmelserna om sammanträffande av brott.1273 

Även de här reformerna innebar att möjligheterna att använda förenklade 
förfaranden skulle utökas genom att tillämpningsområdet för strafföreläggande 
utökades och inte genom att ett alternativt domstolsförfarande infördes. Under 
perioden är det tydligt att kostnadseffektivitet är det egentliga skälet för refor-
merna, även om det anförs att ”rättssäkerheten” inte får riskeras. I förarbetena 
förekommer även argument om att förfarandet inför domstol med en huvud-
förhandling kan ha ett egenvärde och ha en brottsförebyggande effekt. 

År 1986 infördes företagsbot som en ny form av särskild rättsverkan av 
brott.1274 det ansågs då uppenbart att företagsbot inte skulle kunna åläggas 
genom strafföreläggande. Strafföreläggande borde inte alls användas i fall då 
det fanns skäl att föra talan om företagsbot. Även om företagsboten riktade sig 
mot en annan person än den som hade begått brottet, skulle strafföreläggande 
inte kunna användas gentemot den misstänkte.1275 därför infördes undantag 
från möjligheten att utfärda strafföreläggande, om talan om företagsbot skulle 
föras i anledning av brottet.1276 

5.2.2.3 Fler förändringar
Under slutet av 1980-talet och första hälften av 1990-talet genomfördes flera 
förändringar som innebar att det blev möjligt att använda strafföreläggande i 
ökad utsträckning, men rollfördelningen mellan domstol och åklagare lyftes 
fram som ett skäl mot att fullt ut genomföra de förändringar som föreslogs 
under perioden.

1272 JuU 1982/83:11 s. 13.
1273 rÅFS 1983:2.
1274 36:7–10 BrB enligt SFS 1986:118. Företagsbot är en ekonomisk sanktion som under 
vissa förutsättningar kan åläggas näringsidkare vid brott som begåtts i utövningen av närings-
verksamheten. När företagsbot infördes kunde det endast komma ifråga om brottsligheten 
inneburit ett grovt åsidosättande av de särskilda skyldigheter som var förenade med verksam-
heten eller annars var av allvarligt slag.
1275 Prop. 1985/86:23 s. 56 och s. 76.
1276 48:5 rB enligt SFS 1986:120.
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År 1988 ändrades möjligheten att använda strafföreläggande för brott som 
hade begåtts av unga lagöverträdare. Strafföreläggande fick utfärdas för alla 
brott, där det kunde antas att den underårige, om åtal hade väckts, skulle ha 
dömts endast till böter. Vid bedömningen skulle åklagarna beakta de särskilda 
regler enligt vilka rätten kunde döma unga till ett lindrigare straff än vad som 
var föreskrivet för brottet.1277 Begränsningen till att det för brottet skulle vara 
stadgat böter eller högst sex månaders fängelse gällde alltså inte här. 

lagändringen infördes i samband med reformer om behandlingen av unga 
lagöverträdare och syftade till att upprätthålla principen att unga lagöverträ-
dare så långt möjligt inte skulle ställas inför domstol. enligt propositionen 
skulle strafföreläggande användas vid framför allt gränsfall av stöld/snatteri 
och bedrägeri/bedrägligt beteende och vid vissa brott mot 4 kap. BrB.1278 
I propositionen uttrycktes att det vidgade utrymmet inte fick leda till en 
 oenhetlig rättstillämpning och det hänvisades till att riksåklagaren kunde 
utfärda föreskrifter och allmänna råd. Vidare hänvisades till överåklagarnas 
ansvar att verka för en enhetlig tillämpning. det angavs också att eftersom 
bötesstraffet  i sådana fall ofta utdömdes för att markera hur allvarligt sam-
hället såg på brottet skulle den unge delges strafföreläggandet vid ett person-
ligt sammanträffande med åklagaren.1279 

År 1992 var det dags för nästa utvidgning, då det högsta antalet dagsböter 
som kunde upptas i ett strafföreläggande höjdes till 120, mot tidigare 60, 
dagsböter.1280 den här gången var skälet inte en ökad arbetsbörda och önske-
mål om rationaliseringar i domstolarna. Istället var det en följd av att skalan 
för antalet dagsböter förändrades. det lägsta antalet dagsböter höjdes till 30, 
mot tidigare en, och det maximala antalet dagsböter som kunde dömas ut 
blev nu 150, mot tidigare 120. det innebar en straffskärpning på 30 dags-
böter i det översta skiktet. taket för utfärdande av strafföreläggande höjdes 
för att det skulle kunna användas i samma utsträckning som tidigare.1281 
med anledning av den förändrade böteslagstiftningen utfärdade riksåklaga-

1277 48:4 rB enligt SFS 1988:820 och 6 a § lUl enligt SFS 1988:822.
1278 Prop. 1987/88:135 s. 22 och s. 41.
1279 Prop. 1987/88:135 s. 22 f. Föreskrifter om muntlig underrättelse infördes i 2 § förord-
ningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål genom SFS 1988:824 och 
har därefter intagits i 1 § förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare.
1280 48:4 rB enligt SFS 1991:241, som trädde ikraft den 1 januari 1992.
1281 Prop. 1990/91:68 s. 128.
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ren, i samråd med Sveriges domareförbund, nya anvisningar för beräkning av 
dagsbots beloppet.1282 

Nästa förändring var föranledd av att en brottsofferfond inrättades år 1994, 
där alla som dömdes för brott med fängelse i straffskalan skulle betala en 
avgift till fonden. När åklagaren utfärdade strafföreläggande för ett sådant 
brott skulle även avgift till brottsofferfonden tas upp i föreläggandet.1283 Fonden 
inrättades i syfte att stärka brottsoffrens ställning. regeringen ville lyfta fram 
brottsoffren och tydligt markera att statsmakterna stod på brottsoffrens sida. 
Genom fonden skulle det bli möjligt att ge ekonomiskt stöd till olika former 
av brottsofferinriktad verksamhet. avsikten var inte att ge ekonomisk ersätt-
ning till brottsoffer i enskilda fall.1284 

Året därpå, år 1995, kom nästa lagändring och det var åter dags att utvidga 
tillämpningsområdet. den här gången var skälet åter igen en mer kostnads-
effektiv resursanvändning. Nu kunde strafföreläggande utfärdas för alla brott, 
där böter ingick i straffskalan och det fanns inte längre någon begränsning 
av det högsta antal dagsböter som det fick utfärdas på.1285 dessutom blev det 
möjligt att i strafföreläggandet ta med målsägandens enskilda anspråk som 
avsåg betalningsskyldighet.1286

lagändringen byggde på förslag som hade lämnats av Åklagarutredningen 
-90. Utredningens uppdrag var att göra en bred översyn av åklagarverksam-
heten, mot bakgrund av att åklagarna hade fått en ökad arbetsbörda utan att 
motsvarande resurser hade kunnat tillföras.1287 en allmän målsättning för utred-
ningens arbete, vilket upprepades i propositionen, var att domstolsprövning 
ska förbehållas fall där parterna inte är överens eller som avser allvarliga eller 
komplicerade brott. erfarenheterna av strafföreläggande och ordningsbot var 
odelat positiva. det var en ”snabb och effektiv form” att fastställa straff vid 
erkända brott, där brottet inte var allvarligt och det inte fanns någon tvekan 
om påföljden. det innebar även fördelar för den misstänkte. det blev ett 
snabbt avgörande, där den misstänkte kunde ta ställning till straffet och själv 
bedöma om det var i rimlig proportion till gärningen och slapp inställelsen 

1282 rÅFS 1991:01.
1283 1 § lagen (1994:419) om brottsofferfond och 48:2 st. 2 rB enligt SFS 1994:420. regeln 
om godkännande genom betalning ändrades också så att ett strafföreläggande som omfattade 
böter och avgift till brottsofferfonden kunde godkännas genom betalning av hela beloppet, 
dvs. både böter och avgiften till fonden, 48:11 rB enligt SFS 1994:420. 
1284 Prop. 1993/94:143 s. 20 f. Se Persson (2004) s. 223 ff.
1285 48:4 st. 1 rB enligt SFS 1994:1412. Fortfarande var normerade böter undantagna.
1286 48:5 a rB.
1287 SOU 1992:61 del a s. 95. Åklagarutredningen behandlade också frågor om bland annat 
åtals- och förundersökningsplikt, se avsnitt 4.4.6 ovan.
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vid domstol. det lyftes också fram att straffets storlek normalt bestämdes 
enligt rekommendationer från riksåklagaren och respektive överåklagare. då 
blev straffnivån förutsebar och det var en fördel ur legalitetssynpunkt. Även 
vissa nackdelar togs upp, som att det kunde uppfattas som pressande för den 
misstänkte.1288 

I propositionen anfördes att en nackdel med förelägganden var att ansvars-
frågan prövades av de myndigheter som hade ansvarat för utredningen av 
brottet. I både utredningen och propositionen hänvisades till att denna nack-
del vägdes upp av att både polis och åklagare var skyldiga att iaktta objektivitet 
och även beakta omständigheter som talade för den misstänkte.1289

efter överväganden föreslog utredningen att utrymmet för strafföre läggande 
skulle utökas och kunna användas vid alla brott som förskyller böter, även 
om fängelse ingår i straffskalan.1290 det förslaget lades också fram i proposi-
tionen.1291 Utredningen hade också föreslagit att strafföreläggande skulle få 
utfärdas i fall då påföljden blev böter med stöd av straffnedsättningsreglerna 
i BrB, på samma sätt som redan gällde för unga lagöverträdare.1292 departe-
mentschefen menade att situationer då straffnedsättningsreglerna aktualise-
rades som regel var av sådan karaktär att domstol borde göra bedömningen. 
Sällan var påföljdspraxis så stabil som krävdes för att strafföreläggande skulle 
kunna vara aktuellt. därför lades inget sådant förslag.1293 

Vidare fanns det i utredningen förslag om att strafföreläggande skulle 
kunna utfärdas då det var uppenbart att påföljden skulle bestämmas till vill-
korlig dom eller villkorlig dom och böter.1294 det förslaget togs inte heller upp 
i propositionen.1295 angående detta förslag jämförde utredningen med åtals-
underlåtelse, där åklagarna hade beslutsbehörighet även i villkorlig dom-fall. 
Utredningen menade att det ur principiell synpunkt kunde ifrågasättas om 

1288 SOU 1992:61 del a s. 196 f.
1289 SOU 1992:61 del a s. 197 och prop. 1994/95:23 s. 97 f. Uttalandet avsåg både strafföre-
lägganden och förelägganden av ordningsbot.
1290 SOU 1992:61 del a s. 200.
1291 Prop. 1994/95:23 s. 98. 
1292 SOU 1992:61 del a s. 200.
1293 Prop. 1994/95:23 s. 100.
1294 SOU 1992:61 del a s. 35. Åklagarutredningen föreslog också att utrymmet för att använ-
da ordningsbot skulle utökas och att strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot skulle 
slås samman till ett institut, bötesföreläggande. det skulle också bli möjligt för andra myndig-
heter, t.ex. kustbevakningen och yrkesinspektionen, att utfärda sådant före läggande, a. bet. 
s. 20 och s. 35 ff. Förslagen i den delen genomfördes inte, jfr prop. 1994/95:23 s. 104 ff., och 
behandlas inte vidare här. År 2006 infördes dock möjlighet för kustbevakningstjänsteman att 
utfärda föreläggande av ordningsbot, 48:20 rB införd genom SFS 2006:83. 
1295 Prop. 1994/95:23 s. 98.
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det var någon större skillnad mellan att ge åklagarna behörighet att besluta 
om åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande, eftersom även åtalsunderlåtelse 
innebar ett ställningstagande i skuldfrågan och kunde beaktas vid återfall i 
brott. Utredningen ansåg det heller inte vara ”någon fara ur rättssäkerhets-
synpunkt”, eftersom det rörde sig om fall där det juridiskt sett vanligen var 
förhållandevis okomplicerat. Utredningen hänvisade också till att åklagarna 
redan hade behörighet att utfärda strafföreläggande där bedömningen var 
svårare. den misstänkte skulle också alltid ha rätt att få sin sak prövad i 
domstol. möjligheten att utfärda strafföreläggande skulle användas i fall där 
ansvarsfrågan framstod som given, brottet framstod som mindre allvarligt och 
det inte fanns några tveksamheter om påföljdsvalet.1296 

departementschefen ansåg att en sådan möjlighet skulle innebära en prin-
cipiellt betydelsefull förskjutning av tyngdpunkten i rättskipningen från dom-
stolarna till åklagarna, som inte var önskvärd. Ur kriminalpolitisk synpunkt 
fanns det ett värde att påföljden dömdes ut av domstol, eftersom villkorlig 
dom framför allt användes vid förstagångsbrott. det antogs att det skulle 
uppfattas som en mindre allvarlig reaktion om strafföreläggande användes än 
om påföljden bestämdes av domstol. det kunde få negativa konsekvenser för 
den enskildes syn på ”allvaret i olika lagstridiga handlingssätt och därmed för 
moralbildningen i samhället”.1297 Flera remissinstanser, däribland JO och flera 
domstolar, hade varit kritiska till förslaget i den delen.1298

Åklagarutredningen föreslog också att målsägandens enskilda anspråk 
skulle  kunna tas med i strafföreläggandet, om anspråket var sådant att åklaga-
ren vid åtal var skyldig att utföra målsägandens talan.1299 departementschefen 
ansåg, i likhet med utredningen, att både praktiska och processekonomiska 
skäl talade för att ansvars- och ersättningsfrågorna kunde handläggas i ett 
sammanhang. det låg i linje med den förstärkning av målsägandens ställ-
ning som hade skett. dessutom var det ”angeläget att effektiva och rationella 
handläggningsformer inte förhindras av omotiverade formella regler”.1300 
departements chefen ansåg dock att enskilda anspråk som avsåg annat än 
betalning som regel var mer komplicerade och dessutom ovanliga vid brott 
där strafföreläggande aktualiserades. därför skulle möjligheten att ta med 
enskilda anspråk i strafföreläggandet begränsas till sådana som gällde betal-

1296 SOU 1992:61 del a s. 205 f.
1297 Prop. 1994/95:23 s. 101. 
1298 Prop. 1994/95:23 s. 98 och prop. 1996/97:8 s. 11. riksåklagaren och flera åklagarmyn-
digheter tillstyrkte däremot förslaget. domstolsverket tillstyrkte det med tvekan. 
1299 SOU 1992:61 del a s. 36 och s. 203.
1300 SOU 1992:61 del a s. 201 och prop. 1994/95:23 s. 102.
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ningsskyldighet.1301 Om det enskilda anspråket var sådant att åklagaren inte 
var skyldig att utföra målsägandens talan, skulle strafföreläggande kunna 
utfärdas utan att målsägandens anspråk togs med. I sådana situationer fick 
intresset av att målet handlades i den mest processekonomiska ordningen väga 
tyngre än målsägandens intresse av att åtal väcktes i domstol.1302

den rätt målsäganden tidigare hade haft att begära att åtal väcktes togs 
bort. Både utredningen och departementschefen ansåg det tveksamt om måls-
äganden skulle ha rätt att disponera över processformen på det sättet, obero-
ende av om målsäganden förde talan. dessutom hade den rättigheten mycket 
liten betydelse i praktiken.1303 

Förändringarna under den här tidsperioden gjordes av flera olika skäl. det 
fanns fortfarande behov av att begränsa tillströmningen av mål till domstolar-
na. Som ett nytt skäl för att utvidga utrymmet för strafföreläggande användes 
argument om att domstolsprövning ska förbehållas fall där parterna inte är 
överens och att det ska överlämnas till parterna att disponera över förfarandet. 
mot det stod huvudprincipen att det bör vara domstol som avgör frågor om 
ansvar och påföljd. Särskilt framhölls att domstolsförfarandet understryker 
det allvarliga i brottet. När det gällde unga lagöverträdare motiverades en 
utökad användning av strafföreläggande istället med önskemålet att undvika 
en domstolsprocess. 

Nu blev det också möjligt att ta med enskilda anspråk om betalning i 
strafföre läggandet. det innebär att åklagarnas behörighet utsträcktes till det 
civilrättsliga området, även om det enbart omfattade medgivna anspråk. måls-
ägandens möjligheter till inflytande över om strafföreläggande används eller 
om saken prövas av domstol minskade. 

5.2.3 Nuläget
Några år senare återkom Åklagarutredningens förslag. År 1997 blev det 
möjligt att använda strafföreläggande avseende villkorlig dom eller villkorlig 
dom i förening med böter. det får användas om det är uppenbart att rätten 
skulle döma till sådan påföljd, med undantag för de situationer då brottet har 
begåtts av någon som inte har fyllt arton år.1304 I den proposition som föregick 
lagändringen gjordes den här gången en jämförelse mellan strafföreläggande 
och att målet avgjordes av domstol i den tilltalades utevaro. För de fall då den 

1301 Prop. 1994/95:23 s. 102.
1302 SOU 1992:61 del a s. 204 och prop. 1994/95:23 s. 103. 
1303 SOU 1992:61 del a s. 204 och prop. 1994/95:23 s. 103.
1304 48:4 st. 2 rB enligt SFS 1996:1462, som trädde ikraft den 1 juli 1997.
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tilltalade närvarade anfördes att det vanligen inte lämnades någon utförligare 
beskrivning av vad påföljden innebar. därför, menade departementschefen, 
måste det för den tilltalade framstå som att skillnaden mellan olika former att 
beivra brottet var mycket små.1305 

I propositionen lyftes också fram att det ur kriminalpolitisk synpunkt var 
viktigt att reaktionen på brottet kom snabbt och användning av strafföre-
läggande innebar en snabbare handläggning. angående den kritik som riktats 
mot förslaget att det innebar en principiell förskjutning av tyngdpunkten i 
straffrättskipningen från domstolarna till åklagarna, framhöll departements-
chefen åklagarnas befogenhet att besluta om åtalsunderlåtelse i villkorlig dom-
fall. det förelåg inte någon större principiell skillnad mellan dessa båda fall, 
eftersom beslut om åtalsunderlåtelse innebar att den misstänkte förklarades ha 
begått brottet. det var heller inte möjligt att överklaga. I propositionen anför-
des också att det inte innebar ”någon fara från rättssäkerhetssynpunkt”, om 
reformen begränsades till fall där skuldfrågan var okomplicerad och påföljds-
valet helt förutsebart.1306 

I det pedagogiska syftet att inskärpa allvaret i straffet infördes en bestäm-
melse om att då åklagaren har utfärdat strafföreläggande som avser villkorlig 
dom eller villkorlig dom och böter bör åklagaren underrätta den misstänkte 
vid ett personligt sammanträffande.1307 riksåklagaren utfärdade föreskrifter om 
att assistentåklagare inte fick utfärda strafföreläggande avseende villkorlig 
dom eller villkorlig dom och böter.1308 

År 1999 infördes samhällstjänst som en ny permanent påföljd.1309 I sam-
band med den reformen infördes undantag från möjligheten att använda 
strafföre läggande avseende villkorlig dom, om det fanns anledning att förena 
den villkorliga domen med föreskrift om samhällstjänst.1310 

År 2006 blev det möjligt att i ett strafföreläggande ta med även företagsbot, 
om boten inte överstiger 500 000 kr.1311 det undantag som tidigare hade gällt 

1305 Prop. 1996/97:8 s. 12.
1306 Prop. 1996/97:8 s. 12 f.
1307 4 § förordningen (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål och 1 § 
2 st. förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare samt 
prop. 1996/97:8 s. 13. 
1308 1 § rÅFS 1997:8. I nya föreskrifter år 1998 upptogs samma föreskrift i 3 § rÅFS 
1998:3. 
1309 27:2 a och 28:2  BrB. den hade tidigare införts på försök vid några domstolar, prop.  
1997/98:96 s. 83.
1310 48:4 st. 2 rB enligt SFS 1998:605.
1311 48:2 st. 4 och 48:4 st. 3 rB. Strafföreläggande utfärdas med stöd av 48 kap. rB när före-
tagsbot åläggs gemensamt med påföljden för brottet. Företagsbot mot någon utan att fråga 
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i de fall då företagsbot aktualiserades togs därmed bort. Förändringen genom-
fördes vid en reformering av företagsboten, där avsikten uppgavs vara att sys-
temet med företagsbot skulle effektiviseras och den praktiska användningen 
av sanktionen skulle öka för brott i näringsverksamhet.1312 reformen innebar 
att tillämpningsområdet för att använda företagsbot utvidgades betydligt och 
numera omfattar företagsbot även lindrigare brottslighet.1313 I den proposi-
tion som föregick lagändringen angavs att det ur ekonomiskt  perspektiv var 
betydelsefullt med förenklade förfaranderegler. Vissa remiss instanser hade 
ifrågasatt att strafföreläggande skulle kunna användas innan en fast domstols-
praxis hade hunnit utvecklas. regeringen ansåg dock att effektivitetsskälen 
vägde tyngre och anförde att företagsbot ”torde regelmässigt kunna utmätas 
enligt tämligen schablonmässiga grunder”.1314 dessutom kunde Åklagar-
myndigheten och riksåklagaren utfärda allmänna råd och anvisningar som 
vägledning.1315 

I en rättspromemoria år 2006 rekommenderade Åklagarmyndigheten 
att åklagarna, till dess en någorlunda stabil praxis hade uppnåtts, i första 
hand skulle föra talan vid domstol och inte utnyttja möjligheten att genom 
strafföre läggande förelägga näringsidkaren företagsbot.1316 

Sammanfattningsvis innebär förändringarna att åklagarna får utfärda 
strafföre läggande beträffande brott, för vilket böter ingår i straffskalan, dock 
inte normerade böter. Vidare får åklagarna utfärda strafföreläggande avseende 
villkorlig dom, enbart eller i förening med böter, i fall då det är uppenbart 
att rätten skulle döma till sådan påföljd, dock inte om det finns anledning 
att förena den villkorliga domen med föreskrift om samhällstjänst. Vidare 
får åklagarna utfärda strafföreläggande avseende företagsbot, om boten inte 
överstiger 500 000 kr.1317 

När det gäller unga lagöverträdare kan strafföreläggande utfärdas avseende 
böter även för andra brott, om brottet har begåtts innan den unge fyllt arton 
år och det kan antas att den unge, om åtal väckts, skulle ha dömts endast till 

är om ansvar för brott kan också beivras genom strafföreläggande med stöd av 5 § lagen 
(1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m., som beträffande handläggning-
en hänvisar till flera bestämmelser i 48 kap. rB. Se även prop. 2005/06:59 s. 52 f. och s. 65. 
1312 Prop. 2005/06:59 s. 1.
1313 Företagsbot kan bli aktuellt vid brott som begåtts vid utövningen av näringsverksamhet, 
om det för brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter, 36:7 st. 1 BrB. 
1314 Prop. 2005/06:59 s. 51.
1315 Prop. 2005/06:59 s. 51 f.
1316 rättsPm 2006:19 s. 16. Promemorian utarbetades av UC malmö år 2006 och upp-
daterades i juni 2007.
1317 48:1 och 48:4 rB.
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böter.1318 För unga lagöverträdare får inte strafföreläggande avseende villkorlig 
dom användas.1319

I strafföreläggandet ska tas med eventuella särskilda rättsverkningar som 
följer av brottet: egendoms förverkande och annan sådan särskild rättsverkan, 
avgift till brottsofferfonden samt kostnad för blodprovstagning och blod-
undersökning, som avser den misstänkte och gjorts för utredning om brot-
tet.1320 I strafföreläggandet ska också tas med målsägandens enskilda anspråk 
avseende betalningsskyldighet i anledning av brottet, om omständigheterna 
är sådana att åklagaren är skyldig att utföra målsägandens talan i samband 
med åtal för brottet.1321 

För att strafföreläggande ska få utfärdas måste det föreligga förutsättningar 
för allmänt åtal och alla brott av den misstänkte, vilka enligt åklagarens vet-
skap föreligger till bedömning, ska tas med.1322 Strafföreläggande får inte utfär-
das om målsäganden förklarat att han eller hon avser att föra talan om enskilt 
anspråk i anledning av brottet som avser annat än betalningsskyldighet.1323

enligt Åklagarmyndighetens föreskrifter får strafföreläggande som avser 
villkorlig dom eller villkorlig dom och böter inte utfärdas av assistentåkla-
gare.1324 de senaste riktlinjerna för beräkning av dagsbot utarbetades av riks-
åklagaren, efter samråd med Sveriges advokatsamfund och Sveriges domare-
förbund, och är från år 2007.1325 

rB:s regel om strafföreläggande är fakultativ; om förutsättningarna för 
utfärdande av strafföreläggande är uppfyllda får åklagaren utfärda sådant. I 
1 § strafföreläggandekungörelsen (1970:60) anges att om förutsättningarna 
är uppfyllda bör åklagaren utfärda strafföreläggande istället för att väcka åtal. 
det uppställs således en presumtion för strafföreläggande. I övrigt finns var-
ken i strafföreläggandekungörelsen eller i Åklagarmyndighetens föreskrifter 
ytterligare vägledning angående valet mellan att väcka åtal och att utfärda 
strafföreläggande. 

1318 48:4 st. 1 och 15 § lUl. därvid ska åklagaren beakta de särskilda regler enligt vilka 
rätten  kan döma till lindrigare straff än det är föreskrivet för brottet.
1319 48:4 st. 2 rB. det gäller brott som har begåtts av den som inte har fyllt arton år. 
1320 48:2 st. 3 rB.
1321 48:5 a rB.
1322 48:5 rB. enligt 1 § ÅFS 2005:26 är åklagaren skyldig att kontrollera om det finns miss-
tankar om andra brott genom slagning i brottmålsdiariet, om brottet bör föranleda mer än 
40 dagsböter. 
1323 48:5 rB.
1324 3 § 1 st. ÅFS 2005:26.
1325 rår 2007:2.
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I doktrinen har angetts att skäl mot att utfärda strafföreläggande kan vara 
att flera misstänkta har solidariskt ansvar för exempelvis skadestånd eller 
värde förverkande eller att det finns anledning att tillämpa påföljdsregler 
som inte får användas vid strafföreläggande, exempelvis om nedsättning av 
påföljd eller angående konkurrenssituationer.1326 Vidare har som skäl mot 
strafföre läggande angetts att existensen av ett gärningsmoment inte är helt 
säker, att straffstadgandets tillämplighet kan ifrågasättas eller att brottet är 
preskriberat.1327 det har också anförts att den misstänktes sinnesbeskaffenhet 
bör beaktas.1328 

5.3 Handläggning i domstol
5.3.1 Avgörande utan huvudförhandling
År 2005 beslutades att införa en möjlighet att avgöra mål i domstol på hand-
lingarna, dvs. utan att huvudförhandling har hållits i målet. Bestämmelsen, 
som började tillämpas år 2008, är intagen i 45:10 a st. 1 p. 3 rB.1329 av den 
framgår att förfarandet får användas om det inte finns anledning att döma till 
annan påföljd än böter. dessutom krävs att huvudförhandling varken begärs 
av någon av parterna eller behövs med hänsyn till utredningen i målet. av 
27 § 4 st. lUl framgår att om den tilltalade är under arton år ska huvudför-
handling alltid hållas.

möjligheten till avgörande på handlingarna infördes i samband med en 
reform av processen i allmän domstol. det övergripande syftet med reformen 
angavs vara att ”skapa en modernare rättegång” och rättegången skulle upp-
fylla ”kraven på en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig handläggning”.1330 
reformen byggde på förslag från 1999 års rättegångsutredning.1331 rätte-
gångsutredningen hade tillsatts för att utreda om rättegången i tvistemål och 
brottmål kunde förbättras ”med bibehållen rättssäkerhet”. Utredningen skulle 

1326 lindell m.fl. (2005) s. 199 f. och NKrB s. 48:19 f.
1327 elwing (1960) s. 347 och ekelöf m.fl. V (2011) s. 288.
1328 elwing (1960) s. 347.
1329 möjligheten infördes genom SFS 2005:683, som trädde ikraft den 1 november 2008 
enligt SFS 2007:636. tidigare var möjligheterna att avgöra ett mål utan att huvudförhand-
ling hållits begränsade och omfattade endast fall då det i målet inte gjordes någon egentlig 
sakprövning. 
1330 Prop. 2004/05:131 s. 1.
1331 SOU 2001:103.
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särskilt uppmärksamma frågor om muntlighet, omedelbarhet och koncentra-
tion i förfarandet samt frågor om bevisning.1332 

den första förutsättningen för att bestämmelsen ska kunna tillämpas är att 
det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter. med det avses 
enligt propositionen att den påföljd som är aktuell i det enskilda fallet ska  
vara böter. det har ingen betydelse om även andra påföljder ingår i straffska-
lan.1333

I propositionen uttalades att bedömningen av om huvudförhandling 
behövs med hänsyn till utredningen ska ske utifrån vilken utredning och 
bevisning som ska presenteras i målet och det behov av muntlig förhandling 
som då finns. det uppställs inget krav på att den tilltalade har erkänt brottet. 
I propositionen angavs också att det krävs att den tilltalade kan förväntas till-
varata sin rätt, exempelvis föra fram sina synpunkter och åberopa bevisning, 
lika väl skriftligen som vid en huvudförhandling. I övrigt angavs att den praxis 
som hade utvecklats om möjligheten att avgöra mål i den tilltalades utevaro 
kan ge vägledning.1334 

angående parternas inflytande över om huvudförhandling ska hållas anges 
i bestämmelsen att en huvudförhandling alltid ska hållas om en part begär 
det. Som skäl för det hänvisades i propositionen till ”rättssäkerhetsskäl” och 
till att den enskilde ska uppleva att han eller hon får en rättvis rättegång. 
Vidare angavs att den tilltalade ska upplysas om sin rätt till muntlig förhand-
ling, men det krävs inte att den tilltalade uttryckligen har samtyckt till att 
målet kan avgöras utan huvudförhandling.1335

rättegångsutredningen hade föreslagit att det i lagtexten också skulle in -
föras en ventil; att huvudförhandling ska hållas, om den är påkallad av något 
annat skäl. Som exempel på sådana skäl angav utredningen att målet rörde 
ett massmedialt mycket uppmärksammat mål, som hade ett stort allmän-
intresse.1336 I propositionen upptogs ingen sådan bestämmelse. det anfördes 
att den omständigheten att ett mål är massmedialt uppmärksammat inte kan 
vara ett självständigt skäl för att hålla huvudförhandling, dels då bötesmål 
sällan är så intressanta från massmedias och allmänhetens sida, dels då det på 

1332 SOU 2001:103, bilaga 1.
1333 Prop. 2004/05:131 s. 142.
1334 Prop. 2004/05:131 s. 142 och s. 251 f. möjligheten att använda utevarohandläggning 
behandlas av diesen (1993), se även Bylander (2006) s. 119 f.
1335 Prop. 2004/05:131 s. 142.
1336 SOU 2001:103 s. 162 f.
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ett principiellt plan kunde ifrågasättas om hänsyn ska tas till omständigheter 
som ligger utanför den enskilda processen. I propositionen angavs att det 
inte var rimligt att hålla huvudförhandling mot parternas vilja, om det inte 
behövdes av utredningsskäl eller av hänsyn till parterna.1337 ett annat exem-
pel som utredningen hade angett var mål angående unga lagöverträdare.1338 
regeringen ansåg att det i mål rörande unga lagöverträdare alltid skulle hållas 
en huvudförhandling och därför undantogs de från förslaget. I propositionen 
angavs att det var ett viktigt pedagogiskt syfte att den unge får sammanträffa 
personligen med företrädare för rättsväsendet. det var också ett skäl bakom 
flera särbestämmelser rörande unga lagöverträdare.1339 

5.3.2 Åklagarnas inflytande 
Bestämmelsen i 45:10 a rB om att ett mål kan avgöras på handlingarna är 
konstruerad så att en huvudförhandling alltid ska hållas, om det begärs av 
någon av parterna. det innebär att åklagaren bör kunna ha ett direkt infly-
tande över domstolens val av handläggningsform, eftersom åklagaren är part 
i processen.

Åklagaren kan även ha ett indirekt inflytande på valet av handläggnings-
form. av betydelse för domstolens möjligheter att avgöra målet på hand-
lingarna är dels den påföljd som är aktuell för brottet, dels den utredning 
som förekommer i målet. Åklagaren kan därmed ha inflytande genom dels 
gärningsbeskrivningen, som drar upp ramen för processen, dels den bevisning 
åklagaren väljer att åberopa. I förarbetena förekommer inga uttalanden om 
vilka omständigheter som bör ha betydelse för åklagarens ställningstagande 
till hur målet bör handläggas och åklagarens överväganden med anledning 
därav. 

enligt de nya reglerna bör åklagaren redan i stämningsansökan ange sina 
eventuella önskemål om hur målet bör handläggas.1340 med anledning av de 
förändrade reglerna för rättegångsförfarandet i domstol har Åklagarmyndig-
heten utgett rekommendationer till åklagarna. där ges följande allmänna 
rekommendation, som inte är begränsad till mål som kan avgöras på hand-
lingarna:

1337 Prop. 2004/05:131 s. 143. Se Bylander (2006) s. 413 för kritik, där han lyfter fram hand-
läggningsformens betydelse för förhandlingsoffentligheten.
1338 SOU 2001:103 s. 162.
1339 Prop. 2004/05:131 s. 143.
1340 45:4 st. 4 rB.
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Åklagaren bör dock ta tillfället i akt och utnyttja den nya möjligheten att även 
avseende andra frågor ange sina önskemål och synpunkter på målens hand-
läggning när åklagaren kan ha nytta av det. eftersom åklagaren är den som 
har den totala överblicken över förundersökningsmaterialet bör åklagarens 
synpunkter vara av värde för rättens planering av den kommande processen. 
Genom att ange synpunkter får åklagaren också möjlighet att i större omfatt-
ning påverka processen. Åklagaren förstärker även på detta sätt sin roll som 
”dirigenten i rättsprocessen”. det blir även tydligare och mer förutsebart för 
den tilltalade hur åklagaren har tänkt lägga upp processen om han eller hon 
får veta det redan i samband med åtalet.1341 

Här förekommer flera intressanta uttalanden från åklagarväsendet som rör 
åklagarens roll i processen. det rekommenderas att åklagaren tar tillfället i 
akt och utnyttjar den nya möjligheten även avseende andra frågor. Åklaga-
ren beskrivs också som ”dirigenten i rättsprocessen”. det är en offensiv bild 
som förmedlas, där åklagaren ses som en pådrivande aktör i processen. efter 
uttalandet kommer en uppräkning av exempel på önskemål och synpunkter 
på målets handläggning som åklagaren kan ha, såsom att målet kan avgöras 
utan huvudförhandling, lämplighet av närvaro genom videokonferens eller 
per telefon, behov av medhörning och behov av teknisk utrustning. 

det rekommenderas alltså att åklagaren anger de önskemål åklagaren har 
och det ges exempel på olika önskemål som kan förekomma. Något som där-
emot inte diskuteras är vilka omständigheter åklagaren bör beakta när åklaga-
ren tar ställning till olika handläggningsfrågor. det som anges är situationer 
då ”åklagaren kan ha nytta av det”. Frågan är dock utifrån vad? dessutom 
anges att åklagaren är den som ska ha nytta. Bedömningarna kan bli helt olika 
i det enskilda fallet om åklagaren strävar efter att uppnå en fällande dom, där 
åklagarens önskemål kan utgå från olika taktiska överväganden, eller om åkla-
garen strävar efter att rätten ska ha ett så fullgott beslutsunderlag som möjligt. 
Här är ett exempel på en situation där åklagarnas dubbla roller aktualiseras 
och att hur den enskilde åklagaren uppfattar sin roll kan innebära att åkla-
garna gör olika bedömningar. Bedömningen kan också bli annorlunda om 
åklagarna beaktar omständigheter som inte är direkt hänförliga till utgången 
i målet, som kriminalpolitiska hänsyn, målsägandehänsyn eller andra aspekter 
om värdet i sig av att hålla en huvudförhandling. 

I rekommendationerna anges att i de fall då åklagarna anser att målet 
kan avgöras på handlingarna, bör åklagarna ange det och dessutom ange ett 

1341 rättsPm 2008:10 s. 27 f.
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påföljdsförslag i stämningsansökan.1342 det anges också rent allmänt att det 
är viktigt att åklagarna verkar för att polisledda förundersökningar håller till-
räckligt hög kvalitet. Här anges att 

Åklagaren, framförallt mängdbrottsåklagaren, bör verka för att den s.k. yttre 
personalen hos polisen ägnar särskild uppmärksamhet åt sin roll som brotts-
utredare på brottsplatsen. Polisen bör säkerställa att fullständiga och korrekta 
uppgifter tas in i primärrapport, brottsanmälan eller liknande, liksom i even-
tuella förhör. den misstänktes inställning till den påstådda gärningen och 
eventuella skadeståndsanspråk, liksom skälen härför bör noggrant och utför-
ligt framgå. Viktigt är också att det är bra kvalitet på fotografier och annat 
som ska åberopas som skriftlig bevisning. Även en fullständig dagsbotsuppgift 
är nödvändig för att målet ska kunna avgöras utan huvudförhandling.

en kontinuerlig kvalitetssäkring av avrapporteringen och återkoppling 
från den polisiära förundersökningsledaren eller från åklagaren bör kunna 
bidra till att en hög kvalitet på det skriftliga materialet kan uppnås.1343

I december 2009 gjorde Åklagarmyndigheten i en promemoria en samman-
ställning av åklagarnas erfarenheter av reformen ”en modernare rättegång”. I 
promemorian anges att åklagarnas erfarenheter var att tingsrätterna i mycket 
stor utsträckning använde sig av möjligheten att avgöra mål utan huvudför-
handling. det hade oftast inneburit att målen avgjordes snabbare och hade 
inneburit en resursbesparing för åklagarkamrarna. det anges också att vid flera 
åklagarkamrar hade åklagarna förändrat bedömningen av om strafföre läggande 
ska utfärdas eller inte och att vid ”dessa kamrar utfärdas inte strafföre läggande 
i tveksamma fall i samma omfattning som tidigare.”1344

till sist infördes en möjlighet till skriftligt förfarande i domstol. det är 
domstolen som avgör vilken handläggningsform som ska användas, men åkla-
garna kan utöva inflytande på valet, inte minst indirekt. 

Under år 2010 har regeringen tillsatt en särskild utredare med uppdrag 
att göra en översyn av brottmålsprocessen. I uppdraget ingår bland annat att 
överväga frågor om ansvarsfördelningen mellan åklagare och domstol samt 
hur handläggningen av brottmål i högre grad kan anpassas till det som behövs 
i det enskilda fallet.1345 I utredningsdirektiven anges att utgångspunkten är 
att rättskipning ska ske i domstol, men i uppdraget ingår att överväga om 

1342 rättsPm 2008:10 s. 30.
1343 rättsPm 2008:10 s. 31.
1344 Åm, Pm 2009 s. 6.
1345 dir. 2010:78 s. 1.
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åklagarna i ökad utsträckning bör kunna lagföra misstänkta personer.1346 I 
uppdraget ingår också att överväga alternativa former för handläggning av 
brottmål och vilka faktorer som bör styra valet av handläggningsform.1347 
Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2012.1348

5.4 Slutsatser om rättsutvecklingen
Vid lagstiftningsärendena framgår tydligt hur ledstjärnorna har vägts mot 
varandra och mot principerna för rättegången. Både strafföreläggande och 
avgörande utan huvudförhandling innebär att processen kan genomföras 
snabbare, billigare och mer kostnadseffektivt. däremot anses säkerheten inte 
vara lika god. I tiden strax efter rB:s tillkomst lyftes principerna för för-
farandet fram mycket tydligt och utrymmet för att avvika från dem var litet. 
med tiden har ett ökat behov av att begränsa rättsväsendets arbetsbörda och 
det allmännas kostnader medfört behov av mer kostnadseffektiva lösningar. 
tillämpningsområdet för strafföreläggande har ökat alltmer.

till en början hänvisades till (rätts-)säkerheten som ett skäl för att begränsa 
åklagarnas befogenheter att använda strafföreläggande. På 1960- och 1970-
talen fick rättssäkerhet en glidande betydelse,1349 där det även kom att omfatta 
kravet på ett snabbt avgörande och att förfarandet ska vara kostnadseffektivt, 
så att fler ärenden ska kunna hanteras i systemet. Innebörden av betydelse-
förskjutningen är att ledstjärnorna snabbhet och kostnadseffektivitet ges före-
träde framför säkerheten. 

det förekom också argument rörande rollfördelningen mellan åklagare 
och domstol. till en början anfördes att det i princip är domstol som ska 
bestämma frågor om ansvar och påföljd. med tiden luckrades det upp, när 
trycket på rättsväsendet ökade, och åklagarna fick vidgade befogenheter. På 
1990-talet uttalades som en allmän målsättning att domstolsprövning ska 
förbehållas fall där parterna inte är överens eller fall som avser allvarliga eller 
komplicerade brott. Principen att det är domstol som ska pröva frågor om 
ansvar och påföljd har dock haft en begränsande effekt för i vilken utsträck-
ning åklagarna givits vidgade befogenheter. 

Även kriminalpolitiska argument förekom. Under 1970-talet förekom 
den synpunkten att ett domstolsförfarande kunde ha en negativ inverkan på 

1346 dir. 2010:78 s. 3 f.
1347 dir. 2010:78 s. 9.
1348 dir. 2010:78 s. 1.
1349 Jfr Bylander (2006) s. 333 ff. 
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den misstänkte och därför kunde behöva undvikas. Under 1980- och 1990-
talen anfördes att domstolsförfarandet rent pedagogiskt innebar en allvarli-
gare reaktion på brottet. För att ändå kunna utöka möjligheten att använda 
strafföre läggande infördes krav på att den misstänkte i vissa fall ska under-
rättas om strafföreläggandet vid ett personligt sammanträffande med åkla-
garen. avsikten var inte att åklagaren ska förklara och hjälpa den misstänkte 
att förstå, utan att förmedla till den misstänkte att samhället ser allvarligt på 
lagöverträdelsen. 

Även andra förändringar gjordes för att möjliggöra en större användning 
av strafföreläggande. möjligheterna att godkänna ett strafföreläggande ökade, 
där det till en början inte ansågs vara möjligt att godkänna genom ombud. 
det fanns dock ett praktiskt behov av detta och så småningom accepterades 
att strafföreläggande kan godkännas genom ombud. det uppställs heller inte 
något hinder mot att en polis uppträder som ombud, vilket tidigare ansågs 
som olämpligt.

När det gäller målsäganden gjordes förändringar så att det blev lättare att 
utfärda strafföreläggande även då det finns en målsägande. målsäganden har 
inte längre inflytande över frågan om åtal ska väckas istället för att utfärda 
strafföreläggande. Åklagaren har dock ett ansvar att bevaka målsägandens 
intresse av att få ekonomisk kompensation. Om målsäganden har enskilt 
anspråk om endast betalning har åklagaren ett ansvar för att det, som huvud-
regel, tas med i strafföreläggandet. målsägandens vilja att ett åtal ska väckas 
är inte längre ett formellt hinder mot att utfärda ett strafföreläggande. det 
innebär att det överlämnas till åklagarna att avgöra i vad mån målsägandens 
eventuella önskan om att få delta i processen och målsägandens upplevelse av 
rättegången som rättvis är sådana omständigheter som bör beaktas vid valet 
mellan åtal och strafföreläggande. 

av stor betydelse för möjligheten att utvidga området för strafföreläggande 
har varit förtroendet för åklagarna och deras kompetens. När förtroendet för 
dem ökade, fick de också vidgade befogenheter och vissa befogenheter var 
inte längre begränsade till enbart högre åklagare. det kan jämföras med den 
 engelska processordningen, där åklagarmyndigheten fortfarande är relativt 
ung. Åklagarnas ställning är där inte lika stark och de har inte givits befogen-
heter att utfärda motsvarigheter till strafföreläggande. 

I samband med lagändringarna förekommer också argument om värdet av 
en enhetlig rättstillämpning, som ytterst syftar till att upprätthålla principen 
om allas likhet inför lagen. en enhetlig tillämpning antas kunna främjas av 
att riksåklagaren utger föreskrifter. Föreskrifter om beräkning av dagsbot har 
utgetts. de tas fram i samråd med företrädare för domstolarna, och numera 
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även advokatsamfundet, och har i praxis kommit att användas som vägled-
ning även för domstolarna.1350

Under lång tid fanns det ett motstånd mot att införa ett domstolsförfa-
rande i brottmål som avvek från principerna för rättegångsförfarandet. Bland 
annat genomfördes aldrig det förslag om stämningsföreläggande som lades 
fram av trafikmålskommittén. År 2008 infördes ett förenklat förfarande vid 
domstol, enligt vilket målet kan avgöras på handlingarna. För att det förfaran-
det ska kunna tillämpas krävs det att åklagarna är noggranna vid kontrollen 
av de polisledda förundersökningarna, så att alla relevanta uppgifter finns 
med. det krävs också att åklagarna är observanta på omständigheter som 
kan tala mot att målet avgörs på handlingarna, exempelvis förhållanden hos 
den misstänkte eller hos målsäganden, och att sådana omständigheter görs 
kända för rätten. enligt min uppfattning bör åklagarna inte enbart främja de 
ledstjärnor som kräver att processen ska vara snabb och kostnadseffektiv utan 
också ha ett ansvar för att kravet på säkerhet tillgodoses och att avvägningen 
mellan ledstjärnorna görs på ett godtagbart sätt. Ytterst har det betydelse för 
förtroendet för rättsväsendet, både hos dem som är direkt inblandade i en 
process och hos allmänheten. 

1350 NJa 1991 s. 692.
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6.1 Åklagarnas ökade inflytande
I avhandlingen har jag behandlat de allmänna åklagarnas betydelse för vilka 
brottsmisstankar som utreds, åtalas och slutligen prövas av domstol vid en 
huvudförhandling. När det blev ett offentligt intresse att delta i straffrättskip-
ningen växte det fram en offentlig åtalsrätt. Under historiens gång har det 
även förekommit andra sätt att tillgodose det allmänna intresset att brott be -
ivras. det har förekommit att målsäganden haft en plikt att åtala eller att det 
ankommit på domstolen att självmant inleda en undersökning. den modell 
som utvecklades starkast och som används i den moderna processen är att 
allmänna åklagare har till uppgift att väcka och utföra åtal. med tiden har det 
allmännas åtalsrätt blivit allt starkare. När rB infördes utgick den svenska 
processen från det allmänna åtalet som huvudregel och målsägandens åtalsrätt 
gjordes subsidiär. Vid den tiden var det svenska åklagarväsendet fortfarande 
splittrat, åklagarna hade flera uppgifter i den offentliga förvaltningen och 
de var uppdelade i två kategorier med olika kompetenskrav. allt eftersom 
har åklagarväsendet blivit enhetligt, åklagarnas uppgifter har renodlats och 
kompetenskraven på åklagarna har höjts. Inskränkningarna i åklagarnas åtals-
behörighet har också minskat. det är numera mycket få brott som endast kan 
åtalas av målsäganden och det är få brott där angivelse krävs. Åklagarna har 
fått en central roll i straffprocessen.

I avhandlingen har jag tagit som utgångspunkt att de svenska åklagarna, 
i likhet med utvecklingen i andra europeiska länder, har fått ett större infly-
tande. det antagandet har också belagts i avhandlingen, där syftet varit att 
undersöka åklagarnas rättsliga befogenheter och hur åklagarnas inflytande 
har förändrats över tid. Slutsatsen är att åklagarnas möjligheter till inflytande 
har ökat på flera sätt. dels har åklagarna fått ökade befogenheter att efter en 
lämplighetsprövning avgöra om ett brott ska utredas och åtalas eller inte, dels 
har de fått ökade befogenheter att besluta om strafföreläggande. Åklagarna har 
också möjlighet att utöva inflytande, inte minst indirekt, över om det förenk-
lade, skriftliga förfarandet kan användas i domstol. Inte någon av de reformer 
jag har undersökt har inneburit att åklagarnas befogenheter har minskat. I 
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den svenska processen har åklagarna således en roll som grindvakt, vid både 
utredning och åtal av brott.

Syftet med avhandlingen är också att analysera och diskutera vad rättsutveck-
lingen kan innebära för de krav som ställs på processen. den rättsutveckling 
som skett innebär flera förändringar av processen. För det första innebär åkla-
garnas befogenheter att avgöra om ett brott ska utredas och åtalas att uppgiften 
att avgöra vad som är straffvärt i praktiken flyttas från lagstiftaren till åklagarna. 
För det andra innebär användningen av förenklade förfaranden att process-
materialet består av förundersökningsprotokollet1351 och inte av det som kom-
mit fram vid en huvudförhandling, eftersom en sådan inte hålls. För det tredje 
innebär användningen av strafföreläggande att uppgiften att avgöra frågor om 
ansvar och påföljd flyttas från domstolarna till åklagarna. dessa förändringar 
har betydelse för både rollfördelningen och förfarandet.

Sammantaget innebär förändringarna att åklagarnas inflytande i processen 
ökar och att tyngdpunkten i förfarandet förskjuts till ledet före rättegången. 
de huvudsakliga förklaringarna till denna förändring, som ges i lagstiftnings-
processerna, är ett ökat antal anmälda brott och att resurser inte kan tillföras  i 
motsvarande grad. Förändringarna av åklagarnas befogenheter har till största  
delen inte gjorts utifrån principiella överväganden, utan betraktas som av  -
vikelser eller undantag från den grundläggande rollfördelningen och det ordi-
nära ideala förfarandet enligt rB. en förutsättning för att kunna utvidga 
åklagarnas befogenheter har också varit att deras kompetens har höjts och vid 
de senaste reformerna finns ett betydligt större förtroende för åklagarna bland 
remissinstanser och hos lagstiftaren än vad som var fallet vid rB:s tillkomst.

6.2 ledstjärnornas viktning
att tyngdpunkten i förfarandet förskjuts till ledet före rättegången innebär 
att det inte sker någon kontroll av de uppgifter som finns i utredningen. den 
ideala modellen enligt rB utgår från att syftet med förundersökningen är att 
utgöra ett underlag för åklagarens beslut i åtalsfrågan och att förbereda målet 
inför en kommande huvudförhandling.1352 det är fråga om en preliminär 
undersökning som förberedelse inför den egentliga bevisupptagningen i dom-
stol. När tyngdpunkten förskjuts och förundersökningsprotokollet läggs till 

1351 det kan också bestå av en förenklad utredning, om brottet har utretts med stöd av 
23:22 rB utan att förundersökning har inletts. det har dock ingen betydelse för diskus-
sionen här.
1352 23:2 rB.
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grund för avgörandet får förundersökningen en annan och viktigare betydelse 
i processen.

Utvecklingen att använda förundersökningsprotokollet som underlag 
för det slutliga avgörandet utgår från presumtionen att de uppgifter som är 
intagna i protokollet är korrekta. Uppgifterna i en förundersökning tas dock 
fram under andra förhållanden än vad som är fallet vid en huvudförhandling. 
Förhör genomförs som regel utan insyn.1353 dessutom kan förhöret hållas 
på olika platser och under olika förutsättningar. det kan exempelvis hållas 
på polisstationen, hemma hos den som förhörs eller på brottsplatsen i direkt 
anslutning till brottet. det är stor skillnad mellan att genomföra förhör ”ute 
på gatan”, på polisstationen och i rättssalen, rörande både de yttre förhållan-
dena och förhörsledarens och den förhördes möjligheter att förbereda sig inför 
förhöret. den som hörs kan vara chockad, rädd eller berusad, eller ha svårt 
att göra sig förstådd på grund av språksvårigheter, psykiska funktionshinder 
eller andra omständigheter. Även om sådana omständigheter bör antecknas 
i förundersökningsprotokollet, görs det ingen kontroll av om det verkligen 
har skett.1354 det kanske av misstag, glömska, okunskap eller något annat skäl 
inte har dokumenterats.

det finns inte möjlighet för åklagaren, rätten eller en eventuell försvarare 
att ställa kontrollfrågor.1355 I protokollet återges förhöret oftast genom refe-
rat och inte genom ordagrann återgivning.1356 därmed finns det heller inte 
möjlighet att kontrollera vilka frågor som har ställts, hur frågorna har ställts 
och liknande. det sker ingen granskning av om förhörsutsagan innehåller 

1353 enligt 23:10 st. 2 rB ska ”såvitt möjligt” ett förhörsvittne närvara vid polisförhör, men 
det är ovanligt i praktiken och i vissa situationer är det inte ens praktiskt genomförbart, Bring 
m.fl. (2008) s. 37 f. den som förhörs har numera också rätt att ha ett biträde närvarande, 
23:10 st. 3 rB, om det kan ske utan men för utredningen. det är en rättighet för den som 
hörs, som realiseras endast om den enskilde så begär. det innebär inte ett krav på att det alltid 
ska finnas ett biträde närvarande när någon hörs. 
1354 Jfr 20–21 §§ FUK.
1355 Vid polisförhör som upptas på video med den avsikten att senare läggas fram vid en 
huvudförhandling, exempelvis vid förhör med barn, deltar ofta både försvararen och åkla-
garen, och även ett målsägandebiträde. För dem finns det då samma möjligheter som vid 
en huvudförhandling att själva eller genom förhörsledaren ställa kompletterande frågor. Se 
Schelin (2007) s. 34 ff. om den tilltalades rätt till kontradiktion vid förhör som hålls under 
brottsutredningen. det tillvägagångssättet avser dock speciella situationer och är inte det van-
liga förfarandet vid den mängd av polisförhör som rutinmässigt genomförs dagligen. 
1356 Jfr 22 § 2 st. FUK och Bring m.fl. (2008) s. 85 f. Bakgrunden är att det är betydligt mer 
resurs- och tidskrävande att återge förhör ordagrant.
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missuppfattningar eller felaktigheter eller om till och med otillbörliga förhörs-
metoder har förekommit.1357

de rättssäkerhetsgarantier som uppställts till skydd för den misstänkte är 
knutna till huvudförhandlingen, exempelvis rätten att närvara under för-
farandet och rätten att hålla korsförhör, och inte till förundersökningsskedet. 
Under det skedet har den misstänkte en svagare ställning och processen är mer 
inkvisitorisk. Visserligen har den misstänkte/tilltalade alltid rätt att begära 
att målet ska prövas vid en huvudförhandling, men det krävs att den miss-
tänkte gör ett aktivt val. den misstänkte kan ha andra skäl för att godta ett 
strafföreläggande, än att den misstänkte anser sig vara skyldig. Om strafföre-
läggandet inte godtas väcks ett åtal. ett skäl att godta ett strafföreläggande 
kan exempelvis vara att undvika en offentlig rättegång. det kan också finnas 
omständigheter som innebär att gärningen inte alls ska föranleda straffansvar 
eller att påföljden ska bli mildare, men den misstänkte inte känner till vilken 
betydelse dessa omständigheter har.

När förenklade förfaranden används är det ledstjärnorna snabbhet och 
kostnadseffektivitet som lyser starkast, medan säkerheten lyser svagare. Vid 
rB:s tillkomst sattes ledstjärnan säkerhet mycket högt, kanske väl högt. I takt 
med att antalet ärenden som ska hanteras i systemet har ökat, har avvägningen 
förändrats och snabbhet och kostnadseffektivitet har kommit att premieras 
högre. det framgår också av de lagstiftningsreformer som jag har undersökt 
att dessa skäl har varit den huvudsakliga anledningen till de förändringar som 
har gjorts. en utveckling mot att premiera snabbhet och kostnadseffektivitet 
framför säkerhet är möjlig, så länge som det finns ett fortsatt förtroende för 
systemet.

6.3 Straffprocessens funktioner
Vid en jämförelse med Packers modeller är slutsatsen av den rättsutveckling 
som skett att den svenska processordningen går mot brottsbekämpnings-
modellen. det som betonas är att många ärenden ska hanteras i systemet. 
det ska göras på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt och utan att de rätts-
säkerhetsgarantier som är knutna till huvudförhandlingen upprätthålls. När 
det gäller kontroll av förfarandet före rättegången har den svenska processen 
utgått från att det är ett ansvar för åklagaren snarare än för domaren. I de 
fall då förenklade förfaranden kan användas är det oftast fråga om ärenden 
där polismyndigheten har lett förundersökningen. det innebär att i de ären-

1357 Jfr 23:12 rB.
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dena utövar inte åklagaren någon kontroll av förfarandet. Vid en analys av 
rollfördelningen i processen framträder följande skillnader mellan det ideala 
förfarandet och de förenklade förfarandena.

Realisera  
straffhotet

Rättvist förfarande

Brotts-
utredningen

Polisen
Åklagaren

Åklagaren
domstol (beslut om tvångs-
medel)

Rättegången Åklagaren domstol
Försvararen (bevaka tilltalads 
intresse)

Figur 6.1 Rollfördelning, ideala förfarandet enligt RB

Realisera straffhotet Rättvist förfarande

Straff-
föreläggande

Polisen (underlaget)
Åklagaren (utfärdandet)

Polisen

Avgörande på
handlingarna

Polisen (underlaget)
Åklagaren (stämnings-
ansökan)

Polisen (brottsutred-
ningen)
domstol (domstols-
skedet)

Figur 6.2 Rollfördelning, förenklade förfaranden

Vid det ideala förfarandet utgår processen från att uppgifterna i processen är 
fördelade mellan olika aktörer. Under förundersökningen har åklagaren ett 
ansvar för att förfarandet är rättvist och tillsammans med polisen har åklagaren 
ansvar för att straffhotet realiseras. Under rättegången däremot är det dom-
stolen (domaren) som ansvarar för att förfarandet är rättvist. Huvudregeln är 
att den bevisning som domstolen grundar sitt avgörande på upptas omedel-
bart inför rätten. Flera aktörer kan medverka till vilket processmaterial som 
slut ligen läggs fram. Vid förenklade förfaranden är det framför allt polisen 
som tar fram den utredning, det processmaterial, som det slutliga avgörandet 
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grundas på. det är också polisen som ansvarar för på vilket sätt utredningen 
tas fram. Om strafföreläggande utfärdas begränsas åklagarens ansvar till att 
bedöma den utredning som finns och att utfärda själva föreläggandet. I de fall 
då åklagaren har lett förundersökningen har åklagaren den dubbla rollen att 
realisera straffhotet och att tillgodose att förfarandet är rättvist.

Vid användning av förenklade förfaranden är det färre aktörer som med-
verkar till att ta fram utredningen och därmed det processmaterial som ligger 
till grund för det slutliga avgörandet. det sker därför inte samma kontroll av 
det som då en huvudförhandling hålls. det sker inte heller någon kontroll 
av förfarandet då utredningen har hämtats in. det kan konstateras att vid 
de lindrigare brotten är intresset att realisera straffhotet överordnat intresset 
att förfarandet är rättvist. det återspeglas i rollfördelningen, där uppgifterna 
förskjuts utanför domstolarnas kontroll. den utvecklingen kan jämföras med 
rollfördelningen i england och Wales samt i Norge. I england och Wales kan 
domstolarna utöva viss kontroll över förfarandet före rättegången i samband 
med prövningen av åtalet. I Norge ankommer det på åklagarna (polisjurister-
na) att kontrollera förfarandet före rättegången.

För de svenska åklagarna finns det ett politiskt krav på att öka lagföring-
en.1358 Samtidigt gäller objektivitetsprincipen för deras beslutsfattande. det 
innebär att åklagarna har att värna det som talar för såväl som mot den miss-
tänkte. Åklagarnas dubbla roll innebär också att i valet mellan att utfärda 
strafföreläggande och att väcka åtal, har åklagarna även att bevaka den miss-
tänktes intresse. det kan finnas omständigheter som gör att det inte är lämp-
ligt att utfärda strafföreläggande, även om det är det mest kostnadseffektiva 
sättet att uppnå en lagföring. det är ett exempel på motstridande krav som 
kan ställas på beslutsfattare.

Sammantaget är ledet före rättegången inte öppet för insyn och kontroll 
och den misstänktes ställning är svagare än under rättegången. Värnandet av 
den misstänktes intressen sker främst genom den objektivitetsprincip som 
gäller för polis och åklagare, där en och samma aktör förutsätts kunna göra 
avvägningar mellan motstridande intressen.

1358 med lagföring avses här beslut om åtalsunderlåtelse, utfärdade strafförelägganden och 
väckta åtal.
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6.4 den absoluta åtalsplikten
den rättsutveckling som skett innebär att tyngdpunkten alltmer läggs på 
förenklade förfaranden.1359 Om den fortsätter i samma riktning som hittills 
innebär det en ännu större förskjutning mot förenklade förfaranden. det 
grundläggande problemet, som har lett till att förenklade förfaranden har 
införts, är att det är för många ärenden som ska hanteras i systemet.

Frågan är om inte tiden är mogen att delvis ifrågasätta de grunder som 
rB byggdes upp utifrån. rB utgår fortfarande från en absolut åtalsplikt, där 
idealet är att alla brottsmisstankar ska utredas och åtalas, om bevisningen är 
tillräcklig för det. det starkaste argumentet som framförts för den absoluta 
åtalsplikten är att den främjar principen om allas likhet inför lagen. det argu-
mentet utgår från att likheten består i att alla brott åtalas och tillåter inte att 
prioriteringar sker. det är en orealistisk målsättning, som har det visat sig inte 
kan upprätthållas i praktiken.

Jag menar att den frågan måste ställas om konstruktionen med en absolut 
förundersöknings- och åtalsplikt som utgångspunkt och regler om förunder-
sökningsbegränsning och åtalsprövningar som undantag är den lämpligaste 
modellen att i praktiken genomföra de generella prioriteringar som behövs. 
det kan vara svårt för Åklagarmyndigheten att ge generella riktlinjer om att 
vissa brott ska prioriteras bort, då det i praktiken innebär att brotten avkri-
minaliseras. Samtidigt finns det, med reglernas konstruktion, behov för åkla-
garna att få just den typen av riktlinjer. Oavsett om det även fortsättningsvis 
är åklagarna som beslutar eller om även polisen kommer att ges sådana upp-
gifter, är frågan om beslutsfattarna i enskilda fall verkligen har den överblick 
som krävs och uppfattar sin roll så att nödvändiga prioriteringar görs på ett 
medvetet sätt. Hur prioriteringarna görs är heller inte öppet för insyn och det 
är inte möjligt att offentligt diskutera och granska de prioriteringar som trots 
allt behöver göras.

För att främja att likvärdiga fall behandlas lika, är det i och för sig inte nöd-
vändigt att den absoluta åtalsplikten upprätthålls. Problemet med den absoluta 
åtalsplikten är att den egentligen inte tillåter att prioriteringar görs, eftersom 
grundtanken är att alla brott ska åtalas. möjligen kan det också vara en delför-
klaring till att (polis och) åklagare inte använder möjligheten att sortera bort 
ärenden på det sätt som förutsatts fullt ut. För att upprätthålla principen om 
likhet inför lagen krävs enligt min mening inte att alla brott åtalas. den prin-
cipen kräver att misstänkta och målsäganden som är i likvärdiga situationer 

1359 Jfr även Wersäll (2002) s. 641 ff.
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behandlas lika. det innebär att principen mycket väl kan vara förenlig med 
att prioriteringar görs. det som krävs är att prioriteringarna görs på lika sätt i 
likvärdiga situationer och att de inte görs på ett sådant sätt att särskilda grupper  
diskrimineras.

målsättningen att likvärdiga fall ska behandlas lika kan istället uppnås 
genom föreskrifter eller riktlinjer om hur prioriteringarna ska göras, exem-
pelvis genom årliga riktlinjer, på det sätt som förekommer i Norge. den 
skulle också stödjas av tillgång till praxis, dvs. med nuvarande uppbyggnad 
att överprövningsbeslut systematiseras och publiceras, i vart fall internt inom 
åklagarväsendet.

Som skäl för den absoluta åtalsplikten har också anförts argument om 
allmänhetens förtroende för åklagarna och ytterst för hela rättsväsendet. 
Bakom det ligger farhågor kring hur åklagarna i praktiken gör prioritering-
arna och vilka omständigheter som egentligen beaktas. I nuläget finns det 
ingen offentlig insyn i hur åklagarna fattar sina beslut. I förarbetena finns 
tidiga exempel på att åklagarna, när de inte hade lagliga möjligheter att avstå 
från åtal, använde beviskravet som ett skäl för att inte väcka åtal.1360 det kan 
konstateras att det har förekommit och, enligt den senaste utredningen, före-
kommer situationer där åklagare använder sig av reglerna på ett sätt som inte 
är avsett.1361 I vilken utsträckning det sker finns det däremot ingen kunskap 
om. I engelsk forskning har stort intresse ägnats åt hur olika beslutsfattare 
agerar och fattar beslut.1362 det uppfattas inte som konstigt att beslutsfattare 
tar andra hänsyn, utan ses som naturligt vid mänskligt beslutsfattande, där det 
finns en mängd olika krav och motstridiga målsättningar som samtidigt ställs 
på beslutsfattarna.1363 För att upprätthålla förtroendet kan andra lösningar 
behöva sökas, som ger möjlighet till offentlig granskning. ett alternativ är en 
fristående tillsynsmyndighet, ett annat (eventuellt kompletterande) alternativ 
är att möjliggöra domstolsprövning av åklagarnas beslut i åtalsfrågor.

det är angeläget med en diskussion om hur prioriteringarna ska göras, när 
de ska göras och av vem. Om det inte ges möjligheter att prioritera, kommer 

1360 SOU 1953:17 s. 28.
1361 SOU 2010:43 s. 148 f. enligt Stefan Strömberg, som tidigare var rikspolischef, sker prio-
riteringar i inte obetydlig utsträckning genom att anmälningar läggs åt sidan. de tas fram 
senare när det gått så lång tid att det inte längre är möjligt att utreda brottet och ”anmälan 
skrivs av” (dvs. förundersökning inleds inte eller läggs ned) med motiveringen att brott inte 
kan styrkas. Vidare anför han att det är oklart vilka kriterier som är styrande för om en anmä-
lan läggs åt sidan eller utreds, Strömberg (2009) s. 204.
1362 Zedner beskriver Criminal Justice som ett eget forskningsfält som vuxit fram, Zedner 
(2004) s. 32 ff.
1363 Zedner (2004) s. 120 ff.
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förmodligen ytterligare förenklingar av processen att behöva göras. det sker 
på bekostnad av rättssäkerhetsgarantierna för den misstänkte. det innebär 
att det behov av en snabb och kostnadseffektiv process som finns åstadkoms 
genom att misstänkta avstår från sina processuella rättigheter, för att straff-
hotet ska kunna realiseras i samma eller i ökad omfattning. Om utvecklingen 
mot att använda förenklade förfaranden fortsätter behövs också en analys av 
om säkerheten kan behöva värnas på andra sätt, med kontroll av och insyn i 
förundersökningsskedet.

6.5 avslutande kommentarer
avhandlingen visar att de förändringar som har gjorts under de senaste decen-
nierna framför allt har skett genom stegvisa reformer, utan principiella över-
väganden. Vid tillkomsten av rB fördes principiella diskussioner om hur 
processen borde utformas och hur uppgifterna borde fördelas mellan olika 
aktörer för att uppnå syftet med processen. Vid framtida reformer behövs en 
diskussion inte endast om hur processen bör utformas utifrån kraven från 
ledstjärnorna, utan också om utformning och rollfördelning utifrån övriga 
krav som ställs på processen. Vid utformandet av processen och vid rollför-
delningen ställs intresset av att brott beivras mot intresset att oskyldiga inte 
fälls. avvägningarna mellan dessa båda intressen bör göras öppet, där det även 
kan diskuteras i vad mån avvägningarna bör göras olika beroende på målets 
dignitet. eftersom förändringarna görs stegvis genom begränsade reformer 
har det heller inte förekommit någon principiell diskussion om hur rätts-
säkerhetsgarantierna bör byggas upp när ledet före rättegången får en ökad 
betydelse i processen.

Frågan är också om processen kommer att utvecklas i den riktningen att 
det mer överlämnas till parterna att disponera över vad det ska processas om. 
det förekommer redan förslag om att åklagarna och de misstänkta i större 
utsträckning ska kunna disponera över åtals- och påföljdsfrågorna.1364 Även 
sådana förändringar kräver rättssäkerhetsgarantier och offentlig insyn. Om 
misstänkta ges större möjligheter att själva disponera över åtals- och påföljds-
frågorna ökar deras behov av försvarare. där kan en jämförelse göras med 
det engelska systemet, där strävan är att det ska finnas advokater tillgängliga 
på polisstationer och i domstolslokaler, som kan ge de misstänkta råd. det 
behövs också en diskussion om vad sådana förändringar kan innebära för 

1364 lundqvist (2009) s. 1 ff. och Strömberg (2009) s. 201 ff. Se även dir. 2010:78 s. 5 f.
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målsägandens ställning i processen och i vad mån upprättelse genom att delta 
i rättegången bör ses som ett självständigt värde i processen.

Oavsett hur rättsutvecklingen kommer att fortsätta kan det antas att åkla-
garna kommer att få utvidgade befogenheter och att även polisens befogen-
heter kommer att öka.1365 därmed uppkommer också frågan om tillsynen 
av polis- och åklagarväsendet. Hittills har den diskussion som förts och de 
utredningar som genomförts inte lett till att en särskild tillsynsmyndighet har 
inrättats. För att upprätthålla förtroendet för systemet blir det förmodligen 
till sist nödvändigt att inrätta en sådan.

I avhandlingen har jag behandlat åklagarnas befogenheter och deras infly-
tande över om en brottsmisstanke ska utredas och åtalas eller inte. avhand-
lingen har i huvudsak rört förfarandet utanför domstolsprocessen. det kan 
konstateras att det behövs mer forskning på det området, exempelvis empi-
riska undersökningar av hur åklagare faktiskt gör, vilka val åklagarna gör när 
de ställs inför motstridande krav. andra frågor som behöver undersökas är 
polisens roll och befogenheter under förundersökningen samt olika polisiära 
arbetsmetoders relation till den rättsliga regleringen. exempelvis hur modeller 
som utgår från att polisen ska arbeta mer proaktivt med aktiva prioriteringar 
förhåller sig till ett rättssystem som i grunden utgår från en absolut förunder-
söknings- och åtalsplikt. avslutningsvis kan konstateras att processen utanför 
domstolsförfarandet och rollfördelningen i processen behöver undersökas 
ytterligare, där inte endast slutresultatet, som en fråga om ökad lagföring, 
utan också vägen dit utsätts för granskning och diskussion.

1365 Se SOU 2010:43 i avsnitt 4.6.4 ovan och dir. 2010:78 i avsnitt 5.3.2 ovan.
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The focus of this legal study is Swedish public prosecutors’ influence over 
how cases are dealt with during the criminal process. The study begins with 
the assumption that it is society’s responsibility to ensure that reported crimes 
are investigated and prosecuted. There is a political demand that requires that 
many crimes should be prosecuted and punished. at the same time there are 
also demands on the criminal process that require that innocent people are 
not convicted. These two demands have influenced the rules of the procedure, 
the choice of actors who are involved in the criminal process and the roles that 
these different actors adopt.

The model of an ideal process is often viewed as an oral, public hearing, 
during which the prosecutor and the defendant present the case in front of 
an independent and impartial court. The Swedish Code of Judicial Procedure, 
which came into use in 1948, is built on that model. during the sixty years 
that this code has been used the number of reported crime rose until the 
1990s, when crime levels became relatively stable and thereafter they started 
to rose again. The increased level of reported crimes has led to an increase in 
pressure on the courts and other actors in the criminal justice system to be 
able to deal with it. This pressure has created new ways of dealing with report-
ed crimes in summary procedures without an oral hearing. Such changes have 
given the prosecutor a key role in the criminal process; the prosecutor can 
have influence on which crimes are going to be investigated, prosecuted and 
tried in court in an oral hearing. The prosecutor  has become a gate keeper in 
relation to how cases are dealt with in the criminal process.

The Swedish public prosecutor has many different tasks during the whole 
criminal process. In many cases the prosecutor is the head of the investigation, 
especially when there is a suspect and the crime is somewhat more serious. 
In other cases a police officer is the head of the investigation. The prosecu-
tor has the authority to decide whether to use coercive measures, such as a 
search warrant for searching of premises; that is, apart from situations when 
a decision from the court is needed. In all cases the public prosecutor decides 
whether a case will be prosecuted or not and presents the case in court. as an 
alternative to prosecution, the prosecutor can decide to impose a penal order 
or a waiver of prosecution. In Sweden a private claim from the victim can be 
tried in the criminal process, for example about economic compensation for 
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damages or injuries. If the prosecutor decides to prosecute a case, the prosecu-
tor, according to the main rule, also has a duty to help the victim with his or 
her private claim.

In Sweden the legal system relies on the legality principle as the main 
principle about prosecution, which means that if the evidence is sufficient the 
prosecutor has a duty to prosecute. From that principle also follows a duty to 
investigate crimes. Neither the police nor the prosecutor has full discretion 
to decide whether to investigate and prosecute or not. However, there are 
many exceptions from the main rule, for example is the prosecutor exclusively 
authorised to decide whether a crime will be investigated or not according to 
some special circumstances that are regulated in law.

In this legal study I examine the influences of public prosecutors on the 
choice of cases that are investigated, prosecuted and tried in court during a 
trial. The overall purpose with the thesis is to examine the prosecutors’ legal 
authority and how that authority has changed from the time that the Code 
of Judicial Procedure came into force in 1948 to the beginning of 2011. The 
purpose is also to analyze and discuss what the development of the legal rules 
can mean for the criminal justice process.

Chapter 1 introduces the subject and presents the methods. a starting 
point for the examination is that investigating, prosecuting and trying cases 
in the criminal process should be carried out in a way that is considered to 
be fair according to societal values, which are embedded in the legal system. 
Both decisions about which cases will be tried and the procedure involved in 
how to try them has to be performed in a way that seems to be fair. a model 
is used to examine the values that underlie the criminal process. This model 
assumes that the criminal process has been created and developed to satisfy 
different requirements, which can be separated into three main groups: the 
functions of the criminal process, legal principles and the main objectives of 
a good administration of justice.

another starting point is that the functions of the criminal process can be 
multiple and that the courts do not have to be responsible for all of them. In 
the study I examine the Swedish public prosecutors’ authority and respon-
sibility in the process. to discuss which functions are the responsibilities of 
the prosecutor  and which the responsibilities of other actors a comparison 
with two other legal systems is made. The prosecutors’ tasks and authority in 
Sweden are compared with the prosecutors’ tasks and authority in england 
and Wales and in Norway.

In chapter 2 I discuss the functions, principles and objectives of a good 
administration of justice. The discussions in the Swedish legal doctrine are 
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used as a starting point. This discussion has partly been inspired by the ameri-
can law professor Herbert Packers’ two models: the Crime Control model 
and the due Process model. Packers’ models are used to develop a model 
that separates the functions (purposes), principles and objectives of a good 
administration of justice. The model assumes that the criminal process has 
two main functions. The first is to ensure the fulfilment of the purpose of 
criminalization. The purpose with criminalization is to prevent people from 
behaving in certain ways, and this is done through deterrence or through 
moral internalization. Criminalization also involves a threat of punishment. 
The punishment must be carried out or there would be no threat. The crimi-
nal process regulates which actor has the responsibility to ensure that the 
threat of punishment can be carried out and the procedure through which 
this can be done.

The other main function is to treat the people involved in the process fairly. 
even if the punishment has to be carried out, there are limitations. The sus-
pect’s/defendant’s right to a fair trial is included in the idea of fair treatment, 
but it also includes other people, for example, victims who have rather strong 
procedural rights according to the Swedish law. during the investigation 
stage, the prosecutor and the police are subject to legal limitations concerning 
their possibilities to collect evidence with the use of coercive measures. That 
these limitations are respected is also included in fair treatment.

In this chapter I also discuss the differences between adversarial and inquis-
itorial processes. my conclusion from this discussion is that in an inquisitorial 
process the court has the full responsibility for the process, whereas in an 
adversarial process the prosecutor has a special responsibility to make sure 
that the threat of punishment is carried out. In this process the court is not 
allowed to start an investigation without a prosecution. during the court 
proceedings it is the responsibility for the court to ensure that the defendant 
receives a fair trial. The court is also responsible for the treatment of victims 
and witnesses during the proceedings. However, in an adversarial process an 
investigation stage is needed before the prosecutor can decide whether to 
prosecute a case or not. That investigation is often carried out by the police. 
If so it is the responsibility of the police to initiate an investigation in order 
to be able to realize the threat of punishment. In an adversarial process the 
question of which actor controls the police, and what responsibilities, if any, 
that the prosecutor has during the investigation stage are left unanswered.

In this chapter I also discuss the principles that are relevant for the prosecu-
tors’ decision-making. First I discuss the equality principle and the principle 
of objectivity. The equality principle maintains that all people who are in 
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similar positions should be treated in the same way. The objectivity principle 
maintains that the prosecutor has a duty to be impartial and factual when 
making decisions. This means that the prosecutor should take into consider-
ation all the circumstances that are relevant according to the law. according 
to the Swedish Code of Judicial Procedure, the prosecutor has a special duty 
to collect evidence during the investigation stage, and not only against the 
suspect, but also in their favour. Other principles that I discuss are the legal-
ity principle and the opportunity principle. In a legal system that relies on 
the legality principle the prosecutor has a duty to prosecute if the evidence is 
sufficient. In a legal system that relies on the opportunity principle, the prose-
cutor has a greater degree of discretion in relation to the decision whether to 
prosecute or not.

In the second chapter I also discuss the objectives of a good administration 
of justice. In Sweden, the legal doctrine has discussed Security, Speed and Cost 
effectiveness as well as low costs for the parties involved. I have added trust 
to this list as it has been increasingly evident in more recent legal reforms. 
a good administration of justice cannot only promote Security, but it must 
also be seen as secure, both for the public and for the people who are directly 
involved in a process. a good administration of justice would include that the 
verdicts that are arrived at are secure, made within in a reasonable time with 
low costs for the parties and are cost effective for the state. all this is carried 
out in a way that creates trust for the system. In practise it is not  possible to 
fulfil all these objectives to the same degree. They need to be weighed against 
each other. In the legal study I analyze legal reforms and discuss the objectives 
that have been given priority by the legislator. When the Code of Judicial 
 Procedure was introduced the legislator created it to ensure that Security 
would be the most important objective. It was thought to be more important 
to have a secure verdict than a speedy and cost-effective process.

Chapter 3 starts with a description of the historical development of public 
prosecutions in Sweden and the development of the prosecutor authorities. 
The prosecutor authorities have developed from a structure with three levels 
and many authorities to the contemporary structure of two levels and one 
authority. There is also a special authority that investigates and prosecutes eco-
nomic crimes. Previously, the prosecutors had several tasks because they were 
also police officers and execution officers. many of these prosecutors did not 
have the relevant education in law. Nowadays their only tasks are as prosecu-
tors and they are well educated. all prosecutors have a master of law degree 
and they are given special training and education to become prosecutors. 
Before they start that training they need to have taken part in work practice 
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in court. The prosecutors are categorised into three levels, with the Chamber 
Prosecutor at the bottom and the Prosecutor General at the top. In the middle 
there are Superior Prosecutors. The idea behind the creation of the system was 
that the higher prosecutors should control the prosecutors on the level below. 
The organisation of the prosecutors has been changed several times over the 
years. The results of these reorganisations have been that the prosecutors on 
the lowest level have broadened their authority, and many of them are now 
specialists working with special areas of crime. The higher-level prosecutors 
work at special development centres, which are also responsible for the con-
trol of prosecutors, or by the Prosecutor General. Over time resources in the 
prosecution agencies have moved to the lowest level in the organisation, away 
from prioritizing control of prosecutors.

In chapter 3 the Swedish prosecutors’ duties and authorities are compared 
with the prosecutors’ duties and authorities in england and Wales and in 
Norway. This comparison shows that in england and Wales the prosecutors 
are not involved in the investigation stage unless they are providing advice 
about  evidence or making decisions about the charge. In Norway the prose-
cutors are divided into three levels. The lowest level is a part of the police 
authority, and the prosecutors at this level are legally educated and lead all 
investigations. Therefore, a comparison of the three legal systems shows that 
the police are responsible for fulfilling the threat of punishment during the 
investigation stage in england and Wales, whereas in Sweden and in Norway 
this can also be a duty for the prosecutor. There are also differences between 
the legal systems in relation to the choice of actor that has the function to 
ensure that the suspect  is treated fairly during the investigation stage. In eng-
land and Wales it is possible for the court to try whether the suspect has been 
treated fairly during the investigation stage through questions of evidence. In 
Sweden and in Norway the prosecutors have been given the responsibility of 
ensuring that the suspect is fairly treated, and not the court. In Sweden, the 
investigations of many cases of less serious crimes are led by the police. In 
these cases the police officer who leads the investigation has the responsibility. 
When comparing the three systems, the Swedish one has been developed in a 
way in which the function of carrying out the threat of punishment is seen as 
more important than ensuring that the suspect has been fairly treated during 
the investigation stage. Only the future will show if the right to a fair trial in 
article 6 of the european Convention of Human rights will change Swedish 
law and pressur ize the courts to take control over that part of the process.

Chapter 4 examines the development of the prosecutors’ legal authority 
to decide whether a reported crime should be investigated and prosecuted or 
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not. The chapter is divided into four parts. The first part examines the discus-
sions during the creation of the Code of Judicial Procedure, and the second 
examines the discussions during the creation of the Penal Code, which came 
into force in 1965. The third part examines the period thereafter and the 
fourth provides a short description of the rules concerning mentally abnormal 
suspects, suspects who misuse alcohol or drugs and juvenils.

The examination shows that the legal system assumes that it is the respon-
sibility of society to make sure that crimes are punished. Previously, certain 
crimes could only be prosecuted by the victim or with the victims’ consent. 
These exceptions have become fewer in number and the prosecutors’ author-
ity and responsibility has broadened. The legal system still adheres to the 
legality principle as a main principle; that is, that there is a duty to investigate 
crimes. Simultaneously, a need for exceptions has developed that diverts from 
the main principle. These exceptions concern situations with exceptional cir-
cumstances; it was either unfair to prosecute, or the crime was too minor to 
take to court. When the pressure on the courts and other actors increased, 
there was a need to prioritize. There were small changes in the rules and even 
though the main principle was to investigate and prosecute, the prosecutor 
was given the role of prioritizing. The legislator was not willing to decide 
about what to prioritize. One reason for broadening the prosecutors’ author-
ity was their presumed higher levels of competence and a higher level of trust 
in them.

Chapter 5 examines the development of the prosecutors’ legal authority to 
decide to impose penal order. When the Code of Judicial Procedure came into 
force the prosecutors’ authority was very limited. The examination shows that 
this authority has been broadened every decade. It was initially held that ques-
tions about convicting and sentencing in the criminal process were questions 
that should be decided by the court. In later reforms it has been expressed that 
the courts should decide in cases where the parties do not agree and that the 
court’s responsibility lies with cases that involve conflicts between two parties. 
However, there still are limitations of the prosecutors’ authority. There was 
a period of resistance against the introduction of a summary, written proce-
dure in court, but at the end of the examined period such a procedure was 
introduced. That procedure came into force in 2008 and can only be used in 
cases where the penalty will be a fine. The defendant does not have to confess 
to the crime and the defendant always has the right to an oral hearing. The 
prosecutor can exert indirect influence over the court’s decision about whether 
to use the written procedure or not because it depends on the charge and the 
nature of the evidence. almost all the reforms examined in this chapter are 
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the result of high workloads in the courts and a need for more cost-effective 
procedures. The analysis of the objectives of a good administration of justice 
shows that Security was very important from the beginning, but that the 
objective of a Speedy and Cost-effective process has become increasingly more 
important over the years. This change has followed the development of the 
prosecutors’ competence. When the trust for their competence grew, their 
authority broadened.

In chapter 6 there is a final discussion of the results in the previous chap-
ters. legal developments that concern the questions that have been examined 
are analyzed and discussed, with a particular focus on the issues that should 
be taken into consideration if the legal development is to continue in the 
same direction. Some conclusions are made. The result of the development 
of the rules is that the prosecutors’ authority and influence over the process 
has broadened. The use of the summary procedure has served to place the 
focus on the police investigation instead of the trial. The ideal process is still 
the oral hearing in court, and summary procedures is seen as exceptions from 
that. The rights for the suspect are built up with the trial in focus and the trial 
procedure guarantees a secure conviction. among the objectives of a good 
administration of justice the Speed and Cost effectiveness are considered to be 
more important than Security. as long as the trust in the system is sufficient 
this development can continue.

The reason that the summary procedures are used is because there are too 
many cases to cope with in the criminal process. In the last chapter I ask 
whether it is time to question the legality principle as the main principle for 
the Swedish legal system. There is a need for some actor to prioritize, and to 
prioritize openly. I also discuss requirements of the equality principle. my 
conclusion is that the equality principle do not require that all crimes shall 
be prosecuted. The principle requires that suspects and victims in similar 
positions would be treated in a similar way. I argue that there has to be a 
discussion concerning whether the construction of the rules in the Swedish 
legal system is a good construction that can carry out the prioritizing that is 
necessary. my study has shown that it is difficult for the Parliament to decide 
what to prioritize. Instead maybe it could be possible for the government or 
the Prosecutor General to supply yearly guidelines about what to prioritize. 
There would probably also be a need for an openness concerning this procedure 
so that trust can be imbued in the system.
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Offentligt tryck
Direktiv
dir. 2009:35 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsför-

farandet.
dir. 2010:33 en samlad ekobrottshantering?
dir. 2010:78 en översyn av brottmålsprocessen.
dir. 2010:94 tilläggsdirektiv till Förundersökningsutredningen.

Offentliga utredningar
SOU 1922:49 Utredning angående omorganisation av polisväsendet i riket. 

Utarbetad på offentligt uppdrag av S. linnér.
SOU 1926:31 Processkommissionens betänkande angående rättegångs-

väsendets ombildning. Första delen. domstolsförfattningen.
SOU 1926:32 Processkommissionens betänkande angående rättegångs-

väsendets ombildning. andra delen. rättegången i brottmål.
SOU 1927:15 Yttranden i anledning av Processkommissionens betänkande 

angående rättegångsväsendets ombildning.
SOU 1928:19 lagrådets utlåtande över Processkommissionens betänkande 

angående rättegångsväsendets ombildning.
SOU 1928:20 Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och or -

ganisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rätte-
gångsreformen.

SOU 1934:31 Betänkande angående omorganisation av landsfogdetjänster-
na. avgivet av inom justitie- och socialdepartementen tillkallade sak-
kunniga.

SOU 1937:38 Betänkande med förslag till lag om villkorlig dom m.m. av -
givet av inom justitiedepartementet tillkallade sakkunniga.

SOU 1938:43 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. I. lagtext.
SOU 1938:44 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. II. motiv 

m.m.
SOU 1939:9 1937 års landsfiskals- och stadsfiskalsutredning. Betänkande 

med förslag till omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefatt-
ningarna m.m.

11-08 Iustus Landström 14 mars.indd   294 11-03-14   16.49.25



295

Källförteckning

SOU 1940:20 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstift-
ning om förmögenhetsbrott.

SOU 1942:28 Strafflagberedningens promemoria med förslag till lag om 
eftergift av åtal mot minderåriga m.m. avgiven den 30 maj 1942.

SOU 1944:69 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstift-
ning om brott mot staten och allmänheten.

SOU 1948:40 Strafflagberedningens promemoria med förslag till lagstift-
ning om domstols rätt att nedsätta eller eftergiva påföljd för brott samt 
om eftergift av åtal.

SOU 1953:14 Förslag till brottsbalk. avgivet av Straffrättskommittén.
SOU 1953:17 enhetligt frihetsstraff m.m. Betänkande av Strafflagbered-

ningen.
SOU 1953:26 Betänkande med förslag till vissa ändringar i rättegångsbalken 

m.m. avgivet den 10 augusti 1953 av 1951 års rättegångskommitté.
SOU 1956:55 Skyddslag. Strafflagberedningens slutbetänkande.
SOU 1963:27 trafikmål. Betänkande avgivet av trafikmålskommittén.
SOU 1967:59 Förundersökning. Betänkande avgivet av trafikmålskommit-

tén.
SOU 1971:6 Ny sjömanslag. Betänkande avgivet av 1964 års sjömanslags-

kommitté.
SOU 1971:10 Snatteri. Betänkande avgivet av 1968 års brottmålsutred-

ning.
SOU 1972:1 Ämbetsansvaret II. Slutbetänkande av Ämbetsansvarskommit-

tén.
SOU 1973:13 Snyltningsbrott och sjukförsäkringsmissbruk. Betänkande av 

1968 års brottmålsutredning.
SOU 1974:27 mindre brott. lagföring genom strafföreläggande eller dom-

stolsförhandling. Betänkande av 1968 års brottmålsutredning.
SOU 1976:47 Färre brottmål. Förslag till ökade möjligheter till åtalsunder-

låtelse och förundersökningsbegränsning. Betänkande av Åtalsrätts-
kommittén.

SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp. Betänkande av 1977 
års sexualbrottskommitté.

SOU 1986:26 Betänkande av Åklagarkommittén; Åklagarväsendets lokala 
organisation m.m.

SOU 1986:49 målsägandebiträde. Slutbetänkande av rättshjälpskommit-
tén.

SOU 1992:61 ett reformerat åklagarväsende. del a. Betänkande av Åklagar-
utredningen -90.
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SOU 2001:103 en modernare rättegång. Slutbetänkande från 1999 års 
rätte gångsutredning.

SOU 2002:37 Osmo Vallo – utredning om en utredning. Betänkande från 
Osmo Vallo-utredningen.

SOU 2003:41 Förstärkt granskning av polis och åklagare. Betänkande av 
Kommittén om tillsynen över polis och åklagare.

SOU 2007:5 Summa summarum – en fristående myndighet för utredning 
av anmälningar om brott av poliser och åklagare? Betänkande av 
Internutredningsutredningen.

SOU 2007:6 målsägandebiträdet. ett aktivt stöd i rättsprocessen. Betänkan-
de av Utredningen om målsägandebiträde.

SOU 2008:106 ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag. 
Betänkande av Förtroendeutredningen.

SOU 2010:43 Förundersökningsbegränsning. Betänkande av Utredningen 
om förundersökningsbegränsning.

Departementstryck
Ju 1970:26 Pm angående åtalsunderlåtelse i vissa fall m.m.
ds Ju 1981:8 Åtalsregler vid misshandel. Förslag avgivet av 1977 års sexual-

brottskommitté.

Propositioner
Prop. 1917:211 angående omorganisation av fögderiförvaltningen och löne-

reglering för tjänstemännen därstädes m.m.
Prop. 1931:80 angående huvudgrunderna för en rättegångsreform.
Prop. 1939:86 med förslag till lag om villkorlig dom, m.m.
Prop. 1942:4 med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen 

m.m.
Prop. 1942:5 med förslag till rättegångsbalk.
Prop. 1943:81 med förslag till lag om ändrad lydelse av 14 kap. 45 § straff-

lagen.
Prop. 1944:8 med förslag till lag om eftergift av åtal mot vissa underåriga, 

m.m.
Prop. 1946:156 med förslag till lag angående ändring i lagen den 17 juni 

1938 (nr 318) om avbrytande av havandeskap, m.m.
Prop. 1948:80 med förslag till lag om ändring i strafflagen m.m.
Prop. 1952:232 med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4 och 9 §§ 

lagen den 9 april 1937 (nr 119) om verkställighet av bötesstraff, m.m.
Prop. 1954:200 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.
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Prop. 1962:10 med förslag till brottsbalk.
Prop. 1964:10 med förslag till lag om införande av brottsbalken m.m.
Prop. 1964:100 angående organisationen av polis-, åklagar- och exekutions-

väsendet m.m.
Prop. 1964:101 med förslag till lagstiftning med anledning av förstatligan-

det och omorganisationen av polisväsendet m.m.
Prop. 1966:100 med förslag till lag om föreläggande av ordningsbot m.m.
Prop. 1968:82 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.
Prop. 1971:10 med förslag till skattebrottslag, m.m.
Prop. 1971:100 med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.
Prop. 1975:19 om lagstiftning om skydd mot avlyssning.
Prop. 1975:78 om lagstiftning angående ansvar för funktionärer i offentlig 

verksamhet, m.m.
Prop. 1975/76:82 om ändring i brottsbalken.
Prop. 1975/76:148 med förslag till enklare former för beivrande av mindre 

lagöverträdelser.
Prop. 1975/76:176 om ändring i brottsbalken m.m.
Prop. 1981/82:8 lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m.
Prop. 1981/82:41 om förundersökningsbegränsningar m.m.
Prop. 1981/82:43 om ändring i brottsbalken (åtalsregler vid misshandel).
Prop. 1981/82:58 om ändring i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken 

(hets mot folkgrupp m.m.).
Prop. 1982/83:41 om ändringar i rättegångsbalken m.m.
Prop. 1982/83:158 om åklagarväsendets regionala organisation m.m.
Prop. 1983/84: 105 om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten).
Prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m.
Prop. 1984/85:3 om åtalsunderlåtelse.
Prop. 1985/86:23 om ändring i brottsbalken m.m. (företagsbot).
Prop. 1986/87:124 om de homosexuellas situation i samhället.
Prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89, 

Bilaga 4, Justitiedepartementet.
Prop. 1987/88:135 om åtgärder mot unga lagöverträdare.
Prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m.
Prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter).
Prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten – en brottsofferfond och 

andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning.
Prop. 1994/95:23 ett effektivare brottmålsförfarande.
Prop. 1995/96:110 riktlinjer för åklagarväsendets organisation.
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Prop. 1996/97:1 Förslag till statsbudget för budgetåret 1997, m.m. Bilaga 5: 
Utgiftsområde 4 rättsväsendet.

Prop. 1996/97:8 Utökad användning av strafföreläggande.
Prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet.
Prop. 1999/2000:27 en skärpt vapenlagstiftning.
Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.
Prop. 2002/03:113 möjlighet att förordna överåklagare att fullgöra särskilda 

uppgifter vid riksåklagaren.
Prop. 2004/05:26 en ny åklagarorganisation.
Prop. 2004/05:131 en modernare rättegång – reformering av processen i 

allmän domstol.
Prop. 2005/06:59 Företagsbot.
Prop. 2006/07:20 en ny vapenamnesti.
Prop. 2007/08:31 Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga 

lagöverträdare.
Prop. 2007/08:95 ett starkare skydd mot diskriminering.
Prop. 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010. Förslag till statsbudget för 

2010, finansplan och skattefrågor m.m., 10, Volym 3, Utgiftsområde  4 
rättsväsendet.

Utskottsbetänkanden
Särskilda utskottets utlåtande 1931 nr 1 i anledning av proposition angåen de 

huvudgrunderna för en rättegångsreform samt i anslutning därtill väckta 
motioner.

Första särskilda utskottets utlåtande 1942 nr 2 i anledning av dels proposi-
tion med förslag till rättegångsbalk, dels ock i ämnet väckta motioner.

Första lagutskottets utlåtande 1942 nr 18 i anledning av dels proposition 
med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m.m., dels ock i 
ämnet väckta motioner.

Första lagutskottets utlåtande 1943 nr 36 i anledning av proposition med 
förslag till lag om ändrad lydelse av 14 kap. 45 § strafflagen.

Första lagutskottets utlåtande 1944 nr 11 i anledning av dels proposition 
med förslag till lag om eftergift av åtal mot vissa underåriga, m.m., dels 
ock i ämnet väckta motioner.

Första lagutskottets utlåtande 1946 nr 30 i anledning av dels Kungl. maj:ts 
proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 17 juni 1938 
(nr 318) om avbrytande av havandeskap, m.m., dels ock i ämnet väckta 
motioner.
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Första lagutskottets utlåtande 1950 nr 23 i anledning av väckta motioner 
dels om utredning och förslag rörande utvidgad tillämpning av åtalsefter-
gift och strafföreläggande, dels ock angående översyn av rättegångsbalken 
och tillhörande författningar.

Första lagutskottets utlåtande 1958 nr B13 i anledning av väckt motion an -
gående utredning om en bättre koncentration av rättsvården på den mera 
samhällsfarliga kriminaliteten.

JuU 1971:11 i anledning av proposition med förslag till lag om ändring i 
rätte gångsbalken m.m. (ang. åtalsunderlåtelse m.m.).

JuU 1976/77:11 med anledning av proposition 1975/76:148 med förslag 
till enklare former för beivrande av mindre lagöverträdelser.

JuU 1981/82:18 om åtalsreglerna vid misshandel (prop. 1981/82:43).
JuU 1982/83:11 om vidgad användning av strafföreläggande, m.m. (prop. 

1982/83:41 jämte motioner).
SoU 1986/87:31 om de homosexuellas situation i samhället (prop. 1986/ 

87:124 delvis).

Övrigt
riksdagens skrivelse (rskr) 1917 nr 216.
riksdagens revisorers berättelse över den år 1949 av dem verkställda gransk-

ningen angående Statsverket. del 1. revisorernas uttalanden. [Citeras 
rev.ber. 1950]

rättsfall
NJa 1948 s. 706
NJa 1981 s. 308
NJa 1991 s. 692
NJa 2005 s. 462
NJa 2007 s. 1037
NJa 2008 s. 470
NJa 2010 s. 168 I–II
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Norge
Norges offentliga utredninger (NOU) 2002:4 Ny straffelov. Straffelovkom-

misjonens delutredning VII.
riksadvokatens rundskriv nr 3/2007 tilståelsesrabatt, http://www.riksadvo-

katen.no/ra/ra.php?artikkelid=104, hämtad 2011-02-09.
riksadvokatens rundskriv nr 1/2010 mål og prioriteringer for straffesaksbe-
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