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1 Inledning 

I samband med allt mer omfattande utredningar, komplicerade och gränsöverskridande 

brottslighet och förlängda handläggningstider har processekonomiska hänsyn succesivt intagit 

en större plats i den juridiska debatten. Flera straffrättsliga reformer har genomförts för att öka 

effektiviteten och minska belastningen på domstolarna.1 Målet är att förkorta 

handläggningstiderna och omfördela resurserna så att de kan fokuseras på mer komplicerade 

brottmål, både under förundersökningsstadiet och under domstolsprocessen.2 I en debatt om 

effektiviseringar och förenklade förfaranden är det oundvikligt att inte snegla på plea 

bargain-institutet. Med plea bargain avses i uppsatsen förfaranden som innebär att den 

tilltalade eller misstänkte i utbyte mot medverkan i utredandet av egen brottslighet erhåller 

någon form av belöning i straffmätningsavseende. Ett flertal andra definitioner har också 

presenterats och beroende av vilken form av plea bargain som avses kan institutet medföra 

större eller mindre kostnadsbesparingar och förkortade handläggningstider. Plea bargain har 

potential att vara en processekonomisk lösning på problemen med långa och dyra 

rättsprocesser. Institutet har dock mött starkt motstånd i den svenska debatten. 

 

Det svenska rättegångssystemet framstår vid en jämförelse som väsensskilt från de common 

law baserade, starkt ackusatoriska, system som i stor utsträckning tillämpar plea bargain. Den 

svenska processen har ett större fokus på att utreda det faktiska händelseförloppet och har, 

principiellt sett, större inslag av inkvisitorisk karaktär.3 I engelsk och walesisk rätt (härefter 

kallat engelsk rätt) har åklagarnas möjligheter att ingå åtalsuppgörelser och underlåta åtal 

reglerats, samtidigt som beviljandet av straffreduktion vid erkännanden standardiserats.4 I 

amerikansk rätt har åklagaren i princip obegränsade möjligheter att besluta om 

åtalsuppgörelser. Det är också den amerikanska modellen som till stor del representerar den 

föreställning av vad plea bargain är som existerar i Sverige. Den amerikanska modellen 

utgörs av ett system där man kan förhandla om vad som hänt och där ett erkännande från den 

tilltalade innebär att skuldfrågan är utredd. Det innebär att åklagaren och inte nödvändigtvis 

domstolen är den som verkligen har makten över rättvisan. En sådan ordning framstår för 

många svenska jurister och rättsvetare som otänkbar.  

                                                 

1 Se bland annat prop. 2004/05:131 och prop. 1999/2000:67. 
2 SOU 2005:117, s.13 ff.   
3 Se Robberstad (1999) samt Lindblom, SvJT 1999, s. 614-655, för en diskussion om i vilken mån de norska och 

svenska rättssystemen är av inkvisitorisk karaktär. 
4 Se Sentencing Guidelines Council (2007) samt Crown Prosecution Service I (2010). 
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Stereotypen om plea bargain är djupt rotad i det svenska rättsmedvetandet, något som klart 

framgått i ett flertal utredningar. Generellt sett anförs att plea bargain är alltför 

systemfrämmande för att kunna fungera och leda till något positivt i Sverige.5 Den absoluta 

åtalsplikten, vilken innebär att åklagaren i princip är tvungen att väcka åtal om aktuell 

brottslighet faller under allmänt åtal,6 och domstolens avsaknad av lagstadgad möjlighet att ge 

straffrabatt på grund av erkännande medför att det svenska systemet väsentligen skiljer sig 

från det amerikanska. Skillnaderna synes således vara precis så stora som lagstiftaren anfört. 

 

Det är emellertid inte självklart att det svenska systemet är så oförenligt med plea bargain 

som det vid en första anblick framstår. De svenska åklagarna har genom utfärdande av 

strafförelägganden och åtalsunderlåtelser möjlighet att utan domstolens inblandning avgöra 

mål. Båda dessa rättsverktyg innebär i princip att den misstänkte ges möjlighet att undvika 

rättegången mot ett erkännande, samtidigt som åklagarna kan genomföra avsevärda 

besparingar i utrednings- och processekonomiska avseenden. Liksom i England tillämpas i 

våra nordiska grannländer regler som innebär att straffreduktion medges för medverkan i 

utredandet av det egna brottet.7 Att tala om väsentliga systemskillnader mellan Sverige och 

våra nordiska grannländer framstår inte var en hållbar argumentation. Det innebär inte 

nödvändigtvis att lagstiftaren har fel i sitt avfärdande av plea bargain som ett möjligt medel 

för att uppnå önskade processekonomiska vinster, utan endast att innebörden av vad plea 

bargain är och vilka förutsättningar som måste föreligga för ett införande närmare bör 

klargöras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 SOU 2005:117, s. 52. 
6 Se dock närmare diskussion om åtalspliktens innebörd under 4.2.1. 
7 Angående de nordiska ländernas strafflindringsgrunder se avsnitt 4.3.1 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att diskutera förutsättningarna för införande och tillämpning av plea 

bargain i svensk straffprocessrätt, utifrån grundläggande straffrättsliga teorier och 

straffprocessuella funktioner.  

 

För syftets uppfyllande måste först klargöras vad som omfattas av begreppet plea bargain 

genom att utreda vilka former av plea bargain som kan identifieras, samt deras praktiska 

tillämpning. Vidare behöver de grundläggande straffteoretiska och straffprocessuella 

funktionerna i svensk rätt, samt relevant materiell straff- och processrättslig regleringen 

presenteras då det utgör underlaget för diskussionsanalysen.  

 

1.2 Metod och material 

Även om uppsatsens utgångspunkt är svensk gällande rätt ligger tyngdpunkten vid rättens 

förändring. Möjligheterna att analysera rätten utifrån andra aspekter än gällande rätt är därför 

en förutsättning som får avgörande betydelse för valet av i uppsatsen tillämpad metod. Då en 

rättsdogmatisk metod i stor utsträckning innebär en bundenhet till den juridiska rättskälleläran 

blir utrymmet för diskussionen inskränkt till vad som framkommer i anslutning till gällande 

rätt. För syftets uppfyllande krävs en metod där argumentationen tillåts ha en framskjuten roll 

och där fokus är rätten som den kan vara istället för vad den är. En användning av andra källor 

än de traditionella rättskällorna är därmed av primär betydelse. Av denna anledning tillämpas 

i uppsatsen en rättsvetenskaplig metod. Metoden innebär dels en analys av relevant gällande 

rätt utifrån det material som ingår i den traditionella rättskälleläran, såsom författningar, 

lagförarbeten, rättspraxis och doktrin, och dels en diskussionsanalys av den svenska 

straffprocessen utifrån normativa rättsfilosofiska utgångspunkter. I diskussionen har 

avsaknaden av svenska lagar och förarbeten på området inneburit att rättskällehierarkin i 

väsentliga delar frångåtts till förmån för riktlinjer, myndighetsföreskrifter samt svensk och 

utländsk doktrin. 

 

Vid analysen av relevant gällande rätt ligger tyngdpunkten inte på lagreglernas utformning i 

sig, utan snarare på de bakomliggande funktioner och teorier som utformat den svenska 

straffprocessen. Redogörelsen för gällande rätt utgår därför från de traditionella rättskällorna 

med tonvikt i framförallt förarbeten, praxis och doktrin. Framställningen övergår sedan i en 
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analys av de relevanta reglernas förhållande till grundläggande straffrättsliga teorierna och de 

straffprocessuella funktionerna. Herbert Packer utformade på 1960-talet två modeller för 

analys av olika rättssystems uppbyggnad, de s.k. rättssäkerhets- och brottsbekämpnings-

modellerna.8 Med utgångspunkt i dessa modeller belyses de delar av processen där de 

straffprocessuella funktionerna kan komma att påverka eller påverkas av ett införande av plea 

bargain. Den straffrättsliga regleringen analyseras i sin tur utifrån vedergällningsteorins 

förhållande till gällande rätt. 

 

För diskussionen om förutsättningarna för ett införande av plea bargain i svensk rätt behöver 

läsaren veta vad plea bargain är och syftet med tillämpningen av institutet. Jag har i detta 

avseende använt framförallt engelsk och amerikansk doktrin för att identifiera de olika former 

av plea bargain som finns, den praktiska tillämpningen samt vilka gemensamma syften de 

avser uppnå. Materialvalet beror främst på avsaknaden av svensk doktrin som har behandlat 

ämnet, samt den utbredda användningen av plea bargain-institutet i nämnda länder. Den 

doktrin som använts för framställningen har dels varit av deskriptiv karaktär och dels av mer 

debatterande karaktär i form av juridiska tidskriftsartiklar. För syftets uppfyllande är det 

viktigt att inte endast se till reglernas utformning utan att även se till den praktiska 

tillämpningen av reglerna, varför myndighetsföreskrifter och riktlinjer i förekommande fall 

beaktats. 

 

Den huvudsakliga diskussionen baseras till stor del på amerikansk och engelsk doktrin. 

Ämnet har livligt diskuterats inom rättsvetenskapen i dessa länder och tillgången av material 

är därför omfattande. Vid materialvalet för diskussionen har främst material av mer 

argumenterande karaktär såsom artiklar i rättsvetenskapliga tidskrifter. För svenskt 

vidkommande har frågan om ett införande av plea bargain till viss del behandlats i juridiska 

tidskriftsartiklar och statliga utredningar. Visst underlag för argumentationen har därför 

kunnat erhållas även från svenskt håll.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsens första kapitel innehåller en introduktion till det i uppsatsen behandlade ämnet 

samt en genomgång av uppsatsens syfte, metod och material.  

                                                 

8 Packer, University of Pennsylvania Law Review, 1964. 
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Diskussionsanalysen förutsätter att läsaren vet vad begreppet plea bargain innebär och vilka 

former som finns. Uppsatsen tar därför avstamp i definitionen av plea bargain i kapitel två. 

Kapitlet inleds med en genomgång av de inom doktrinen använda definitionerna av plea 

bargain samt den i uppsatsen tillämpade definitionen och övergår sedan till att närmare 

behandla de olika former av plea bargain som går att identifiera. Kapitle avslutas med en 

genomgång av de övergripande syftena med plea bargain samt huvuddragen av den kritik 

som riktats mot institutet. Kritiken återkommer under diskussionen men behandlas i 

anslutning till genomgången för att ge en mer nyanserad bild av institutet. 

 

I kapitel tre sker en analys av relevanta processrättsliga regleringar. Genomgången inleds med 

en redogörelse av de för straffprocessen grundläggande rättssäkerhets- och 

brottsbekämpningsfunktionerna. Funktionerna fungerar sedan som en utgångspunkt för 

analysen av de materiella processrättsliga reglerna i de efterföljande avsnitten. De 

processrättsliga reglerna behandlas här utifrån straffprocessens tre stadier. För att knyta an till 

den avslutande diskussionen avslutas varje avsnitt med en kortfattad analys av hur reglerna 

påverkar förutsättningarna för ett införande av plea bargain. 

 

I kapitel fyra behandlas de straffteorier som ligger till grund för den svenska straffrätten samt 

relevanta straffrättsliga regler. Kapitlet inleds med en genomgång av de straffrättsliga teorier 

som hänvisas till i svensk rätt för att sedan övergå i en analys av de straffrättsliga reglerna 

utifrån teorierna. Analysen fokuserar på vedergällningsteorins och proportionalitetsprincipens 

inverkan på de straffrättsliga reglernas utformning, samt möjligheterna till avsteg härifrån. 

Kapitlet avslutas liksom de processrättsliga delavsnitten med en genomgång av reglernas 

relation till plea bargain. I avslutande kapitel fem inleds diskussionen med att behandla de 

teoretiska problemen med att göra avsteg från vedergällningsteorin, samt i vilken mån de 

brottsbekämpande funktionerna kan tillmätas större vikt än de rättssäkerhetsvärnande 

funktionerna. Diskussionen i dessa delar ligger sedan till grund för diskussion om de 

teoretiska förutsättningarna för ett införande av plea bargain-regler i svensk rätt. 

Avslutningsvis presenteras mina slutsatser angående förutsättningarna för införande samt 

några kortfattade förslag på lagändringar. 
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2 Plea bargain 

Frågan om införande av plea bargain har ett antal gånger behandlats av den svenska 

lagstiftaren. Diskussionen har främst handlat om ett införande av regler liknande de som 

tillämpas i USA och England. Slutsatsen har inte oväntat blivit att en sådan ordning inte är 

förenligt med den svenska straffprocessens uppbyggnad. Ett flertal olika definitioner och 

former av plea bargain har identifierats inom doktrinen. För att förstå hur reglerna förhåller 

sig till straffprocessen krävs en genomgång av dessa. Genomgången fungerar sedan som ett 

underlag för diskussionsanalysen om förutsättningarna för ett införande.  

 

2.1 Definitioner 

Det finns i skrivande stund ingen universellt heltäckande definition av vad som utgör plea 

bargain. Det beror på att det inte är ett enhetligt begrepp som omfattar endast ett sorts 

förfarande. Termen plea bargain används på skilda sätt i olika länder och omfattar ett antal 

företeelser med skilda utformningar och praktisk tillämpning. Definitionen nedan är hämtad 

från SOU 2005:117 och framfördes i samband med en utredning av möjligheten till införande 

av plea bargain i svensk rätt. 

  

”Plea bargain innebär att åklagaren kan besluta att inte väcka åtal för vissa gärningar mot att den 

misstänkte erkänner andra gärningar eller att väcka åtal för ett lindrigare brott mot att den 

misstänkte erkänner det brottet.”
9
 

 

Det grundläggande elementet är enligt definitionen förekomsten av ett eller flera erkännanden 

från den tilltalade. I utbyte beslutar åklagaren att åtala endast för delar av misstänkt 

brottslighet eller annan brottslighet av lindrigare karaktär. Genom hela utredningen förutsattes 

härmed att avsteg från den absoluta åtalsplikten måste ske, ett antagande som jag avser visa 

inte vara nödvändigt. Lagstiftarens definition synes närmast vara hämtad från Oxford 

Dictionary, vilken i sin engelska lydelse definierar plea bargain som: 

 

”[a]n arrangement between prosecutor and defendant whereby the defendant pleads guilty to a 

lesser charge in exchange for a more lenient sentence or an agreement to drop other charges.”10 

 

                                                 

9 SOU 2005:117, s. 49. 
10 "Plea bargaining". Pearsall (red.), Oxford Dictionaries Online (2010), (hämtad 16 oktober 2012). 
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Enligt ovan presenterade definitioner omfattar plea bargain endast ett smalt 

tillämpningsområde av direkt plea bargain som kallas charge bargain.11 Det tål att 

uppmärksammas att den svenska definitionen inte talar om en uppgörelse mellan parterna, 

utan snarare ett ensidigt beslut av åklagaren. Den engelska definitionen utgår istället från två 

parter och fokuserar mer på den tilltalades agerande. Skillnaderna ligger i linje med 

utformningen av de svenska och engelska rättssystemen. Åklagarens befogenheter skiljer sig 

starkt mellan en strikt ackusatorisk straffprocess, likt den i England, och den process av mer 

inkvisitorisk karaktär som tillämpas i Sverige.12 Beroende på hur stort genomslag de 

ackusatoriska eller inkvisitoriska inslagen får i processen intar åklagaren och den tilltalade 

olika starka ställningar.  Vid en ackusatorisk process är den teoretiska utgångspunkten att 

parterna har en jämlik ställning och har möjlighet att styra processen och processmaterialet. I 

den inkvisitoriska processen framstår den tilltalade mer som ett undersökningsobjekt än part i 

målet. Domstolen har ett större processledningsansvar och den tilltalades möjligheter att 

disponera över målet är begränsade.13 Skillnaden blir än tydligare vid beaktande av Black’s 

Law Dictionary’s definition av plea bargain: 

 

"[t]he process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually 

satisfactory disposition of the case subject to court approval. It usually involves the defendant's 

pleading guilty to a lesser offense or to only one or some of the counts of a multi-count indictment 

in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge."14 

 

De avgörande karakteristiska dragen enligt Black’s definition synes vara utarbetandet av en 

uppgörelse som är fördelaktig och tillfredställande för båda parter, och godtagbar för 

domstolen. En förutsättning för detta är att parterna har en någorlunda jämbördig ställning i 

processen.15 Förhandlingen utgår i dessa fall från vilket underlag respektive sida har att tillgå, 

istället för det proportionella straffvärdet.16 Av denna anledning kan den i definitionen 

åsyftade förhandlingen enligt somliga rättsvetare liknas vid en kontraktsförhandling mellan 

två kommersiella avtalsparter.17 Definitionen förutsätter, liksom ett kommersiellt avtal, att det 

finns en gemensam partsvilja. Även om tanken på en tilltalad som, oavsett skuld, vill bli 

                                                 

11 De olika formerna av plea bargain behandlas under avsnitt 2.2.1. 
12 Lindblom, SvJT 1999, s. 636 ff. 
13 Lindblom, SvJT 1999, s. 638 ff. 
14 ”Plea bargaining”. Garner (red.), Black’s Law Dictionary (2009), (hämtad 7 november 2012). 
15 Davis (2007), s. 43 f. 
16 Phiel & Bushway (2007), s.108. 
17 Se Lippke (2011), s. 169, not 1, för hänvisning till företrädare för kontraktsteorin. 
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dömd är främmande, kan viljan sägas omfatta straffreduktionen. Vid en första anblick synes 

definitionen träffa rätt. Åklagaren har många gånger ett intresse av att undvika förhandling. 

Dels för att domstolens beviskrav kan medföra att en tilltalad som, materiellt sett, är skyldig 

kan frias och dels för att kunna omfördela resurserna till mål med högre prioritet eller krav på 

utredningsresurser. Utöver intresset av att anhängiggjorda mål avslutas inom skälig tid finns 

för domstolen ett intresse av att en materiellt sett skyldig tilltalad blir dömd. Då samtliga 

aktörers intressen kan tillgodoses synes avtalsmodellen kunna fungera som definition av plea 

bargain-förfaranden.  

 

Åsikten om kontraktsmodellens lämplighet som definition och förklaringsmodell delas inte av 

Robert Lippke. Han avfärdar modellen och menar att synen på förhandlingarna som ett 

avtalsförhållande är ofullständig då det för den tilltalade saknas en reell möjlighet att välja 

avtalspart.18 I praktiken har åklagaren alltid övertaget. Beslutet att ingå en åtalsuppgörelse 

eller ta målet till förhandling ligger hos åklagaren och den tilltalade saknar i detta avseende 

möjlighet att styra processen.19 Kontraktsmodellen är vidare felvisande då åklagaren inte 

företräder ett eget intresse och därför saknar ett verkligt incitament att kompromissa. 

Åklagarens subjektiva inställning angående en eventuell uppgörelse blir vägledande, istället 

för objektiva hänsynstaganden. Åklagaren har, förutom personlig prestige, inget att förlora på 

att ta sina chanser vid domstol.20 Sammantaget kan konstateras att någon entydig definition av 

plea bargain inte finns i doktrinen. 

 

I den svenska debatten har plea bargain, som ett möjligt straffprocessuellt verktyg, 

regelmässigt avfärdats med hänvisning till bristande systemöverenskommelse. De definitioner 

av plea bargain som tillämpats har utgått från en ackusatorisk processmodell. Fokus ligger då 

vid formen av den praktiska tillämpningen. De smala definitionerna, baserade på ett annat 

system, innebär att grundläggande ändringar måste vidtas för att kunna appliceras i svensk 

rätt. Vad som framförallt avses är den absoluta åtalsplikten. Som framgår av inledningen har 

jag valt att tillämpa en definition som omfattar förfaranden där den misstänkte eller tilltalade i 

utbyte mot någon form av medverkan i utredandet av egen brottslighet erhåller någon form av 

belöning i straffhänseende. Fokus ligger då inte längre vid den praktiska tillämpningen utan 

                                                 

18 Se Lippke (2011), s. 169 ff, för en utförlig genomgång och kritik av teorin om plea bargain som kontrakt.  
19 Se Lippke (2011), s. 170 ff. Jfr även Davis (2007), s. 44 f. 
20 Davis (2007), s. 44 f. 
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på ett generellt plan. Detta medför att själva kärnan och dess tänkta funktioner och syften kan 

diskuteras utan att behöva bortse från den absoluta åtalsplikten. 

 

Den i uppsatsen tillämpade definitionen utgår från en modell utformad av Richard Lippke i 

The Ethics of Plea Bargaining. Lippke anser att det avgörande attributet vid plea bargaining 

ska vara förekomsten av en belöning för den misstänktes erkännande, s.k. waiver rewards 

eller avståendebelöningar. Genom accepterandet av en uppgörelse avstår den tilltalade från att 

utöva sin rätt att få skuldfrågan prövad vid en opartisk och lagligen upprättad domstol,21 och 

erhåller i utbyte någon form av straffreduktionen.22 Den rätt som för svensk del skulle avstås 

avser rätten att inte uttala sig om sin egen brottslighet. Medverkan består i modellen av 

erkännandet och belöningen av ett sänkt straff. Tanken om belöningen som uppgörelsens 

primära syfte och särskiljande attribut, fungerar enligt min mening utmärkt som grund för en 

definition av begreppet plea bargain. Trots att modellen primärt utgår från det amerikanska 

systemet finns enligt min mening inga hinder mot att utgå från modellen.  

 

2.2 Indelningen i direkt och indirekt plea bargain 

Vid en genomgång av de olika formerna av plea bargain bör först en indelning i två olika 

typer ske. I Encyclopedia of Crime & Justice hänvisas till de olika typerna av plea bargain 

som uttalad och outtalad plea bargain.23 Uttalad plea bargain kännetecknas av att det 

förekommer förhandlingar mellan åklagare och försvaret angående justering av åtalspunkter, 

gärningsbeskrivning eller påföljd, i utbyte mot ett erkännande från den tilltalade. Utmärkande 

för distinktionen är den faktiska kontakt som sker mellan parterna och att förhandlingarna 

utmynnar i en uppgörelse. Outtalad plea bargain innebär å andra sidan att någon förhandling 

mellan åklagare och försvar inte företagits, men att domstolen till följd av den tilltalades 

medverkan eller erkännande ändå tillämpar regler eller riktlinjer om straffreduktion, och 

därmed utfärdar ett mildare straff.24  

 

                                                 

21 Jfr rätten till en rättvis rättegång i artikel 6.1 EKMR vilken gäller som lag i Sverige och England. För 

amerikansk del hänvisas till den konstitutionella rätten till en rättegång inför en oavhängig domstol, vilken 

stadgas i sjätte tillägget till den amerikanska konstitutionen (Amendment VI to the United States Constitution). 
22 Lippke (2011), s. 13. 
23 Dressler (2002) s. 755. 
24 Dressler (2002) s. 754 f. I England tillämpas riktlinjer för straffreduktion i samband med erkännande av egen 

brottslighet, se SGC (2007). 
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Jag har valt att i den fortsatta framställningen hänföra till dessa typer av plea bargain som 

direkt och indirekt. Någon skillnad mot ovanstående angående vilka förfaranden som omfattas 

är inte avsedd. Jag anser att termerna direkt och indirekt ger en mer rättvisande bild av vad 

som avses då de utgår från effekten istället för handlandet. Den direkta formen avser 

handlande styrt av främst processrättsliga regler. Åklagarens befogenheter i lag är här 

avgörande för tillämpningen. Den indirekta formen styrs istället främst av straffrättsliga regler 

genom där incitament skapas vid straffmätningen. Även om den i uppsatsen tillämpade 

definitionen omfattar båda typer av förfarande finns en anledning att göra skillnad på de 

former av plea bargain som kräver ett direkt handlande och de vars effekt inträder utan någon 

uppgörelse.  

 

2.2.1 Direkt plea bargain 

Enkelt uttryckt är en direkt åtalsuppgörelse en förlikning i ett brottmål.25 Det karaktäristiska 

för denna form av uppgörelse är att den föregås av en förhandling mellan åklagaren och den 

tilltalade och/eller dennes ombud. Parterna förhandlar om vilka fördelar den tilltalade ska få i 

utbyte mot ett erkännande, till syfte att producera en ömsesidig överenskommelse.26 Direkt 

plea bargain är det institut som mestadels förknippas med termen plea bargain och är främst 

förekommande inom common law-system, även om vissa europeiska civil law-system också 

infört begränsade möjligheter till åtalsuppgörelser av dylikt slag.27 

 

Förhandlingarnas innehåll och utformning är beroende av vilken sorts uppgörelse som är 

aktuell. Normalt sett kan tre olika former av direkt plea bargaining identifieras: charge 

bargaining, fact bargaining och sentence bargaining.28 Formerna av överenskommelse 

fokuserar på olika delar av själva rättsprocessen och vilken form av uppgörelse som blir 

aktuell styrs till stor del av åklagarens befogenheter. Effekten av de olika uppgörelserna är 

dock gemensam, ett för den tilltalade fördelaktigare straff i utbyte mot ett erkännande.  

 

Charge bargaining  

Som namnet antyder innebär charge bargaining att åklagaren efter delgiven misstanke om 

brott, i utbyte mot ett erkännande, erbjuder den misstänkte att justera åtalet. Justeringarna kan 

                                                 

25 Gazal-Ayal & Riza, European Association of Law and Economics 2009, s. 4. 
26 SOU 2005:117, s. 53. 
27 Bl.a. Tyskland och Italien har infört regler som tillåter plea bargaining.  
28 SOU 2005:117, s. 53. 
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innebära att åklagaren underlåter att åtala för delar av den misstänkta brottsligheten eller 

åtalar för ett mindre allvarligt brott.29 Justeringarna kan ske antingen under utredningsstadiet 

sedan polis och/eller åklagare valt att delge misstanke mot en misstänkt (charge), eller sedan 

åtal redan väckts.  

 

Charge bargaining är vanligt förekommande i både amerikansk och engelsk rätt. Åklagaren 

har till skillnad från övriga former av plea bargain en betydande möjlighet att påverka 

slutprodukten, det vill säga straffet. Även om det slutliga påföljdsbeslutet vilar hos domstolen 

har åklagaren vid charge bargaining möjlighet att välja vilken straffskala som domstolen har 

att tillgå. Genom att välja vilket brott som ska åtalas för kan åklagaren begränsa eller utöka 

straffskalan så att brottet passar straffet och inte tvärtom.30  

 

I amerikansk rätt motsvarar åklagarens gärningsrubricering ofta det grövsta brott som den 

misstänkte riskerar att dömas för. Åklagaren skapar på detta vis ett förhandlingsutrymme 

genom att rikta misstanke eller åtala för ett grövre brott än vad som skulle varit motiverat 

utifrån straffets allvarlighet. Åklagaren väljer härigenom att inte utgå från 

proportionalitetsprincipen vid utformandet av åtalet eller delgivande av misstanke. 

Typexemplet vid charge bargain i USA är situationen då en person av åklagaren delges 

misstanke för mord. Åklagaren erbjuder sedan den misstänkte att mot ett erkännande endast 

väcka åtal för vållande till annans död.31 Huruvida straffet i slutändan motsvarar vad som är 

proportionerligt kan variera stort. Beroende på vilket brott åklagaren väljer att åtala för kan 

det slutliga straffet vara både högre och lägre än vad som vore proportionerligt för gärningen. 

 

I engelsk rätt är åklagaren genom The Crown Prosecution Code bunden att endast åtala för de 

brott som motsvarar gärningarnas allvarlighet.32 Åklagaren är uttryckligen förbjuden att 

använda allvarligare brottsrubriceringar för att förmå en misstänkt att erkänna. Det finns ingen 

begränsning för åklagaren att underlåta åtal av vissa åtalspunkter eller någon skyldighet att gå 

vidare med åtalspunkter. Åklagaren kan därför ingå en uppgörelse som medför att åtal för viss 

brottslighet inte väcks i utbyte mot ett erkännande av andra åtalspunkter.33 Även de engelska 

åklagarna kan härmed göra avsteg från proportionalitetsprincipen, om än endast till den 

                                                 

29 Gazal-Ayal & Riza, European Association of Law and Economics 2009, s. 4. 
30 Bjerk, Journal of Law and Economics, 2005, s. 591 ff. 
31 Slapper & Kelly (2009), s.508 ff. 
32 Crown Prosecution Service I (2010), s. 19. 
33 Crown Prosecution Service I (2010), s. 19. 
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tilltalades förmån. Vilka förfaranden åklagarna har att tillgå vid accepterandet av uppgörelser 

regleras genom riktlinjer från the Attorney General, deras motsvarighet till vår 

justitiekansler.34 

 

Fact bargaining 

Denna form av uppgörelse tar sikte på bevisningen i målet. Uppgörelsen utgår från åklagarens 

gärningspåstående, vilket meddelas den misstänkte i samband med delgivande av misstanke. 

Den generella uppfattningen inom doktrinen av vad fact bargain innefattar är att den 

misstänkte erkänner ett visst händelseförlopp, särskilda omständigheter eller enskilda bevis i 

samband med brottet. I utbyte avstår åklagaren från att åberopa försvårande omständigheter 

eller bevisning som skulle ha en negativ effekt för den tilltalade. Åklagaren slipper genom 

uppgörelsen att presentera bevisning för de aktuella omständigheterna och den misstänkte 

undviker att konfronteras med komprometterande bevisning som, potentiellt kan resultera i ett 

strängare straff.35 De processekonomiska fördelarna uppstår främst under 

förundersökningsstadiet (nedan kallat FU) då utredningen kan fokusera på de omständigheter 

som inte erkänns av den misstänkte.  

 

Felicia Sarner menar däremot att fact bargaining i stort sett aldrig förekommer i situationer 

som är direkt anknutna till för brottets bevisning relevanta fakta. Uppgörelserna riktar snarare 

in sig på omständigheter kring brottets art eller den tilltalades personliga egenskaper, 

uppgifter som får betydelse vid straffmätning och påföljdsval snarare än skuldfrågan.36 Det 

finns således klara likheter mellan fact bargaining och möjligheten till vitsordande av 

uppgifter inom civilrättsliga tvister i Sverige. Omständigheter som i sig inte är avgörande för 

den aktuella rättsfrågans utredande kan därigenom fastslås och processen både förenklas och 

förkortas. 

 

I vilken mån fact bargaining faktiskt har en inverkan på avgörandet av den aktuella 

rättsfrågan är i slutändan avhängigt åklagarens och den misstänktes disponering av 

uppgifterna. Avgörande är vilka uppgifter som lämnas och förutsättningarna för 

processekonomiska vinster regleras av i vilken mån uppgifterna innebär att FU eller 

utredningen i målet kan begränsas. 

                                                 

34 Se Attorney General (2009). 
35 Se Sarner, Federal Sentencing Reporter, 1996, s. 328, angående den gängse uppfattningen inom doktrinen. 
36 Sarner, Federal Sentencing Reporter 1996, s. 328. 
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Sentence bargaining 

Som namnet antyder tar sentence bargain direkt sikte på straffmätningen. I utbyte mot ett 

erkännande eller medverkan från den misstänkte lämnar åklagaren en straffrekommendation 

till domstolen. En förutsättning för användandet av denna form av åtalsuppgörelse är därför 

att åklagaren har möjlighet att rekommendera ett straff inför domstolen. Inom de flesta 

jurisdiktioner är domstolen inte bunden av åklagarens straffyrkande, vilket medför ett visst 

osäkerhetsmoment som saknas vid exempelvis charge bargaining.37 Att domstolen i de flesta 

fall är benägen att följa åklagarens rekommendationer har inneburit att denna typ av 

uppgörelse trots allt tillämpas relativt flitigt i USA. Utan ett generellt godtagande från 

domstolens sida skulle incitamenten för den tilltalade att ingå en uppgörelse urholkas. Även 

om uppgörelser som endast tar inriktning på straffmätningen sker är det största 

tillämpningsområdet framförallt i kombination med charge bargaining.38  

 

De engelska åklagarna framför däremot inte straffrekommendationer på samma sätt som i 

USA. Åklagaren har visserligen en skyldighet att påtala samtliga för straffmätningen 

relevanta omständigheter och i vissa fall ge domstolen vägledning för inom vilka 

straffvärdemässiga ramar det aktuella målet ligger.39 En avgörande skillnad består i att 

åklagaren inte lämnar en konkret straffrekommendation som domstolen kan välja att 

acceptera. Istället tillämpas i England framförallt vad jag valt att definiera som indirekt plea 

bargain, vilket behandlas närmare under följande avsnitt. 

 

Det har framförts att det engelska systemet trots avsaknaden av straffrekommendationer 

innehåller inslag av sentence bargaining.40 Tillämpningen tar sig uttryck främst genom 

förekomsten av s.k. Goodyear Indications.41 Förfarandet går ut på att den tilltalade kan begära 

att domstolen ger en indikation om vilket maximalt straff som väntar vid ett erkännande. 

Indikationen blir ett hjälpmedel för den tilltalade att avgöra åklagarsidans position och 

domstolens inställning. En förutsättning för begäran av en indikation är att åklagaren och den 

tilltalade kommit överens om grunderna för en uppgörelse, det vill säga vilka åtalspunkter den 

                                                 

37 Jfr Bjerk, Journal of Law and Economics, 2005, s. 591 ff. 
38 Gazal-Ayal & Riza, European Association of Law and Economics 2009, s. 5. 
39 Crown Prosecution Service I (2010), s. 26. 
40 Se Gazal-Ayal & Riza, European Association of Law and Economics 2009, s. 24.   
41 Förfarandet med att begära en straffindikation härleds ur målet R v Goodyear [2005] EWCA Crim 888 från 

Court of Appeal. 
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misstänkte är villig att erkänna. Förfarandet föregås därför ofta av en charge bargain-

förhandling.42 Om domaren väljer att ge en indikation blir domstolen bunden av det svar som 

ges, vilket innebär att ett strängare straff inte kan utdömas. Något hinder för domaren att 

döma ut ett mildare straff än vad som indikerats finns emellertid inte.43  

 

2.2.2 Indirekt plea bargain 

Indirekt plea bargain skiljer sig från övriga former av uppgörelser främst genom att effekten 

aktualiseras utan att åklagaren faktiskt agerar. Själva förfarandet kan få samma effekter som 

direkt plea bargain men vägen dit skiljer sig markant åt. Genom riktlinjer och praxis för 

straffreduktion och förenklade förfaranden har system innefattande indirekt plea bargain växt 

fram i ett flertal länder.44 Effekten är inte ett resultat av en uppgörelse mellan två motstående 

parter utan är främst beroende av den misstänktes agerande. Valet att utnyttja möjligheten till 

en straffreduktion ligger hos den misstänkte. Indirekt plea bargain, liksom de direkta 

formerna, har till syfte att förmå den misstänkte att erkänna. Förekomsten av ett erkännande 

definierar dock inte i sig något förfarande, den tilltalade kan erkänna helt utan något 

incitament eller påtryckning. Avgörande blir istället vad den tilltalade erhåller i utbyte mot sitt 

erkännande. 

 

I vilken utsträckning straffreduktioner medges är i många avseenden beroende av vilka andra 

möjligheter till uppgörelser som finns. Betydelsen av att genom strafflindringsgrunder förmå 

den misstänkte att medverka eller erkänna minskar om åklagaren redan har vidsträckta 

befogenheter att ingå uppgörelser utom domstol. Om åklagaren saknar sådana möjligheter 

ankommer det på lagstiftaren och domstolen att förmå den misstänkte att erkänna. Genom att 

ge den misstänkte ett incitament att erkänna, i form av standardiserade straffrabatter, skapas 

ett straffprocessuellt verktyg. Istället för en uppgörelse mellan åklagaren och den tilltalade 

kan den tilltalade och domstolen sägas vara parter i förfarandet då det åligger domstolen att 

beakta de riktlinjer eller den praxis som är aktuell.  

 

Utmärkande för den indirekta formen av plea bargain är att parternas betydelse för resultatet 

är marginaliserad, att villkoren till största del är reglerade genom lagstiftning eller riktlinjer 

                                                 

42 Attorney General (2009), section D (‘Sentence indications’), punkt 21-22. 
43 Attorney General (2009), section D (‘Sentence indications’), punkt 24-25. 
44 Dressler (2002), s. 755.   
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och att det åligger domstolen att tillgodose tillämpningen.45 Systemet har därigenom en klart 

inkvisitorisk karaktär.46 Domstolen ansvarar för såväl utdömandet av en straffrabatt som, i 

den mån det överhuvudtaget finns förhandlingsutrymme, villkoren för rabatten.47 Den 

misstänktes benägenhet att erkänna påverkas självklart av den bevisning som åklagaren och 

polisen tillfört processmaterialet, men ofta erkänner den tilltalade i ett så tidigt skede av 

utredningen att bevisunderlaget svårligen kunnat inverka.48 Förfarandet har samma 

berättigandegrunder och effekter som det direkta förfarandet genom att bidra till att fler brott 

kan avklaras och processekonomiska resurser omfördelas.49 Generellt framförs även minskade 

påfrestningar på både offer och vittnen som argument för indirekt plea bargain.50 

 

Erkännanderabatt – Guilty plea reduction 

Trots sin inkvisitoriska karaktär tillämpas indirekt plea bargain i form av erkännanderabatter i 

betydande omfattning i England. De engelska reglerna innebär att domstolen har en 

skyldighet att beakta den misstänktes erkännande och utdela en straffrabatt baserad på vid 

vilken tidpunkt i processen som den misstänkte erkänner eller låter meddela att denne 

kommer att erkänna. Straffreduktionen appliceras enligt en flytande skala där den maximala 

straffreduktionen utgör en tredjedel av det för brottet fastslagna straffvärdet och lägsta 

angivna straffreduktionen utgörs av en tiondel av straffvärdet.51 Maximal straffrabatt utdelas 

om erkännandet sker vid första rimliga tillfälle och en tiondel om erkännandet sker vid rättens 

dörr.52 Låt vara att vissa omständigheter omöjliggör tillämpningen av indirekt plea bargain, 

exempelvis situationen då åtalet vid en engelsk domstol innefattar mord,53 eller om 

bevisningen mot den tilltalade är överväldigande och ett erkännande därför inte har någon 

reell effekt för fastställandet av skuld.54  

 

                                                 

45 Se t.ex. Sentencing Guidelines Council (2007), Attorney General (2009) samt Crown Prosecution Service I 

(2010). 
46 Jfr Lindblom, SvJT 1999, s. 636 ff om vad som gör en process inkvisitorisk. 
47 Se exempelvis SGC (2007). Det åligger domstolen att avgöra vad som är aktuell straffreduktion och att beakta 

reglerna i riktlinjen. 
48 I SGC (2007), s. 4 anförs bland annat att i mål som endast kan inledas genom åtal, den tidpunkt då maximal 

straffreduktion medges kan vara redan under förhör med polisen.  
49 Se SOU 2005:117, s. 65 samt Sentencing Guidelines Council (2007), s. 4. 
50 Almandras (2011), s. 1. 
51 SGC (2007), s. 5. Någon nedre gräns för straffreduktion anges inte. 
52 Se SGC (2007), s. 5, där det anges att de tidpunkter som avses är ”first reasonable opportunity” och “at the 

door of the Court”. Innebörden av förstnämnda begrepp förklaras närmare i annex 1 till riktlinjen. 
53 Se SGC (2007) s. 8, para 6.6. Mord med en utdömd minimitid som motsvarar livstid är specifikt undantaget från 

tillämpningen av straffreduktion för erkännanden. 
54 SGC (2007), s. 6 f. 
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Avgörande för den engelska straffreduktionens storlek är tidpunkten vid vilken den 

misstänkte erkänner. Då stor vikt ligger vid erkännandets tidpunkt framstår de 

processekonomiska besparingsargumenten som klart dominerande, framförallt i förhållande 

till det offerperspektiv som ofta framförs. Om ett erkännande sker tidigt i processen blir 

besparingarna av utredningskostnader större och åklagaren behöver inte tilldela fallet samma 

resurser för förberedandet av åtalet. För offrets del är det mindre viktigt vid vilken tidpunkt 

den misstänkte erkänner, det huvudsakliga intresset är att undvika en potentiellt påfrestande 

konfrontation. Det ska klargöras att tillämpningen av straffrabatter till följd av erkännanden 

inte är att anse som förmildrande omständigheter.55 Domstolen har att beakta försvårande och 

förmildrande omständigheter före en eventuell straffrabatt för erkännande appliceras. Ett 

erkännande kan vara en förmildrande omständighet i sig, förutsatt att den misstänkte på något 

sätt försökt lindra effekterna av den brottsliga gärningen och därigenom visat ånger.56  

 

Till skillnad från de direkta former av plea bargain som behandlats är erkännanderabatterna i 

engelsk rätt reglerade genom riktlinjer från Sentencing Guidelines Council (SGC). Reglerna 

innebär visserligen att ett betydande utrymme för skönsmässig bedömning för domarna 

kvarstår. Tillämpningen blir emellertid betydligt mer förutsägbar än vid övriga former av plea 

bargain då det finns en skyldighet för domstolen att tillämpa reglerna. Endast i 

undantagssituationer kan avsteg göras och domstolen måste då motivera varför avsteg 

gjorts.57 Det föreligger även en skyldighet för domstolen att meddela hur mycket 

straffreduktion som meddelats till följd av erkännandet. Bestämmelsen syftar till att medföra 

en ökad transparens gentemot allmänheten, som genom informationen ges en möjlighet att 

kontrollera domstolens tillämpning.58 

 

2.3 Plea bargain-institutets syfte 

Primärt anses plea bargaining ha till syfte att förenkla brottmålsprocessen och därigenom 

uppnå kostnads- och tidsbesparingar. Oavsett formen för uppgörelsen möjliggörs avsevärda 

kostnadsbesparingar då domstolsförhandlingen i skuldfrågan beskärs. Beroende på hur 

reglerna utformats kvarstår oftast för domstolen endast själva straffmätningen. Om domstolen 

                                                 

55 SGC (2007), s. 4. 
56 Ashworth (2010), s.172. 
57 SGC (2007), s. 4. 
58 SGC (2007), s. 4. 
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dessutom godtar en av åklagaren rekommenderad påföljd kan en förhandling som annars 

skulle tagit dagar avslutas på några minuter.59  

 

Handläggningstiderna för brottmål ökade generellt vid de svenska domstolarna under 2011, 

samtidigt som en marginell ökning i antalet anhängiggjorda mål skedde.60 Då förhandlingar är 

kostnads- och tidskrävande ställs det höga krav på en effektiv handläggning, något som också 

återspeglas i det betydande svenska lagstiftningsarbete som företagits i syfte att förenkla och 

påskynda den straffrättsliga processen under senare år.61 Det finns även andra hänsyn än 

processekonomiska som motiverar en snabbare rättsprocess. Alltför långa handläggningstider 

kan enligt art 6.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) utgöra brott mot de mänskliga rättigheterna. Då allt fler 

länder brottas med långa handläggningstider och dyra domstolsförhandlingar har plea bargain 

institutet ansetts vara en effektivt åtgärd, en inställning som återspeglas i den alltmer utbredda 

användningen av institutet.62  

 

Det är en vanlig uppfattning att common law-systemen skulle fallera utan möjligheten att ingå 

åtalsuppgörelser. I England avgörs ca 67,6 % av alla mål i The Magistrate’s Court och 73,5 % 

i Crown Court efter erkännande,63 siffror som tyder på att det engelska systemet är starkt 

beroende av åtalsuppgörelser för att klara av belastningen på domstolarna. I amerikansk rätt är 

andelen ännu högre, uppskattningsvis 95 % av alla fällande domar baseras på erkännanden, av 

vilka en majoritet antas härröra från åtalsuppgörelser.64 Martin Wasik, professor vid Keele 

University, England, menar att plea bargaining är nödvändigt för upprätthållandet av ett, i 

England, fungerande och rättvist rättssystem. Han menar att plea bargaining, trots sitt dåliga 

rykte, gått från att vara en resursbefriande åtgärd till att bli en oumbärlig del av rättssystemet. 

Om varje mål skulle prövas vid domstol skulle endast en minoritet av alla brott, av 

processekonomiska skäl, kunna lagföras. Rättssystemet skulle därmed förlora sin 

                                                 

59 Davis (2007), s. 44. 
60 Se Sveriges Domstolar Årsredovisning (2011), s. 14. Handläggningstiderna för brottmål ökade både vid 

tingsrätterna och hovrätterna. 
61 Se bland annat SOU 2005:117,  
62 Gazal-Ayal & Riza, European Association of Law and Economics 2009, s. 2. Plea bargain-regler har införts i 

ett antal civil law länder såsom Tyskland, Italien och Frankrike. Tillämpningen förknippas dock fortfarande 

med common law-system som de i USA och England. 
63 Crown Prosecution Service II (2010). 
64 Gazal-Ayal & Riza, European Association of Law and Economics 2009, s. 5. 
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trovärdighet.65 Slutsatsen får även antas stämma för det amerikanska systemet då det i ännu 

högre omfattning är baserat på plea bargaining.  

 

Ett annat argument som ofta framförs är att ett erkännande och undvikandet av en rättegång 

besparar vittnen och offer den psykiska och emotionella påfrestning som rättegången ofta 

innebär. Plea bargain-institutet innebär att offer och vittnen slipper att konfronteras med sin 

gärningsman.66  

 

2.4 Framförd kritik mot plea bargain-institutet 

Argumentet om att plea bargain innebär en minskad psykologisk börda för offer och vittnen 

har även använts av motståndare till institutet. Det hävdas att rättegången innebär ett avslut 

för offret och därmed fyller en reparerande effekt. Vidare har framförts att förfarandena leder 

till ett ökat antal felaktigt dömda, samt att den misstänkte inte förstår innebörden av ett 

erkännande.67 Oskyldighetsproblematiken, då den tilltalade ingår en uppgörelse med 

åklagaren av rädsla för att bli felaktigt dömd vid en förhandling, anses av många rättsvetare 

vara det största problemet med plea bargain. Argumenten är inte ogrundade, det antas på 

goda grunder att frekvensen av felaktigt dömda i länder som i stor utsträckning tillämpar plea 

bargain, och då framförallt i USA, är höga.68 Thomas Church menar att förklaringen inte 

enbart kan hänföras till förekomsten av plea bargain-regler. Det förhållande att en oskyldig 

person väljer att acceptera ett milt straff för att undvika en rättegång där en felaktig dom och 

ett potentiellt strängare straff kan komma att dömas ut är snarare en återspegling av 

rättegångens ofullständighet som rättskipande instrument.69 I USA anses en av anledningarna 

vara att de flesta åklagarna är folkvalda och att stor vikt därför läggs vid andelen fällande 

domar, något som antas leda till avsteg i förhållande till både materiell och formell rättvisa.70 

Även utformningen av det ackusatoriska systemet, vilket medför att åklagaren inte har någon 

                                                 

65 Muntlig föreläsning, Sentencing Guidelines and Guilty Plea Discounts, av Martin Wasik vid Keele University, 

England, 20 feb 2012. 
66 Ministry of Justice (2010).  
67 SOU 2005:117, s. 60. 
68 Hur stor andel av de som döms till följd av plea bargain som är osyldiga är oklart. För en intressant genomgång 

av the innocence problem se Dervan, Lucian, Edkins, Vanessa A, The Innocent Defendant’s Dilemma: An 

Innovative Empirical Study of Plea Bargaining’s Innocence Problem, 103 Journal of Criminal Law & 

Criminology, Chicago 2013, Northwestern University School of Law. 
69 Se Church, Law & Society Review, 1979, s. 509 ff. 
70 Se Lippke (2011), s. 24 med vidare hänvisning till bland annat S. Z. Fisher, In Search of the Virtuous 

Prosecutor: A Conceptual Framework, [1988] 15 Am. J. Crim. L. 197. 
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objektivitetsplikt anses bidra till förekomsten av felaktiga erkännanden.71 Något hinder för 

åklagarna att använda sig av hot om en svårare brottsrubricering för att förmå en misstänkt att 

erkänna finns inte. Problemet framstår som mindre i England vilket kan bero på de riktlinjer 

som åklagarna har att beakta vid väckande av åtal.72 Påståendet om den misstänktes bristande 

förståelse av rättsverkningarna av ett erkännande kan delvis förklaras genom att tillgång till 

kompetenta juridiska biträden i både England och USA kan medföra avsevärda kostnader för 

den misstänkte.73  

 

Utöver ovanstående argument framförs även att plea bargain genom sitt löfte om en mildare 

behandling i straffmätningshänseende av misstänkta som erkänner kan uppfattas som ett hot 

om hårdare behandling om målet prövas i domstol. Lippke talar i dessa situationer om ’trial 

penalties’, att den misstänkte bestraffas i straffmätningshänseende för sin ovilja att erkänna ett 

brott eller ingå en uppgörelse med åklagaren. Bestraffningen ska inte förväxlas med 

avsaknaden av strafflindring som följer av att den tilltalade utnyttjar sin rätt till rättegång. 

Förekomsten av trial penalties är ett i framförallt amerikansk doktrin omstritt ämne och i 

vilken omfattning det förekommer är högst oklart.74 Att det till följd av plea bargaining kan 

uppstå negativa effekter ur rättssäkerhetssynvinkel är ostridigt. Frågan är snarare i vilken mån 

dessa medför att institutet som sådant är opassande eller om de kan motverkas i andra delar av 

straffprocessen.  

  

                                                 

71 Lippke (2011), s. 24 
72 Jfr Crown Prosecution Service I (2010). 
73 Lippke (2011), s. 24. 
74 För en omfattande genomgång av trial penalties se Lippke (2011). 
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3 Processrättslig reglering och teoretiska utgångspunkter 

Vid diskussionen om förutsättningar för ett införande av plea bargain-regler i den svenska 

straffprocessen och de effekter som ett införande kan väntas ha är det av vikt att ta ett steg 

tillbaka och se vilka grundläggande teorier straffprocessen vilar på. De materiella 

förutsättningarna styrs i stor utsträckning av de bakomliggande funktionerna. Om ett 

införande endast kan ske efter grundläggande ändringar inom den svenska straffprocessen 

saknas reella förutsättningar för ett sådant införande. Absolut kongruens mellan de 

grundläggande processrättsliga funktionerna och de effekter som plea bargain-regler har är 

inte nödvändig, avgörande blir istället om mindre avsteg kan motiveras utifrån andra 

teoretiska eller funktionsbaserade argument. Genomgången av de straffprocessuella 

funktionerna används för en analys av relevant gällande processrättslig reglering. Analysen 

ligger sedan till grund för den avslutande diskussionen om möjligheterna till ett införande av 

plea bargain i svensk rätt. 

 

3.1 Straffprocessens funktioner 

Straffprocessen knyter nära an till de straffrättsteorier som redovisas nedan under avsnitt 4.1. 

En skiljelinje måste emellertid dras mellan straffets funktioner och syften och straffprocessens 

funktioner och syften då dessa väsentligen skiljer sig åt. Diskussionen om straffprocessens 

syfte utgår regelmässigt från att processen har till uppgift att leda sanningen till ljuset.75 

Paradoxalt nog kan två typer av sanningar identifieras. Den materiella sanningen avser vad 

som hänt i verkligheten och den formella sanningen avser vad som hänt utifrån det 

processmaterial som finns att tillgå.76 Anne Robberstad, som skrivit en avhandling om den 

norska straffprocessens uppbyggnad och grundläggande karaktär, hävdar att straffprocessens 

syfte är att få fram den materiella sanningen.77 Hon menar vidare att den norska (och därmed 

även den svenska) straffprocessen är inkvisitorisk till sin natur, ett påstående som till viss del 

får medhåll av den svenska lagstiftaren.78 Påståendet är kontroversiellt, inte enbart för att det 

placerar straffprocessens inkvisitoriska karaktär som primär, utan även för att det innebär ett 

klart ställningstagande för processens brottsbekämpande funktion. Per Henrik Lindblom 

                                                 

75 Lindell, Bengt m.fl. (2005), s. 22.   
76 Lindblom, SvJT 1999, s. 624 ff. 
77 Robberstad (1999) s. 17, s. 47 samt s. 107. 
78 Jfr. SOU 2005:117, s. 109 f. ”Det nuvarande systemet innebär att man har kvar en inte oväsentlig del av det 

gamla inkvisitoriska systemet där domstolen bestämde allt och åklagaren inte ens var part i processen utan 

endast en rättens medhjälpare.” 
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publicerade kort efter Robberstads disputation en replik på avhandlingen i SvJT och menade 

att Robberstads sökande efter den materiella sanningen inte är ett önskvärt självändamål med 

processen.79 Processens syften är mer nyanserade än så och om sökandet efter den materiella 

sanningen tillåts påverka processens utformning i alltför hög grad finns risk att regler med 

rättssäkerhetsvärnande funktion hamnar i skymundan.80  

 

Inom den svenska doktrinen brukar diskussionen om straffprocessens funktioner utgå från två 

huvudsakliga funktioner, brottsbekämpning och rättssäkerhet, vilka anses vara varandras 

motpoler. Uppdelningen i två polära processfunktioner presenterades av Herbert Packer i hans 

artikel Two Models of the Criminal Process81 från 1964 och har haft ett stort genomslag i den 

straffprocessrättsliga diskussionen.82 Modellerna är utformade för att analysera det 

amerikanska rättssystemet men något hinder för en analys av andra system föreligger inte. De 

angivna förutsättningarna är av en sådan generell karaktär att de kan tillämpas på nästintill 

alla rättssystem. De i modellerna avgörande funktionerna kan sägas utgöra två perspektiv på 

straffprocessen. Den ena med syfte att skydda medborgarna mot felaktigt statligt 

maktutövande genom att minimera antalet oskyldigt dömda (rättssäkerhet), och den andra att 

motverka brottsligt beteende genom att minimera antalet felaktigt friande domar 

(brottsbekämpning).83  

 

Utifrån brottsbekämpningsmodellen kan en lång rad effektiviserings- och processekonomiska 

besparingsåtgärder motiveras. Straffprocessens funktion är att handlägga målen så snabbt och 

effektivt som möjligt då det främjar bekämpningen av brottsliga beteenden, vilket är en 

förutsättning för ett fungerande samhälle. Samtliga inblandade aktörer har ett intresse av att 

handläggningen är så snabb och effektiv som möjligt. Om oskyldiga kan avföras misstanke i 

ett tidigt skede kan resurserna fokuseras på att lagföra de som är skyldiga. Enligt modellen 

bör därför erkännanden så långt som möjligt läggas till grund för domar utan någon närmare 

prövning och den tilltalade tillerkännas straffrabatt för sin medverkan. Straffrabatten 

motiveras av de processekonomiska och effektivitetsmässiga vinster som åtnjuts genom 

medverkan.84  

                                                 

79 Lindblom, SvJT 1999, s. 630 f. 
80 Lindblom, SvJT 1999, s. 631 f. 
81 Packer, University of Pennsylvania Law Review, 1964.  
82 För en genomgång av Packers modeller se Landström (2011) kap 2.2.2. samt s. 32 not 64. 
83 Ekelöf m.fl. I (2002) s. 30. 
84 Se Landström (2011), s. 33 f.  
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Rättssäkerhetsmodellen utgår istället från tanken att det alltid finns en risk att staten 

missbrukar sin möjlighet till maktutövning. Processen får inte vara så effektiv att det finns 

risk att oskyldiga tilltalade erkänner och de processuella reglerna måste försäkra att en 

maximal lagföring inte kan ske. Lagföring av skyldiga är av underordnad betydelse i 

förhållande till undvikandet av felaktiga lagföringar. För lagföring krävs vidare att den 

tilltalade kan tillmätas rättslig skuld. Att den tilltalade förklaras skyldig utifrån vad som 

bevisats i målet är ovidkommande om inte de processuella förfarandereglerna följts. Ett 

erkännande som framkommit under oriktiga former ska inte kunna leda till en fällande dom. 

Utifrån rättssäkerhetsmodellen motiveras beaktandet av externa förhållanden som inte gör 

handlandet mindre straffvärt men ändå motiverar straffrihet som exempel kan nämnas regler 

om preskription och straffmyndighet.85  

 

Packer menade inte att förverkligandet av någon av modellerna var ett ändamål i sig, tvärtom 

var tanken att analysera ett rättssystem genom att placera det på den skala där de polära 

punkterna utgjordes av modellerna. Modellerna har emellertid fått kritik, bl.a. för att de utgår 

från att lagföring i sig fyller en avskräckande funktion på brottsligheten.86 Oavsett 

modellernas ofullständighet som analysverktyg blir straffprocessens funktioner intressanta för 

diskussionen om förutsättningarna för ett införande av plea bargain, speciellt då den 

brottsbekämpande funktionen ofta anförs som ett starkt argument för plea bargain och 

rättssäkerhetsfunktionen vanemässigt emot. 

 

3.2 Relevant processrättslig reglering 

Urvalet av de relevanta processrättsliga reglerna har skett utifrån Packers modeller genom att 

identifiera vilka regler som har brottsbekämpande och rättssäkerhetsvärnande effekter. 

Reglerna presenteras under de olika stadierna av den svenska straffprocessen uppdelade efter 

vilken funktion de kan tillmätas. Det inledande steget är FU då utredningen av brottsligheten 

påbörjas. Sedan FU slutförts och om tillräckliga skäl föreligger väcks åtal. Under åtalsstadiet 

aktualiseras ett stort antal processuella regler angående hur åtal får väckas eller underlåtas. 

Processen avslutas genom rättegångsstadiet där framställningen fokuserar på bevisreglernas 

utformning.  

                                                 

85 Se Packer, University of Pennsylvania Law Review 1964, samt Landström (2011), s. 35. 
86 Ashworth & Redmayne (2005) s. 39. 
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3.3 Förundersökningsstadiet – utredningsplikt och objektivitet 

Om ett brott redan under de inledande stadierna av utredningen kan klaras upp och ett 

erkännande erhållas blir de processekonomiska vinsterna maximerade, samtidigt som 

resurserna kan omfördelas. FU har till syfte att utreda vem som kan misstänkas för den 

aktuella brottsligheten, om det föreligger tillräcklig bevisning för att väcka åtal och 

sammanställa bevisningen så att den kan presenteras i ett sammanhang vid en 

domstolsförhandling.87  

 

3.3.1 Brottsbekämpande reglering under förundersökningsstadiet 

Regler baserade på den brottsbekämpande funktionen innebär generellt sett att straffprocessen 

effektiviseras. Reglerna kan syfta till att maximera lagföringen av brottsliga gärningar, 

förenkla processen eller spara process- eller utredningsekonomiska resurser. 

 

I Sverige råder en absolut FU-plikt, vilket innebär att FU ska inledas så snart anledning finns 

att anta att brott som faller under allmänt åtal har begåtts.88 Beslutet att inleda en FU kan 

fattas av polismyndigheten eller åklagaren.89 För brott av enklare karaktär kan polisen ha kvar 

förundersökningsansvaret fram till dess att åtal ska väckas.90 Det ska poängteras att de flesta 

brott numera är att anse som av enklare karaktär. I övriga fall ska utredningsansvaret 

överlämnas till åklagaren så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet.91 Den absoluta 

FU-plikten är en effekt av den absoluta åtalsplikten och är därigenom motiverad utifrån 

principerna om legalitet, likabehandling och förutsägbarhet. Tanken på straffprocessens 

rättssäkerhetsvärnande funktion har av lagstiftaren ansetts vara vägledande. Liksom 

Lindblom, anser jag att regleringen istället bör hänföras till den brottsbekämpande 

funktionen.92 Även utifrån Packers modeller framstår den absoluta FU-plikten, i egenskap av 

utredningsmaximerande reglering, ha övervägande brottsbekämpande funktioner.  

 

                                                 

87 23 kap. 2 § RB. 
88 23 kap. 1 § RB. 
89 23 kap. 3 § RB. 
90 Se ÅFS 2005:9 samt RPSFS 2011:3 FAP 403-5 vari det anges vilka brott som normalt sett anses vara av enklare 

beskaffenhet och således normalt hamnar inom polismyndighetens kompetensområde. 
91 23 kap. 3 § första stycket RB. 
92 Se angående inflytandet av den brottsbekämpande funktionen Lindblom, SvJT 1999, s. 26 f. Jfr dock Prop. 

2011/12:10, s. 11. 
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Paradoxalt nog kan även regler om förundersökningens avslutande och nedläggande tillmätas 

brottsbekämpande funktioner. Då den brottsbekämpande funktionen har till syfte att 

maximera lagföringen av skyldiga lagöverträdare blir ett effektivt urvalssystem av yttersta 

vikt. Omfördelning av resurser möjliggörs då en utredning som inte har några möjligheter att 

leda till ett lagförande avslutas. En FU ska därför läggas ned då skäl för dess fullföljande inte 

längre föreligger.93 Bestämmelsen syftar till att spara kostnader i situationer då en fortsatt FU 

inte skulle leda till ytterligare resultat.94  

 

En FU kan också läggas ned med hänvisning till processekonomiska hänsyn även då det finns 

utredningsmässiga skäl att fortsätta bedriva utredningen, en sådan nedläggning kallas för 

förundersökningsbegränsning. Reglerna om FU-begränsning är tillämpliga i de fall då 

kostnaderna för en utredning inte står i rimlig proportion till sakens betydelse, under 

förutsättning att det kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader.95 

Bestämmelsen avser vad som kallas för disproportionsfallen och är utformade för att undvika 

att brottsutredande resurser används på ett sätt som framstår som orimligt eller rentav 

stötande.96 Disproportionsfallen tar framförallt sikte på brott som normalt är av okomplicerad 

karaktär, men som i det enskilda fallet kräver omfattande utredningsåtgärder.97 En bedömning 

av om det föreligger tillräckliga skäl för att lägga ner aktuell FU måste ske i varje enskilt fall. 

Även om disproportion mellan utredningskostnaderna och sakens betydelse råder kan en 

fortsatt FU vara motiverad med hänsyn till målsägandens ställning eller allmänhetens intresse 

av att ett osäkert rättsläge utreds.98 En FU-begränsning kan också aktualiseras om det kan 

antas att åtal för brottet inte kommer att väckas till följd av reglerna i 20 kap. RB om 

åtalsunderlåtelse eller särskild åtalsprövning.99 För tillämpning av båda typerna av FU-

begränsning krävs vidare att det s.k. grundrekvisitet är uppfyllt.100  

 

                                                 

93 23 kap. 4 § andra stycket RB. Se prop. 1981/82:41, s. 3. Som ex. kan nämnas då någon skäligen misstänkt inte 

kan identifieras, den misstänkte befunnits oskyldig eller är under 15 år.  
94 Prop. 2011/12:10, s. 13 f.  
95 23 kap 4 a § första stycket p. 1 RB. Endast allmän åklagare har beslutsbehörighet, se 23 kap. 4 a § tredje stycket 

RB in fine, samt 10 § 1 åklagarförordning (2004:1265). 
96 Prop. 2011/12:10, s. 28. 
97 Som exempel på brott av sådan karaktär anges i proposition 2011/12:10, s. 31 f, främst grannelagsrättsliga brott 

såsom markintrång, olovlig jakt och fall av egenmäktigt förfarande. Se även prop. 1981/82:41 s. 34 f. 
98 Prop. 2011/12:10, s. 14. 
99 23 kap. 4 a § första stycket p. 2 RB. 
100 Grundrekvisitet innebär att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte får åsidosättas genom att FU läggs 

ned. Grundrekvisitet behandlas närmare under avsnitt 3.4.2. 



30 

 

3.3.2 Rättssäkerhetsvärnande reglering under förundersökningsstadiet 

FU-regler som utgår från den rättsäkerhetsvärnande funktionen tar framförallt sikte på att 

skydda den misstänkte från alltför integritetskränkande åtgärder, otillåtna påtryckningar och 

partiskt utredningsarbete. De rättsäkerhetsvärnande aspekterna utgår därmed från den 

misstänktes situation, men de innebär också att oskyldiga misstänkta ska slippa utsättas för 

utredningsåtgärder. 

 

Genom hela den svenska straffprocessen har de rättsliga aktörerna att beakta objektivitets-

principen. Principen innebär att alla i målet relevanta omständigheter måste utredas, även 

sådana som är till den misstänktes förmån.101 Principen omfattar både polis och åklagare 

vilket innebär att FU ska genomföras brett, förutsättningslöst och allsidigt.102 

Objektivitetskravet innehar en viktig rättssäkerhetsvärnanade funktion och anses vara en av 

den svenska straffprocessens hörnstenar.103 Åklagare och polis är skyldiga att beakta 

objektivitetsprincipen oavsett den misstänktes inställning i skuldfrågan, vilket innebär att den 

objektiva utredningsskyldigheten kvarstår även då den misstänkte erkänt brottsligheten.104 

Som en konsekvens av objektivitetsplikten är det förbjudet att i förhör använda medvetet 

oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om särskilda förmåner eller andra otillbörliga 

medel i syfte att framkalla ett erkännande eller uttalande i viss riktning.105 Avseende uttrycken 

löften och förespeglingar framförde departementschefen i SOU 2011:45, Förundersökning – 

objektivitet, beslag, dokumentation m.m., att uppgifter om en sannolik strafflindring till följd 

av ett erkännande inte var att anse som ett sådant otillbörligt förhörsmedel som omfattas av 23 

kap. 12 § RB.106  

 

FU-ledaren ska besluta om avslutande om utredningen utrett vem som kan misstänkas för den 

aktuella brottsligheten, alla utredningsåtgärder som ansetts nödvändiga genomförts, samt 

                                                 

101 23 kap. 4 § RB. Även om bestämmelsen enligt sin lydelse endast omfattar förundersökningen anses principen 

gälla under hela processen, dvs. även före en FU inletts, sedan åtal väckts och under huvudförhandling. 
102 SOU 2011:45, s. 95. 
103 SOU 2011:45, s. 95 ff. 
104 SOU 2011:45, s. 16. 
105 23 kap. 12 § RB. 
106 Se dock Ekelöf m.fl. V (2010), s. 108. Ekelöf menar att det med hänsyn till den högst osäkra inverkan som ett 

erkännande har i straffmätningsavseende, bör anses otillbörligt av förhörsledaren att göra sådana utfästelser. 
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slutdelgivning i enlighet med 23 kap. 18 § RB skett.107 Åklagaren har sedan att besluta 

huruvida åtal ska väckas eller inte, s.k. positivt eller negativt åtalsbeslut.108  

 

3.3.3 Förundersökningsstadiet och plea bargain 

Att dra några generella slutsatser om vilken funktion som anses vägledande under FU-stadiet i 

Sverige är vanskligt. Både brottsbekämpande och rättssäkerhetsvärnande funktioner tillmäts 

värde i olika delar av utredningen. Utifrån Packers modeller framstår tonvikten främst ligga 

vid brottsbekämpningen, framförallt med hänsyn till den absoluta FU-plikten och 

nedläggandereglerna. För att uppnå några utredningsekonomiska besparingar krävs en 

möjlighet att begränsa FU-området. Inverkan av plea bargain-regler blir då beroende av i 

vilken mån utredningarna kan kringgå den absoluta FU-plikten och objektivitetsprincipens 

krav på att utredningen ska bedrivas förutsättningslöst. 

 

Den absoluta FU-plikten innebär idag att det saknas generell möjlighet att begränsa 

förundersökningen om inte situationen omfattas av disproportionsfallen eller en 

åtalsunderlåtelse är att vänta. Undantagen är sålunda begränsade av brottets straffvärde, vilket 

medför att det för de allvarligare brotten endast återstår att genomföra en fullständig FU och 

sedan meddela ett positivt åtalsbeslut, oavsett om den misstänkte har erkänt brottsligheten 

eller på annat sätt medverkat i utredningen.109 Samtidigt innebär reglerna om 

objektivitetsplikten att FU-ledaren inte kan inrikta sin utredning på en viss individ utan stöd i 

bevisningen.  

 

Ett sätt att kunna uppnå effektiviserings- och processekonomiska vinster är att tillåta 

begränsade FU utöver de nuvarande möjligheterna till FU-begränsning. Genom att ett 

verifierbart erkännande från den misstänkte anses innebära att tillräckliga skäl för åtalets 

väckande föreligger kan FU-ledaren avsluta en utredningen när detta erhållits. Med 

verifierbart erkännande avses bevisning till stöd för erkännandets riktighet, exempelvis genom 

lämnandet av specifika uppgifter om brottet eller brottsplatsen som endast gärningsmannen 

kan veta.110 I mindre allvarliga brottmål anses ett erkännande kunna ligga till grund både för 

                                                 

107 Jfr 23 kap. 3 § RB angående vem som är förundersökningsledare. Beslutet om att avsluta förundersökningen 

kan, beroende på sakens beskaffenhet, fattas antingen av åklagare eller av polismyndigheten. 
108 23 kap. 20 § RB. 
109 Jfr Lundqvist, SvJT 2009, s. 354 ff. 
110 Lundqvist, SvJT 2009, s. 357. 
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väckande av åtal och fällande dom. Problemet är att ett erkännande i grövre brottmål inte 

ensamt anses vara tillräckligt för en fällande dom. Åtal kan därför inte väckas då kravet på 

tillräckliga skäl för åtal inte uppfylls, till följd av att en dom på objektiva grunder inte kan 

förväntas.111 Om ett erkännande anses vara tillräckliga skäl kan FU-ledaren begränsa FU-

området till att endast styrka erkännandet och så snart sådan bevisning föreligger avsluta 

utredningen och meddela positivt åtalsbeslut. Utredningen kan då utan avsteg från 

objektivitetsprincipen utgå från den misstänktes erkännande och andra misstänkta avföras 

misstanke. 

 

3.4 Åtalsstadiet – åtalets väckande och nedläggande 

Under åtalsstadiet aktualiseras främst åklagarens befogenheter avseende i vilken mån åtal ska 

väckas och när förutsättningar för åtalsunderlåtelse föreligger. Domstolen saknar möjlighet att 

på eget initiativ pröva fråga om brottsansvar utan att åtal väckts varför åtalets väckande är 

elementär för den svenska lagföringen.112 I de flesta länder som tillämpar direkt plea bargain 

inträder själva effekten av en uppgörelse under åtalsstadiet. De direkta formerna av plea 

bargain utgår från förhandlingar mellan den misstänkte och åklagaren under detta stadie av 

processen och avsevärda besparingar kan ske genom att processens ramar konkretiseras och 

skuldfrågan fastställs före förhandling. För de indirekta formerna handlar åtalsstadiet snarare 

om att fastställa parternas ställning och förmå den misstänkte att medverka i utredningen. 

Även om en stor del av utredningen sker under FU-stadiet sker de största processekonomiska 

vinsterna vid domstolsförhandlingen. Om skuldfrågan är utredd och tillräcklig bevisning för 

en fällande dom föreligger redan vid åtalets väckande kan avsevärda kostnadsbesparingar och 

effektivitetsvinster erhållas.  

 

3.4.1 Brottsbekämpande regler under åtalsstadiet 

För väckande av åtal krävs att tillräckliga skäl föreligger. Gärningen måste omfattas av ett 

straffstadgande och bevisningen vara tillräckligt stark för att kunna ligga till grund för en 

fällande dom.113 I Sverige råder som nämnts en absolut åtalsplikt. Det innebär att åklagaren 

                                                 

111 SOU 1938:43, s. 380. 
112 Jfr 20 kap. 1 § RB e contrario. Ett perifert undantag angående domstolsprövning utan åtal omfattar de 

situationer då förseelse begåtts under en rättegång. Domstolen kan då ex officio ta upp frågan om straffansvar 

utan att åtal väckts, 20 kap. 1 § RB in fine. 
113 Ekelöf m.fl. V (2010), s. 152. 
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som utgångspunkt måste åtala alla brott som faller under allmänt åtal.114 Den absoluta 

åtalsplikten utgår från samma tankar som den absoluta FU-plikten och det vill säga att främja 

en enhetlig åtalstillämpning. Regeln har en rättssäkerhetsvärnande funktion i form av ökad 

förutsägbarhet men även klart brottsbekämpande funktioner. Den absoluta åtalsplikten 

innebär en möjlighet till lagföringsmaximering av sannolikt skyldiga. En korrekt enhetlig 

tillämpning innebär att alla fall då en fällande dom kan förväntas också prövas. En 

förutsättning för att en brottsbekämpande funktion ska inträda är dock att åtal endast väcks i 

dessa situationer. Om så inte sker blir regeln kontraproduktiv genom att resurser som annars 

kunde använts för att lagföra andra brottslingar ödslas på ofruktbara åtal. 

 

Åtalsunderlåtelse 

Den absoluta åtalspliktens karaktär är emellertid inte så rigid som den kan framstå vid en 

första anblick. Lagstiftaren har insett att en absolut åtalsplikt i ordets rätta bemärkelse, skulle 

kunna uppfattas som stötande, både med hänsyn till processekonomiska effekter och det 

faktum att den svenska strafflagstiftningen saknar den precision som krävs för att endast klart 

straffvärda ageranden ska omfattas.115 Både brottsbekämpande och rättssäkerhetsvärnande 

funktioner motiverar således avsteg från den absoluta åtalsplikten. Av denna anledning har 

den absoluta åtalsplikten förenats med två betydande undantag, åtalsunderlåtelse och särskild 

åtalsprövning. Den särskilda åtalsprövningen hänförs till den rättssäkerhetsvärnande 

funktionen och behandlas därför under följande avsnitt. Åtalsunderlåtelse kan däremot ha 

både rättsäkerhetsvärnande och brottsbekämpande funktioner. En åtalsunderlåtelse innebär att 

åklagaren väljer att inte väcka åtal, trots att brottsligheten faller under allmänt åtal och den 

misstänktes skuld i det närmaste är fastslagen. Formellt krävs samma bevisunderlag som ett 

positivt åtalsbeslut varför tillämpningen i princip förutsätter ett erkännande.116 För att 

åtalsunderlåtelse kall kunna tillämpas krävs att situationen omfattas av något av de fem 

typfallen: bötesfall, villkorlig dom-fall, samtidighetsfall, vårdfall och extraordinära fall. De tre 

förstnämnda fyller främst brottsbekämpande funktioner medan de två sistnämnda fyller 

rättssäkerhetsvärnande funktioner och därför behandlas under nästa avsnitt. 

 

                                                 

114 20 kap. 6 § RB. Enligt 20 kap. 3 § RB faller alla brott som inte uttryckligen undantagits under allmänt åtal. 
115 Prop. 1994/95:23 s. 86 f. 
116 Se RåR 2008:2, s. 37 samt Prop. 1994/95:23, s. 90. 



34 

 

Bötesfallen omfattar de situationer då det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan 

påföljd än böter.117 Åtalsunderlåtelse i villkorlig dom-fallen är aktuell om det kan antas att 

påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse.118 Det 

övergripande syftet är, utöver processekonomiska vinster, att möjliggöra en ökad användning 

av villkorlig dom för förstagångsförbrytare och tillfällighetsbrottslingar. Genom att särskilda 

skäl måste föreligga markeras att det rör sig om brottslighet som av någon anledning framstår 

som ursäktlig eller generellt sett lindrig. Det ska vidare framgå att det rör sig om en 

engångsföreteelse.119 Konkurrensfallen omfattar de situationer då den misstänkte vid sidan av 

aktuellt brott har begått annan brottslighet. Tillämpningen blir aktuell då det vid en samlad 

bedömning inte krävs någon påföljd för det aktuella brottet för att ett proportionerligt straff 

ska kunna utdömas.120 Vid återfall i brottslighet saknas ofta förutsättningar för att underlåta 

åtal, allmänpreventiva skäl för åtal anses generellt sett väga tyngre än processekonomiska då 

någon återfaller i brottslighet medan denne är underkastad påföljd eller efter att påföljden 

fullgjorts.121 

 

Strafföreläggande 

Utöver möjligheten till åtalsunderlåtelse har åklagaren möjlighet att utfärda strafföreläggande. 

Liksom åtalsunderlåtelse bygger regleringen på fakultativt utformade regler vilka ger 

möjlighet att utfärda förelägganden men inte någon skyldighet. Med hänvisning till praktiska 

och resursmässiga hänsynstaganden bör möjligheterna till strafförelägganden utnyttjas i 

möjligaste mån. Förfarandet är skriftligt vilket innebär att handläggningen avsevärt förenklas i 

jämförelse med om åtal väcks och rättegång genomförs. Utfärdanden av förelägganden leder 

således till processekonomiska vinster, en snabbare handläggning och ett ökat antal 

lagföringar.122 Då strafförelägganden innebär en lagföring utom domstol har åklagarens 

inflytande i den svenska straffprocessen vuxit genom institutet.123 Bestämmelsen är starkt 

influerad av den brottsbekämpande funktionen och innebär i sak ett alternativ till lagföring vid 

domstol utan avsteg från proportionalitetsprincipen. 

 

                                                 

117 20 kap. 7 § första stycket 1 p. RB. 
118 20 kap. 7 § första stycket 2 p. RB. 
119 RåR 2008:2, s. 25, samt prop. 1984/85:3, s. 40 och 104. 
120 20 kap. 7 § första stycket 3 p. RB. 
121 Prop. 1984/85:3, s. 32 samt Fitger m.fl., (2012), kommentar till 20 kap. 7 § RB, Konkurrensfallen. 
122 Ekelöf m.fl. V (2010), s. 286. 
123 Avgörande genom strafförelägganden utgör numera ca 15 % av de totala målen i Sverige och ca 40 % av 

bötesmålen. Se Åklagarmyndighetens statistik 2011. 
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Praktiskt innebär strafföreläggandet att den misstänkte åläggs att inom viss tid antingen betala 

ett av åklagaren fastslaget bötesbelopp eller godkänna en villkorlig dom eller villkorlig dom i 

förening med böter.124 För villkorlig dom krävs att det inte råder någon tvekan om 

skuldfrågan samt att brottet framstår som mindre allvarligt.125 Anledningen är att ett utfärdat 

strafföreläggande har en litispendensverkan, och därmed påverkar åklagarens möjlighet att 

väcka åtal, samt att ett godkänt föreläggande har samma verkan som en lagakraftvunnen 

dom.126  

 

3.4.2 Rättssäkerhetsvärnanade regler under åtalsstadiet 

Under åtalsstadiet finns regler som har en rättsäkerhetsvärnande funktion, dessa baseras på 

tanken att åtal endast bör väckas om det finns anledning att också döma den tilltalade för 

brott.  För att avhålla staten från en alltför frikostig lagföring kan därför regler införas som 

innebär att åklagarens möjligheter att väcka åtal villkoras. I vissa fall kan en lagföring trots 

fastslagen skuld framstå som oskälig eller rentav stötande. Utifrån en strikt absolut åtalsplikt 

skulle åtal väckas även i dessa fall. Regler som innebär en möjlighet för åklagaren att 

underlåta åtal kan då skydda medborgarna. 

 

Särskild åtalsprövning är ett sådant villkor.127 Ordningen innebär att det för vissa brott råder 

en presumtion mot åtal.128 Bestämmelser om vilken ordning som gäller för väckande av åtal 

anges i anslutning till respektive straffstadgande och innebär att presumtion mot åtal 

föreligger i olika hög utsträckning. För att åklagaren ska kunna väcka åtal krävs i vissa 

situationer att målsäganden angett brottet till åtal och att åtal är påkallat av särskilda skäl eller 

av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt.129 Det krävs således ytterligare ett element 

utöver tillräckliga skäl för åtalets väckande. 

 

Möjligheterna till åtalsunderlåtelse utifrån de rättssäkerhetsvärnande funktionerna omfattar 

situationer som är hänförliga till den misstänktes person eller omständigheter som gör att det 

framstår som oskäligt att döma ifrågavarande person till ansvar. Åtalsunderlåtelse i vårdfallen 

kan aktualiseras då den misstänkte är under psykiatrisk vård eller vård enligt lagen (1993:387) 

                                                 

124 Ekelöf m.fl. V (2010), s. 283 f. 
125 Prop. 1996/97:8, s. 14, se även Fitger m.fl., (2012), kommentar till 48 kap. 4 § RB. 
126 Fitger m.fl., (2012), kommentar till 48 kap. 3 § RB. 
127 20 kap. 3 § andra stycket RB 
128 Prop. 1994/95:23 s. 87. 
129 Prop. 1994/95:23 s. 87. 
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om stöd och service till vissa funktionshindrade.130 Bestämmelsen har till syfte att undvika att 

personer med psykiska besvär eller funktionshinder måste genomgå ett domstolsförfarande. 

Påföljdsvalen för personer med psykisk sjukdom är ytterst begränsade och vård är i de flesta 

situationer den enda möjliga påföljden, vilket innebär detta att den misstänkte sannolikt redan 

erhållit den påföljd som skulle följt om rättegången genomförts och personen dömts.131  

 

De extraordinära fallen innebär att åtalsunderlåtelse får ske då 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 av andra skäl krävs att 

åtal väcks.132 Till skillnad från övriga typfall, som i olika hög utsträckning innehåller 

processekonomiska element, utgår de extraordinära fallen från tanken att ett lagförande av den 

misstänkte skulle vara oskäligt.133 Bestämmelsen kan endast aktualiseras i situationer då 

domstolen vid en prövning skulle döma till påföljdseftergift enligt 29 kap. 6 § BrB och 

anledning att av andra skäl lagföra personen saknas. Det krävs att utredningsmaterialet ger 

starkt stöd för att den misstänkte i fortsättningen avhåller sig från brott och att en rättegång 

skulle åsamka den misstänkte gärningsmannen svårt lidande.134 Tillämpning ska ske ytterst 

restriktivt vilket framgår av det uttryckliga uppenbarhetskravet.135  

 

Att de s.k. grundrekvisitet är uppfyllt är en förutsättning för att åklagaren ska ha möjlighet att 

besluta om åtalsunderlåtelse i alla typfall förutom de extraordinära.136 Bestämmelsen är 

utformad som ett negativt rekvisit och innebär en begränsning av tillämpningsområdet för 

åtalsunderlåtelser då något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts, trots att det i 

övrigt föreligger skäl för åtalsunderlåtelse.137 Ett sådant väsentligt allmänt intresse är 

exempelvis att rättstillämpningen är enhetlig och att likartade fall bedöms lika. Intresset av 

                                                 

130 20 kap. 7 § första stycket 4 p. RB. 
131 Löfmarck m.fl. (1986), s. 149. 
132 20 kap. 7 § andra stycket RB. 
133 RåR 2008:2, s. 44, jfr även prop. 1984/85:3, s. 14 f, prop. 1994/95:23, s. 90 f, SOU 2005:117, s. 57 samt Fitger 

m.fl., (2012), kommentar till 20 kap. 7 § RB, Extraordinära fallen. 
134 RåR 2008:2, s. 45. Som exempel på en situation som omfattas angav Riksåklagaren då en person genom 

vårdslöshet har orsakat en nära anhörigs död. 
135 Enligt tidigare lydelse av 10 § åklagarförordningen (SFS 2004:1265) hade endast riksåklagaren, vice 

riksåklagaren, överåklagare, vice överåklagare, chefsåklagare och vice chefsåklagare behörighet att besluta om 

åtalsunderlåtelse i de extraordinära fallen. Numera har allmän åklagare beslutsbehörighet. Någon lättnad i 

tillämpningen var dock inte avsedd. 
136 20 kap. 7 § första stycket RB. 
137 Prop. 1984/85:3, s. 22 samt Fitger m.fl., (2012), kommentar till 20 kap. 7 § RB, Grundrekvisitet. 
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allmänhetens tilltro till rättsväsendets objektivitet kan således tala för att åtal ska väckas.138 

Angående ’väsentliga enskilda intressen’ uttalades att det främst är målsägandens intresse 

som avses. Möjligheterna att till följd av den brottsliga gärningen föra talan om skadestånd 

har ansetts kunna utgöra ett sådant väsentligt enskilt intresse, liksom intresset av att åklagaren 

för målsägandens talan.139  

 

3.4.3 Åtalsstadiet och plea bargain 

Åtalspliktens omfattning är central i förhållande till plea bargain då den sätter de principiella 

gränserna för i vilken omfattning uppgörelser mellan den tilltalade och åklagaren kan företas. 

Med processekonomiska argument har åtalspliktens rigida karaktär lättats upp. Undantagen 

omfattar fortfarande endast de mindre allvarliga brotten eller personliga förhållanden hos den 

misstänkte som utifrån rättssäkerhetshänsyn gör att en lagföring skulle framstå som anstötlig.  

 

Åtalsunderlåtelsernas tillämpning är i princip avhängig att den misstänkte erkänt brottet och 

det av olika orsaker saknas anledning att lagföra personen. Tillämpningsområdet har succesivt 

utvidgats och reglerna tillämpas numera i stor utsträckning.140 Förfarandet innebär att den 

tilltalade slipper straff för det brott som begåtts. Den misstänkte erhåller därmed en belöning i 

straffhänseende i utbyte mot ett erkännande och avstående av sin rätt till rättegång. Enligt i 

uppsatsen tillämpad definition av plea bargain omfattas åtalsunderlåtelser av begreppet direkt 

plea bargaining. Förfarandet innebär inte någon generell möjlighet till plea bargain då 

tillämpningen är begränsad till enstaka brott av mindre allvarlig art och åklagarens 

beslutanderätt är villkorad av de i 20 kap. 7 § RB angivna rekvisiten. Trots detta har 

åtalsunderlåtelsen en viktig funktion i diskussionen om plea bargain. Utöver det faktum att en 

åtalsunderlåtelse innebär att plea bargain faktiskt tillämpas i svensk rätt innebär förfarandet 

att proportionalitetsprincipen och rättssäkerhetsvärnanade funktioner ställs åt sidan för 

brottsbekämpande, processekonomiska hänsyn. 

 

Strafföreläggande kan, sin utformning till trots, inte klassificeras som plea bargain. 

Tillämpningen förutsätter visserligen att den misstänkte erkänner gärningen och avstår sin rätt 

till domstolsprövning men någon belöning i straffmätningsavseende förekommer inte. 

                                                 

138 Prop. 1984/85:3, s. 22. 
139 Fitger m.fl., (2012), kommentar till 20 kap. 7 § RB, Grundrekvisitet. 
140 BRÅ (2012:11), s. 14. 2011 bestod ca 17 % av samtliga lagföringar av åtalsunderlåtelser 
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Åklagaren är bunden av det straffvärde som gärningen har och saknar möjlighet att erbjuda ett 

lägre straff. Huruvida strafförelägganden i realiteten innebär en strafflindring låter jag vara 

osagt, någon forskning som tyder på att så är fallet har åtminstone inte presenterats.  

 

3.5 Rättegångsstadiet - bevisregler 

Under rättegångsstadiet flyttas fokus från åklagaren till domstolen. Processen i domstol 

upptas till största del av fastställande av skuldfrågan. Möjligheterna att uppnå 

effektiviserings- och processekonomiska besparingar inriktas därför på detta stadie av 

förhandlingarna. Avgörande är härmed bevisningen. Bevisreglerna sätter gränserna för i 

vilken omfattning erkännande och medverkan kan läggas till grund för en fällande dom, den 

grundläggande förutsättningen för samtliga former av plea bargain. Under följande avsnitt 

sker därför en genomgång av den svenska bevisregleringen avseende dels beviskraven och 

dels värderingen av den misstänktes erkännande.  

 

3.5.1 Bevisregler med brottsbekämpande funktion 

I Sverige råder principerna om fri bevisprövning och fri bevisvärdering vilket innebär en i det 

närmaste oinskränkt rätt att använda vilka bevismedel som helst till stöd för sin talan. Det 

innebär att även bevisning som införskaffats på otillåtet sätt kan användas som bevismedel i 

en process.141 Principen medför att domstolen har att, efter en noggrann bedömning av allt 

som framkommit, avgöra vad som är bevisat i målet.142 Det framgår också att det står 

domstolen fritt att värdera den bevisning som tillförts processmaterialet.143 Parterna kan 

härigenom åberopa vilken bevisning som helst, förutsatt att bevisningen inte är irrelevant för 

målets avgörande, onödigt kostsam då motsvarande bevis kan föras på annat sätt, eller om 

bevisningen på annat sätt är uppenbart obehövlig.144 Regleringen har klart 

lagföringsmaximerande funktioner då domstolens underlag i stort sett endast är begränsat till 

sådant som skulle fördröja lagföringen av den misstänkte.  

 

                                                 

141 Lindell m.fl. (2005), s. 362. 
142 35 kap. 1 § RB. 
143 Ekelöf m.fl. V (2010), s. 20. 
144 Se 35 kap. 7 § RB. 
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3.5.2 Bevisregler med rättssäkerhetsvärnande funktion 

Utgångspunkten inom straffprocessrätten är den s.k. oskyldighetspresumtionen, det vill säga 

att en person är oskyldig tills motsatsen bevisats. Principen är upptagen i art. 6.2 i EKMR och 

gäller genom hänvisning i 2 kap. 19 § Regeringsformen (1974:152) som grundlag i Sverige. 

Själva straffprocessen går ut på att framföra bevisning till stöd för sin talan. Bevisbördan i 

brottmål ligger på åklagaren och innebär att det är viktigare ur en straffteoretisk synvinkel att 

oskyldiga inte straffas än att skyldiga lagförs. Utifrån Packer’s modeller framstår det således 

som att bevisbördereglerna kan räknas till den rättssäkerhetsvärnande modellen, då det måste 

ställas utom rimligt tvivel att den tilltalade begått aktuell brottslighet. Ett omvänt beviskrav 

skulle visserligen medföra extrema effektivitetsvinster men är oförenligt med 

oskyldighetspresumtionen. Beviskravets utformning tillsammans med 

omedelbarhetsprincipen, vilken innebär att domstolen är förhindrad att beakta sådant som inte 

framkommit under huvudförhandlingen innebär att de brottsbekämpande funktionerna av den 

fria bevisföringen blir något begränsade. Reglerna är utformade för att tillförsäkra den 

tilltalade en möjlighet att yttra sig över i målet presenterad bevisning och på så vis kunna 

förhindra att den tilltalade döms på felaktiga grunder.145 

 

3.5.3 Bevisreglernas förhållande till plea bargain 

Genom sin elementära betydelse för straffprocessen är bevisningen av största intresse i 

förhållande till plea bargain. En grundläggande förutsättning för en tillämpning av plea 

bargain är att erkännandet av det egna brottet tillmäts ett betydande bevisvärde. 

Tillämpningen är inte avhängig att skuldfrågan anses helt utredd genom ett isolerat 

erkännande för att processekonomiska besparingar ska uppkomma. Även om ytterligare 

utredning till stöd för erkännandet eller utifrån erkännandet uppstår besparingar. Om 

åklagarens utredningsansvar i skuldfrågan helt bortfaller eller avsevärt beskärs uppstår 

givetvis större besparingar än om ytterligare bevisning krävs.146 Någon legal begränsning för 

svenska domstolar att låta ett erkännande medföra att skuldfrågan anses utredd föreligger inte. 

Som jämförelse kan nämnas att ett erkännande i England generellt sett kan läggas till grund 

för dom. Det åligger då domstolen att försäkra sig om att erkännandet är korrekt och att det 

                                                 

145 Ekelöf m.fl. V (2010), s. 21. 
146 Jfr Gazal-Ayal & Riza, European Association of Law and Economics 2009, s. 5. 
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sker av egen fri vilja. Om det finns oklarheter avseende riktigheten i ett erkännande kan 

stödbevisning behövas för att erkännandet ska kunna läggas till grund för en fällande dom.147  

 

I Sverige är bevisvärdet av erkännande emellertid svårbedömt. Till följd av principen om fri 

bevisvärdering kan något generellt bevisvärde inte fastställas. Domstolen har att med hänsyn 

till omständigheterna pröva vilken verkan en parts erkännande kan ha som bevis.148 

Erkännandet har principiellt samma karaktär av bevismedel som en vittnesutsaga. Då det 

beroende på brottets svårighet råder skilda krav avseende målets utredning blir verkan av ett 

erkännande beroende av brottets svårighet.149 För de mindre allvarliga brotten anses ett 

erkännande utgöra tillräcklig bevisning.150 För de grövre brotten krävs en fullständig 

utredning, vilket anses innebära att ett erkännande inte ensamt kan läggas till grund för en 

fällande dom. I utredningen som låg till grund för RB framfördes att: 

 

”[d]et är uppenbart, att i mål om grovt brott, där kravet på fullständig utredning gör sig starkt gällande, 

den tilltalades erkännande icke kan läggas till grund för domen, med mindre att det styrkes av andra 

omständigheter.”151 

 

Vilka andra omständigheter som avses och hur mycket tilläggsbevisning som krävs beror på 

erkännandets trovärdighet och i vilket sammanhang erkännandet har gjorts. Den misstänktes 

motiv och förekomsten av andra yttre omständigheter är faktorer som kan påverka 

erkännandets bevisvärde. En reglering innebärande att den tilltalades erkännande tillmäts ett 

visst fastslaget bevisvärde skulle innebära ett avsteg från principen om fri bevisvärdering. Då 

principen får anses vara en hörnsten i den svenska straffprocessen framstår ett sådant avsteg 

som otänkbart. Däremot kan en reglering eller riktlinjer avseende utredningsansvaret, 

innebära att ett verifierat erkännande anses uppfylla kraven på tillräckliga skäl för åtalets 

väckande. I vilken utsträckning ett erkännande måste verifieras av annan bevisning måste 

bestämmas i praxis, även om omständigheterna i varje enskilt fall måste ligga till grund för 

bedömningen. Oavsett om ett erkännande innebär att skuldfrågan i princip kan anses avgjord 

eller inte, väger erkännandet tungt i bevisvärderingshänseende. Förutsatt verklig skuld innebär 

ett erkännande att besparingsmöjligheter avseende behovet av övrig bevisning kan ske. I 

                                                 

147 Attorney General (2009), C1. 
148 35 kap. 3 § andra stycket RB. 
149 Diesen (2000), s.103. Se även NJA 2001 s. 687 angående förhållandet mellan brottets svårighet och betydelsen 

av ett erkännande. 
150 SOU 1938:43, s. 380 f.  
151 SOU 1938:43, s. 380. 
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vilket fall kan reglerna aldrig innebära att utredningsförfarandet blir mer kostsamt eller 

omfattande än nuvarande ordning. En växelverkan mellan bevisvärdet av den misstänktes 

erkännande och processekonomiska besparingar är tydlig. Bevisvärderingsreglerna innebär 

inte ett generellt hinder mot att plea bargain tillämpas, men för att maximera genomslaget av 

en sådan reglering krävs antingen förtydliganden angående beviskraven eller ett ökat 

bevisvärde av den misstänktes erkännande. 
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4 Straffrättslig reglering och straffteoretiska 

utgångspunkter 

Till skillnad från de processrättsliga reglerna utgår den straffrättsliga regleringen från teorier 

istället för ändamålsstyrda funktioner. Kopplingen till rättsfilosofin är starkare vilket medför 

att diskussionen måste hållas på en mer teoretisk nivå. Icke desto mindre blir den materiella 

straffrättsliga regleringen utgångspunkten för en diskussion om de svenska förutsättningarna. 

En redogörelse för de straffrättsliga teorier som fått störst genomslag i svensk straffrätt krävs 

således. Syftet är att ge en bas för diskussionen utifrån relevant gällande rätt och en förståelse 

av hur straffteorierna påverkar möjligheterna till ett införande av plea bargain i svensk rätt.  

 

4.1 Straffteori och straffets berättigande 

Straffteori är ett mycket omfattande och komplext område inom rättsvetenskapen. Teorier, 

modeller och berättigandegrunder för bestraffandet av individer och själva straffet har 

utformats och diskuterats i århundraden. Diskussionen är än idag i högsta grad levande. Olika 

teorier har varit förhärskande i olika tider och återspeglar således även olika skeden i den 

mänskliga historien.152 Straffteorierna delas vanligen in i två grupper, absoluta och relativa 

straffteorier. De absoluta straffteorierna utgår från att bestraffandet av en brottslig gärning 

alltid är moraliskt motiverad. Straffet är ändamålet och något sekundärt syfte med 

bestraffningen spelar inte in.153 Inom de relativa straffteorierna har straffet, i motsats till de 

absoluta, ett praktiskt syfte bortom den moraliska skyldigheten att straffa. Bestraffningen vilar 

inte på moraliska argument utan nyttan av bestraffningen är istället vägledande.154  

 

4.1.1 Absolut straffteori - Vedergällningsteorin 

Inom de absoluta straffteorierna är det vedergällningsteorin som helt dominerat den svenska 

straffrätten. Tanken om vedergällning som grund för rättvisa kan dateras tillbaka till Gamla 

Testamentet, även om den praktiska innebörden har förändrats genom tiderna.155 

Vedergällningsteorin utgår från att den som utfört en brottslig gärning åläggs ett straff som i 

                                                 

152 Borgeke (2008) s.18. 
153 Duff (2011), s. 19. 
154 SOU 2004:122, s. 142 
155 Se t.ex. Andra Moseboken (Exodus), 21:24, lex talionis, principen om ”öga för öga”. För en mycket intressant 

diskussion om rättvisa och vedergällningsprincipen som rättvisegrund se Immanuel Kant, Fundamental 

Principles of the Metaphysic of Morals (1785). 
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stränghet motsvarar det lidande som den begångna gärningen medfört.156 En förutsättning för 

vedergällningsteorins berättigande är att straffet står i proportion till den begångna 

gärningen.157 Enligt vedergällningsteorin är själva bestraffandet både nödvändigt och 

motiverat i ett rättvist samhälle då straffet i sig utgör en regelmässig och på moralargument 

vilande skyldighet att hämnas.158 Tyngdpunkten ligger härmed i det förflutna, och syftet är att 

återställa en balans, snarare än att förebygga fortsatt brottslighet eller klandervärt beteende.  

 

Proportionalitetsprincipen avseende förhållandet mellan gärning och straff har fått ett ökat 

inflytande vid utformandet av straffbestämmelser och även vid själva straffmätningen. För 

svenskt vidkommande är proportionalitetsprincipen inom straffrätten en allmän rättsprincip. 

Det innebär att proportionalitet ska iakttas vid tillämpningen av de straffrättsliga 

bestämmelserna, utan att det framgår specifikt i lag. Principen tar sig framförallt uttryck 

genom att straffvärdet för ett visst brott ska stå i proportion till gärningens allvarlighet.  

 

Den i Sverige rådande straffrättsliga teorin kan sägas vara av den nyklassiska skolan, en slags 

behandlande retributivism.159 Förutsägbarhet, proportionalitet och konsekvens är tongivande 

element vilket gör att den absoluta vedergällningsteorin får anses vara av grundläggande 

betydelse för svensk rätt.160 Proportionalitetsprincipens betydelse för straffprocessrätten är 

avgörande för en diskussion om möjligheterna till ett införande av plea bargain då 

tillämpningen förutsätter att ett avsteg från det proportionerliga straffvärdet till följd av 

medverkan sker. Det föreligger således en strukturell motsättning mellan plea bargain som 

koncept och vedergällningsteorin. Det kan påpekas att proportionalitetsprincipen i England 

ska anses vara det primära syftet med straffet vilket innebär att det engelska systemet också 

utgår från den absoluta vedergällningsteorin, vilket tydligt framgår i utformningen av de 

engelska riktlinjerna för erkännanderabatter och straffmätning.161 Ställningstagandet skapar 

vissa teoretiska problem vid applicerandet av s.k. guilty plea discounts. Praktiskt har dock den 

teoretiska diskrepansen inte orsakat några större tillämpningsproblem.162 

                                                 

156 SOU 2004:122, s. 142. 
157 Jfr proportionalitetsprincipen, ”just deserts” inom den engelska doktrinen. 
158 Siegel (1992) s. 148. 
159 Asp & von Hirsch, SvJT 1999, s. 153 samt s. 156 not 14 med vidare hänvsing till von Hirsch, Nyklassicism, 

proportionalitet och straffets grunder, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1982 s. 102 ff. 
160 SOU 2004:122, s. 144. 
161 Jfr SGC (2004) och SGC (2007). 
162 Muntlig föreläsning, Sentencing Guidelines and Guilty Plea Discounts, av Martin Wasik vid Keele University, 

England, 20 feb 2012. 
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4.1.2 Relativa straffteorier 

De relativa straffteorierna utgår i sin tur från att straffet uppfyller andra sociala funktioner än 

att endast bestraffa den skyldige. Brottsbekämpning är den dominerande funktionen och inom 

svensk straffrätt hänvisas generellt till två typer av brottsbekämpning, allmänprevention och 

individualprevention. Brottsbekämpningen kan beroende på funktion ske genom att skydda 

allmänheten, avskräcka individen eller allmänheten från brottsligt agerande eller behandla 

brottslingen för att förhindra framtida brottslighet.163 De relativa straffteorierna fick ett starkt 

genomslag i 1864 års strafflag men har succesivt fått stå tillbaka för vedergällningsteorin. 

Vissa avsteg från proportionalitetsprincipen har av lagstiftaren kunnat motiveras utifrån 

relativa straffteorier. 

 

Allmänprevention 

Allmänprevention syftar till att avskräcka allmänheten från att begå brottsliga gärningar 

genom ett generellt hot om straff. Teorin bygger på att den presumtive brottslingen är en 

rationell och beräknande person som väger risken för upptäckt och repressalier mot den 

presumtiva vinst som den brottsliga gärningen innebär. Utöver det direkta hotet om 

straffrättsliga sanktioner vid brottsligt agerande utgör även lagstiftningen i sig en indirekt 

prevention genom sin moralbildande funktion.164 Med allmänprevention som utgångspunkt 

berättigas bland annat avskräckande bestraffning, det vill säga utdömandet av strängare straff 

för att statuera exempel eller höjda straffstadganden för viss brottslighet. Användandet av 

avskräckande bestraffning kan svårligen motiveras utifrån rättssäkerhetsaspekter och 

forskning har inte lyckats visa att strängare straff har en avskräckande inverkan på 

befolkningen.165 Trots avsaknaden av empiriska data till stöd för allmänpreventionens effekt 

kvarstår det faktum att lagregler och straff med tilltänkt avskräckande effekt stadgas och 

utdöms i stor utsträckning i de flesta länder.166 För svenskt vidkommande handlar det främst 

om de s.k. artbrotten genom vilka avsteg från proportionalitetsprincipen får göras med hänsyn 

till allmänprevention.167 

 

 

                                                 

163 SOU 2004:122, s. 142. 
164 SOU 2004:122, s. 142. 
165 Enligt Pfhol (1994) kap. 3, kan en omvänd effekt avseende avskräckning identifieras. Forskning visade att 

antalet ”capital crimes” minskade efter att dödsstraffet avskaffades i ett flertal stater i Amerika. 
166 Robinson & Cahill (2005), s. 125 ff. 
167 Prop. 1987/88:120, s. 37. 
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Individualprevention 

Individualprevention syftar till att söka förändra individens beteende. Straffets ändamål är inte 

att vedergälla brottet utan att bekämpa brottsligheten genom att undanröja brottslighetens 

orsaker på individnivå. Individualpreventionen kan delas in i tre delar: inkapacitering, 

individuell avskräckning samt behandling.168 Inkapacitering innebär i korthet att fortsatt 

brottslighet omöjliggörs genom att individen hålls inlåst. Inkapacitering utgör även 

grundargumentet för dödsstraff, då detta är ett permanent sätt att omöjliggöra fortsatt 

brottsligt handlande. Individuell avskräckning innebär att brottslingen genom ådömandet av 

ett straff visas följderna av ett brottsligt agerande och därigenom förväntas avhålla sig från 

fortsatt brottsligt handlande. Behandlingen fokuserar istället på att förändra de bakomliggande 

orsakerna till det brottsliga beteendet. Genom rehabilitering och integrationsåtgärder 

elimineras de förhållanden som generellt sett leder till ett brottsligt beteende, såsom missbruk 

eller bristande familjeförhållanden.169  

 

4.2 Relevant straffrättslig reglering  

De straffrättsliga reglerna i den svenska straffprocessen har praktiskt sett störst inflytande vid 

straffvärderingen och straffmätningen. Straffvärdet kan sägas återspegla gärningens 

klandervärdhet eller svårhet.170 Asp och von Hirsch anför i SvJT 1999 s. 151, Straffvärde, att 

straffvärdet kan delas upp i två typer, abstrakt och konkret straffvärde. Det abstrakta 

straffvärdet återspeglas i den av lagstiftaren fastställda straffskala som gäller för viss 

brottslighet. Det kan sägas sätta de befogenhetsmässiga gränserna för domstolen vad gäller 

straffmätningen medan, det konkreta straffvärdet återspeglar det aktuella brottets 

klandervärdhet.171 Straffmätningen utgör den process varigenom domstolen kommer fram till 

vilket straff som i slutändan åläggs den skyldige. Reglerna kan sägas utgöra ramarna för 

domstolens beslutsunderlag och får därför främst betydelse i diskussionen om möjligheterna 

till ett införande av indirekt plea bargain. En möjlighet att vid straffmätningen beakta den 

misstänktes medverkan kan vara ett incitament för gärningsmän att erkänna brottslighet vilket 

leder till processekonomiska vinster. Avgörande för om förutsättningar för ett införande finns 

är i vilken mån avsteg från proportionalitetsprincipen kan ske.  

 

                                                 

168 Sarnecki (2003) s. 361 ff 
169 Sarnecki (2003), s. 367 ff. 
170 Asp & von Hirsch, SvJT 1999, s. 151 f. 
171 Asp & von Hirsch, SvJT 1999, s. 152. 
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4.2.1 Vedergällningsteoretisk straffrättslig reglering 

Straffvärdet av en gärning bestäms efter en bedömning av den skada, kränkning eller fara som 

en gärning inneburit. Till bedömningen ska sedan gärningsmannens subjektiva förutsättningar 

läggas genom beaktande av vilka motiv, avsikter och insikter som personen hade vid 

gärningstillfället.172 Straffvärdebedömningen utgår därmed från ett vedergällningsteoretiskt 

perspektiv. Om inte relativa straffteoretiska utgångspunkter uttalat ska tillmätas vikt i något 

avseende ska normalt proportionalitet mellan brott och straff föreligga.173 Proportionaliteten 

kopplas till straffets svårhet och får en direkt effekt på straffmätningen genom att 

bedömningen utgår från det av lagstiftaren fastslagna straffvärdet.  

 

Domstolen ska bedöma brottet eller den samlade brottslighetens straffvärde utifrån de av 

lagstiftaren upprättade straffskalorna. Det konkreta straffvärdet bedöms utifrån det abstrakta 

straffvärde som aktuell brottsrubricering tillåter, med beaktande av gällande praxis samt i 

förekommande fall de försvårande och förmildrande omständigheter som anges i 29 kap. BrB. 

I NJA 2003 s. 295 slog HD fast att s.k. ekvivalensbedömningar, det vill säga att brottet i 

allvarlighets-avseende kan jämställas med ett allvarligare brott, inte ska tillämpas. Endast vid 

flerfaldig brottslighet kan straffvärdet därmed överstiga det abstrakta straffvärdet för en 

gärning. Då tillämpas den s.k. asperationsprincipen, enligt vilken en gemensam straffmätning 

av de aktuella brottens straffvärde sker utifrån en förhöjd straffskala.174 

Proportionalitetsprincipen är således grundläggande för straffmätningen såtillvida att 

utgångspunkten vid all straffvärdering är relationen mellan straffets svårhet och ett 

proportionerligt straff.  

 

4.2.2 Avsteg från proportionalitetsprincipen - billighetsskälen 

Utöver de försvårande och förmildrande omständigheterna ska i förekommande fall även de 

s.k. billighetsskälen beaktas.175 Billighetsskälen infördes i BrB år 1988 för att skapa en mer 

enhetlig och förutsägbar rättstillämpning i praxis.176 Huruvida billighetsskälen faktiskt främjar 

en enhetlig rättstillämpning är emellertid osäkert, regleringen medför snarare att domstolen 

                                                 

172 29 kap. 1 § andra stycket RB. 
173 Se Asp & von Hirsch, SvJT 1999, s. 153, samt Träskman, SvJT 2003, s. 174 f. angående 

proportionalitetsprincipens ställning som vägledande vid straffmätningen. 
174 I 25 kap. 6 § BrB behandlas asperationsprincipen i förhållande till bötesstraffen och i 26 kap. 2 § BrB 

behandlas fängelsestraffen. 
175 29 kap. 5 § BrB. 
176 Prop.1987/88:120, s. 48 
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vid straffmätningen kan beakta andra omständigheter än brottets allvarlighet. De påverkar inte 

brottets straffvärde utan tar sikte på hos gärningsmannens personliga omständigheter eller 

dennes agerande efter brottet och fungerar endast i förmildrande riktning. Om särskilda skäl 

föreligger kan domstolen döma till straff som understiger det för brottet gällande 

minimistraffet.177 Beaktandet av billighetsskälen innebär att straffmätningen resulterar i ett 

straff som understiger brottets konkreta straffvärde. Om domstolen väljer att gå under 

minimistraffet sker alltså även ett avsteg från det abstrakta straffvärdet. I båda situationerna 

sker avsteg från proportionalitetsprincipen. 

 

Billighetsskälen är uppräknade i en uttömmande lista på åtta punkter. Av intresse för 

framställningen är främst p. 3 och 8 i paragrafen. Punkterna avser situationer då den 

misstänkte frivilligt angett sig (p. 3) och då det finns andra omständigheter som kan motivera 

ett lägre straff än straffvärdet anger (p. 8).178 Reglerna är restriktiva både i sin utformning och 

tillämpning. Strafflindring enligt p. 3 tillämpas i stort sett uteslutande i situationer då den 

tilltalade har angivit sig själv, utan att misstanke riktats från polis eller åklagare.179 

Visserligen har HD vid ett tillfälle valt att beakta den tilltalades medverkan i utredningen vid 

straffmätningen men målet får med beaktande av senare praxis närmast räknas som ett 

undantagsfall.180 Avgörande för tillämpningen har varit själva angivelsen, inte utredningens 

underlättande.181  

 

Kravet för att en angivelse ska anses vara en frivillig angivelse som medför straffreduktion är 

högt ställt. Som exempel kan nämnas att HD i NJA 1989 s. 870 ansett att en sådan frivillig 

angivelse som motiverar straffreduktion inte skett då den misstänkte på eget initiativ angett 

sig efter att hans medgärningsman gripits av polisen. HD konstaterade att det inte var fråga 

om en sådan frivillig angivelse som avses i 29 kap. 5 § första stycket p. 3 då det funnits 

anledning att misstänka upptäckt. De höga krav som ställs motiveras med att en strafflindring 

innebär ett avsteg från proportionalitetsprincipen. Samtidigt skulle ett förfarande som inte tar 

hänsyn till förmildrande omständigheter i anknytning till brottet eller gärningsmannen framstå 

                                                 

177 29 kap. 5 § andra stycket BrB. 
178 Berggren m.fl. (2012), kommentaren till 29 kap. 5 § Billighetshänsyn. 
179 Holmqvist, SvJT 1999, s. 193. 
180 ”I NJA 1991 s. 255 togs vid påföljdsbestämningen viss hänsyn till den omständigheten att gärningsmannen 

själv lämnat uppgifter om sina resor vid grov narkotikabrottslighet med smuggling.” (Cit. Holmqvist, SvJT 

1999, s. 194). 
181 Prop. 1987/88:120, s. 92. 
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som obilligt eller oriktigt.182 Det handlar således om en avvägning mellan två oförenliga 

intressen. För att undvika en orättvis tillämpning måste därför tillämpningen av 

straffreduktion ske med stor försiktighet.183 

 

I NJA 2008 s. 359 innebar en självangivelse och lämnandet av för brottens utredande 

nödvändiga uppgifter sådana omständigheter som ansågs medföra straffreduktion. HD 

anförde i målet att medverkan i utredandet av den egna brottsligheten under vissa 

förutsättningar kan vara en sådan omständighet som kan medföra strafflindring enligt 29 kap. 

5 § första stycket p. 8 BrB. Förutsättningarna för att medverkan ska kunna beaktas under p. 8 

behandlades dock inte närmare, uttalandet kan därför inte tillmätas något större 

prejudikatvärde. Uttalandet har dock en principiell betydelse då det indikerar en 

attitydförändring i HD:s praxis som inte tidigare förekommit.184 Även om en viss 

attitydskiftning kan skönjas är den grundläggande tanken fortfarande att en strafflindring sker 

till följd av den tilltalades ånger. Processekonomiska argument tillskrivs härmed inte någon 

vikt i den nuvarande tillämpningen.185  

 

Det kan noteras att möjligheterna att beakta den tilltalades medverkan vid brottets utredande i 

Sverige är betydligt mer begränsade än i våra nordiska grannländer. I den finska strafflagen 

(19.12.1889/39) anges som strafflindringsgrund att den tilltalade: ”[…] har strävat efter att 

främja utredningen av brottet […]”.186 Den finska lagstiftaren poängterade att möjligheten till 

strafflindring bygger på processekonomiska argument och inte som i svensk rätt på 

strafflindringens koppling till ånger.187 I Norge har domstolarna en möjlighet att ge en tilltalad 

strafflindring om denne har lämnat ett oförbehållet erkännande.188 Möjligheten infördes 2001 

som ett led i arbetet för att effektivera brottmålsprocessen. Införandet synes därmed vila på 

utrednings- och processekonomiska grunder. I Danmark finns liknande bestämmelser i 

straffeloven (1062 af 17 november 2011).189 Domstolen har där två möjligheter att ge 

                                                 

182 Holmqvist, SvJT 1999, s. 190. 
183 Berggren m.fl. (2012), kommentaren till 29 kap. 5 § Billighetshänsyn. 
184 Holmqvist, SvJT 1999, s. 190. Jfr dock departementschefens uttalande i prop. 1987/88:120, s. 92. Uttalandet är 

något motstridigt men öppnar en generell möjlighet att beakta medverkan. 
185 Se SOU 2012:34, band 1, s. 231 ff. 
186 6 kap. 6 § p. 3 strafflagen. 
187 SOU 2005:117, s. 73. 
188 59 § LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). 
189 Lov nr 218 af 31 marts 2004 om ændringaf straffeloven och retsplejeloven. Genom en lagändring 2004 

preciserades strafflindringsgrunderna i en uttömmande lista. 
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strafflindring för en misstänkts medverkan.190 Dels ska beaktas att den tilltalade medverkat i 

utredandet av den egna brottsligheten. Dels finns en möjlighet för misstänkta att agera som 

kronvittnen och därigenom erhålla straffreduktion. Under vilka närmare förutsättningar 

domstolen ska beakta medverkan framgår främst av praxis.191 Ordningen infördes till följd av 

en dom i Højesteret, där domstolen påpekade att det finns utredningsmässiga skäl att, 

oberoende av betänkligheter avseende rättssäkerhetsaspekter, skapa ett incitament för 

tilltalade att underlätta brottsutredningarna.192 Kronvittnessystemet ska inte närmare 

behandlas i uppsatsen men införandet av dylika möjligheter till straffreduktion har betydelse 

på ett principiellt plan. En betydande attitydskillnad avseende de för straffprocessen 

grundläggande funktionernas betydelse kan utläsas. Båda systemen innebär avsteg från 

proportionalitetsprincipen samt att de brottsbekämpande funktionerna i straffprocessen 

prioriteras framför de rättssäkerhetsvärnande. Avstegen från de rättssäkerhetsvärnande 

funktionerna skiljer sig dock väsentligen åt då angivandet i det ena fallet omfattar den 

misstänkte och i det andra fallet omfattar någon annan. Straffreduktion till följd av medverkan 

i utredandet av egen brottslighet framstår som betydligt mindre provokativt än 

kronvittnessystemet. 

 

4.3 Straffvärdets och straffmätningens förhållande till plea bargain 

Vid straffmätningen aktualiseras ett flertal situationer med koppling till indirekt plea bargain. 

Betydande möjligheter att beakta den misstänktes medverkan har under senare tid införts i 

våra nordiska grannländer. Framförallt de finska och norska reglerna tar sikte på förekomsten 

av ett erkännande och grundas i en presumtion om att erkännandet leder till 

kostnadsbesparingar i utredningshänseende. Kostnadsbesparingarnas storlek står i direkt 

proportion till i vilken utsträckning den tilltalade medverkar i utredningen. Vikt kan således 

läggas vid uppgifter från den misstänkte utöver erkännandet och domstolens applicerande av 

strafflindring kan ställas i proportion till omfattningen av den tilltalades medverkan. 

 

                                                 

190 82 § p. 9-10 straffeloven. 
191 SOU 2005:117, s. 73 f. En bifråga är att p. 9 vid en strikt tolkning inte medför möjlighet för domstolen att 

beakta den tilltalades medverkan i utredandet av den egna brottsligheten, om denne inte frivilligt angivit sig. 

Om bestämmelsen läses utifrån p. 10 framstår ordningen som inkonsekvent då uppgifter om annans brottslighet 

i motsvarande situation ska beaktas. För en närmare redogörelse se Straffelovrådets betænkning om 

straffastsættelse og strafferammer I, betænkning nr. 1424/2002; L99 Forslag til lov om ændring af straffeloven 

og retsplejeloven. 
192Domen finns publicerad i Ugeskrift for Retsvæsen 1998, s. 1317. 
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Av mer principiell betydelse är proportionalitetsförhållandet mellan gärningen och 

straffvärdet. Om lagstiftaren haft inställningen att avsteg från proportionalitetsprincipen inte 

får förekomma skulle några straffreduktioner inte kunna ske, och samtliga former av plea 

bargain vara uteslutna. Detta eftersom en straffreduktion till följd av den misstänktes 

erkännande eller medverkan innebär inte att gärningen som sådan blir mindre klandervärd. 

Belöningen i straffmätningshänseende sker istället i utbyte mot de processekonomiska vinster 

som uppnås och har härigenom andra teoretiska grunder. Den svenska lagstiftaren har genom 

möjligheten till åtalsunderlåtelse angett att processekonomiska hänsyn kan medföra att avsteg 

från proportionalitetsprincipen får ske, om än i begränsad omfattning. Utformningen av 

billighetsskälen medger emellertid inte i nuläget någon generell strafflindring till följd av den 

tilltalades medverkan i utredandet av den egna brottsligheten. Avgörande är fortfarande 

tanken om straffreduktionens koppling till den misstänktes ånger. 

 

På sistone synes nya vindar blåsa avseende inverkan av processekonomiska hänsynstaganden 

i svensk rätt. I SOU 2012:34 föreslår påföljdsutredningen att billighetsskälen ändras så att 

hänsyn vid straffmätningen kan tas till den tilltalades medverkan i utredandet av den egna 

brottsligheten. Erkännanden av egen skuld framförs som ett tydligt exempel på medverkan 

som underlättar utredningen, även om enbart ett erkännande endast i undantagssituationer 

skulle anses vara tillräcklig medverkan.193 Om förslaget genomförs skulle det, åtminstone 

principiellt, kunna innebära ett införande av en standardiserad straffreduktion vid 

erkännanden även i Sverige. Även om förslaget fortfarande hänvisar till förhållanden hos den 

tilltalade som argument för en strafflindring är det omöjligt att undvika tanken på att 

processekonomiska argument också spelar in. Dörren till ett införande av indirekt plea 

bargain verkar därigenom ställts på glänt, huruvida den öppnas eller inte återstår att se.  

 

  

                                                 

193 SOU 2012:34, band 1, s. 231 ff. 
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5 Avslutande diskussion och förslag till ändringar 

Under tidigare avsnitt har de olika delarna av den svenska straffprocessen behandlats för att 

sätta reglerna om plea bargain i perspektiv till den svenska straffprocessens uppbyggnad. 

Detta kapitel inleds med en diskussion om de principiella förutsättningarna för ett införande 

av plea bargain-regler i svensk rätt. Diskussionen utgår från de ovan framförda 

straffrättsteorierna och de funktioner som förknippas med straffprocessen. I de efterföljande 

delarna behandlas förutsättningarna för ett införande utifrån uppdelningen i direkt och indirekt 

plea bargain. Avslutningsvis sker en sammanfattande presentation av mina slutsatser samt 

förslag till de ändringar jag anser behövliga.  

 

5.1 Vedergällningsteoretiska beaktanden 

Vid diskussionen om möjligheterna till ett införande av plea bargain i svensk rätt måste den 

teoretiska utgångspunkten vara den vedergällningsteoretiska grundprincip som ansetts 

grundläggande. Tanken om att straffet ska stå i proportion till gärningens klandervärdhet tar 

sig uttryck i ett för varje brott fastslaget straffvärde. Utifrån en strikt tolkning av 

vedergällningsteorin ska vid straffvärdets bestämmande endast gärningens svårhet beaktas.194 

Plea bargain-regler är å sin sida tänkta att skapa ett incitament för den tilltalade att underlätta 

utredningen av den egna brottsligheten och därigenom uppnå kostnadsbesparingar både i 

utrednings- och processekonomiskt avseende. Detta sker genom att straffet som döms ut sätts 

till en nivå som understiger det för brottet proportionerliga straffvärdet. Det handlar således 

om en grundläggande motsättning, mellan två per definition oförenliga intressen.  

 

Frågan om vilket intresse som ska tillmätas störst vikt inom straffprocessen, 

processekonomiska hänsyn eller proportion mellan straff och brott, har inget enkelt svar. Ur 

ett moraliskt perspektiv framstår intresset av en proportionsbaserad strafftillämpning som 

viktigare. För att återställa balansen krävs ett straff som motsvarar handlingens 

klandervärdhet i stränghet. Samtidigt är den svenska straffrätten inte konsekvent i sin 

tillämpning av proportionsprincipen. Artbrotten innebär att avsteg görs från 

proportionsprincipen till förmån för allmänpreventiva hänsyn och individualpreventiva 

intressen får betydelse vid påföljdsvalen.195 Processekonomiska argument har historiskt sett 

                                                 

194 Träskman, SvJT 2003, s. 174 f. 
195 Se bland annat Borgeke, SvJT 1999, s. 218–240 och von Hirsch & Påle, SvJT 1999, s. 241–258, om artbrottens 

förhållande till proportionalitetsprincipen.  
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haft ett begränsat värde inom svensk lagstiftning, attityden har dock under senare decennier 

förändrats och processekonomiska argument måste numera kunna räknas till de viktigare 

argumenten vid utformandet av den svenska process- och strafflagstiftningen. Utrymme för 

ytterligare avsteg från proportionalitetsprincipen synes således finnas. 

 

5.2 Avvägningen mellan brottsbekämpning och rättssäkerhet 

En annan sida av diskussionen är avvägningen mellan de för straffprocessen vägledande 

funktionerna rättssäkerhet och brottsbekämpning. Som påtalats tidigare föreligger även här ett 

principiellt motpolsförhållande.196 Den gängse uppfattningen inom doktrinen är att plea 

bargain-institutet innebär avkall gällande rättssäkerheten som inte är förenliga med svensk 

rätt. Att institutet har tydliga positiva brottsbekämpande funktioner genom frigörande av 

utredningsresurser och en snabbare handläggning är alla ense om. Det har emellertid framförts 

att plea bargain även har klart positiva effekter även i rättssäkerhetshänseende. Genom att 

den misstänkte bistår utredningen kan utredningsresurserna fokuseras på att stödja ett 

erkännande. Härigenom kan andra misstänkta avskrivas i ett tidigt skede i 

utredningsprocessen, vilket leder till att obehövliga integritetsintrång undviks. Vidare 

förkortas handläggningstiden, en åtråvärd effekt för både tilltalade, offer och vittnen. En 

tilltalads beslut att erkänna ett brott, till följd av utlovad strafflindring, är beroende dels av 

sannolikheten för en fällande dom och dels av den belöning som erhålls i utbyte mot 

erkännandet. Plea bargain blir då en kontrollmekanism genom att en oskyldig tilltalads 

benägenhet att erkänna är lägre än en skyldigs. Härigenom maximeras lagföringen av 

skyldiga, samtidigt som risken för att oskyldiga tilltalade förblir densamma som om alla mål 

skulle prövas genom rättegång. Oviljan att erkänna ett brott talar därför för att ytterligare 

utredning i målet krävs.197 Om den misstänkte verkligen är oskyldig kan under den fortsatta 

utredningen bevisning som talar i dennes fördel framkomma och personen avföras som 

misstänkt. Om sådan bevisning inte framkommer är situationen oförändrad och åtal ska ändå 

inte väckas. Om den misstänkte är skyldig innebär den fokuserade utredningen att 

komprometterande bevisning kan framkomma. Situationen blir i vilket fall densamma som 

enligt nuvarande regler.  

 

                                                 

196 Se avsnitt 3.2. Det ska dock poängteras att vissa straffprocessuella regler tillgodoser både rättssäkerhets- och 

brottsbekämpande aspekter. Som exempel kan nämnas regler som främjar en korrekt bevisupptagning, vilket 

leder till både ett minskat antal felaktiga frikännanden och felaktigt fällande domar.  
197 Gazal-Ayal & Riza, European Association of Law and Economics 2009, s. 13 f. 
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Liksom Ulf Lundqvist menar jag att de negativa effekterna av plea bargain 

överdimensionerats.198 En anledning är den definition, inskränkt till de direkta formerna av 

plea bargain, som lagstiftaren utgått ifrån. Definitionsvalet har medfört att diskussionen i 

svensk rätt aldrig tagit verklig ställning till de indirekta formerna. En annan anledning är 

uppfattningen att det krävs ett helt annat rättssystem för att kunna tillämpa plea bargain-

institutet. Ett införande skulle då kräva en mängd förändringar av straffprocessen och dess 

underliggande rättsprinciper.  

 

Jag menar emellertid att ett införande av plea bargain inte måste innebära några radikala 

ändringar. Det måste inte innebära att beviskraven slopas. Det måste inte innebära att 

åklagaren frångår sin objektivitetsplikt eller riktar misstanke om grövre brottslighet än vad 

som annars skulle skett. Det måste inte innebära att den absoluta åtalsplikten frångås till 

förmån för en relativ åtalsplikt. Alla dessa avsteg skulle visserligen öka de 

processekonomiska vinsterna och leda till en effektivare lagföring av misstänkta men de är 

inte nödvändiga förutsättningar för en sådan reglering.  

 

Diskussionen bör istället utgå från de svenska förutsättningarna för att därefter se vilka former 

och koncept som kan användas för att uppnå önskat resultat. Att lyfta ut en form av plea 

bargain-tillämpning från amerikansk eller engelsk rätt och applicera på svenska 

förutsättningar är dömt att misslyckas. Jag anser att man istället bör utgå från den effekt som 

efterfrågas för att bedöma i vilken form och i vilken mån ett förfarande kan utformas efter de 

svenska förutsättningarna. För lagstiftaren handlar det om att beakta i vilken mån 

rättssäkerhetsvärnanade och brottsbekämpande argument ska vara vägledande. 

 

En utökad tillämpning av billighetsskälen påverkar inte den absoluta åtalsplikten. Åtalsplikten 

påverkas inte av förändrade regler av bevisvärdet eller en förskjutning av praxis innebärande 

att bevisvärdet av det egna erkännandet ökas. Objektivitetsplikten under utredningen av 

stödbevisning för ett erkännande innebär inte någon skillnad i sak från situationen då 

vittnesuppgifter om påstådd gärningsman erhålls. FU-ledaren bör fortfarande vara objektiv i 

sitt arbete även om utredningen fokuseras kring ett erkännande istället för en hypotes.  

 

 

                                                 

198 Jfr Lundqvist, SvJT 2009, s. 353 ff. 
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5.3 Förutsättningarna för direkt plea bargain 

Utifrån definitionen av direkt plea bargain blir möjligheterna för tillämpning beroende av 

åklagarens befogenheter. I vilken mån processekonomiska besparingar kan uppnås beror på 

hur långt åklagarens skyldigheter beskärs och i vilken mån dennes befogenheter utökas. Då 

förundersökningsplikten står i ett direkt sambandsförhållande med åtalsplikten får en ändring 

av åtalsplikten stora konsekvenser i utredningshänseende. Om maximala processekonomiska 

vinster efterfrågas bör åklagarnas åtalsplikt göras relativ och den misstänktes erkännande 

tillmätas full bevisverkan, vilket medför att stödbevisning inte krävs för en fällande dom. En 

sådan ordning, där erkännandet tillmäts ett bestämt bevisvärde, framstår som otänkbar i 

förhållande till principen om fri bevisvärdering. På samma vis skulle en för åklagaren relativ 

åtalsplikt kunna innebära att endast de mål där åklagaren är helt säker på en fällande dom 

skulle komma att utredas och åtalas. Även detta får anses rimma illa med den svenska 

straffprocessens grundideologi. Vad som istället efterfrågas är snarare en reglering som i så 

liten utsträckning som möjligt avviker från nuvarande ordning. Diskussionen om vilka 

processekonomiska vinster som kan uppnås måste därför utgå från situationen sådan den är 

för närvarande. 

 

I och med den absoluta åtalsplikten saknas förutsättningar för åklagaren att underlåta åtal till 

följd av charge bargain för de situationer som inte omfattas av möjligheterna till 

åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. RB. Visserligen kan ökade möjligheter till åtalsunderlåtelse 

delvis medföra att åklagaren kan underlåta åtal även för vissa allvarligare brott i en samlad 

brottslighet, men då åtalsunderlåtelse medför total straffrihet framstår lösningen som mindre 

lyckad. Även om plea bargain i sig innebär ett avsteg från proportionalitetsprincipen bör, vid 

tillämpningen av strafflindring för medverkan, proportionalitet mellan strafflindringens 

omfattning och erbjuden belöning upprätthållas. En total straffrihet skulle troligen innebära ett 

minskat förtroende för rättstillämpningen bland allmänheten. Motståndare till plea bargain-

institutet lyfter ofta fram risken för ett minskat förtroende för domstolsprocessen som ett 

argument mot ett införande.199 Ett krav på att domstolen i sina avgöranden måste ange om en 

strafflindring skett samt på vilken grund skulle kunna leda till en enhetlig rättstillämpning. På 

så sätt skulle misstankar om ogrundade eller oskäliga strafflindringar undvikas. Ett sådant 

                                                 

199 Se ex. SOU 2005:117, s. 60 f. 
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krav på transparens kanske inte medför att förtroendet för rättstillämpningen ökar, men det 

åskådliggör åtminstone domstolarnas tillämpning. Genom transparens i förfarandet har 

allmänheten samma förutsättningar att uppmärksamma oegentligheter som nu. Någon större 

skillnad borde därmed inte bli aktuell. 

 

Som nämnts ovan menar jag att strafförelägganden saknar det för plea bargain grundläggande 

attributet belöning. För att kunna tillämpa denna form av lagföring som ett incitament för 

tilltalade att erkänna brott måste det, utöver att kunna omfatta allvarligare brott, förenas med 

en möjlighet att erbjuda strafflindring. I övrigt liknar den praktiska utformningen av 

strafförelägganden grundformen av direkt plea bargain. Det förenklade förfarandet innebär att 

avsevärda kostnadsbesparingar kan ske, framförallt i processekonomiskt avseende. Även om 

ett ytterligare vidgat tillämpningsområde skulle kunna medföra en snabbare handläggning av 

ett flertal brott samt bespara den misstänkte en eventuellt betungande rättegång, innebär det 

inte att misstänkta som annars skulle neka brott förmås att erkänna brottsligheten. För en 

sådan effekt krävs troligen starkare incitament. 

 

Oavsett om parterna är överens om att ingå en uppgörelse innebärande att den misstänkte 

erkänner brott, särskilda omständigheter i samband med brottet eller på annat sätt medverkar i 

utredandet av den egna brottsligheten, kan någon effekt inte garanteras om inte åklagaren kan 

utfästa viss strafflindring med för domstolen bindande verkan. I England innebär förekomsten 

av Goodyear Indications att domstolen blir bunden av ett uttalande om straffreduktion som 

meddelats den tilltalade. Förfarandet innebär inte någon straffreduktion i sig, den eventuella 

straffrabatten erhålls till följd av charge bargain eller indirekt plea bargain. Indikationen är 

endast ett klargörande av vad den tilltalade har att vänta vid ett erkännande. Om den tilltalade 

väljer att inte erkänna återkallas indikationen och rätten är fri att döma till en strängare 

påföljd.200 Tillämpningen av Goodyear Indications har kritiserats då indikationen vid ett 

flertal tillfällen uppfattats som en påtryckning på den tilltalade att erkänna. Icke desto mindre 

innebär beskedet från domstolen om vilken strafflindring som den tilltalade har att vänta vid 

ett erkännande en ökad förutsägbarhet för den tilltalade. 

 

I den svenska straffprocessen saknar åklagaren befogenheter att utfästa någon straffrabatt och 

domstolen möjlighet att uttala sig om förväntad strafflindring. Det finns visserligen inga 

                                                 

200 Attorney General (2009), section D (‘Sentence indications’), punkt 25 in fine. 
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hinder mot att åklagaren under rättegången lämnar en straffrekommendation till domstolen. 

Domstolen har emellertid ingen skyldighet att beakta en sådan rekommendation, tvärtom är 

domstolen bunden att utdöma ett straff som motsvarar det för brottet konkreta straffvärdet. Ett 

uttalande om förväntat straff, likt en Goodyear Indication, skulle vidare innebära ett klart 

avsteg från domstolens objektivitetsprincip. Även om ett generellt avsteg från 

proportionalitetsprincipen är möjligt, kan domstolen inte utan lagändring basera sin 

straffmätning på annat än brottets svårhet och sådana omständigheter som framgår av 29 kap. 

BrB. Incitamentet för den tilltalade att bistå åklagaren med ett erkännande och uppgifter som 

underlättar utredandet av den egna brottsligheten framstår vara i princip obefintliga, om det 

enda som erhålls i utbyte är en straffrekommendation från åklagaren. I SOU 2005:117 

konstaterades att skäl för att frångå den absoluta åtalsplikten inte förelåg och inte heller 

utrymme för åklagaren att med för domstolen bindande verkan ingå avtal med den tilltalade. 

Sammantaget framstår möjligheterna att införa någon form av direkt plea bargain, utan att 

göra avsevärda avsteg från den nuvarande regleringen och de principer som ligger till grund 

för denna, som små. 

 

5.4 Förutsättningarna för indirekt plea bargain 

För att uppnå process- och utredningsekonomiska besparingar krävs vid indirekt plea bargain 

primärt att den misstänkte på ett så tidigt stadie som möjligt väljer att medverka i utredningen. 

Då medverkan är en förutsättning för att några besparingar över huvud ska kunna ske måste 

incitamenten att erkänna brott framstå som fördelaktiga i förhållande till risken att bli dömd 

vid en rättegång. Det kan förvisso finnas en mängd anledningar för en misstänkt eller tilltalad 

att erkänna, men avgörande blir i de flesta fall den belöning som erhålls. Av detta följer att om 

de brottsbekämpande och processekonomiska argumenten tillåts vara vägledande blir 

tidpunkten för, och omfattningen av den misstänktes medverkan avgörande för storleken på 

belöningen.  

 

I England har man av denna anledning valt att bestämma straffreduktionen vid erkännande 

utifrån vilken tidpunkt erkännandet erhålls. Den i England tillämpade ordningen med guilty 

plea reductions utgår från en presumtion om att de processekonomiska vinsterna är som störst 

om erkännandet lämnas vid första rimliga tillfälle. Värdet av erkännandet avtar sedan i takt 

med att utredningen och processen fortskrider. Domstolen beaktar inte i vilken omfattning den 

misstänkte medverkat i utredningen utöver erkännandet. Att erkännandet tillmäts sådan vikt 
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hör samman med att ett erkännande innebär att den tilltalade avsäger sin rätt att få skuldfrågan 

prövad i domstol. I Norge och Finland medges straffreduktion för den misstänktes medverkan 

i utredningen av det egna brottet.201 Fokus ligger således på själva medverkan i utredningen. 

Att erkännandet är en nödvändig förutsättning för sådan medverkan som avses framgår av att 

det är det egna brottet som utreds. 

 

En svensk ordning motsvarande den i våra nordiska grannländer har förespråkats i 

SOU 2012:34 avseende billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB.202 Några rättsliga hinder mot en 

reglering medförande att den tilltalades medverkan beaktas i större omfattning föreligger inte. 

Visserligen innebär strafflindring per definition ett avsteg från proportionalitetsprincipen men 

en möjlighet att beakta den misstänktes medverkan skulle, enligt min mening, inte innebära 

ett sådant stort avsteg att regleringen bör undvikas. Det handlar trots allt om en utökning av en 

redan nu existerande reglering, inte ett införande av ett helt nytt strafflindringskoncept.203 

Visserligen kan det faktum att moraliska argument, snarare än processekonomiska, ligger till 

grund för strafflindringen medföra vissa problem i tillämpningen.204 I vilken mån detta kan 

komma att påverka domstolens användande av en strafflindringsgrund till följd av medverkan 

är svårt att förutse. Den nuvarande kopplingen mellan medverkandets omfattning och den 

misstänktes ånger framstår också som något krystad. Bedömningen av i vilken mån 

medverkan skett till följd av ånger framstår som väl godtycklig, särskilt om alternativet skulle 

vara att tillämpa en objektiv bedömning av nyttan av medverkan. Klart torde vara att en 

reglering som uttalat är baserad på ekonomiska överväganden, liksom de i England, Norge 

och Finland, skulle underlätta tillämpningen och leda till betydligt större effektivitetsvinster. 

Genom att bedömningen av tillämplig strafflindring ställs i proportion till de utrednings- och 

processekonomiska besparingar som sker, istället för i vilken mån minskad klandervärdhet 

kan anses föreligga, skapas ett starkare incitament för den misstänkte eller tilltalade att 

medverka vid ett tidigt stadium.  

 

I materiellt hänseende skulle införandet av en utökad strafflindringsgrund inte kräva några 

andra ändringar än i 29 kap. 5 § BrB. Visserligen skulle ett ökat bevisvärde av erkännanden 

                                                 

201 Hur den danska regleringen ska tillämpas framstår som något mer osäker varför jag lämnar den utanför. Före 

lagändringen 2004 framgick av praxis att medverkan i utredningen av egen brottslighet medförde 

strafflindring.  
202 Se avsnitt 5.1. 
203 Billighetsskälen i 29 kap 5 § BrB. 
204 SOU 2012:34, band 1, s. 231 ff. 
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innebära ökade utredningsekonomiska vinster då utredningens omfattning begränsas, men det 

är inte en förutsättning för tillämpningen. Då grunden för strafflindringen är själva medverkan 

blir inte bevisvärdet av erkännandet avgörande. I vilken mån den misstänkte kan sägas 

medverkat i utredningen blir istället beroende av en samlad bedömning av samtliga lämnade 

uppgifter med betydelse för brottets utredning. Medverkan bör kunna beaktas även då FU 

redan avslutats och åtal väckts. Av naturliga skäl är besparingar under FU-stadiet inte möjliga 

i dessa fall men besparingar i utredningshänseende bör ändå kunna ske. Om 

brottsbekämpande argument ligger till grund för regleringen är en ordning som medger 

strafflindring även sedan åtal väckts, om än i begränsad omfattning,205 fortfarande motiverad. 

Även utifrån processekonomiska argument är ett beaktande av erkännande sedan åtal väckts 

motiverat. Om den tilltalade har medverkat i en sådan omfattning att strafflindring är aktuell 

måste skuldfrågan i det närmaste anses vara utredd. Resurserna vid rättegången kan då läggas 

på att reda ut de för straffvärdets bestämmande relevanta omständigheterna, vilket innebär 

förkortade handläggningstider, rättegångskostnader och rättssäkerhetsvinster. 

 

Jag anser att den svenska lagstiftaren är inne på rätt spår genom förslaget om en 

strafflindringsgrund till följd av medverkan. Tyvärr har de inte vågat ta steget fullt ut. Jag 

förespråkar inte ett införande motsvarande det i England. Det engelska systemet bygger enligt 

min mening i alltför hög utsträckning på erkännandets karaktär av fullständig bevisning och 

skulle inte vara förenlig med svenska rättsprinciper. Dock framstår Påföljdsutredningens 

ovilja att motivera en strafflindringsgrund med processekonomiska argument snarare ske av 

rädsla för debatt, än för att markera vikten av den misstänktes ånger. Att utvidga 

tillämpningsområdet för billighetsskälen är ett logiskt steg i den straffprocessuella 

utvecklingen, ett steg som redan tagits i våra nordiska grannländer. Att utvidgandet sker på 

processekonomiska grunder framstår fortfarande vara alltför kontroversiellt för att falla den 

svenska lagstiftaren i smaken. Vad jag förespråkar är en modernare inställning till indirekt 

plea bargain i allmänhet och erkännanderabatter i synnerhet. En inställning där resursmässiga 

omfördelningar tillmäts den vikt som krävs för en ändamålsenlig straffrättstillämpning. En 

inställning där lagstiftaren släpper sina förlegade tankar om den svenska modellens 

fullständighet och riktar blicken utåt.  

 

 

                                                 

205 Likt det engelska systemet med Guilty plea reductions. 
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5.5 Slutsatser 

Utifrån den diskussion som presenterats ovan har jag kommit fram till två generella slutsatser. 

För det första saknas enligt min mening reella förutsättningar att införa ett system 

innefattande direkt plea bargain. Ett sådant system, oavsett vilken praktiskt utformning som 

väljs, innebär oundvikligen avsteg från svenska straffprocessuella grundprinciper. Den 

absoluta åtalsplikten, objektivitetsprincipen, lagstiftarens roll vid bestämmandet av 

straffvärden samt befogenhetsuppdelningen mellan åklagarväsendet och domstolen får anses 

alltför centrala för den svenska straffprocessen för att några större avsteg ska kunna göras. En 

viss förskjutning avseende åklagarnas beslutsbefogenheter har redan skett, men att därifrån ta 

steget fullt ut och ge åklagaren befogenhet att bestämma tillämplig straffskala eller påföljd 

framstår inte som förenligt med gällande svenska rättsprinciper. De effektivitetsvinster som 

skulle kunna uppnås framstår inte heller stå i proportion till de förändringar som skulle krävas 

för en ändamålsenlig tillämpning. De argument som presenterats mot plea bargain som 

koncept framstår avseende direkt plea bargain ha bärighet, denna form av institutet är för 

systemfrämmande för att kunna tillämpas inom svensk rätt.  

 

Den andra slutsatsen är att det finns förutsättningar för att införa indirekt plea bargain i 

svensk rätt utan några större materiella ändringar. Genom att införa en möjlighet för 

domstolen att ge strafflindring till följd av den tilltalades medverkan i utredningen skapas ett 

incitament att erkänna och hjälpa utredningen framåt. För att kraven på förutsägbarhet och 

likabehandling ska kunna tillgodoses måste regleringen utgå från objektiva grunder. En 

presumtion om att medverkan leder till någon form av strafflindring är en förutsättning för att 

en sådan reglering ska få någon faktisk effekt. Att domstolen sedan kan välja att inte ge den 

tilltalade strafflindring i de fall då medverkan inte haft någon effekt i utredningshänseende 

följer av de objektiva bedömningsgrunderna. Strafflindringens storlek bör som utgångspunkt 

vara av sådan dignitet att den innebär ett verkligt incitament för den tilltalade att medverka i 

utredningen istället för att ta sina chanser vid en rättegång. Strafflindringens omfattning är 

emellertid en i viss mån problematisk balansgång, då en alltför omfattande strafflindring kan 

medföra att allmänheten förlorar förtroendet för rättsskipningen. För att motverka en sådan 

utveckling kan regler liknande de i England tillämpas innebärande att domstolen måste 

redogöra för i vilken utsträckning strafflindring meddelats.206  

                                                 

206 SGC (2007), s. 4. 
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5.6 Förslag till ändringar 

De lagändringar som jag förespråkar är främst ett utvidgande av de i 29 kap. 5 § BrB 

uppräknade billighetsskälen. Strafflindring bör ske till följd av medverkan och bedömningen 

av lämplig strafflindring utgå från i vilken mån medverkan underlättat brottets utredning. 

Avgörande ska vara att medverkan lett till besparingar i process- eller utredningsekonomiskt 

avseende, inte att den misstänkte ångrat sig. Kravet på frivillig angivelse bör därmed slopas. 

Vid bedömningen av var gränsen går för sådan medverkan som ska beaktas bör vägledning 

kunna hämtas från praxis, även om jag anser att en mer frikostig tillämpning bör eftersträvas. 

Några av lagstiftaren fastslagna nivåer för strafflindringens omfattning krävs enligt min 

mening inte, frågan om straffreduktionens omfattning bör istället lämnas till 

rättstillämpningen. En bestämmelse innebärande att förekomsten av straffreduktion och 

reduktionens omfattning ska redogöras för i domen bör införas i 30 kap. 5 § RB. En sådan 

ordning skulle medföra en ökad transparens för allmänheten samt en möjlighet till 

kvalitetssäkring av domstolens tillämpning av strafflindringsgrunderna. Avslutningsvis anser 

jag att en ändring av utredningskravet vid grövre brottmål bör ske. Ett verifierat erkännande 

bör i de flesta fall kunna läggas till grund för en fällande dom. Jag förespråkar inte en ändring 

av bevisvärderingsreglernas utformning, utrymme för att lägga ett verifierat erkännande till 

grund för en fällande dom finns utifrån lagreglernas lydelse. Dock krävs ett uttalande av 

lagstiftaren eller HD avseende vilken bevisning som behövs till stöd för ett erkännande i fall 

av grövre brottslighet. Ett sådant klargörande skulle innebära att FU-ledarna kan avsluta 

förundersökningen så snart tillräcklig bevisning för åtal och fällande dom har erhållits. 

Utredningsåtgärderna skulle då, så snart ett erkännande erhålls, kunna avgränsas till att endast 

omfatta stödbevisningen och avsevärda utredningsresurser kunna sparas och omfördelas. 

 

Förslagen som presenteras ovan är i viss mån kontroversiella då de innebär att 

processekonomiska hänsyn som hittills endast fått ett svagt genomslag i svensk rätt blir 

vägledande. Frågan är om vi nått en punkt då det som krävs är kontroversiella åtgärder, eller 

om resursproblematiken måste bli så påtaglig att den uppenbart påverkar rättssäkerheten innan 

det är dags att, på allvar, beakta nya rättsliga verktyg?  

 

Jag anser att så är fallet. Huruvida lagstiftaren delar min åsikt kvarstår att se. 
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