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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under senare år har diskussionen om den eventuella användningen av plea bargain och 

kronvittnen i det svenska rättsystemet aktualiserats genom olika utredningar. Med plea 

bargain och kronvittnen menas förenklat system där åklagaren kan förhandla med den 

misstänkte som genom att erkänna brottet eller informera om andras brott kan få en 

mildare behandling. I utredningarna har diskuterats alltifrån införande av systemen på 

straffrättsområdet genom fängelsestraffskommitténs utredning från 1986, till mera 

avgränsade områden för att öka allmänhetens förtroende för det svenska näringslivet 

genom att få bukt med stora och komplicerade ekobrott och inom konkurrensrätten då 

eftergiftssystemet för kartelldeltagare skulle införas under början av 2000-talet.  

 Gemensamt för dessa utredningar har varit att man öppnat för en diskussion 

kring möjligheten att byta information från misstänka mot ett mildare straff, oavsett om 

detta bestått i strafflindring, åtalsbegränsningar eller eftergift och nedsättning av 

konkurrensskadeavgifter. Beroende på område har argumentationen tagit olika 

riktningar. Där plea bargain och kronvittnen inom straffrätten fått kalla handen av 

lagstiftaren har det delvis närbesläktade konkurrensrättsliga systemet med eftergift och 

nedsättning av konkurrensskadeavgift bemötts annorlunda. Grunden i eftergiftssystemet 

går ut på att låta kartelldeltagare slippa betala eller få nedsättning på den 

konkurrensskadeavgift som annars skulle dömts ut för överträdelsen, under 

förutsättning att företaget tillhandahåller konkurrensverket viss information.  

 I förarbetena betonas att eftergiftssystemet ligger utanför strafflagstiftningen 

och att samma skäl som man funnit mot ett införande på straffrättens område därför inte 

kan sägas gälla där. Redan här förtjänas att påpeka att det inte införts ett renodlat system 

med vare sig kronvittnen eller plea bargain inom svensk rätt. Begreppen fungerar endast 

som ett diskussionsunderlag för gällande rätt och de överväganden som gjorts vid 

lagstiftningsarbetet.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur diskussionen om ett införande av plea bargain och 

kronvittnen i det svenska rättsystemet, eller varianter på dessa, förts i förarbetena i 

anslutning till straffrätten, vid ekonomisk brottslighet och konkurrensrättens 
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eftergiftssystem och vad som ligger bakom dessa skilda resonemang. Följande 

frågeställningar ämnar uppsatsen belysa: 

• Vilka hänsyn ligger bakom de olika resonemangen? 

• Vad är anledningen till att lagstiftaren valt att se annorlunda på plea bargain 

och kronvittnesliknande lösningar på konkurrensrättens område gällande 

karteller? 

• Kan liknande hänsyn göras gällande på ekobrottsområdet? 

1.3 Avgränsning 
Mot bakgrund av uppsatsens syfte behandlas straffrätten, ekonomisk brottslighet och 

konkurrensrätten och de omgivande strukturerna endast översiktligt för att ge läsaren ett 

underlag för kommande diskussion. Gällande ekobrotten har jag ansett det nödvändigt 

att beskriva ekobrottsmyndighetens handläggning för att undersöka om plea bargain i 

den kontexten kan tänkas fylla en funktion och om förändringar är motiverat. Jag har 

däremot valt att inte behandla näringsförbud i anslutning till avsnittet om det 

konkurrensrättsliga eftergiftssystemet. Även om en sådan jämförelse i sig hade kunnat 

vara intressant med tanke på de liknande moment som återfinns där, faller detta utanför 

vad uppsatsen är tänkt att behandla.   

1.4 Metod och material 
För uppsatsen använder jag mig av en rättsdogmatisk metod1 där utgångspunkten ligger 

i de bakomliggande resonemangen som återfinns i lagstiftningens förarbeten. Andra 

författares åsikter lyfts emellertid också fram i olika delar för att ytterligare relevanta 

synpunkter och argument ska kunna diskuteras. Detta gäller även den praxis som 

behandlas och som är tänkt att sprida ljus över reglernas tillämpning och domstolarnas 

synsätt. I den rättsdogmatiska metoden utgör värderingar en nödvändig beståndsdel i 

tolkningen av gällande rätt,2 vilket således också gäller för denna uppsats. I uppsatsens 

analyserande delar görs därför en självständig utvärdering av materialet och 

underliggande motiv. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd efter en sammanhangsdisposition där detaljerna presenteras 

efter en översiktlig genomgång av kontexten. Uppsatsen tar sin början i ett bredare 

																																																								
1 Se Jareborg SvJT 2004 s 4. 
2 Se Peczenik SvJT 2005 s 250. 
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perspektiv för att sedan få avsmalna i mer specifika områden. Dispositionen ser på ett 

översiktligt sätt ut enligt följande, kapitel 1 och 2 utgör uppsatsens inledande delar där 

inledning och syfte mm. presenteras i kapitel 1 och de straffrättsliga principerna och 

teorierna presenteras i kapitel 2. Det andra kapitlet syftar till att skapa en bakgrund och 

precisering av vad jag i uppsatsen menar med rättvisa. I kapitel 3 behandlas kronvittnen 

och plea bargain i straffrätten med utgångspunkt i billighetsskälen, det vill säga de skäl 

som utgör grund för strafflindring i brottsbalken (BrB) 29:5. Kapitel 4 redogör för den 

ekonomiska brottsligheten och de överväganden som gjorts gällande plea bargain och 

kronvittnen där. I kapitel 5 görs en genomgång av konkurrensrättens eftergiftsystem och 

de motiv som angetts vid lagstiftningsarbetet. De avslutande kommentarerna har sin 

plats i kapitel 6. 

1.6 Centrala begrepp 
Kronvittnessystemet är starkt förknippat med plea bargain eftersom det i båda fallen rör 

sig om gärningsmän som genom att avslöja andra har möjlighet att få vissa fördelar. 

Som utgångspunkt gäller dock att plea bargain innebär att tillhandahålla information om 

det egna brottet3 och för kronvittnen information om andras brottslighet.4	

Med ett plea bargain-system menas att åklagaren ges möjlighet att förhandla 

med en misstänkt som genom att erkänna brottet erhåller vissa förmåner. 5 

Förhandlingen utmynnar sedan i en överenskommelse mellan åklagaren och den 

brottsmisstänkte. Denna kan röra ett erkännande av ett mindre allvarligt brott, eller då 

det finns misstanke om flera brott, ett erkännande av ett eller flera av brotten. Den 

misstänkte kan då erhålla straffnedsättning eller en specifik dom i utbyte, s.k. sentence 

bargaining eller få andra misstänkta brott avskrivna, s.k. charge bargaining.6 Ibland 

beaktas även att den misstänkte anger andra brottslingar.7 I USA är dessa typer av 

överenskommelser mycket vanliga som instrument för att effektivisera 

brottmålsprocessen. 8  Utan ett sådant system förväntas arbetsbördan såväl som 

tidsåtgången i rätten bli ohanterlig och sätta en enorm press på rättsystemet. När 

omständigheterna är klara och obestridda leder plea bargain ofta till snabba lösningar 

																																																								
3 Se dock SOU 2005:117 s 49. Formuleringen kan dock tolkas som att system med plea bargain kan 
innebära användning av kronvittnen.  
4 Borgström JT nr 5 1989/90 s 677. 
5 Avishalom m fl Journal of Empirical Legal Studies 7.1 2010 s 97. 
6 Berglin SvJT 1986 s 240-241. 
7 SOU 2005:117 s 49. 
8 Avishalom m fl Journal of Empirical Legal Studies 7.1 2010 s 97. 



	 6	

till en lägre kostnad. Systemet har emellertid också nackdelar så som att effektiviteten 

riskerar att få en alltför framskjuten position då juridisk rättvisa riskerar att överskuggas 

av ekonomiska intressen och att individens eget ansvar i dessa förhandlingar är 

svårdefinierad.9 

Då förhandling om åtalet görs (charge bargaining), spelar det teoretisk sett 

heller ingen roll om bevisningen är stark gällande det brott som åklagaren slutligen 

väljer att åtala för i USA. Det bör också noteras att den amerikanska domstolen vanligen 

godtar den påföljd som föreslås av åklagaren. Detta i kombination med de breda 

straffskalor som tillämpas gör att åklagaren har ett stort spelrum när det kommer till 

överenskommelser med den brottsmisstänkte. Att straffskalorna är utformade på det 

sättet får särskilt stor betydelse vid förhandling om påföljden (sentence bargaining).10   

I Sverige råder däremot i princip absolut åtalsplikt. Med detta menas att 

åklagaren är tvungen att väcka åtal för brott som hör under allmänt åtal om inget annat 

är föreskrivet. Detta gäller under förutsättning att åklagaren på objektiva grunder kan 

förvänta sig en fällande dom.11 Det har hävdats att systemet skulle kunna rymmas inom 

de redan existerande undantagen för förundersöknings- och åtalsplikten. Detta har dock 

tillbakavisats i bland annat SOU 2005:117.12 

Med begreppet kronvittnen avses personer som i utbyte mot att slippa åtal eller 

bli åtalad för ett mindre allvarligt brott tillhandahåller information om andras 

brottlighet.13 Begreppet kan också användas som en mer generell term då gärningsmän 

under förespeglingen att de ska få en mildare behandling avslöjar medbrottslingar.14 

Vem som enligt ett kronvittnessystem skulle ha rätt att utdela dessa förmåner framstår 

också som osäkert, men skulle kunna vara såväl polisen som åklagaren och domstolen.15 

Kronvittnen används inte inom det svenska rättsystemet och löften om åtalsfrihet kan 

därmed inte ges av myndigheterna för sådan information.16 

																																																								
9 Barbara m fl Criminology 14.1 1976 s 59-60. 
10 Berglin SvJT 1986 s 240-241. 
11 Prop 1994/95:23 s 43. 
12 SOU 2005:117 s 49. 
13 Ds 2005:038 s 109. 
14 Borgström JT nr 5 1989/90 s 673. 
15 SOU 1986:14 s 452-453. 
16 Ds 2005:038 s 110. 
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2 Rättvisa, straffteorier och principer 
2.1 Rättvisa 
Under medeltiden var vedergällning (också benämnd talionsprincipen), den ledande 

principen vid bestraffning. Det ansågs vara Gud som krävde att brottslingen straffades 

genom att själv få utstå det som han orsakat andra. På det sättet rangordnades också 

brotten så att svåra förbrytelser straffades hårdare än andra.17 Millimeterrättvisa med 

andra ord, eller? Sedan medeltiden har utvecklingen skett långt utanför ramarna för 

dessa typer av principer, eftersom vi numera anser att straffrätten innefattar så många 

fler funktioner än så. Individualprevention, legalitetsprincipen, humanitet och 

proportionalitet, för att nämna några, har haft ett stort inflytande över hur vi idag väljer 

att straffa. 

 Traditionellt sett bygger straffrätten på två typer av delvis motstående 

intressen, nämligen brottsbekämpning och rättssäkerhet.18 Det är det som får sägas vara 

själva kärnan, eller meningen, med straffprocessen idag. Då brottsbekämpningens mål 

är att lagföra ett så stort antal brottslingar som möjligt och där effektivitetsaspekter får 

genomslag, är det å andra sidan angeläget att inte riskera att döma någon oskyldig och 

på det sättet riskera rättssäkerheten.19 Avvägningen mellan dessa intressen får göras 

efter omständigheterna i varje enskilt område, kontext och fall för att hitta en acceptabel 

nivå, något som kanske rent av är rättvist. 

 Begreppet rättvisa kan diskuteras ur många olika perspektiv och saknar en 

generellt accepterad definition.20 Exempelvis kan begreppet ta sikte på olika teorier om 

fördelningen av resurser, eller i termer av ersättning för ett visst handlande som utgör 

kompensation för något, s.k. distributiv eller kompensatorisk rättvisa. Det är emellertid 

inte den typen av fördelande rättvisebedömningar och teorier kring dessa,21 som här 

åsyftas, utan snarare en juridisk-filosofisk beskrivning ur ett straffrättsligt perspektiv, 

tänkt att ge en bakgrund till uppsatsens titel; förhandling om rättvisa. Begreppet är dock 

inte helt enkelt att definiera i en sådan kontext. Nedan kommer olika aspekter av 

begreppet att redogöras för.  

																																																								
17 Aspelin SvJT 1999 s 109-110. 
18 Rättssäkerheten kan också formuleras utifrån ett individperspektiv, tänkt att tillgodose individens behov 
av skydd mot staten, se Forsgren SvJT 2014 s 218. 
19 Bylund 1993 s 39. 
20 Peczenik 1995 s 428. 
21 Se exempelvis Rawls 1999 och Nozick 2013. 
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Varför rättvisebedömningar över huvud taget görs, beror på att olika individers anspråk 

ofta konkurrerar med varandra. Olika principer kan då användas för att fastställa vem 

som har rätt till vad. Ett sådant förslag är att beakta att lika ska behandlas lika, att de 

sämre ställda ska skyddas och att välförvärvade rättigheter ska skyddas. Åsikterna går 

dock isär när det gäller användningen av samtliga eller endast en av principerna vid 

rättvisebedömningen. Dessa principer är dock varken fullkomliga eller fullständiga och 

även andra intressen och principer behöver tas med i bedömningen, som i slutändan blir 

en avvägning.22  

 Inom vissa områden och kanske speciellt inom juridiken, görs ofta en indelning 

mellan vad som är formellt och materiellt rätt. Att något stämmer överens med gällande 

normer gör att det blir formellt rätt.23 Ett exempel på formell rättvisa är likhetsprincipen 

som går ut på att lika fall ska behandlas lika. Den ger således ingen vägledning om vilka 

fall som ska anses vara lika, bara att om de som tillhör samma klass ska de behandlas på 

samma vis.24 Hart har påpekat att den formella rättvisan, som han ser det, är en del i 

rättvisan som koncept men som endast utgör ett rättvist administrerande av lagen, inte 

rättvisa genom lagen.25  

 Om normen också på något sätt kan motiveras på ett rationellt sätt är det 

materiellt rätt. Rättvisa är något som syftar till att människor behandlas rätt. Således blir 

rättvisa en underkategori till vad som är rätt. Vid bedömningar av vad som är formellt 

rätt handlar det således endast om att följa de normer som finns, medan den materiella 

rättvisan kan avgöras utifrån många olika synpunkter, varav den viktigaste utgörs av 

moralen. Beskrivet på ett förenklat sätt är moralens syfte att förbättra livet för alla 

människor.26 Ett annat sätt att uttrycka grundidén bakom materiell rättvisa görs av Barry 

som anser att det handlar om ömsesidig nytta.27 Mot bakgrund av mängden potentiellt 

motstridiga intressen förefaller dock sällan materiell rättvisa vara något som intuitivt 

känns rätt, utan snarare något som måste analyseras och konstrueras fram.28 

 När det gäller juridiskt material i form av lagar, författningar, domar mm., 

återfinns en mängd olika intelligenser och viljor. Även slumpen gör sitt till. Dessa olika 

																																																								
22 Dessa är principer hämtade från bland annat Rawls och Nosicks läror men anses vara s.k. övergripande 
rättviseprinciper varför de används i framställningen, se Peczenik 1995 s 427-428. 
23 Jareborg & Zila 2014 s 65; Jareborg 1992 s 67. 
24 Wennström 2002 s 71-72. 
25 Hart Harvard Law Review nr 4 02/1958 s 624. 
26 Jareborg & Zila 2014 s 65; Jareborg 2013 s 82. 
27 Barry 1989 s 8; Jareborg 1992 s 74. 
28 Peczenik 1995 s 428. 
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viljor sorteras och rangordnas dock då de ges status som relevanta rättskällor.29 Därför 

kan de i sig själva ge ett visst uttryck för vad som anses rätt, eller rättvist, ur 

lagstiftarens synpunkt.  

 Vad jag i den fortsatta framställningen menar med rättvisa, och i synnerhet 

med förhandling om rättvisa, är då någon har möjlighet att få mildare behandling efter 

att ha brutit mot en rättsregel, i utbyte mot information till den aktuella myndigheten. 

Utgångspunkten är alltså att det finns en regel som förbjuder vissa handlingar. Vid ett 

brott mot denna regel har påföljder ställts upp. Dessa talar om vad som händer om 

någon bryter mot regeln, i teorin alltså underbyggda av principer för bestraffning (i 

högre mån de som hör under straffrätten än annars). Det har alltså satts en lämplig 

påföljd, en konsekvens för den otillåtna gärningen, som får antas korrelera med hur 

allvarlig den bedöms vara. Med andra ord vad som anses rättvist. Om det då ges 

möjlighet att undkomma eller förändra påföljden genom att tillhandahålla information 

uppstår ett visst förhandlingsutrymme, en möjlighet att förhandla om rättvisan. 

2.2 Brott och straff 
Förenklat kan förhållandet mellan brott och straff beskrivas som att personen som bryter 

mot samhällets regler och därmed begår ett brott kan straffas för detta. Ett straff är 

avsiktligt menat att orsaka lidande eller obehag.30 Straffet, som utfärdas av staten, 

inträder som en konsekvens då någon överträtt en befallning eller regel som uppfattas 

som bindande för honom eller henne. Det är på ett ”opersonligt” sätt motiverat av 

rättviseskäl till skillnad från den oreglerade hämnden. I BrB 1:1 menas med brott ”en 

gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken 

straff som sägs nedan är föreskrivet”. Trots att det i vissa fall är möjligt för enskilda 

personer att påverka ådömandet av straff i enskilda fall är det därmed staten som har 

straffanspråket.31  

 Straff är enligt BrB 1:3 böter och fängelse. Tillsammans med vissa typer av 

tvångsbetalningar och frihetsförluster är dessa de enda påföljderna som räkas som straff 

i juridisk mening. Det finns dock annan rättsverkan av brott än straffen. Lagstiftaren har 

använt sig av en systematik där en indelning görs mellan två kategorier. Den första, 

”påföljd för brott” utgörs av både straff och andra påföljder, exempelvis villkorlig dom, 

skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Till den andra kategorin benämnd 
																																																								
29 Jareborg 1992 s 67. 
30 Hirsch 2001 s 36; Borgeke 2012 s 33; Ulväng 2005 s 121. 
31 Jareborg & Zila 2014 s 13-14. Detta gäller vid enskilt åtal. 
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”annan rättsverkan av brott” hör skadestånd och särskild rättsverkan, exempelvis 

företagsbot, förverkande och återkallelse av körkort mm.32 

 ”Straffet”, här sett som ett mer allmänspråkligt och inkluderande begrepp än 

den strikt juridiska definitionen ovan, är i första hand att se som ett verktyg för att 

hantera brottslingar. Fenomenet innefattar dock långt mer komplexa funktioner än så i 

det moderna samhället och ger ofta upphov till starka känslor i den allmänna debatten. 

För vilka brott och hur man väljer att straffa kan sägas ge uttryck för en allmän moral 

och något slags behov av att få orättvisor synliggjorda och om möjligt kompenserade. 

Men det är också ett uttryck för de maktförhållanden som råder, vilka beteenden och 

värden som anses eftersträvansvärda och vad som inte kan tolereras. Straffet är därmed 

till stor del även en social institution, djupt rotad i samhällsfunktioner såväl som hos 

gemene man, som ser straffandet av brottslingar som en självklarhet. 33 Nedan kommer 

några av de viktigaste straffteorierna och principerna att redogöras för i syfte att förklara 

varför och hur vi straffar. Vad anses rättvist? 

2.3 Straffsystemet i tre nivåer 
Straffsystemet kan delas in i tre olika nivåer, kriminalisering, domsnivå och 

verkställighetsnivå. Eftersom straffteorierna och principerna syftar till att besvara olika 

typer av frågeställningar fungerar indelningen som ett verktyg för att sortera in dessa 

under respektive nivå, för vilken de kan anses få genomslag.34 Det övergripande syftet 

med kriminaliseringen har till stor del att göra med allmänpreventiva hänsyn. Detta har 

att göra med en tro på att systemet ska undertrycka skadliga beteenden och göra 

samhället någorlunda anständigt.35 I de enskilda fallen bör allmänprevention däremot 

inte få direkt genomslag utan bygga på hur allvarlig gärningen bedöms vara. Inte heller 

individualpreventiva hänsyn bör ha någon inverkan på straffskalorna för olika 

brottstyper.36  

 På domsnivån handlar frågeställningen istället om hur vi bör distribuera 

bestraffningen. Denna del kan sägas bygga på en slags vedergällningsprincip, där 

straffet rättfärdigas genom en hänvisning till vad den enskilde genom sitt beteende gjort 

sig förtjänt av.37 Den grundläggande principen på domsnivån är proportionalitet mellan 

																																																								
32 Jareborg & Zila 2014 s 14; Jareborg 2013 s 81; Träskman SvJT 2003 s 173. 
33 Se Sarnecki 2015 s 15-16. 
34 Asp m fl 2013 s 30-31; Borgeke 2012 s 31. 
35 Asp m fl 2013 s 31. 
36 Borgeke 2012 s 31. 
37 Asp m fl 2013 s 31. 
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gärningen och det straffrättsliga ingripandet. Att domstolen skulle statuera exempel av 

allmänpreventiv karaktär anses heller inte rimligt. Även individualpreventiva 

tankegångar, speciellt rörande behandlingstanken, har i mångt och mycket fått träda 

tillbaka på domsnivån.38 

 När det gäller verkställighetsnivån så får framförallt individualprevention en 

framträdande roll.  Insatser för att den dömde gärningsmannen fortsättningsvis ska 

kunna leva ett laglydigt liv bör således vidtas. Även upprätthållandet av ett humant 

straffrättsligt system betonas här.39 

2.4 Straffteorier 

2.4.1 Absoluta och relativa teorier 

Teorier om varför och hur vi straffar, de s.k. straffteorierna, har en stark koppling till 

hur det straffrättsliga systemet är utformat. Varje teori svarar för vissa straffteoretiska 

uppfattningar om hur systemet lämpligen byggs upp och tillämpas. Den nyss beskriva 

nivåinledningen syftar till att beskriva i vilken del straffteorierna och principerna får 

genomslag. Indelningen mellan absoluta och relativa teorier syftar istället till att 

förklara vad som legitimerar straffet. Den sistnämnda kategorin ser straffet som ett 

verktyg för att uppnå vissa ändamål. Ett sådant ändamål kan vara att verka 

allmänpreventivt och förmå omgivningen att avhålla sig från att begå brott genom 

exempelvis avskräckning eller moralbildning, eller rikta in sig på enskilda 

lagöverträdare och på ett individualpreventivt plan försöka förmå denne att avhålla sig 

från otillåtna gärningar genom avskräckning, behandling osv.40 De absoluta teorierna 

motiverar däremot straffet oberoende av dessa syften och påkallas istället av ett 

fristående normsystem. Exempel på dessa är vedergällning och till viss del även 

försoningstanken.41 De absoluta teorierna har idag inte samma direkta inflytande över 

straffrättens utformning som istället legitimeras utifrån människors förutsättningar till 

ett gott samhällsliv och hindra att individer tar rätten i egna händer. 42  Varken 

allmänprevention eller individualprevention bör dock få någon avgörande betydelse i 

																																																								
38 Borgeke 2012 s 31. Frågan om skyddstillsyn avgörs emellertid utifrån behandlingsideologiska 
bedömningar, se exempelvis Wersäll SvJT 1999 s 288. 
39 Borgeke 2012 s 31. 
40 Victor SvJT 1999 s 135-136. 
41 Agge 1959 s 46-47. 
42 Victor SvJT 1999 s 135-136. 
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enskilda fall, inte minst eftersom effekterna är omöjliga att mäta på ett tillförlitligt 

sätt.43  

2.4.2 Allmänprevention 

Som vi redan varit inne på är det övergripande syftet med kriminalisering att verka 

allmänpreventivt. Allmänpreventionen blir därmed svaret på frågan varför vi väljer att 

straffa.44 Allmänprevention, eller generalprevention som det också kallas, är tänkt att 

avskräcka allmänheten från att begå brott. Genom att låta brottslingarnas bestraffning 

vara exempel på vad som väntar en presumtiv gärningsman är tanken att även andra 

samhällsmedborgare ska förstå att hålla sig undan brottslighet.45 Allmänpreventionen 

kan delas upp i två former,46 den direkta och den indirekta. Den förstnämnda riktar in 

sig på att förebygga brott, allt som oftast genom allmänna hot om straff. Den 

sistnämnda tar i stället sikte på effekter av strafflagstiftningen när det gäller norm- och 

moralbildning. Normer och moral anses kunna påverkas av de lagregleringar som görs. 

Om ett visst beteende kriminaliseras kan detta således påverka allmänhetens inställning 

till beteendet och i förlängningen minska den typen av brottslighet. Detta har varit ett 

vanligt argument inom den svenska och nordiska straffrätten, där bland annat 

trafikbrottslagens låga promillegräns förväntas ge en stark indikation på att bilkörning 

och alkohol inte hör ihop.47  

Lagen förväntas emellertid också i sin tur påverkas av våra föreställningar om 

normer och moral. När normerna ändras brukar lagen efter hand göra detsamma, vilket 

kan innebära att tidigare straffbelagda handlingar till slut avkriminaliseras.48  

För att direkt allmänprevention ska fungera i praktiken krävs det också att den 

eventuella gärningsmannen agerar någorlunda rationellt och gör en bedömning av 

riskerna. Svårigheterna man funnit när man försökt studera exempelvis dödsstraffets 

allmänpreventiva verkan kan därmed antas bero till viss del på att gärningsmännen är 

starkt påverkad av känslor, droger eller alkohol och därför har svårt att hantera sina 

impulser.49 

																																																								
43 Prop 1987/88:120, s 32–33. 
44 Asp m fl 2013 s 32. 
45 Jareborg & Zila 2014 s 74. 
46 Sarnecki 2015 s 17–18. Jfr Jareborg & Zila 2014 s 74 som delar in denna i tre delar.  
47 Sarnecki 2015 s 17–18. 
48 A a s 17. 
49 A a s 18-19. 
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När det gäller moralbildning kan denna ske genom att lagstiftaren väljer att skapa nya 

normer för vad som ska anses som förkastliga beteenden eller genom att förstärka de 

attityder som redan finns.50 Under senare tid har den positiva allmänpreventionen 

prioriterats. Denna syftar till att bygga upp eller förstärka den enskildes möjligheter att 

leva på ett acceptabelt sätt, utifrån lagstiftarens synpunkt.51 Människors strävan efter att 

ingå i en gemenskap med liknande värderingar kan därmed användas för att 

internalisera de värderingar som kommer till uttryck i strafflagstiftningen.52    

2.4.3 Individualprevention 

Som vi sett ovan är det alltså de allmänpreventiva hänsynen som åsyftas när vi säger att 

straffsystemet ska ha en preventiv verkan. Men det finns också en annan typ av 

prevention som på ett individuellt plan är tänkt att avhålla personer som begått brott 

från att begå nya. Detta är de individualpreventiva straffteoriernas främsta syfte. Dessa 

får inte genomslag vid kriminaliseringen, utan kan tillmätas betydelse vid 

genomförandet av det utdömda straffet, det vill säga på verkställighetsnivån. 

Individualprevention ingår därmed i svaret på frågan hur verkställandet av straff ska ske 

i enskilda fall.53  

Tanken bakom denna teori är att det straffrättsliga ingripandet ska avskräcka 

gärningsmannen från ny kriminalitet, s.k. individuell avskräckning, eller att 

gärningsmannen ska förhindras att genomföra fler brottsliga handlingar genom 

oskadliggörande eller inkapacitering. 54  Med inkapacitering menas idag vanligen 

individens placering på institution, exempelvis fängelse eller ungdomshem. 

Förekomsten av dödsstraff och lemlästning i andra länder och i äldre rätt har även 

ansetts ha en inkapaciterande funktion.55 Numera talas också sällan om oskadliggörande 

eftersom det så starkt förknippas med dödsstraff och andra grövre former av straff.56 Det 

tredje individualpreventiva syftet med straff är behandling, vars syfte är att minska 

risken för återfall.57 

Att personen hunnit genomföra en mängd brott innan straffet kommer, eller att 

obehaget inte uppfattats som så pass allvarligt att den avhållande effekten inträder 

																																																								
50 Jareborg & Zila 2014 s 75. 
51 SOU 2008:85 bilaga 6 s 536. 
52 Jareborg & Zila 2014 s 75. 
53 Asp m fl 2013 s 32. 
54 SOU 2008:85 bilaga 6 s 538; Borgeke 2012 s 27-28. 
55 Sarnecki 2015 s 26. 
56 Jareborg & Zila 2014 s 84. 
57 A a s 86. 
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diskuteras ofta som några av de problem som den individualpreventiva teorin ger 

upphov till.58 Det saknas också belägg för att den individuella avskräckningen faktiskt 

skulle fungera så som avsett, desto fler straff som en person utsätts för desto större tycks 

sannolikheten vara för att personen ska återfalla i brott. Vid inkapacitering har försök 

även visat på svårigheterna med att bedöma vilka personer som kommer att återfalla i 

brott och vilka som löper mindre risk för detta. I uppemot hälften av fallen har denna 

bedömning nämligen varit felaktig.59  

 Den individuella avskräckningen anses fungera bäst då straffet blir en direkt 

reaktion på den brottsliga handlingen och alltså tidsmässigt ligger nära händelse-

förloppet. För gärningsmannen kopplas då de fördelar som man uppnått genom brottet 

ihop med de nackdelar som straffet ger.60  

 När det gäller inriktningen mot behandling, som fick sitt största genomslag 

under 1900-talet, ansågs straffet till stor del kunna ersättas med vård. Istället för att 

straffa gärningsmannen var tanken att angripa själva orsaken till individens brottslighet. 

Företrädarna för teorin utvecklade således ett differentierat påföljdssystem där åter-

kommande brottslingar kunde ges längre fängelsestraff medan tillfällighetsbrottslingar 

kunde få mildare påföljder, som exempelvis villkorlig dom. Personer som hamnade 

mellan dessa kategorier ansågs istället bäst lämpade för vård och behandling, 

övervakning och liknande åtgärder. Dessa typer av behandlingar utförs emellertid under 

tvång, vilket anses vara ett av de större problemen med att använda behandling som 

påföljd för brott. Dessutom leder tvångsvård sällan till goda resultat.61 

 Idag har behandlingsideologin ett mer begränsat utrymme men är fortfarande 

aktuell i vissa hänseenden, exempelvis vid kontraktsvård.62 De humana inslagen som 

ideologin medfört har också fortsatt betydelse inom påföljdssystemet. Själva 

behandlingen ska heller inte underskattas då den kan ge goda resultat för individen när 

den integreras i allt från medicinska åtgärder till sociala stödåtgärder, så länge som den 

inte ingår i straffet eller är likalydande med detta.63 

																																																								
58 Sarnecki 2015 s 23. 
59 SOU 2008:85 bilaga 6 s 538; Sarnecki 2015 s 23. 
60 Sarnecki 2015 s 25. 
61 SOU 2008:85 bilaga 6 s 538-539; Borgeke 2012 s 28. 
62 Wersäll SvJT 1999 s 288-289. 
63 Jareborg & Zila 2014 s 87. 
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2.5 Straffrättsliga principer 

2.5.1 Proportionalitet och ekvivalens 

Proportionalitetsprincipen bygger på att den straffrättsliga reaktionen på ett brott ska 

vara rättvis. Detta innebär att gärningsmannen ska ådömas ett straff som är 

proportionerligt i förhållande till brottets svårighetsgrad. Principen får genomslag både 

på kriminaliseringsnivån, så att den givna normen kan motiveras på ett rationellt sätt 

och på domsnivån, där straffet ska stämma överens med den norm som lagstiftaren 

givit. Både när straffskalorna sätts och då domstolen beslutar om den straffrättsliga 

reaktionen bör alltså proportionalitetsprincipen iakttas.64  

 Bedömningen av brottets allvarlighet eller förkastlighet utmynnar i brottets 

straffvärde (mer om detta i avsnitt 3.2.1), för vilket proportionalitet och ekvivalens 

utgör de centrala principerna. Med ekvivalens menas att lika stränga straff ska ges för 

lika allvarliga brott. Av proportionalitetsprincipen följer att allvarligare brott förtjänar 

strängare påföljder medan lindrigare brott kan ge mildare behandling. 65 

Proportionaliteten är därmed nära sammankopplad med principen om ekvivalens, som 

gör att lika allvarliga brott straffas lika hårt. 66  Att straffskalorna bygger på hur 

klandervärt brottet är gör också att moraliska hänsyn och legitimitet tillgodoses. 

Fängelsestraffkommittén menade att det närmast handlande om att falla tillbaka på 

rättviseresonemang när straffskalorna för olika brott skulle sättas.67 Klandervärdheten i 

en viss brottstyp reflekteras därmed i den straffskala som lagstiftaren satt.68  

 Proportionalitet indelas också vanligen mellan absolut och relativ 

proportionalitet. Med relativ proportionalitet menas att ett straffet för ett brott relateras 

till andra straff, så att det blir möjligt att jämföra dessa; förtjänar brottet samma, mildare 

eller hårdare bestraffning än ett annat? Absolut proportionalitet innebär att det till ett 

visst brott direkt går att knyta ett visst straff.69 Att tilldela en brottstyp en viss straffskala 

eller viss bestraffning genom absolut proportionalitet är svårt att finna argument för, 

däremot har den absoluta proportionaliteten betydelse för vilken nivå de straffrättsliga 

ingripandena bör ligga på, den s.k. repressionsnivån. Proportionalitetsprincipen blir i 

																																																								
64 Borgeke 2012 s 32. 
65 SOU 1986:14 s 68; prop 2014/15:37 s 7 och 13; Borgeke 2012 s 32. 
66 Borgeke 2012 s 32. 
67 SOU 1986:14 s 68. 
68 Hirsch 2001 s 50; Träskman SvJT 2003 s 174-175. 
69 Jareborg & Zila 2014 s 68; Borgeke 2012 s 32. 
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detta sammanhang en sorts begränsning som innebär att vi inte kan acceptera hur hårda 

straff som helst.70  

 Straffrättsliga system som bygger på proportionalitetsprincipen är utformade 

efter relativ proportionalitet, så att lika allvarliga brott får samma straff och att 

ingripandegraden av olika straff rangordnas så att de på ett lämpligt sätt kan 

sammanföras med brott av rätt allvarlighet.71 Denna rangordning utgör ett bindande och 

viktigt system, där avsteg kräver motiveringar, exempelvis med hänvisning till 

humanitetsskäl.72  

 Andra bestraffningsideologier får dock också genomslag vid påföljds-

bestämningen 73 , som numera i hög grad tar utgångspunkt i brottet snarare än 

brottslingen. Utrymmet för de individualpreventiva hänsynen har därmed minskat och 

hänsyn till brottsoffret tillmäts större betydelse.74  

2.5.2 Legalitetsprincipen 

Efter att ha tittat lite på hur den straffrättsliga reaktionen på kriminaliserings- och 

domsnivå bör bestämmas ska vi nu besvara frågan om vad som kan straffas. 

Grundläggande för detta är den s.k. legalitetsprincipen. Något förenklat innebär 

legalitetsprincipen att straff inte kan ådömas utan stöd i lag. Principen får således 

genomslag på domsnivån. Den bakomliggande tanken med principen är att 

medborgarna i viss mån ska kunna förutse hur och när ett visst handlande leder till 

straff.75 Principen har, trots att den inte i sin helhet uttryckts i lag, kommit att tillämpas i 

över 200 år i Sverige. Kanske mest känd är Feuerbachs formulering av denna; nulla 

poena sine lege, nulla poena sine criminie, nullum crimen sine poena, vilket betyder 

inget straff utan lag, inget straff utan brott, inget brott utan kriminalisering genom lag.76   

Den förutsebarhet som åsyftas genom legalitetsprincipen är framförallt avsedd 

för jurister, snarare än för gemene man, eftersom det annars skulle anses som ett 

närmast ouppnåeligt mål. Juristen har i sin tur viss möjlighet att granska och kontrollera 

överskridanden och godtycke. Legalitetsprincipen anses bland annat framgå av BrB 1:1 

(för citering av lagtext se ovan avsnitt 2.2) och till viss del av regeringsformen (RF) 

																																																								
70 Borgeke 2012 s 32. 
71 Jareborg & Zila 2014 s 68. 
72 Jareborg 2013 s 94. 
73 Victor SvJT 1999 s 132-134; Reimer SvJT 2010 s 507. 
74 Dir 2009:60 s 8; Asp SvJT 2010 s 451. 
75 Jareborg 2001 s 57-58; Almkvist JT nr 1 2013/14 s 129. 
76 SOU 1988:7 s 43. Se också den kortare versionen återgiven av Agge 1959 s 44. 
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2:10 som stadgar att ”ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning 

som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks”. Den återfinns även i artikel 7 i 

Europakonventionen (EKMR) som inkorporerats i svensk rätt.77  

 Principen delas ofta in i fyra delar; lagbundenhet (föreskriftskravet), 

analogiförbudet, retroaktivitetsförbudet och obestämdhetsförbudet.78 Lagbundenheten 

innebär att straff och andra påföljder kan utdömas först om förutsättningarna som finns 

uppställda i lagen uppfylls. Detta gäller såväl den allmänna delen i strafflagen som de 

enskilda straffbestämmelserna. Det finns dock inga hinder mot att domstolen använder 

en oskriven rättsregel för att fria en person från brott. Bundenheten till lagen sträcker sig 

också till det straffspann (maximala och minimala straffet) samt typ av straff som 

anges.79  

 Att tolka straffbuden så att en viss gärning kan inrymmas under stadgandet är 

tillåtet, så länge domstolarna håller sig inom det betydelseområde och den lydelse man 

har att utgå ifrån. Detta måste dock göras med försiktighet. Tillämpas lagrummet 

utanför sitt betydelseområde innebär detta ett brott mot analogiförbudet som kan 

definieras som så att det förbjuder att ett straffbud tillämpas, trots att det efter tolkning i 

avsikt att utröna dess rätta mening, står klart att fallet inte kan inordnas därunder.80  

 Retroaktivitetsförbudet innebär ett förbud mot att kriminalisera handlingar som 

redan utförts. All typ av lagstiftningen som är avsedd att tillämpas bakåt i tiden är 

därmed otillåten. Detta gäller även då straffet för ett visst brott skärps, som då inte kan 

tillämpas på brott som begicks innan ändringen.81  

 Den fjärde och sista delen, det s.k. obestämdhetsförbudet, innebär att det ställs 

vissa krav på strafföreskrifterna med hänsyn till dess tydlighet. Obestämdheten kan dels 

bestå av odefinierade rekvisit i bestämmelsen, dels vara svår att förstå på grund av att 

den är tekniskt komplicerad. Detta kan vara exempelvis då hänvisningar görs till otaliga 

andra författningar för att ge innehåll åt bestämmelsen. Det är dock inte möjligt att fullt 

ut undvika rekvisit som på något sätt måste tolkas eller i någon mån anses vaga, vilket 

gör att det uppstår problem gällande gränsdragningen för vad som ska anses vara 

																																																								
77 Asp SvJT 1999 s 25-26. 
78 A a s 27; Asp 2002 s 268-269; Almkvist JT nr 1 2013/14 s 129; Frände 2012 s 30-31. 
79 Frände 2012 s 31-33. 
80 Berggren m fl, Zeteo Internet, Brottsbalken (1962:700) kommentaren till 1:1 (21/9 2016); prop 
1993/94:130 s 16; Asp 2002 s 269. Se även NJA 1994 s 480 och NJA 2012 s 105. 
81 Frände 2012 s 41-42; Asp 2002 s 270. 
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otillåten obestämdhet. Möjligheten att formulera bestämmelsen mer precist tycks ha viss 

betydelse för den bedömningen.82  

2.5.3 Humanitetsprincipen 

I föregående stycke har klarlagts att ingen kan straffas utan stöd i lag. En annan 

grundläggande princip utgörs av den s.k. humanitetsprincipen. Som inledningsvis 

konstaterades, spelar humanitet en viktig roll på verkställighetsnivån, men kan också 

sägas ha en mer allmän giltighet på samtliga nivåer.83 Vid valet av påföljd kan 

humanitetsprincipen sägas vara en av de viktigaste principerna för att förklara 

regleringen. I vanligt tal kopplas humanitet ofta ihop med egenskaper som respekt och 

förståelse. Överfört till straffrätten menas med humanitet vanligen den tolerans och 

respekt som människor förtjänar att bemötas med, trots sina tillkortakommanden, i 

situationer förenade med ingripanden.84 

Grymma, orättfärdiga eller omänskliga straff är naturligtvis inte längre 

acceptabla i svensk rätt. Däremot innehåller straff alltid ett visst mått av obehag och 

begränsningar, som innebär att individen inte fullt ut kan bestämma över sin tillvaro. 

Hur stort detta intrång blir, beror självklart på vilken påföljd som döms ut,85 men syftet 

med straffet är trots allt att skapa obehag eller lidande för individer som väljer att handla 

på icke önskvärt sätt. Eftersom det får förutsättas att ingen människa vill bli föremål för 

en straffrättslig sanktion är det viktigt att den drabbade behandlas med värdighet och att 

likabehandlingsprincipen iakttas. Samtliga nivåer i det straffrättsliga systemet bör därför 

präglas av försiktighet och återhållsamhet.86  

 Speciellt frihetsstraff anses ha särskilt stor inverkan på gärningsmannen som 

förutom stigmatisering riskerar att förknippas med kriminell ”know how” och förväntas 

ha skapat sig en kriminell identitet.87 Den kanske mest centrala bestämmelsen härvidlag, 

BrB 30:4, uppställer krav på att beakta omständigheter som talar för att annan påföljd än 

fängelse ska väljas. Vid sidan om denna finns flera andra regler av human karaktär.88

 För att sammanfatta innebörden av humanitetsprincipen kan sägas att själva 

bestraffningen ska präglas av rimlighet och måttfullhet, att systemet ska bygga på en 

																																																								
82 Asp 2002 s 270-271. 
83 Borgeke 2012 s 33. 
84 Ulväng 2005 s 102. 
85 Träskman SvJT 2003 s 178. 
86 Borgeke 2012 s 33. 
87 Träskman SvJT 2003 s 178. 
88 Denna avvägning undermineras dock till viss del när domstolarna väljer fängelse på grund av brottets 
art, se Jareborg SvJT 2003 s 231. 
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förståelse och tolerans för människors felsteg och ta i beaktande det lidande som straffet 

innebär samt att fängelse som påföljd ska undvikas.89  

2.5.4 Oskyldighetspresumtionen och rätten att inte belasta sig själv – 
Europakonventionens artikel 6 

I anslutning till det ovan sagda ska något sägas om oskyldighetspresumtionen och rätten 

att inte belasta sig själv. När Europakonventionen (EKMR) ratificerades 1953 av 

Sverige var en av dess viktigaste uppgifter att se till så att respekten för de mänskliga 

rättigheterna vidmakthölls av medlemsländerna. Konventionen, som succesivt utökats, 

innehåller numera diverse rättigheter som behandlar alltifrån rätten till liv till 

yttrandefrihet och äganderätt. Sedan 1995 gäller den också som svensk lag.90 

En av konventionens rättigheter är rätten till en rättvis rättegång i artikel 6. 

Till denna generella rättighet finns ett antal underrättigheter länkade. Med 

oskyldighetspresumtionen (alternativt oskuldspresumtionen) i artikel 6.2 menas att den 

som misstänks för brott är att betrakta som oskyldig till dess att skulden lagligen 

fastställts 91 Oskyldighetspresumtionen är en precisering av den generella rätten till en 

rättvis rättegång och talar mer specifikt om vad som gäller under 

rättegångsförfarandet. 92  Det betyder att personen under hela tiden som 

brottmålsrättegången pågår ska ses som oskyldig. Av principen följer även att åklagaren 

ska vara objektiv och verka för att målet avgörs riktigt och rättvist och alltså inte 

nödvändigtvis för att få en fällande dom.93 Inom straffrätten är principen fundamental 

och har betydelse för flera olika delar av processen, bland annat placering av 

bevisbördan, processledning, beslutande om straffprocessuella tvångsmedel mm. 94 

Principen återfinns även i FN-konventioner och i EU:s rättighetsstadga.95 

 För att artikeln ska bli aktuell krävs att personen i fråga blivit anklagad för 

brott i konventionens mening.96 Begreppet är autonomt och hur de enskilda länderna 

valt att i sin egen lagstiftning definiera brott är därmed inte utslagsgivande för vad 

begreppet ska anses innefatta.97 De nationella definitionerna används dock som en slags 

																																																								
89 Ulväng 2005 s 107; Borgeke 2012 s 33. 
90 Danelius 2015 s 17-18; lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. 
91 SOU 1996:116 s 53-54 och 60; Nowak 2003 s 31. 
92 Cameron 2014 s 99. 
93 Danelius 2015 s 327. 
94 Boucht TfR nr 5 2011 s 630; Träskman 1988 s 473-480. 
95 Nowak 2003 s 73; Träskman 1988 s 470. 
96 Asp, Skattenytt 1999 s 703. 
97 A a s 703; Danelius 2015 s 55-56. 
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preliminär utgångspunkt. Konventionsorganens tolkningar väger emellertid tyngre än 

lagstiftarens, med undantag för tillfällen då lagstiftaren klassificerat en handling som 

hemmahörande i straffrätten. Då torde alltid gärningen vara att se som ett brott enligt 

EKMR. För att utröna om det rör sig om ett brott tas flertalet faktorer i beaktande. Det 

kan röra sig om exempelvis generell tillämpbarhet av sanktionsbestämmelsen, brottets 

svårighetsgrad och den normala innebörden av brottsbegreppet.98 

 En annan närbesläktad princip som härleds ur rätten till en rättvis rättegång är 

rätten att inte belasta sig själv.99 Det ligger på åklagaren att bevisa den tilltalades skuld 

som således både har rätt att tiga och att inte berätta saker som gör det lättare för 

åklagaren att få till en fällande dom.100 Rättigheten är dock inte absolut. Den tilltalade 

måste stå inför, eller vara föremål för en rättslig utredning om brott. Inte heller gäller 

rättigheten för information som på laglig väg kan framtvingas utan medgivande från den 

tilltalade.101 Det tycks också vara möjligt att låta allmänhetens intresse i vissa fall väga 

tyngre än rätten att inte belasta sig själv och rätten att tiga.102 Exempelvis i Jalloh mot 

Tyskland103 var ett av domstolens undersökta kriterier om behandlingen att framkalla 

kräkningar för att få fram bevisning var i allmänhetens intresse, medan ett sådant 

kriterium underkändes i O'Halloran och Francis mot Förenade kungariket 104 . 

Domstolens resonerande tyder dock på att sådana argument beaktats i domskälen.105 

 Några ytterligare fall som belyser rättighetens användning ska kort redogöras 

för. I två fall mot Frankrike, Crémieux106 och Funke,107 hade myndigheterna försökt att 

få de klagande att tillhandahålla information om sina tillgångar utomlands på grund av 

misstanke om valutabrott. Om de tilltalade vägrade att foga sig skulle de bli tvungna att 

betala vite. Detta ansågs strida mot artikel 6.1 eftersom myndigheterna försökt tvinga de 

klagande att tillhandahålla belastande information.108  

 Rätten att inte belasta sig själv gäller även då någon lockas att lämna 

upplysningar till en informatör. Detta fastställdes i Allan mot Förenade kungariket109, då 

																																																								
98 Asp 1998 s 320-330. 
99 Danelius 2015 s 299 och 327. 
100 A a s 299; Åklagarmyndigheten, RättsPM 2012:5 s 16. 
101 Exempelvis blodprov. 
102 Croquet Cambridge Student Law Review 4.2 2008/09 s 214. 
103 Jalloh mot Tyskland. 
104 O’Halloran och Francis mot Förenade kungariket. 
105 Croquet Cambridge Student Law Review 4.2 2008/09 s 234 och 229. 
106 Crémieux mot Frankrike. 
107 Funke mot Frankrike. 
108 Danelius 2015 s 299. 
109 Allan mot Förenade kungariket. 
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en misstänkt gärningsman lämnat information till vad han trodde var en cellkamrat. 

Även skyldighet enligt inhemsk lag att uttala sig inför utredarna, som sedan använder 

informationen för åtal, strider mot artikel 6.1 eftersom personen ifråga tvingas bidra till 

utkrävandet av sitt eget straffansvar.110 I Sverige råder dock fri bevisföring vilket inte 

hindrar att information som införskaffats på ett otillbörligt sätt används i domstol. 

Fallen stämmer därmed inte överens med den svenska synen på bevisning.111  

3 Regleringen i straffrätten  
3.1 Bakgrund 
Plea bargain och kronvittnen har diskuterats i flera olika straffrättsliga sammanhang. 

Diskussionen kring dessa system har på senare tid aktualiserats inte minst på grund av 

den utvidgning av billighetsskälen som skett i BrB 29:5 p. 5. Bestämmelsens andra led 

som tillåter strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet tillfördes år 

2015. Av formuleringen förstås att detta endast gäller egen brottslighet, vilket också var 

något som poängterades i förarbetena. Eftersom bestämmelsen ger utrymme för ett visst 

mått av förhandling om straffet finns därmed flera likheter med plea bargain. Att 

gränsdragningen mellan vad som hör till egen och annans brottslighet förefaller vara 

oklar gör även att en diskussion om kronvittnen kan föras. Nedan kommer en kortfattad 

genomgång av påföljdsbestämningen att göras för att läsaren ska få en överblick av 

billighetsskälens placering i systemet och påverkan på straffet. I anslutning till detta 

kommer de summariska förfarandena strafföreläggande och ordningsbot att redogöras 

för. Detta för att göra läsaren uppmärksam på att straffrättsliga förfaranden kan avgöras 

även utanför domstol. Efter detta behandlas utredningar och praxis på området, för att 

avslutas med reflektioner gällande ovan nämnda utvidgning av billighetsskälen och de 

kopplingar som kan göras till plea bargain och kronvittnen.  

3.2 Påföljdsbestämningen 
Den påföljdsbestämningsreform som trädde i kraft 1989 baserades på det 

utredningsarbete som Fängelsestraffkommittén utförde inom ramen för sitt 

huvudbetänkande ”Påföljd för brott”. Från att ha utgått från endast en skriven paragraf 

vid påföljdsbestämningen tillkom nu två helt nya kapitel. Proportionalitet istället för 

prevention kom nu att betonas. Somliga menade att förändringen i realiteten innebar få 
																																																								
110 I.J.L., G.MR, och A.K.P mot Förenade kungariket. 
111 Bring & Diesen 2009 s 120. 
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nyheter eftersom straffmätningen alltid genomsyras av proportionalitet, andra ansåg att 

det innebar att rättstillämpningen styrdes in i nya banor. Oavsett synsätt medförde 

reformen utökade möjligheter för domstolen att argumentera kring valet av påföljd och 

straffmätning.112 

De nytillkomna 29 och 30 kapitlen i BrB är de bestämmelser som 

påföljdsbestämningen idag centreras kring. I vissa fall kan dock andra bestämmelser 

vara av vikt, exempelvis de som rör överlämnande till särskild vård.113 Begreppet 

påföljdsbestämning innefattar både påföljdval och straffmätning. Medan påföljdsvalet 

för domstolen handlar om att välja en lämplig påföljd för ett visst brott, tar 

straffmätningen sikte på att bedöma mängden straff som ska dömas ut inom den 

angivna straffskalan.114 Ågren menar dock att även andra rättsföljder än vad som 

formellt sett räknas som straff, det vill säga böter och fängelse, kan bli föremål för 

straffmätning. Detta gäller exempelvis då sluten ungdomsvård eller samhällstjänst väljs 

som påföljd.115  

Den systematik som inrättades efter Fängelsestraffkommitténs förslag delar in 

påföljdsbestämningsreglerna i två kategorier där 29 kapitlet BrB behandlar 

straffmätningen och 30 kapitlet påföljdsvalet. Eftersom vissa omständigheter som 

inverkar på straffmätningen också påverkar påföljdsvalet krävs dock växelvis läsning av 

de båda kapitlen vid tillämpningen.116  

Det första steget i påföljdsbestämningen är att avgöra den tillämpliga 

straffskalan. Domstolen utgår från den straffskala som är satt för brottet eller om det är 

fråga om flerfaldig brottslighet, straffskalorna för dessa brott samt de regler som finns 

om detta. Om domstolen anser att ett strängare straff än böter är påkallat brukar detta 

benämnas som att man hamnat på fängelsenivå.117 Huvudregeln är att en påföljd ådöms 

för den samlade brottligheten.118   

Att avgöra brottets eller brottens samlade straffvärde är nästa steg. Denna utgör 

grunden i själva påföljdsbestämningen.119 Därefter beaktas de omständigheter som är av 

relevans för straffmätningen, det vill säga det konkreta straff som ska dömas ut. 

																																																								
112 Jareborg SvJT 1992 s 257; Borgeke SvJT 2004 s 887. 
113 Borgeke 2012 s 119. 
114 SOU 1986:14 s 69. 
115 Ågren 2013 s 308. Jfr Borgeke 2012 s 229.  
116 Ågren 2013 s 309; Jareborg SvJT 1992 s 258; Jareborg & Zila 2014 s 121. 
117 Borgeke 2012 s 36. 
118 Jareborg SvJT 1992 s 270. 
119 Borgeke 2012 s 38. 
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Tidigare brottlighet kan påverka i skärpande riktning medan billighetsskäl kan ha en 

strafflindrande verkan.120 Billighetsskälen kan vara av sådant slag att detta motiverar 

påföljdseftergift eller att det sänker straffmätningsvärdet 121  från fängelsenivå till 

bötesnivå. Det kan också resultera i ett kortare fängelsestraff. I vissa fall kan rätten gå 

under straffminimum. Även den tilltalades ålder ska tas med vid bedömningen. Är 

denne under 21 år ska straffet i princip alltid sättas ned. Det sista steget utgörs av själva 

påföljdsvalet.122 

3.2.1 Straffvärde 

Med straffvärde menas brottets svårhet i förhållande till andra brott. Detta blir således 

ett relativt mått på hur allvarligt lagstiftaren ser på det aktuella brottet.123 Annorlunda 

uttryckt är straffvärdet i princip en funktion av gärningens farlighet eller skadlighet och 

gärningsmannens skuld i den brottsliga handlingen.124  

Straffvärdet kan också indelas mellan konkret och abstrakt straffvärde. Det 

straffvärde som framgår av brottets straffskala jämfört med straffskalor för andra brott 

utgör det abstrakta straffvärdet. Det konkreta straffvärdet är ett mått på svårheten hos 

en konkret begången brottslig gärning.125 Av BrB 29:1 första stycket framgår att straffet 

ska bestämmas efter brottet eller den samlade brottslighetens straffvärde.  

 Utgångspunkten för straffvärdebedömningen är det abstrakta straffvärdet, 

alltså den straffskala som gäller för brottet. När påföljden ska bestämmas av domstolen 

bli det första steget att bestämma det aktuella brottets eller brottslighetens konkreta 

straffvärde.126  

 BrB 29:1 första stycket anger att domstolarna ska beakta intresset av en 

enhetlig rättstillämpning. Domstolen ska därmed utgå från den allmänna värdering som 

lagstiftaren ger uttryck för och i övrigt anpassa sig till de principer som utvecklats 

genom praxis när straffvärdet ska bedömas.127 Eftersom valet av påföljd är beroende av 

en mängd olika faktorer kan det i de enskilda fallen vara svårt att värdera 

omständigheterna helt lika. Som krav kan dock ställas att det i viktiga hänseenden ska 

																																																								
120 Borgeke 2012 s 39-41; Jareborg & Zila 2014 s 127-129. 
121 Ordet straffmätningsvärde används av Borgeke men förekommer inte i lagtext. Begreppet bör därför 
användas med försiktighet, se Borgeke 2012 s 40-41. 
122 Borgeke 2012 s 40-43. 
123 SOU 1986:14 s 131. 
124 Jareborg & Zila 2014 s 103. 
125 SOU 1986:14 s 131. 
126 Borgeke 2012 s 122; Jareborg SvJT 1992 s 266. 
127 Prop 1987/88:120 s 78. 
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ske en likformig rättstillämpning av domstolarna. Med andra ord, lika fall ska behandlas 

lika.128  

 I detta sammanhang förtjänas också att betona skillnaden mellan straffvärdet 

och straffmätningsvärdet. Straffmätningsvärdet är nämligen det konkreta bötesstraff 

eller fängelsestraff som rätten kommer fram till. För en vuxen förstagångsförbrytare, där 

några billighetsskäl inte aktualiserats, sammanfaller straffvärdet och 

straffmätningsvärdet. I det motsatta fallet, då förbrytaren är ung och flertalet ursäktande 

omständigheter finns kan däremot straffmätningsvärdet bli betydligt lägre än 

straffvärdet.129 

 I BrB 29:1 andra stycket anges de omständigheter som får beaktas av 

domstolen vid bestämmandet av straffvärdet. Dessa är den skada, kränkning eller fara 

som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta och de 

avsikter eller motiv som han eller hon haft. Domstolen ska särskilt beakta om gärningen 

inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. 

Försvårande och förmildrande omständigheter som ska beaktas vid 

straffvärdesbedömningen anges i BrB 29:2–3. Vad rätten ska bedöma är därmed i 

vilken utsträckning som den brottsliga gärningen angripit de straffskyddande 

intressena.130 

 De objektiva omständigheterna i bestämmelsen ska också täckas subjektivt, 

alltså vad den aktuella personen insett eller borde ha insett om skadan, kränkningen 

eller faran. Detta tas med i bedömningen av straffvärdet, liksom motiven eller 

avsikterna som gärningsmannen haft. Den som handlat med en högre grad av uppsåt 

begår således en ett brott med högre straffvärde och tvärt om.131 Om den straffbelagda 

gärningen är straffbelagd också om den begås med oaktsamhet torde det dock vara så att 

även straffvärdeomständigheter som täcks av oaktsamhet beaktas i bedömningen.132 

 De i BrB 29:1–3 stadgade omständigheterna kallas för brottsexterna, eftersom 

de ska beaktas vid samtliga brott. De brottsinterna omständigheterna finns i de 

bestämmelser som rör det särskilda brottet. Domstolen måste vara uppmärksam på att 

inte räkna in de omständigheter som leder till att brottet rubriceras som grövre också vid 

																																																								
128 Borgeke 2012 s 121; Asp & von Hirsch SvJT 1999 s 175. 
129 Borgeke 2012 s 40-41; Ågren 2013 s 313. 
130 Borgeke 2012 s 124. 
131 A a s 125; prop 1987/88:120 s 81; Jareborg & Zila 2014 s 111. 
132 Borgeke 2012 s 126. 
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straffvärdebedömningen. Försvårande omständigheter ska således inte räknas två 

gånger.133 

3.2.2 Strafflindring genom billighetsskälen 

Billighetsskälen i BrB 29:5 utgör en väg för domstolen att beakta omständigheter som 

verkar i lindrande riktning på straffet. Även andra regler kan dock motivera 

strafflindring. Billighetsskälen tar sikte på den tilltalades personliga förhållanden och 

dennes agerande efter brottet. Dessa har en inverkan på såväl straffmätningen, vilket 

framgår av paragrafen, och för påföljdsvalet vilket anges i BrB 30:4 första stycket.134  

Ågren menar att billighetsskälen ger uttryck för en rättvisekonception genom att det 

görs en avvägning mellan olika hänsyn.135  

 Erhållandet av straffnedsättning är i sig inget nytt fenomen, men har gått från 

att motiveras framförallt genom preventionshänsyn till att det närmast vore obilligt eller 

oskäligt att inte beakta dessa aspekter till den tilltalades fördel.136 Ett av syftena med 

bestämmelsens införande var också att öka förutsebarheten genom att skapa ett system 

som gav klarhet och översiktlighet.137  

 Bestämmelsen i BrB 29:5 tar upp nio olika punkter som kan delas in i fyra 

huvudsakliga grupper av omständigheter. Dessa utgörs av att den tilltalade drabbas 

extra hårt av straffet genom sin särskilda utsatthet, har agerat ansvarstagande, drabbas 

av andra sanktionsliknande omständigheter på grund av brottsligheten förutom 

påföljden samt övriga omständigheter som har med individen själv att göra och dennes 

agerande efter brottet. 138  Att ett billighetsskäl kan göras gällande inverkar på 

straffvärdet på ett sådant sätt att domstolen ska bestämma ett kortare fängelsestraff, 

kortare tid för sluten ungdomsvård, i vissa fall böter istället för fängelse osv.139  

Bestämmelsen ska dock tillämpas restriktivt för att inte medföra risker för oenhetlig 

praxis eller sociala orättvisor.140 

Det för uppsatsen mest intressanta billighetsskälet finns i BrB 29:5 p. 5 som 

behandlar strafflindring då den tilltalade frivilligt angett sig eller då denne medverkat 

till utredningen av sin egen brottslighet. Bestämmelsen är endast tillämplig när gäller 

																																																								
133 Borgeke 2012 s 38; Jareborg & Zila 2014 s 111. 
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den egna brottsligheten och kronvittnen har medvetet undantagits.141 Motiven bakom 

bestämmelsen och den diskussion som förts i anslutning till dessa är dock av intresse då 

gemensamma beröringspunkter finns med såväl institutet plea bargain som kronvittnen.  

3.2.2.1 Frivillig angivelse 

Då den tilltalade frivilligt angett sig kan detta ha en strafflindrande effekt. Det är dock 

själva angivelsen som är det väsentliga och inte att den tilltalade underlättat utredningen 

i något hänseende. Eftersom brottet annars kanske inte skulle ha upptäckts kan följden 

dock bli att den aktuella personen straffas hårdare än om angivelsen inte skett, eftersom 

brottet annars aldrig hade uppmärksammats.142 Som tidigare nämnt gäller detta endast 

den egna brottsligheten och inte annans brottslighet. Angivandet av annans brottslighet 

kan undantagsvis ske med hänvisning till BrB 29:5 p. 9.143 

 För att billighetsskälet ska kunna göras gällande krävs att personen på eget 

initiativ angett sig innan den brottsliga handlingen upptäckts. Detta är möjligt även då 

personen gripits för ett annat brott och i samband med detta avslöjar annan brottslighet 

som han inte är misstänkt för.144  

 Det är därmed en avsevärd skillnad mellan plea bargain, kronvittnessystem och 

bestämmelsen om frivillig angivelse. Personen förväntas varken underlätta utredningen 

av sitt eget eller någon annans brottslighet. 

3.2.2.2 Medverkan till utredning av egen brottslighet 

BrB 29:5 p. 5 utvidgades med ett andra led 2015 som tillåter strafflindring vid 

medverkan till utredning av den egna brottsligheten. Strafflindringsgrunden är 

tillämplig på alla brottstyper men kräver dock att de uppgifter som lämnats varit av viss 

dignitet, i bestämmelsen uttryckt som att uppgifterna ska vara av väsentlig betydelse och 

som gör att utredningen underlättas eller påskyndas i något väsentligt hänseende. 

Vanligtvis innebär detta att den tilltalade utförligt redogör för omständigheterna kring 

brottet eller lämnar upplysningar som på annat sätt gagnar utredningen.145  

 Som exempel på när strafflindringsgrunden kunde vara tillämplig tog 

förarbetena upp tillfällen då någon vid ekonomisk brottslighet lämnar uppgifter om 

olika transaktioner. Andra fall kunde tänkas vara då den tilltalade lämnar uppgifter om 

																																																								
141 SOU 1986:14 s 452; prop 2014/15:37 s 14-15. 
142 Ågren 2013 s 142-143. 
143 Prop 1987/88:120 s 92. 
144 A prop s 92. 
145 Prop 2014/15:37 s 38.  
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kontakter som denne haft, pekar ut personer som kan ge upplysningar om olika 

förhållanden eller anvisar platser av vikt för utredningen av brottet. Om den tilltalade 

blivit tagen på bar gärning eller utredningen kommit så pass långt att övertygande 

bevisning föreligger när den tilltalade erkänner kan strafflindringsgrunden dock inte 

tillämpas.146  

 Den tilltalade kan vidare medverka till utredningen på ett relevant sätt utan att 

för den skull erkänna gärningen. Att den tilltalade förnekar eller är oense med åklagaren 

om gärningsbeskrivningen hindrar således inte en eventuell strafflindring om den 

tilltalade lämnar uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen.147 Som nämnts 

är ett erkännande i sig inte tillräckligt utan måste åtföljas av en utförlig redogörelse för 

omständigheterna kring brottet.148  

 Själva straffnedsättningen ska ske med hänsyn till den tilltalades grad av 

medverkan och sättas i relation till brottslighetens straffvärde. Normalt bör justeringen 

vara relativt påtaglig. Då ett brott med högt straffvärde begåtts kan det därför bli fråga 

om en omfattande nedsättning, där det kan röra sig om flera månader och till och med 

år. I förarbetena poängterades att strafflindring för kronvittnen inte skulle ske mot 

bakgrund av bestämmelsen. Detta innebar att den tilltalades uppgifter om andras 

brottslighet som framkommit samband med redogörelsen för sin egen, skulle värderas 

utifrån den betydelse som uppgifterna hade i förhållande till den tilltalades egna 

brottslighet.149  

3.2.2.3 Syften med utvidgningen av BrB 29:5 p. 5 

I propositionen framhölls att strafflindring vid utredningsmedverkan gällande den egna 

brottsligheten kan motiveras utifrån flera utgångspunkter. I den redogörelse som gjordes 

över sammanhang då frågan tidigare diskuterats kan utläsas flera olika skäl för en sådan 

ordning. I en rapport från Riksåklagaren framhölls att uppriktig ånger och en vilja att 

ställa saker till rätta borde premieras och således motivera en straffnedsättning. Även 

effektivitetsskäl talade för en sådan utvidgning. 150  Utredningen mot kriminella 

grupperingar ansåg också att medverkan till utredning av egen brottslighet borde 

																																																								
146 Prop 2014/15:37 s 38. Att man i propositionen använder sig av ordet erkänt kan dock uppfattas som 
något märkligt. Erkännandet är varken tillräckligt eller nödvändigt för att tillämpa bestämmelsen och 
leder närmast tankarna till frivillig angivelse eller för att dra det till sin spets, plea bargain. 
147 A prop s 38. Jfr med förutsättningarna för eftergift i KL 3:12. 
148 Detta kan sägas stämma överens med erkännandet som bevisning i brottmål, se RB 35:3 st. 2. 
149 Prop 2014/15:37 s 39. Uttalandet är inte helt tydligt och kan tolkas som att uppgifter om annans 
brottslighet kan beaktas i viss mån då det finns kopplingar till den egna brottsligheten. 
150 Riksåklagaren, Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål – en idéskrift, 2006 s 79. 
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övervägas.151 I en annan rapport av Riksåklagaren menades att en sådan förändring 

borde ske så fort som möjligt eftersom det kunde tänkas ha en inverkan på både 

häktningstidens längd och minska såväl användandet av restriktioner som kostnaderna 

vid förundersökningen.152 Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU) menade att 

en sådan ordning kunde bidra till en effektivare utrednings- och lagföringsprocess och 

på så sätt frigöra resurser till utredningen av annan brottslighet. Den framhöll också, likt 

Påföljdsutredningen, att det vore rimligt att låta en tilltalad som genom sitt agerande 

gett uttryck för ansvarstagande och ånger få tillgodoräkna sig detta vid 

påföljdsbestämningen.153  

 Mot denna bakgrund ansåg regeringen att det fanns flera skäl till att införa en 

strafflindringsgrund vid medverkan till utredning av egen brottslighet, inte minst för att 

ett sådant beteende kan anses som positivt och föredömligt eftersom det markerar en 

vilja att ställa saker till rätta efter sig och ett avståndstagande från själva gärningen. 

Regeringen menade också att en sådan ordning indirekt skulle kunna bidra till att främja 

respekten för rättsväsendet.154 

 Som en parentes kan tilläggas att det utökade straffrättsliga samarbetet inom 

EU skulle kunna tänkas ha en viss inverkan. Många andra länder har liknande 

regleringar vilket skulle kunna motivera medlemsländerna till en tillnärmning även fast 

sådana regler saknas i nuläget.155 Vid eftergiftssystemets införande på konkurrensrättens 

område gällande karteller beaktades att flera EU-länder infört ett liknande system och 

att det kunde förutspås en ökad EU-rättslig reglering.156 Då rörde det sig emellertid om 

regler som låg utanför det straffrättsliga systemet och som på ett tydligare sätt ingår i 

EU-rätten. 

Av de ovan nämnda motiven till lagstiftningen går att utläsa att den nya 

strafflindringsgrunden framförallt motiverats utifrån billighets- och effektivitetsskäl. 

Nedan ska kort redogöras för några av de problem och funderingar som detta ger 

upphov till.  

När det gäller billigheten poängteras på ett flertal ställen i propositionen att det 

anses rimligt att låta en gärningsman som visar ånger och avståndstagande från brottet 

																																																								
151 SOU 2010:15 bilaga 3 s 200. Utredningen ansåg dock att det även borde utredas om medverkan till 
utredning av annans brottslighet borde införas som billighetsskäl.  
152 Riksåklagarens rapport. Häktningstider och restriktioner 2014 s 42. 
153 SOU 2005:117 s 81; SOU 2012:34 band 3 s 222. 
154 Prop 2014/15:37 s 18. 
155 Se exempelvis Bergström SvJT 2011 s 374; Asp SvJT 2001 s 566–570. 
156 Prop 2001/02:167 s 27-28. 
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få strafflindring. Problemet med detta är för det första att det är omöjligt att veta om 

gärningsmannen faktiskt känner ånger.157 Frågan blir då om det är lämpligt att införa en 

strafflindringsgrund som bygger på antagandet att handlingen typiskt sett tyder på 

ånger, när det är långtifrån säkert att gärningsmannen har en sådan känsla. I praktiken 

skulle detta kunna få en verkan som ett förtäckt plea bargain institut: hjälper du 

rättsväsendet så hjälper vi dig etc. Anledningen till att människor väljer att underlätta 

utredningen kan mycket väl i fortsättningen bero på att de kommer att få en fördelar och 

inte för att de känner ånger. 

 Såväl utredningsmedverkan i BrB 29:5 p. 5 som situationen då den tilltalade 

försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet i 

bestämmelsens punkt 4 hör till kategorin av billighetsskäl där den tilltalade genom sitt 

handlande visar ånger.158 I båda dessa fall finns en risk att den tilltalade handlar på det 

aktuella sättet utan att för den skull ångra sig. Att låta en person få strafflindring när 

denne försöker avhjälpa skadliga verkningar av ett brott får dock anses positivt på 

många olika sätt, eftersom det kan ha en direkt inverkan på hur skadliga konsekvenser 

gärningen i slutändan får. Oavsett om den tilltalade ångrar sig är dessa handlingar på ett 

annat sätt berömvärda. När det gäller utredningsmedverkan anser jag dock att risken för 

att den tilltalade handlar i egenintresse är desto mer påtaglig, eftersom strategiska 

orsaker kan styra den tilltalades val av handling. Det som ges i utbyte mot strafflindring 

är dessutom information, som på intet sätt gör gärningen mindre allvarlig. 

 Enligt ovan anförda skäl talar enligt min mening mycket för att det framförallt 

är effektiviteten som detta billighetsskäl syftar till.159 Detta behöver i sig inte vara något 

negativt. Att utvidgningen emellertid till stor del motiverats av den tilltalades ånger 

anser jag vara aningen märkligt i sammanhanget. Kanske speciellt med tanke på att 

utredningsläget i mångt och mycket spelar en stor roll för den tilltalades chanser till 

strafflindring. Denne kan ju visa ett stort mått av ånger och samarbetsvilja utan att 

kunna ge information som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.160  

 En annan sak är att bestämmelsen riskerar att belöna mer verbala och mentalt 

friska gärningsmän som förstår att dra nytta av den, medan socialt hämmade och 

mentalt instabila personer fortfarande är i samma läge som tidigare.161  

																																																								
157 Se Ågren 2013 s 155. 
158 Prop 2014/15:37 s 30-31. 
159 Exempelvis användningen vid svårutredd brottslighet se SOU 2005:117 s 82. 
160 Se prop 2014/15:37 s 22. 
161 Ågren 2013 s 155. 
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3.2.3 Summariskt förfarande 

Som ett alternativ till den vanliga straffprocessen finns de summariska förfarandena 

strafföreläggande och föreläggande om ordningsbot, reglerat i 48 kapitlet 

rättegångsbalken (RB). Eftersom de utgör ett sätt att utanför domstol bestämma den 

misstänktes skuld och bestämma påföljd ska de kort omnämnas här. Det bör dock 

anmärkas att det vid dessa förfaranden inte är fråga om någon förhandling, eller utbyte 

av information, utan ett sätt att effektivt bestämma straff då den misstänkte erkänner.162 

Likheterna mellan detta system och system med plea bargain ligger istället i det faktum 

att den misstänkte kan erkänna för att komma lindrigare undan. I detta fall slippa undan 

själva straffprocessen. 

 Strafföreläggande och ordningsbot får utfärdas om det är fråga om ansvar för 

brott som hör under allmänt åtal enligt RB 48:1. Medan strafföreläggandet utfärdas av 

åklagare, är det polisen som utfärdar föreläggande av ordningsbot. Dessa får samma 

rättskraft som en dom då de godkänns av den misstänkte enligt RB 48:3. 

Strafföreläggandet kan dock undanröjas under vissa omständigheter enligt RB 59:6–10. 

3.2.3.1 Strafföreläggande  

Strafföreläggande kan användas för brott som relativt sett är mindre allvarliga.163 Skulle 

den misstänkte välja att inte godkänna föreläggandet kan åtal väckas i vanlig ordning 

enligt RB 48:7. Strafföreläggandet får utfärdas för alla brott med böter i straffskalan, 

dock inte normerade böter. Åklagaren kan förelägga den misstänkte att godkänna ett 

bestämt bötesstraff, villkorlig dom eller en kombination av de båda. För villkorlig dom 

krävs dock att det är uppenbart att rätten skulle döma till en sådan påföljd om åtal skulle 

väckas, se RB 48:4. 

 I RB 48:5 anges de omständigheter som gör att strafföreläggande inte kan 

utfärdas. Att förutsättningar för allmänt åtal inte föreligger är en sådan omständighet. 

Detta innebär att åklagaren ska ha tillräckliga skäl för åtal enligt de regler som gäller för 

åtalsplikten. Detsamma gäller då målsäganden förklarat att han eller hon avser att föra 

talan om enskilt anspråk i anledning av brottet och detta avser annat än 

betalningsskyldighet. 

																																																								
162 Se prop 1999/2000:67 s 10. 
163 A prop s 10.	



	 31	

3.2.3.2 Ordningsbot 

Vanligast är att ordningsböter utfärdas för trafikbrott.164 Enligt RB 48:2 andra stycket 

åläggs den misstänkte omedelbart eller efter viss tid föreläggandet för godkännande. 

Enligt RB 48:13 kan föreläggande av ordningsbot ske för de brott som endast 

föreskriver penningböter i straffskalan. Omständigheter som hindrar att ordningsbot 

föreskrivs återfinns i RB 48:15. Dessa motsvarar i stort sett de hinder som ovan 

beskrivits för utfärdande av strafföreläggande. Om det kan antas vara påkallat att 

åklagare prövar fråga om strafföreläggande eller åtal ska ordningsbot inte heller 

utfärdas. I vissa fall kan förutom polis även åklagare och tulltjänstemän utfärda 

ordningsböter.165 

3.3 Plea bargain och kronvittnen i straffrätten 

3.3.1 Sammanfattning av utredningar 

Flertalet utredningar har behandlat frågan om ett eventuellt införande av plea bargain 

och kronvittnen i den svenska straffrätten. Dessa har haft delvis olika inriktning och 

argumentationslinjer. Nedan följer en kort redogörelse över olika utredningar. Dessa har 

kategoriserats efter de slutsatser som dragits: att kronvittnen inte bör införas, att frågan 

om kronvittnen bör utredas ytterligare, att plea bargain inte bör införas och att frågan 

om plea bargain bör utredas ytterligare. 

3.3.1.1 Kronvittnen bör inte införas 

En av de utredningar som tycks ha fått störst uppmärksamhet och vars argumentation 

återgivits i flera sammanhang är Fängelsestraffkommitténs betänkande ”Påföljd för 

brott”. Emedan utredningen såg vissa fördelar, så som underlättandet av polisens arbete 

i exempelvis narkotikabrottsmål, ansågs övervägande skäl tala för att en sådan reglering 

inte borde införas. Fängelsestraffskommittén ansåg det exempelvis mindre tilltalande att 

direkt uppmuntra brottslingar till att ”skvallra” på varandra. Argumentet ansågs däremot 

inte väga speciell tungt. Allvarligare var då att de dominerande brottslingarna skulle 

kunna försöka skaffa sig fördelar genom lögner om andra svagare individer eller skapa 

dimridåer kring svårutredda händelser. Utredningen menade också att ett sådant 

införande krävde att polisen skulle få använda sig av systemet för att förespegla fördelar 

för den som avslöjar andra. Detta skulle innebära problem eftersom det är domstolen 

																																																								
164 Prop 2005/06:187 s 6. För övriga brott se Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för 
vissa brott. 
165 Prop 2005/06:187 s 5. 
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som avgör en eventuell straffnedsättning. Åklagare och polis skulle då också kunna 

frestas att ge en bättre bild av gärningsmannens chanser till straffnedsättning än vad 

som i själva verket är fallet.166 Departementschefen, som delade kommitténs bedömning 

menade att i den mån uppgifter om andras brottslighet undantagsvis kunde beaktas 

skulle detta ske med (nuvarande) BrB 29:5 p. 9.167 

BRU, som föreslog ett utvidgande av billighetsskälen till att också omfatta 

strafflindring vid medverkan till utredning av den egna brottsligheten framhöll i sitt 

betänkande ”Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder” att det i 

fråga om uppgifter om den egna brottsligheten skulle vara liten eller obefintlig risk för 

lämnandet av felaktiga uppgifter. Förhållandena skulle däremot vara annorlunda om 

informationen istället rörde andras brottslighet eftersom de felaktiga uppgifterna då inte 

skulle belasta den tilltalade själv, utan någon annan. Det tvivelaktiga bevisvärdet gjorde 

därför att utredningen ifrågasatte den effektivitet som kunde komma av en sådan 

regel.168 

3.3.1.2 Frågan om kronvittnen bör utredas ytterligare 

Utredningen mot kriminella grupperingar menade att såväl medverkande till utredning 

av egen brottslighet som medverkan till utredning av andras brott borde övervägas som 

billighetsskäl. I sitt betänkande "Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och 

underlätta avhopp", framhöll de att en sådan strafflindring kunde ha en motiverande 

verkan på kriminella individer att lämna den organiserade brottsligheten.169 

3.3.1.3 Plea bargain bör inte införas 

I ovan nämnda utredning, ”Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare 

åtgärder”, diskuterade BRU även plea bargain. BRU ansåg att systemet kunde ha en 

inverkan på effektiviteten vid utredningar. Risken för felaktig information gjorde dock 

att effektivitetsvinsterna kunde ifrågasättas.170 Andra problem ansågs vara frånvaron av 

brottsofferhänsyn i en sådan reglering och att åklagaren kunde framställa 

förhandlingsutrymmet som mer fördelaktigt än vad som i själva verket var fallet.  

Personer som är duktiga förhandlare eller har tillgång till skickliga försvarare kunde 

																																																								
166 SOU 1986:14 s 452-543. 
167 A bet s 92. 
168 SOU 2005:117 s 88. 
169 SOU 2010:15, bilaga 3 s 200. 
170 Argumentationen tycks därmed inte vara helt konsekvent; plea bargain rör också endast den egna 
brottsligheten vilket BRU hävdade medförde liten eller obefintlig risk för felaktig information när det 
gällde utvidgandet av billighetsskälen.  
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också tänkas hamna i en bättre situation än den med sämre förutsättningar. Denna 

ojämlikhet kunde tänkas föreligga trots ett likartat bevisläge, vilket ansågs 

problematiskt.171 Slutsatsen blev därför att det inte fanns tillräckliga skäl att införa 

undantag från förundersöknings- och åtalsplikten för att åtal inte skall väckas eller 

väckas för ett mindre allvarligt brott än misstanken avser då den misstänkte erkänner 

och medverkar i utredningen.172 

3.3.1.4 Frågan om plea bargain bör utredas ytterligare  

Förtroendekommissionen föreslog i sitt betänkande ”Näringslivet och förtroendet”, att 

ett svenskt institut för plea bargain med inriktning mot ekobrott borde utredas. Mot 

bakgrund av de långa handläggningstider och höga kostnader som omfattande ekobrott 

ofta medför, lyfte utredningen fram plea bargain som ett sätt att effektivisera 

handläggningen. Utredningen menade också att den absoluta förundersöknings- och 

åtalsplikten vid ekonomisk brottslighet i realiteten var relativ och att institutet därmed 

kunde ses som en utsträckning av vad som redan gäller på området.173  

3.3.2 Praxis  

3.3.2.1 Medverkan till utredning av egen brottslighet  

I NJA 1981 s. 1035 hade den tilltalade gjort sig skyldig till grovt narkotikabrott. I utbyte 

mot att vissa förmodade gärningsmän skulle slippa utredning och lagföring174 vidtog den 

offentliga försvararen åtgärder i samråd med åklagare och polis för att skaffa fram ett 

gömt parti narkotika som den tilltalade tagit befattning med. Partiet överlämnades 

sedermera till åklagaren och den tilltalade tillerkändes viss strafflindring. Enligt 

Lundqvist visar detta att domstolarna premierat processuella avtal i brottmål och att plea 

bargain existerar. Dessutom menar han att fallet visar att systemet är ett effektivt sätt att 

driva utredningen framåt då utsikterna för att klara upp brottet annars är små. I fallet 

tillerkändes advokaten också ersättning för nedlagt arbete.175 

I NJA 1991 s. 255 hade tilltalade ägnat sig åt yrkesmässig narkotikasmuggling 

och stod åtalad för bland annat varusmuggling och grovt narkotikabrott. Högsta 

																																																								
171 SOU 2005:117 s 61-64. 
172 Plea bargain kan dock innefatta förhandling som leder till strafflindring. Det är alltså inte nödvändigt 
att också begränsa åtalet. 
173 SOU 2004:47 s 387. 
174 Se Lundqvist 2014 s 99. 
175 Lundqvist SvJT 2009 s 356. 
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domstolen (HD) tog viss hänsyn till att den tilltalade lämnat uppgifter om de resor han 

gjort till Sverige, vilket påverkade straffmätningen i mildrande riktning.  

I NJA 2008 s. 359 hade T.C. och F.F. begått flertalet stölder. De tilltalade hade 

sedermera frivilligt angett sig och i övrigt varit mycket samarbetsvilliga i den följande 

utredningen. Åklagaren uttalade att endast en bråkdel av de fall som nu 

uppmärksammats hade kunnat klaras upp utan de tilltalades medverkan. De hade också 

självmant anvisat platser där brotten begåtts och lämnat över stöldgods samt betalat 

skadestånd till de drabbade. Angående strafflindringen menade HD att det möjligen 

gick att diskutera om dessa förhållanden skulle kunna falla under (nuvarande) BrB 29:5 

p. 4. Bestämmelsen behandlar avhjälpande och begränsande av skadliga verkningar av 

brottet. Eftersom de tilltalades handlande dock kunde ses som ett led i deras 

ansträngningar att göra rätt för sig i förhållande till de drabbade måste detta, i vart fall 

under vissa förhållanden, vara en sådan omständighet som kunde beaktas enligt 

(nuvarande) punkten 9. Straffvärdet som ansågs ligga på lite över ett år sänktes därmed 

till åtta månader. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med föreskrift om 

samhällstjänst.  

 Ett delvis närliggande fall som förtjänar ett kort omnämnande är NJA 2011 s. 

638. Målet rör en tilltalad som vid en bevisprovokation, som bedömts ha haft hotfulla 

inslag, lämnat uppgifter som varit negativa för honom själv. Med tillämpning av BrB 

29:5 p. 9 tillerkändes den tilltalade strafflindring för detta med två år.  

3.3.2.2 Medverkan till utredning av annans brottslighet 

En relativt stor reducering av straffet gjordes i NJA 2009 s. 599. Fallet rörde två attentat 

där ledaren för en kriminell organisation förmått personer tillhörande densamma att 

placera ut handgranater under bilar som sedan detonerat när bilarna startades. Dessa 

orsakade stor skada på såväl bilar som kringliggande byggnader och människor. En 

person som haft anknytning till organisationen angav frivilligt sig själv och lämnade 

information om såväl det egna brottet som andra personers delaktighet i detta. Frågan i 

HD var om även uppgifterna om andras brott kunde föranleda strafflindring. Domstolen 

konstaterade att även om kronvittnessystem inte helt avvisats av Europadomstolen så 

var detta främmande för det svenska rättssystemet. Vidare konstaterades att uppgifterna 

som lett till att övriga tilltalade i målet kunnat lagföras inte i sig kunde motivera 

strafflindring med beaktande av BrB 29:5. Den tilltalades personliga situation hade 

emellertid påverkats väsentligt av de lämnade uppgifterna som b.la. lett till att denne 
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under överskådlig tid skulle leva under hot om allvarliga repressalier. Att han inte 

längre kunde leva ett normalt liv, hade fått byta bostad 14 gånger och mycket sällan 

kunde träffa sin familj hade en direkt koppling till uppgiftslämnandet. HD drog därmed 

slutsatsen att det vore obilligt att inte beakta dessa omständigheter i strafflindrande 

riktning. Fallet utgjorde därmed en sådan undantagssituation där strafflindring för 

information om annans brottslighet kunde ske med beaktande av BrB 29:5 p. 9.  Straffet 

reducerades från sju till tre år.  

 Olsson, som kommenterat både fallet och konsekvenserna av en utvidgning av 

BrB 29.5 p. 5 menar att fallet ger upphov till frågan om det går att komma så mycket 

närmare ett kronvittnessystem utan att behöva kalla det vid sitt rätta namn. Han menar 

också att en utvidgning av billighetsskälen skapar en förflyttning från att beakta det som 

anses orättfärdigt att bortse ifrån, till vad som behövs uppmuntras för att de 

brottsbekämpande myndigheternas effektivitet ska öka. Enligt Olsson är skälen för 

utvidgningen i stort sett desamma som för ett kronvittnessystem. Som jag tolkat hans 

argumentation innebär utvidgningen närmast ett paradigmskifte, vilket mycket väl kan 

vara det första steget mot ett reglerat kronvittnessystem.176 

 Enligt min mening kan man fråga sig om effektivitetsargument verkligen hör 

hemma inom billighetsskälen, som efter utvidgningen givits ett delvis nytt syfte. I fallet 

drabbades dock den tilltalade på ett personligt plan av väldigt allvarliga konsekvenser 

på grund av sitt uppgiftslämnande. I just det fallet håller jag med domstolen om att det 

vore närmast obilligt att inte beakta detta. Argumentationen kan därför i viss mån sägas 

ligga i linje med övriga billighetsskäls utformning. Där ges strafflindring bland annat då 

gärningsmannen drabbas av ytterligare negativa konsekvenser förutom själva påföljden.  

 En annan sak är om det verkligen är fråga om en sådan undantagssituation som 

HD kommer fram till och som departementschefen gett uttryck för, där strafflindring 

kan ges för information om annans brottslighet (se ovan avsnitt 3.3.1.1). När det rör sig 

om kriminella organisationer och den tilltalade berättar om andra personers brottslighet 

är det tänkbart att hot om allvarliga repressalier är normalfallet. Detta undantagsfall 

skulle därmed kunna bli huvudregeln i ett större antal fall med liknande utgångspunkter. 

 Ågren, som tycks ha en liknande uppfattning, höjer ett varningens finger åt att 

denna praxis riskerar att utnyttjas av de brottsutredande myndigheterna för att så att 

																																																								
176 Olsson SvJT 2010 s 489-490. 
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säga skapa ett kronvittnessystem bakvägen, vilket HD säger sig ta avstånd ifrån.177 

Nilsson menar å sin sida att domen skapat så pass starka incitament för tilltalade att 

lämna uppgifter om andras brott att man kan fråga sig om inte detta innebär att ett 

kronvittnessystem de facto införts.178 

3.3.3 Gränsdragningen mellan egen och annans brottslighet 

Den aktuella strafflindringsgrunden gäller som ovan beskrivits, endast den egna 

brottsligheten. Det kan dock uppstå svåra gränsdragningsproblem om vilka 

omständigheter som hör till egen eller annans brottslighet. BRU, som i sitt betänkande 

föreslog nu nämnda strafflindringsgrund, menade att det i vissa fall skulle vara 

ofrånkomligt för den tilltalade att lämna uppgifter om andras brott för att uppgifterna 

skulle vara av tillräcklig omfattning för att medge strafflindring. Detta kunde vara fallet 

då en inbrottstjuv anger att han använt sig av en specifik hälare eller då någon varit 

inblandad i narkotikabrottslighet. Det framhölls att denna omständighet inte skulle 

missbrukas för att skapa ett kronvittnessystem.179 

 I propositionen menar regeringen att ett kronvittnessystem i flera avseenden 

skiljer sig från strafflindring vid utredningsmedverkan av egen brottslighet. När brottet 

begås av flera personer gemensamt kan uppgiftslämnandet ibland omfatta även andras 

brottslighet. De menar dock att gränsdragningsproblematiken under sådana 

omständigheter inte ska överdrivas eftersom uppgiftslämnaren kan lämna uppgifter som 

underlättar utredningen utan att nödvändigtvis röja andra brottslingars identitet. Ur 

strafflindringssynpunkt är det endast uppgifter om egen brottslighet som ligger till 

grund för bedömningen.180  

 I mitt tycke har gränsdragningsproblematiken fått för lite plats i propositionen. 

Som BRU påpekar, kan det i vissa fall vara ofrånkomligt att ange någon annan i 

samband med redogörandet för den egna brottsligheten. Hur denna information senare 

sorteras som användbar eller icke användbar i strafflindringshänseende, blir snarast en 

fråga för domstolen. Inom konkurrensrättens eftergiftssystem är det endast den som är 

först med att lämna information om överträdelsen som kan få eftergift. Detta är tänkt att 

rubba kartellens stabilitet och ge incitament för deltagarna att så snabbt som möjligt 

inkomma med information, se avsnitt 5.2.2.1. Om flera personer är inblandade i samma 

																																																								
177 Ågren JT nr 3 2009/10 s 702-703. 
178 Nilsson SvJT 2010 s 480. 
179 SOU 2005:117 s 82. 
180 Prop 2014/15:37 s 19. Påföljdsutredningen var av samma uppfattning, se SOU 2012:34 band 3 s 226. 
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brottslighet är det också rimligt att tänka sig att det endast är en av personerna som 

lämnar uppgifter av så pass hög kvalitet ur utredningssynpunkt att denna kan erhålla 

straffnedsättning. Detta eftersom nedsättningen görs mot bakgrund av uppgifternas 

väsentliga betydelse och gärningens straffvärde. Detta skulle kunna skapa stress och 

press hos gärningsmännen som får dem att lämna såväl överskottsinformation och 

felaktiga uppgifter. Som exempel på vad den tilltalade kan göra för att nå upp till kravet 

angavs att denne kunde peka ut personer som kunde lämna upplysningar. I flera fall kan 

man tänka sig att de personer som denne möjligen kan peka ut också råkar vara 

brottslingar. Även om domstolen då inte skulle kunna låta den tilltalade få tillgodoräkna 

sig sådan information i strafflindrande riktning, ska man nog inte heller underskatta den 

psykologiska inverkan som detta skulle ha på domstolen. Personen lämnar ju trots allt 

uppgifter som underlättar för rättsväsendet och skulle därmed kunna, kanske till och 

med omedvetet, kompensera den tilltalade för detta.  

 Ågren framhåller också att risken med utvidgningen av billighetsskälet är att 

plea bargain och kronvittnen smyger sig in bakvägen i strid med intentionerna. Han 

föreslår likt BRU, att 20 § förundersökningskungörelsen bör utvidgas så att det görs 

anteckningar om att den misstänkte medverkat i utredningen och på vilket sätt. Detta 

togs dock inte med vid bestämmelsens införande.181 Eftersom det är åklagaren som 

förfogar över själva åtalet så skulle denne kunna känna sig frestad att utforma åtalet på 

ett mildare sätt då en gärningsman anger andra, eftersom detta skulle leda till enklare 

lagföring av dessa personer. Liknande otillåtna upplägg sker möjligen redan idag.182  

3.4 Plea bargain inom svensk straffrätt? 
Plea bargain innebär att den tilltalade ges möjlighet att förhandla med åklagaren och 

som genom ett erkännande erhåller förmåner genom exempelvis strafflindring. 

Applicerat på strafflindringsgrunden om medverkan till utredning av egen brottslighet 

kräver detta till att börja med ett erkännande. Även om det i propositionen anges att 

erkännandet vare sig är tillräckligt eller nödvändigt, tycks förekomsten av ett 

erkännande ändå utgöra huvudregeln. Om det skulle vara så att den tilltalade förnekar 

brottet på grund av att denne inte håller med om åklagarens rättsliga bedömning är detta 

																																																								
181 Ågren 2013 s 155; prop 2014/15:37 s 25. 
182 Heuman SvJT 1999 s 484; Bergström (examensuppsats vid Stockholms universitet) 2014 s 40.	
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ett exempel på när strafflindringsgrunden ändå kan tillämpas.183 Vilka övriga fall som 

tillåts har däremot lämnats öppet. 

En fråga som berörts av Brottsförebyggande rådet (Brå), Malmö tingsrätt och 

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet gällde om inte 

strafflindringsgrunden kunde riskera att sätta den tilltalade i en förhandlingssituation 

gentemot åklagare och polis. Regeringen menade å sin sida att det var domstolens sak 

att avgöra om en lindrigare påföljd än vad brottet motiverade, skulle medges.184 Den 

menade att strafflindringsgrunden inte skulle förväxlas med åtalsuppgörelser eller plea 

bargain. Att det inte skulle röra sig om dessa system tycks stödjas på att det varken skett 

några förändringar i förundersöknings- eller åtalsplikten och att det inte finns något 

tvång eller någon skyldighet för den tilltalade att bidra till utredningen. Den misstänkte 

ska därmed inte hamna i en förhandlingsposition med åklagaren eller polisen. 185  

 Under förundersökningen är det däremot möjligt att lämna information till den 

tilltalade att det finns möjlighet till strafflindring vid medverkan till utredningen. Detta 

strider inte mot bestämmelsen i RB 23:12 om otillbörliga förhörsmetoder. 

Informationen måste dock vara saklig och det bör tydliggöras för den tilltalade att det är 

domstolen som avgör om strafflindringen ska medges.186   

Enligt min mening är argumentationen i propositionen inte tillräckligt 

övertygande för att avfärda att det rör sig om en plea bargain-liknande lösning. Att det 

är domstolen som beslutar om påföljden och därmed strafflindring, är i sig inget hinder 

mot ett sådant system. Vissa länder som infört plea bargain i sina rättssystem ställer 

krav på att domstolen ska godkänna överenskommelsen mellan åklagare och den 

tilltalade. Man skulle då kunna hävda att det även i de fallen är domstolen som har sista 

ordet.187 

 Somliga menar att förändringar i förundersöknings- och åtalsplikt inte är 

nödvändigt eftersom systemet skulle kunna rymmas inom de regler om 

förundersökningsbegränsning som redan finns.188 Skyldighet eller tvång för den till-

talade att underlätta utredningen krävs heller inte för ett sådant system. Den aktuella 

																																																								
183 Prop 2014/15:37 s 23. 
184 Det har dock varit på förslag att åklagaren ska vara tvungen att ge sin ståndpunkt i påföljdsfrågan och 
att rätten ska vara bunden av detta i den meningen att en strängare straff eller mer ingripande påföljd inte 
ska kunna utdömas, se SOU 2013:17 s 235. 
185 Prop 2014/15:37 s 25. 
186 A prop s 25. 
187 Se Ivarsson m fl, Åklagarna måste få rätt att förhandla med de misstänkta inför ett åtalsbeslut, Dagens 
Juridiks program Veckans Juridik 9/4 2015 (21/9 2016) www.dagensjuridik.se 
188 Se exempelvis SOU 2004:47 s 387. Jfr SOU 2005:117 s 49. 
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bestämmelsen är emellertid begränsad till straffnedsättning och tillåter däremot inte att 

åtalet begränsas eller att den tilltalade kan förhandla om vilket straff som ska dömas ut. 

Straffnedsättning är dock en av de förmåner som en tilltalad kan få i utbyte mot 

information om det egna brottet även i exempelvis USA.  

3.5 Kronvittnessystem inom svensk straffrätt? 
Enligt min mening har det inte införts ett renodlat kronvittnessystem genom 

billighetsskälen i BrB 29:5. Den gränsdragningsproblematik som uppmärksammats ger 

dock vid handen att det i praktiken kan bli svårt att hänföra information till endera 

kategori. Då information om andras brott, så att säga, är inslingrad i berättelsen och 

svårseparerad från den egna brottsligheten borde detta i vissa fall kunna leda till att 

strafflindring ändå medges. Om däremot den tilltalade inte har så mycket mer 

information än den som rör andras brottslighet kan han således inte få någon 

straffnedsättning enligt bestämmelsen. Detta gäller oavsett hur värdefull informationen 

än är för de brottsutredande myndigheterna. Detta skapar inte bara ojämlikhet mellan 

olika tilltalade utan också rättsosäkerhet för de inblandade. Att bestämmelsen inte heller 

ska utnyttjas för att skapa ett kronvittnessystem framgår klart från lagstiftarens håll. 

Frågan återstår emellertid i vilka situationer som det skulle kunna hävdas att den 

utnyttjas i en sådan riktning. Gäller detta fall då strafflindringen i någon mån inbegripit 

uppgifter om andras brottslighet, men som förefaller vara närmast en biprodukt av 

domstolens bedömning av övrig information, eller då uppgifterna i hög mån centreras 

kring andras brott? 

Praxis tillåter vidare strafflindring för kronvittnen i undantagsfall enligt BrB 

29:5 p. 9 då den tilltalade blir utsatt för hot om allvarliga repressalier på grund av sitt 

uppgiftslämnande, se ovan NJA 2009 s. 599. Eftersom detta kan tänkas vara 

normalsituationen i vissa typer av organiserad brottslighet kan det hävdas att domstolen 

de facto infört ett kronvittnessystem vid uppgiftslämnande om gängkriminalitet. Även 

om jag kan hålla med om att det vore obilligt att i just i den situationen inte medge 

strafflindring, så bidrar detta till att effektivitetsskäl får en plats i billighetsskälen. 

Denna bild stärks ytterligare av den utvidgning av BrB 29:5 p. 5 som nu skett.189 

Utvidgningen i kombination med praxis har enligt min mening skapat ett, om än 

begränsat, utrymme för att ge strafflindring åt kronvittnen. Eftersom det vid upprepade 

tillfällen poängterats att ett sådant system inte varit avsikten har detta skett utan att de 
																																																								
189 Se Gaspar-Vrana JT nr 1 2015/16 s 249. 
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rättsäkerhetsgarantier som annars skulle behövts vidtas, beaktats. Det skydd som kan 

erhållas via polisens personsäkerhetsarbete finns visserligen att tillgå för dessa 

personer,190 men det är inte svårt att tänka sig att andra och fler aspekter skulle ha 

övervägts om ett uttalat kronvittnessystem skulle ha införts.  

4 Ekonomisk brottslighet 
4.1 Begreppet ”ekonomisk brottlighet” (ekobrott) 
Något enhetlig definition av ekonomisk brottlighet finns inte i svensk rätt. Däremot har 

det av myndigheter, i utredningar och doktrin mm., gjorts försök att precisera begreppet. 

Som en konsekvens av de olika uppfattningar och utgångspunkter som dessa författare 

haft, har ekonomisk brottslighet fått en mer inkluderande och bred definition av 

somliga, och ett snävare uttryck av andra.191 Definitionens inriktning tycks också vara 

olika beroende på var någonstans den företas. I den rapport som gjordes av Martin 

Bergqvist på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten ansåg författaren att det i Nordamerika 

vanligen handlande om ett individperspektiv som centrerades kring gärningsmannens 

sociala och maktmässiga position, medan vi i Europa tenderar att ta utgångspunkt i de 

skador som brottet orsakar.192   

Den svenska definition som tycks ha haft störst inverkan formulerades av 

Justitieutskottet 1981.193  Enligt denna är ekonomisk brottlighet sådan brottslighet som 

företas i näringsverksamhet194 och framförallt då ekonomisk vinning är ett direkt motiv. 

Vidare krävs att brottet har en kontinuerlig karaktär och bedrivs på ett systematiskt sätt. 

De ekonomiska brotten är dessutom ofta kvalificerade. Med detta menas här att de 

enskilda brotten är av stor omfattning, drabbar grupper av enskilda eller rör stora 

samhälleliga värden.195 Vagheten i begreppet har kritiserats, kanske framförallt för att 

utredningar kring ämnet riskerar att förlora fokus och precision om inte termen 

definieras.196 Om begreppet ska begränsas till straffrätten eller om även andra straffbara 

																																																								
190 Se Nilsson SvJT 2010 s 480. 
191 SOU 1996:84 s 17-20. 
192 Ekobrottsmyndighetens rapport Ekonomisk brottslighet – En genomgång av begreppet. Bergqvist, 
Stockholms universitet, kriminologiska institutionen 31/1 2000 (21/9 2016) s 37, 
www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Rapport-Ekonomisk-brottslighet-SU-2000.pdf 
193 SOU 1996:84 s 20; SOU 2007:8 s 52; Lindgren Criminal Justice nr 4 2002 s 366. 
194 Jfr Skr 1994/95:217 s 5. 
195 JuU 1980/81: 21 s 6-7. För en liknande definition se Alalehto m fl 2014 s 26. Vissa tycks dock tolka 
”kvalificeringen” som ett krav, se exempelvis Korsell SvJT 2000 s 935. 
196 Korsell SvJT 2000 s 937. 
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gärningar som regleras i annan typ av lagstiftning ska innefattas förefaller också 

oklart.197 

Det förtjänas att betona att fokus ligger på brott i näringslivet när man talar om 

ekobrott. Till ekonomisk brottlighet hör därmed inte stöld, häleri osv. där enskilda 

personer gör sig skyldiga till förmögenhetsbrott. Själva näringsverksamheten ska också 

vara legal, för att inte blandas ihop med organiserad brottslighet som typiskt sett bedrivs 

illegalt. Gränserna mellan ekonomisk och organiserad brottslighet kan dock vara svåra 

att dra och förefaller ha blivit alltmer flytande.198 Från vissa håll hävdas det att 

distinktionen mellan dessa är onödig och att fokus istället borde ligga på handlingarna 

som sådana. 199  I Norden är dock ekonomisk brottlighet kopplad till legal 

näringsverksamhet och bör heller inte blandas ihop med engelskans ”white-collar 

crime” (på svenska s.k. manschettbrottslighet), vilket syftar på gärningsmannens 

klassbakgrund. Avgränsningen som gjorts ovan betyder att de som begår ekonomisk 

brottslighet kan ha stor ekonomisk makt och således stor påverkan på samhället, 

speciellt när det gäller omfattande kartellsamarbeten, korruption vid exempelvis 

offentliga upphandlingar eller vid internationella affärer. Enligt Larsson, Korsell och 

Alalehto ligger den organiserade brottligheten på en helt annan och lägre 

samhällsekonomisk nivå när denna rör exempelvis narkotikasmuggling, stölder och 

utpressning.200 

Exempel på brott som räknas till ekonomisk brottslighet är bokföringsbrott, 

finansmarknadsbrott, olika typer av skattebrott och oredlighet mot borgenärer. Vissa 

andra brott med ekonomiska motiv som komplexa bedrägerier, korruption och 

bidragsbrott uppfattas vanligen också som ekonomisk brottslighet.201  

4.2 Offer 
Som fenomen är ekobrotten allvarliga för samhället och innebär att stora summor 

pengar undandras från beskattning eller utbetalas på felaktiga grunder till personer och 

företag. Ändå kallas ekonomisk brottslighet ofta för offerlösa brott.202 Vid en jämförelse 

																																																								
197 Ekobrottsmyndighetens rapport Ekonomisk brottslighet – En genomgång av begreppet. Bergqvist, 
Stockholms universitet, kriminologiska institutionen 31/1 2000 (21/9 2016) s 37, 
www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Rapporter/Rapport-Ekonomisk-brottslighet-SU-2000.pdf 
198 Alalehto m fl 2014 s 27. 
199 Shapiro American Sociological Review nr 3 1990 s 347; Europarådet, Organised crime situation report 
2005 – Focus on the threat of economic crime s 86; SOU 2007:8 s 52. 
200 Alalehto m fl 2014 s 29. 
201 Ekobrottsmyndighetens lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige 2016 s 9. 
202 A a s 9. 
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med exempelvis misshandel, där det ganska snabbt står klart vem som är det primära 

offret för gärningen, är det inte lika självklart vem som drabbas av den ekonomiska 

brottsligheten. Eftersom attacken oftast inte riktar sig mot någon särskild blir det också 

svårt att hitta någon som känner sig särskilt drabbad. 203  Ekobrottsmyndighetens 

attitydundersökningar visar att det finns en hög tolerans hos allmänheten att betala 

”svart” för vissa tjänster och en generellt sett låg kunskap om ekobrotten. 

Välfärdsystemet i Sverige bygger i hög grad på de skatter och avgifter som personer och 

företag är ålagda att betala till staten. Offren för den ekonomiska brottligheten blir 

därmed samhället i stort, medborgarna och seriösa företagare utsatta för illojal 

konkurrens som kan resultera i en negativ och snedvriden effekt på marknaden.204 

Mörkertalet är stort och kan heller inte uppskattas utifrån antalet anmälda brott eftersom 

detta i hög grad står i proportion till det spanings- och utredningsarbete som bedrivs.205 

År 2007 blev det stora rubriker om den uppskattning som Skatteverket gjort 

om det s.k. skattefelet, som är skillnaden mellan den skatt som fastställts och den som 

skulle ha fastställts om alla deklarerat korrekt. Denna beräknades till 5 procent av BNP, 

eller 10 procent av privatpersoners och företags fastställda skatt. Detta innebar 2007 ett 

belopp om 133 miljarder kronor.206 Det finns dock indikationer på att skattefelet 

minskar.207 

4.3 Bekämpning av ekonomisk brottslighet i Sverige 

4.3.1 Utvecklingen fram till idag 

Politiska initiativ till att bekämpa ekonomisk brottslighet skedde först under 1970-talet. 

På den tiden behandlades ekonomisk brottslighet inte separerat från den organiserade 

brottsligheten och distinktioner mellan brottstyperna saknades.208 Detta ändrades som 

nämnts tidigare, under 1980-talet. 1995 tog regeringen fram en rad åtgärder för att 

stävja den ekonomiska brottsligheten i Sverige.209 Sedan dess har, förutom initierandet 

av ett flertal utredningar, också organisatoriska förändringar inom polis och 

åklagarväsendet gjorts. Detta resulterade bland annat i att Ekobrottsmyndigheten 

																																																								
203 Brå-rapport 2008:23 s 306. 
204 Jacobson m fl 2012 s 12-13; Ekobrottsmyndighetens lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige 
2016 s 9. 
205 SOU 2011:47 s 80. 
206 Skatteverkets rapport (SKV 152) 2007 s 242. 
207 Skatteverkets rapport (SKV 152) 2015 s 7; Skatteverkets rapport. Skattefelets utveckling i Sverige 
2007–2012 s 77. 
208 Lindgren Criminal Justice nr 4 2002 s 365. 
209 Skr 1994/95:217. 
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bildades och att skatteverket fick en skattebrottsenhet i syfte att förhindra den 

ekonomiska brottsligheten på skatteområdet. Även ny lagstiftning och projekt på 

området genomfördes.210 

 Den senaste tidens kriminalisering och nytillkomna lagar har i större 

utsträckning än tidigare fokuserat på den organiserade brottligheten och terrorism, som 

fått ökat utrymme i den kriminalpolitiska diskursen. Som tidigare nämnts är dock 

ekobrott och organiserad brottslighet nära förknippade med varandra, inte minst 

eftersom den organiserade brottsligheten ofta har en kärna av illegal ekonomisk 

verksamhet. Vissa brott befinner sig också mellan dessa brottstyper, däribland 

penningtvätt, som kan hänföras till båda dessa kategorier beroende på kontext.211 Det 

förekommer också fall där själva företaget får agera täckmantel för den ekonomiska 

brottsligheten och som i sig själv kan sägas vara den bakomliggande affärsidén.212 

Ekobrottsmyndigheten har deltagit i satsningar både när det gäller bekämpningen av 

grov organiserad brottslighet (GOB), och grov ekonomisk brottslighet (GEB).213 

 En annan utveckling som skett är användandet av s.k. FIU (Financial 

Intelligence Units), där insatserna mot penningtvätt banade väg för den typ av 

övervakning som idag sker inom finanssektorn. Numera fungerar dessa som viktiga 

instrument för ekonomisk brottlighet i stort. Dessa finns exempelvis inom polisen men 

olika organisationer och tillsynsmyndigheter arbetar också med att ta emot och behandla 

information om ekobrott. Den information som på detta sätt kommer fram används av 

polisen också i beivrandet av annan brottslighet.214 

 Den internationella dimensionen blir också allt mer påtaglig. Stora 

internationella samarbeten inom och utanför EU för med sig en stor rörlighet när det 

gäller kapital, varor och människor. För att stävja ekobrotten kräver detta överstatliga 

och utökade internationella kanaler samt ökad kompetens.215  

4.3.2 Ekobrottsmyndigheten 

Den myndighet som i Sverige har huvudansvaret för att bekämpa den ekonomiska 

brottsligheten är Ekobrottsmyndigheten (EBM) som är en specialistmyndighet inom 

																																																								
210 Korsell SvJT 2000 s 933. 
211 Alalehto m fl 2014 s 45. 
212 Korsell SvJT 2000 s 938. 
213 Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2015 s 11. 
214 Alalehto m fl 2014 s 45. 
215 A a s 45; Ekobrottsmyndighetens lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige 2016 s 35; SOU 
2005:117 s 78. 
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åklagarväsendet. Ekobrottsmyndigheten tar hand om ärenden som rör bokföringslagen 

(1999:1078), skattebrottslagen (1971:69), aktiebolagslagen (2005:551), brott mot EU:s 

finansiella intressen och marknadsmissbruk. Även ärenden som rör bedrägerier och där 

brottet begåtts inom ramen för näringsverksamhet handläggs av Ekobrottsmyndigheten 

när omfattande och kvalificerade bedömningar av räkenskapsinformation behöver 

göras.216 Ansvaret sträcker sig sedan 2013 över hela riket.217  

4.3.2.1 Olika typer av ärenden 

Olika typer av ekobrott skiljer sig mycket åt vid ekobrottsmyndighetens handläggning. 

Det är därför viktigt att ha detta i åtanke vid diskussionen av ekobrott i stort. Nedan 

kommer detta att belysas genom att titta lite närmare på myndighetens statistik gällande 

olika typer av ärenden.  

Ekobrottsmyndigheten delar in olika ärenden efter deras förväntade 

utredningstid. Om tidsåtgången estimeras till högst åtta timmars utredning benämns 

detta som ett mängdärende. Projektärenden är sådana ärenden som kräver mer än åtta 

timmar, men färre än 80 timmars utredning. De särskilt krävande ärendena fordrar mer 

än 80 timmar för att utredas. Skatteverkets skattebrottsenheter (SBE), är en viktig resurs 

för ekobrottsmyndigheten när det kommer till utredning av vissa brott. SBE utreder 

nämligen cirka 30 procent av de förundersökningar som inleds av 

ekobrottsmyndighetens åklagare.218  

Ett sätt att mäta myndighetens effektivitet är att se till den s.k. 

genomströmningstiden. Med genomströmningstid menas den tid det tar mellan att 

anmälan av brottet görs till att beslut i åtalsfrågan fattas. De enklare ärendena behandlas 

i en snabbfil. På detta sätt ska resurser kunna frigöras för att bekämpa allvarligare och 

mer svårutredda brott.219 Detta har gjort att handläggningstiden förkortats väsentligt för 

mängdbrotten.220   

																																																								
216 Ekobrottsmyndighetens lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige 2016 s 4. 
217 Ekobrottsmyndigheten, historia 22/2 2016 (21/9 2016), www.ekobrottsmyndigheten.se 
218 Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2015 s 37-38. 
219 Ekobrottsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten förebygger och bekämpar ekonomisk brottslighet, 
informationsfolder 2012 (21/9 2016) s 6, www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Foldrar/EBM-
folder-Om-Ekobrottsmyndigheten2012.pdf 
220 SOU 2011:47 s 68. För tidigare kritik mot myndigheten se Riksrevisionsverkets rapport (RRV 
2001:29); SOU 2007:8 s 111-112. 
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4.3.2.2 Sammanfattning av myndighetens handläggning 2015 

Antalet inkomna ärenden under 2015 var 6357 stycken. Dessa bestod av 3426 

mängdärenden, 2698 projektärenden, 69 särskilt krävande ärenden och 164 övriga 

ärenden. Detta var en ökning med nästan 800 ärenden jämfört med föregående år. 

Mängdbrotten ökade med ca 900 stycken, medan övriga brott minskade något. Under 

året avslutades något fler ärenden än vad som inkom, 6439 stycken. De avslutade 

mängdärendena, 3233 stycken, med sin korta handläggningstid ökade, vilket var 

naturligt eftersom antalet inkomna ärenden ökat. De andra kategorierna saknar samma 

samband på årsbasis, eftersom handläggningstiden ofta sträcker sig över 

kalenderåren.221 

 När det gäller genomströmningstiderna har dessa minskat. Detta beror 

framförallt på att mängdärendena ökat i förhållande till de andra kategorierna. 

Medelvärdet för dessa är endast 28 dagar. För övriga ligger detta högre, 219 dagar för 

projektärendena, 323 för de särskilt krävande ärendena och 73 för övriga ärenden. För 

de särskilt krävande ärendena betyder detta att det skett en liten minskning av den 

genomsnittliga genomströmningstiden. Medianvärdet har däremot ökat mycket för 

denna kategori vilket tyder på att genomströmningstiden är lång för en större andel 

brottsmisstankar än tidigare i denna grupp. Medianvärdet har här ökat från 200 dagar 

2014 till 258 dagar 2015.222 

 Åldern på arbetsbalansen, det vill säga åldern på brottsmisstankarna i de 

ärenden som handläggs är i genomsnitt 68 dagar för mängdärenden, 259 dagar för 

projektärenden, 518 dagar för särskilt krävande ärenden och 352 för övriga ärenden. En 

särskilt stor ökning har skett gällande medelvärdet för de särskilt krävande ärendena 

som ökat med 150 dagar sedan 2014.223 

 Andelen lagförda misstänkta personer är för mängdärenden 24 procent, 

projektärenden 18 procent, för särskilt krävande ärenden 26 procent och för övriga 

ärenden 20 procent. Detta innebär en total minskning av lagföringen med åtta procent 

vilket skett i kategorierna projektärenden och särskilt krävande ärenden, med fyra 

respektive fem procent.224 

 Slutsatsen blir därmed att mängdbrotten är de brott som är störst till antalet. De 

är också de ärenden som avslutades i störst utsträckning. Mängdbrotten har kortast 
																																																								
221 Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2015 s 38. 
222 A a s 41. 
223 A a s 41-42. 
224 A a s 43. 
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genomströmningstid, vilken påverkar den totala genomströmningstiden för ekobrotten i 

stort. En liten minskning har skett även för de särskilt krävande ärendena, medianvärdet 

indikerar dock att brottsmisstankar med längre genomströmningstid är fler än tidigare. 

Skillnaden mellan brottsmisstankarnas ålder är stor mellan de olika kategorierna, där de 

särskilt krävande ärendena har en genomsnittsålder på så mycket som 518 dagar. 

Skillnaden mellan andelen lagförda personer i de olika kategorierna är inte särskilt stor, 

de särskilt krävande ärendena ligger dock högst med 26 procent.  

4.3.2.3 Kostnaderna för utredning och lagföring under 2015 

Kostnaderna för mängdbrotten uppgick 2015 till 54 miljoner kronor, projektärenden 

269 miljoner kronor och de särskilt krävande ärendena 197 miljoner kronor. Från 

föregående år skedde en ökning med två miljoner kronor. Medan 

mängdbrottshanteringen ökat med 14 miljoner kronor (35 procent), och de särskilt 

krävande ärendena med en miljon kronor, har projektärendena haft minskade kostnader 

med 13 miljoner kronor.225 

 Mängdärendena är därmed den största kategorin sett till volym, men som 

kostar minst.  Projektärendena ligger i mitten med cirka 700 färre ärenden, men är den 

kategori som medför störst kostnad. De särskilt krävande ärendena är minst till antalet 

(endast 69 stycken) men som är dyrast per ärende och som totalt utgör en ansenlig 

summa. I genomsnitt kostade dessa 28 600 kr per ärende, vilket är mer än en 

fördubbling från 2014.226  

4.3.2.4 Effektivisering och prioritering  

Genomströmningstiden har under senare år minskat betydligt för de ärenden som 

Ekobrottsmyndigheten handlägger. 227  De brottsanmälningar som rör organiserad 

brottslighet har blivit allt vanligare och rör ofta pågående brottslighet vilket ställer höga 

krav på kompetens. Väl fungerande arbetsprocesser i kamrarna ser myndigheten som 

särskilt viktigt för att utveckla och bibehålla ett effektivt arbetssätt. Ett av målen är att 

kamrarna ska göra fler egeninitierade brottsanmälningar. För volymmässigt goda 

resultat har de specialgrupper som inriktat sig på mängdärenden och projektärenden haft 

stor inverkan.228  

																																																								
225 Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2015 s 47. 
226 A a s  48. 
227 SOU 2011:47 s 68. 
228 Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2017–2019 s 8. 
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I budgetunderlaget för 2017–2019 framhöll myndigheten att särskilt fokus skulle ligga 

på bekämpningen av GOB och GEB. Dessa områden är centrala för bekämpningen av 

den ekonomiska brottsligheten och har därför fått ökade resurser. 2015 avsatte 

myndigheten 50 procent mer pengar än året innan. Myndighetens bild av verksamheten 

är att de komplexa ärendena tar allt mer resurser i anspråk, samtidigt som de löper över 

en längre tid och är svårutredda. Myndigheten har också märkt av den försvararteknik i 

form av fokusförflyttning som skett. För att tillgodose säkerhetsaspekter och 

rättssäkerhet har detta krävt en dubblering av antalet åklagare i flera större ärenden.229  

4.3.3 Den totala handläggningstiden 

Handläggningstiden från det att brottet anmäls och förundersökningens inleds till det att 

målet avgörs i tingsrätt och eventuellt också hovrätt kan ofta bli lång. Ekobrotten prövas 

oftast inte i HD. Inte nog med att brottet kan vara gammalt när det uppmärksammas av 

rättsväsendet, själva handläggningstiden i domstol och den tid som går mellan 

förhandlingarna kan göra att ärendena tar flera år från början till slut.230 De omfattande 

brottmålen tycks också bli allt vanligare och kan kosta väldigt mycket pengar. Behovet 

av en effektivare brottmålsprocess för stora mål har också uppmärksammats av 

regeringen som tillsatt en utredning för att undersöka vilka huvudinriktningar en sådan 

modernisering bör ta. Uppdraget ska redovisas senast i december 2017.231 

Ett på senare år uppmärksammat ekobrottsfall, det s.k. assistansmålet, kostade 

med de 37 advokater som anlitats ca 96 miljoner kronor i tingsrätten och 40 miljoner i 

Hovrätten. Målet rörde ett assistansbolag som genom bedrägeri erhållit närmare 30 

miljoner kronor av Försäkringskassan mellan 2005 och 2012. Förhandlingarna i 

tingsrätten och hovrätten pågick båda till sju månader vardera.232  

Det tycks inte finnas någon statistik över hur lång den totala 

handläggningstiden är för ekobrotten i genomsnitt. Även fast det alltså är svårt att slå 

fast någon ungefärlig total handläggningstid för ekobrotten, eller för den delen för olika 

typer av ekobrott, står det klart att det ibland uppkommer riktigt stora och omfattade 

ekobrottsmål. I en antalogi utgiven av Brå anger flera av de medverkande att de har 

																																																								
229 Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag 2017–2019 s 3. 
230 Se SOU 2004:47 s 385. 
231 Dir 2016:31 s 1. 
232 Se exempelvis Engberg, Svea hovrätt skärper domen i assistanshärvan, Dagens Nyheter 23/7 2015 
(21/9 2016), www.dn.se 
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erfarenhet av stora och långa rättegångar. Även fokusförskjutningar med 

jävsinvändningar och procedurfrågor anges ha fått en större roll.233  

4.3.3.1 Konsekvenserna av långa handläggningstider 

Långa handläggningstider har en negativ inverkan både på den tilltalade och på 

rättsväsendets möjligheter att klara upp brottet. För den som riskerar att få en dom emot 

sig kan väntan vara psykiskt påfrestande och för unga kan detta få allvarliga 

konsekvenser. När det gäller själva uppklarandet kan exempelvis möjligheten att få 

fram stödbevisning minska och vittnen kan få svårigheter att minnas viktiga detaljer. Då 

flera misstänkta gärningsmän finns får dessa också mer tid till att prata ihop sig och 

enas om ett visst händelseförlopp.234  

 Handläggningstiderna ska dock inte ensamt läggas till grund för att bedöma 

rättsväsendets effektivitet, som i hög grad måste inrikta sig mot rättssäkerhet och att 

utredningarna ska hålla hög kvalitet.235  

4.4 Plea bargain och ekonomisk brottslighet 

4.4.1 Inledning 

I föregående kapitel har en genomgång av hur den ekonomiska brottsligheten bekämpas 

i Sverige gjorts. Även fast handläggningen av ekobrotten har förbättrats i och med de 

reformer som genomförts under senare år kvarstår flera svårigheter med de stora målen. 

De kräver såväl stora resurser som lång handläggningstid och ökade kompetenser på 

grund av att det ofta rör sig om komplicerad och svårutredd brottslighet. Som ovan 

konstaterats leder de långa handläggningstiderna till både psykiska påfrestningar för de 

tilltalade och skapar bevissvårigheter för rättsväsendet. I syfte att öka effektiviteten 

skulle ett system med plea bargain möjligen kunna leda till kortare handläggningstider 

och minskade kostnader. I kommande avsnitt kommer plea bargain att analyseras 

utifrån ett möjligt införande på ekobrottsområdet när det gäller stora och komplicerade 

mål.236  

Ett införande av systemet med inriktning mot ekonomisk brottslighet har 

diskuterats i flera sammanhang. Nedan kommer Förtroendekommissionens utredning i 
																																																								
233 Korsell & Blomqvist 2016 s 9. 
234 Brå-rapport 2016:5 s 9; Nordiska ministerrådet, Effektivare hantering av stora och komplicerade 
brottmål 2009 s 7. 
235 Brå-rapport 2016:5 s 10. 
236 Som ovan framgått innefattar ekobrott en mängd olika sorters brott som sträcker sig från mindre 
bedrägerier och skattebrott till mycket stora mål. Hur definitionen av ett stort och komplicerat mål skulle 
lyda kommer här inte att diskuteras.  
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SOU 2004:47 att redogöras för såväl som diskussioner i andra forum där frågan om plea 

bargain lyfts. Att notera är dock att resonemangen som förts har haft något olika 

utgångspunkter, där de flesta utgått från stora och komplicerade mål i stort, men där 

ekonomisk brottslighet ofta fungerat som exempel på sådana mål.  

4.4.2 Statlig utredning – Förtroendekommissionen 

Under 2002 tillsattes Förtroendekommissionen med uppgift att utreda 

förtroendeskadliga omständigheter inom det svenska näringslivet. Kommissionen ansåg 

att handläggandet av stora och uppmärksammade ekobrott på ett kompetent och 

effektivt sätt, tydliga straffbestämmelser och domstolens utdömande av kännbara straff 

var av stor vikt för allmänhetens förtroende för näringslivet. Kommissionen gjorde 

bedömningen att tre områden var av särskild vikt för ett ökat förtroende: 

myndigheternas effektivitet vid bekämpning av ekonomisk brottslighet, myndigheternas 

kompetens i detta arbete och strafflagstiftningen som används vid bekämpning av 

ekobrott. Kommissionen valde att begränsa sin framställning till dessa områden.237 Att 

notera är dock det läge som förelåg då utredningen gjordes. Ekobrottsmyndigheten hade 

då fått betydande kritik för sin handläggning av ekobrotten. Myndigheten hade vid 

denna tid inte ansvar för hela riket utan endast för vissa geografiska områden. 

Jämförelser mellan de brott som handlagts av Ekobrottsmyndigheten och de som 

handlagts av polis- och åklagarväsendet i övrigt visade på att myndigheten i sin 

specialistroll de facto var mindre effektiv än övriga myndigheter, både när det gällde 

genomströmningstid och andra relevanta delar av verksamheten. Numera har, som 

tidigare nämnts, myndigheten ansvar över hela riket och är inte utsatt för samma 

kritik.238 

 Införande av plea bargain kom att diskuteras inom ramen för effektiviseringen 

av myndigheternas handläggning vid bekämpningen av ekobrott, där bland annat 

möjligheterna att ändra rättegångsbalkens bestämmelser föreslogs. Diskussionen tog 

utgångspunkt i några av de mer uppmärksammande och stora målen där 

förundersökningstiden uppgick till omkring tre till fyra år. Kommissionen betonade 

också den tröghet som ofta är karaktäristiskt för dessa typer av mål. Förundersökningen 

samt huvudförhandlingar i tingsrätt och hovrätt uppgår ofta till mellan sex och sju år, 

																																																								
237 SOU 2004:47 s 372. 
238 SOU 2007:8 s 111-113. Eftersom det inte längre finns någon möjlighet att jämföra är det dock svårt att 
på ett mer konkret sätt bedöma hur effektiviteten ökat. Det står emellertid klart att det vidtagits flera 
åtgärder för detta syfte. 
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inräknat den tid som förflyter mellan avgörandena och tidpunkten då domen vunnit laga 

kraft. Ekobrott prövas sällan av HD. Eftersom brotten som regel begåtts några år innan 

förundersökningen vidtas kan dessa vara närmare tio år gamla när de prövas i hovrätten. 

Det har även förekommit fall då förundersökningen slutat med avskrivning, där 

förklaringen kan antas vara att utredningen tagits över av nya poliser och åklagare och 

bevisföringen försvårats på grund av den långa tid som förflutit.239  

 Som exempel på avgöranden där plea bargain tillämpats på ekobrott i USA tog 

kommissionen upp den s.k. Enronskandalen. Efter att oegentligheter uppdagats i 

energibolaget Enron träffades överenskommelser mellan två misstänkta och de aktuella 

åklagarmyndigheterna i USA. Överenskommelsen bestod i att de misstänkta 

underkastade sig vissa straff och lovade att underlätta den pågående utredningen mot att 

åklagaren avskrev andra misstankar om brott. Kommissionen menade att det 

amerikanska systemet med plea bargain framstod som effektivt och resurssparande i 

denna del och som dessutom ur den brottsmisstänktes synvinkel kunde vara en fördel då 

denne slipper sväva i ovisshet under flera år om eventuella misstankar.240 

 Kommissionen frågade sig därför om möjligheten att införa ett svenskt institut 

för plea bargain med inriktning mot ekobrott. Vanliga invändningar mot ett sådant 

institut är att det skulle vara främmande för den svenska rättsordningen och därför inte 

passar in i nuvarande rättsliga förhållanden.241 Kommissionen frågade sig dock om detta 

i praktiken skulle ha speciellt stor bärkraft. Som bekant har Sverige vid ekonomiskt 

brottslighet liksom annan brottlighet, en absolut förundersöknings- och åtalsplikt. I 

praktiken är emellertid dessa båda plikter relativa, i synnerhet när det kommer till 

ekonomisk brottslighet. Kommissionen menade därför att ett institut med plea bargain, 

anpassat till svenska förhållanden, skulle kunna ses som uträckning av den relativa 

förundersöknings- och åtalsplikt som redan gäller.242  

I den remissbehandling som gjordes, kommenterade flera remissinstanser 

förtroende-kommissionens förslag om ett plea bargain-liknande institut i Sverige.243 

Flertalet valde att tillstyrka förslaget eller lämna det utan erinran, däribland 

Riksåklagaren, Gävle tingsrätt, Ekobrottsmyndigheten, Statskontoret, verket för 

näringslivsutveckling (NUTEK) m.fl. Riksåklagaren menade att frågor om åtalsplikten 
																																																								
239 SOU 2004:47 s 385-386. 
240 A bet s 386-387. 
241 A bet s 387. 
242 A bet s 387. Se också prop 1994/95:23 s 43. 
243 Justitiedepartementet, Sammanställning av remissyttranden över betänkandet Näringslivet och 
förtroendet s 206-231. Se också SOU 2005:117 s 51-52. 
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var intressanta ur ett utvecklingsperspektiv för rättsväsendet och aktualiserade 

överväganden om rättslikhet och effektivitet vid brottsbekämpning. Denne motsatte sig 

däremot i likhet med Ekobrottsmyndigheten, påståendet om att det skulle föreligga en 

relativ åtals- och förundersökningsplikt. Brå höll dock med Förtroendekommissionen i 

den frågan. NUTEK menade att fördelarna med att kunna avgränsa och koncentrera 

brottsmisstankarna i stora och komplicerade ekonomiska brottmål övervägde nackdelar 

så som ojämnheter i rättstillämpningen. Det skulle då bli möjligt att förkorta de orimliga 

utredningstider som ofta är fallet i dagsläget.244 

 Vissa av remissinstanserna ställde sig däremot tveksamma till förlaget om plea 

bargain, däribland Åklagarmyndigheten i Stockholm, Rikspolisstyrelsen, 

Advokatsamfundet och Svenskt Näringsliv. Åklagarmyndigheten framhöll att 

straffmätningen i Sverige inte låg på samma nivå som i exempelvis USA. De menade 

också att det vid utredning av ekonomisk brottlighet ofta måste företas en ganska 

omfattande utredning. Det var därför tveksamt om det gick att använda en metod som 

plea bargain. Såväl Rikspolisstyrelsen som Advokatsamfundet fann att institutet var 

främmande för den svenska rättsordningen. Rikspolisstyrelsen ställde sig dock positiv 

till att låta åklagare begränsa omfattningen av förundersökningen i omfattande 

ekobrottmål. Däremot ansågs det tveksamt om frågan om plea bargain förtjänade att 

utredas med hänsyn till rättssäkerhetsskäl.245  

 Även Advokatsamfundet ansåg att grundläggande rättsäkerhet talade emot en 

ordning som tillåter åklagarmyndigheten att utlova strafflindring i utbyte mot den 

tilltalades medgivande av straffansvar. Detta skulle riskera att rubba de grundläggande 

principerna för den ackusatoriska rättsprocessen med en anklagande, en försvarande och 

en dömande part. En sådan ordning ifrågasattes ytterst med tanke på allas likhet inför 

lagen. Svenskt Näringsliv hävdade också att det skulle vara svårt att vinna allmän 

acceptans för ett främmande institut utvecklat i den amerikanska rätten vilket sålunda 

inte skulle stärka förtroendet för näringslivet i Sverige. Svenska Bankföreningen, 

Nordic Growth Market och Stockholmsbörsen framförde liknande resonemang.246 

																																																								
244 Justitiedepartementet, Sammanställning av remissyttranden över betänkandet Näringslivet och 
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4.4.3 Andra forum där införandet diskuterats 

4.4.3.1 Plea bargain för effektivare hantering av stora och komplicerade 
brottmål  

BRU ansåg i sin utredning från 2005 att systemet med plea bargain inte i tillräcklig grad 

vägde upp de nackdelar som medfördes. De medgav dock att systemet skulle kunna 

förenkla utredandet av svårutredda brott som exempelvis vissa typer av ekonomiska 

brott.247 Den arbetsgrupp, ledd av Fredrik Wersäll, som strax därefter publicerade 

idéskriften ”Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål” lyfte på nytt 

frågan om plea bargain. I skriften behandlas inte den ekonomiska brottsligheten 

specifikt, däremot framhålls att de stora målen ofta rör ekonomisk brottslighet. På grund 

av den absoluta åtalsplikten, bevisbördans placering och de höga beviskraven som 

föreligger i brottmål kan dessa mål ta stora resurser i anspråk. Vikten av att hitta nya 

vägar för att hantera dessa mål, speciellt med hänsyn till de begränsade resurserna som 

finns att tillgå är därför av stor vikt.248  

 Arbetsgruppen menar också att det amerikanska systemet är mycket olikt det 

svenska, inte minst med bristen på vad vi i Sverige anser vara godtagbara 

rättssäkerhetsgarantier. Att någon ”erkänner” en gärning för att inte riskera ett högre 

straff men som samtidigt vidhåller att han är oskyldig är inte ett tänkbart alternativ i den 

svenska rättsprocessen. Därför borde ett system med plea bargain inte införas enligt 

amerikansk modell utan anpassas efter europeiska förhållanden och därför också 

bedömas utifrån den synvinkeln. Varianter av plea bargain har införts i flera europeiska 

rättssystem. Gruppen menar att det är nödvändigt att utveckla dispositiva inslag i 

brottmålsprocessen så som åtalsuppgörelser. Åtalsuppgörelser vid svårutredd 

brottslighet skulle kunna frigöra mer resurser till annan brottslighet och leda till fler 

lagförda brottslingar. Detta måste dock på ett tillfredställande sätt uppfylla samtliga 

rättssäkerhetsgarantier.249  

4.4.3.2 Plea bargain för stora och komplicerade brottmål på nordiskt 
seminarium 2008 

De stora och komplicerade brottmålen var också tema på ett nordiskt seminarium 2008 

anordnat av Åklagarmyndigheten. Fredrik Wersäll inledde diskussionen om plea 

bargain där han bland annat anförde att det fanns skäl som talade både för och emot 
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systemet. Å ena sidan menade han att det kanske var dags att myndigförklara parterna. 

Systemet som det ser ut idag innebär att de ibland långa utredningstiderna gör att både 

målsägande och den tilltalade far illa. De bristande resurser som gör att flera mål 

hamnar utanför systemet är heller inte rättvist. Å andra sidan är det kanske inte rätt att 

likställa parterna eftersom det i straffrätten är fråga om ensidig maktutövning. Även 

brottsoffers behov och risken för materiella fel där överenskommelserna inte stämmer 

överens med verkligheten är sådana aspekter som kan ha en inverkan på allmänhetens 

förtroende för rättsystemet, och således måste beaktas.250  

 I den efterföljande allmänna debatten påpekades att snabbare och effektivare 

rättegångar skulle kunna fungera som ett incitament för den tilltalade. Huruvida en 

snabb process ska eftersträvas på bekostnad av den tilltalades rätt att försvara sig ansågs 

av de deltagande bero mycket på hur denne ställde sig till brottsmisstankarna och på 

omständigheterna i det enskilda fallet. Det framhölls att diskussionen om plea bargain 

aktualiserade två frågor. Den första rör medgivande av det egna brottet, den andra rör 

angivanden av andra brottslingar.251 Då många ansåg att medverkan i utredningen kunde 

belönas med strafflindring var tveksamheten stor när det handlande om att ange andra. 

För mycket förhandlande med åklagaren skulle också riskera att underminera dennes 

position och förtroendet för rättsystemet.252  

4.4.3.3 Debatt om åklagares möjligheter att förhandla med de misstänkta 
inför ett åtalsbeslut 

Dagens Juridiks program ”Veckans juridik” gästades i april 2015 av Bengt Ivarsson 

(ordförande i Advokatsamfundet), Robert Nordh (docent i processrätt och f.d. domare i 

hovrätten) och Claes Sandgren (professor i civilrätt och f.d. ordförande för Institutet 

mot mutor). Ämnet som skulle debatteras var åklagares möjligheter att förhandla med 

de misstänkta inför ett åtalsbeslut, med andra ord plea bargain. Diskussionen rör 

systemet på ett allmänt plan men Sandgren, som anser att plea bargain kan vara ett bra 

verktyg när det handlar om stora och komplicerade mål, argumenterar utifrån grov 

ekonomisk brottslighet. Han menar att det inte kan vara bra för rättsväsendet att 

använda enorma resurser på enstaka mål.253 Där brottspåståendena avser sju miljoner 
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kronor kan kostnaderna för målets försvarare uppgå till över 100 miljoner.254 Han menar 

att det är viktigt att fundera över vad som är alternativet. Att brottslingar som begått 

lättutredda brott straffas men att mer förslagna, ”skickliga” brottslingar inte blir föremål 

för lagföring, är det likhet inför lagen?255 Som motargument till att det inte skulle vara 

rättssäkert menar han att i Tyskland och England som har infört systemet, ska 

domstolen godkänna överenskommelserna med den tilltalade. England får anses vara ett 

mycket rättssäkert land. Dessutom finns ju inga krav på att den tilltalade ska godkänna 

överenskommelsen och inte heller för åklagaren att använda sig av den. Systemet skulle 

inte ersätta det nuvarande straffrättsliga förfarandet, utan endast vara ett tillskott i 

verktygslådan.256 I en tidigare artikel i Dagens Juridik har han också hävdat att det ligger 

i linje med (den numera införda) strafflindringen för den som medverkat till utredningen 

av egen brottslighet.257 En av Sandgrens studenter har också i intervjuer fått information 

om att informella överenskommelser liknande plea bargain redan förekommer mellan 

den misstänkte och åklagaren i Sverige.258 

 Nordh menar å sin sida att det rent praktiskt inte finns några problem att införa 

plea bargain i Sverige, om åklagaren skulle vara beredd att tumma på reglerna om den 

allmänna åtalsplikten. Han menar att det redan idag förekommer att utredningen 

begränsas av åklagaren som kan åtala för ett mindre allvarligt brott. Om plea bargain 

endast handlar om att begränsa utredningen kan det således i princip hanteras med 

dagens regler. Av principskäl är han däremot starkt emot ett sådant system som tillåter 

att brottslingar som begått lättutredda brott drabbas av samhällets alla konsekvenser, 

medan däremot skickligare brottslingar som begått svårutredda brott som verkar i 

straffvärdemässigt höjande riktning kommer undan lindrigare. Att det skulle fungera på 

det sättet endast för att samhället ska spara resurser skulle bli rena kohandeln, ett rent 

ekonomiskt tänk. För oönskade, kriminaliserade handlingar har samhället bestämt att de 

ska ha straff. Han tror inte heller att någon kommer att ta på sig ett brott som man inte 

riskerar att dömas för, systemet skulle därför inte användas i andra fall än då 

																																																								
254 Eriksson & Söder, 143 rättegångsdagar och 40 advokater för ett mål om sju miljoner - är detta 
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255 Jfr SOU 2005:117 s 82. 
256 Ivarsson m fl, Åklagarna måste få rätt att förhandla med de misstänkta inför ett åtalsbeslut, Dagens 
Juridiks program Veckans Juridik 9/4 2015 (21/9 2016) www.dagensjuridik.se 
257 Sandgren, Låt åklagare förhandla med misstänkta även i Sverige - det skulle minska antalet jättemål, 
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258 Bergström (examensuppsats vid Stockholms universitet) 2014 s 40. Se även Heuman SvJT 1999 s 484. 
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bevisningen är starkare.259  I en tidigare artikel har han uttalat att det skulle vara att 

belöna en tilltalad.260  

 Ivarsson håller med om att det är ett problem med de stora målen. Han påpekar 

dock att det finns en risk att även oskyldiga kan gå med på en sådan överenskommelse. 

Människor som sitter i häkte under en längre tid skulle exempelvis kunna göra detta. 

Dessutom får den tilltalade inte tillgång till förundersökningen, vad skulle denne grunda 

sitt ställningstagande på då? Om företag skulle vara straffrättsligt ansvariga (som 

Sandgren föreslagit) skulle de som vill göra upp genom en överenskommelse kunna 

”glida vidare” medan andra blir föremål för prövning. Han menar också att det kan 

finnas tillfällen då målsäganden kan ha behov av en rättegång, när det exempelvis rör 

brott mot person. Förundersökningsbegränsningar, att dela upp rättegången och att 

använda de verktyg som redan finns anser han vara den bästa lösningen.261 

 De olika debattörerna tycks därmed diskutera institutet med något olika 

utgångspunkter. Emedan motståndarna diskuterar frågan på ett mer allmänt plan färgas 

debatten dock av Sandgrens perspektiv som begränsar sig till den grova ekonomiska 

brottsligheten, eller grova ekonomiska transaktioner som han också formulerar det. 

4.5 Bör plea bargain införas vid ekonomisk brottslighet? 
Det finns enligt min mening helt klart incitament till varför ett system som liknar plea 

bargain skulle kunna vara ett sätt att komma till rätta med långa utredningstider och 

påkostade utredningar. Kanske får man också lov att, som det påpekas i ovan nämnda 

idéskrift, inte överföra systemet rakt av enligt amerikansk modell utan att skapa ett 

system anpassat för svenska förhållanden. Då blir det också lättare att ta hänsyn till och 

forma systemet efter de rättsäkerhetsgarantier som det svenska straffrättssystemet är 

uppbyggt kring. Den ekonomiska brottligheten kostar samhället enorma resurser och 

dessa kan vida överstiga det belopp som genererats genom brottet. En annan sak är att 

ekobrotten, speciellt de av mer komplicerad och omfattande karaktär, kan sägas utgöra 

en typ av specialområde som ställer höga krav på kompetens. Straffrätten ligger 

därvidlag i händerna på förmögenhetsrättsliga och företagsekonomiska hänsyns-

taganden vilka kan te sig svårbegripliga för rätten och åklagarna. Att öppna för ett 
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system med plea bargain skulle därför kunna utgöra en välbehövlig hjälp vid 

utredningsarbetet och leda till utökade utrednings- och lagföringsmöjligheter. Det finns 

likväl negativa aspekter som lyfts fram i såväl utredningar som av andra som debatterat 

ämnet. Dessa rör bland annat oron för att effektivitetsskäl ska få överskugga juridisk 

rättvisa och risken att skapa osäkerhet kring polisens, åklagarens och domstolens roller 

och befogenheter. Detsamma gäller den moraliska frågan om det är rätt att låta 

brottslingar undslippa viss bestraffning eftersom det gynnar utredningen. Detta ska 

naturligtvis inte underskattas. 

 Den ekonomiska brottsligheten är emellertid en typ av brott som, om något, 

skulle kunna hävdas passa särdeles bra för denna typ av uppgörelser. Samtidigt som den 

kostar samhället stora summor pengar varje år så saknar den i stort sett brottsoffer i 

vanlig mening. Medan det kan tyckas vara mer problematiskt för ett brottsoffer som är 

utsatt för grov misshandel att se sin förövare få ett lägre straff för samarbetsvillighet, 

förhåller det sig inte på samma sätt då samhället agerar brottsoffer. Stora likheter finns 

här med kartellbrottslighet där ett plea bargain- och kronvittnesliknande system införts, 

visserligen utanför straffrätten. Mer om detta i nästa avsnitt.  

 Kort ska också sägas något om den utvidgning av billighetsskälen som skett i 

BrB 29:5 p. 5. Denna påverkar ju i lika stor utsträckning den ekonomiska brottsligheten 

som straffrätten i övrigt. Den gränsdragningsproblematik som diskuterades i det 

straffrättsliga avsnittet kan eventuellt leda till ett kronvittnessystem, åtminstone i 

kombination med den praxis som NJA 2009 s. 599 utgör. Eftersom Förtroende-

kommissionen endast diskuterade plea bargain (vilket som huvudregel endast gäller den 

egna brottsligheten), och inte kronvittnen i sin utredning, kan det tänkas att den 

nuvarande ordningen i praktiken sträcker sig utöver vad kommissionen avsett. Att 

systemet skulle vara anpassat till svenska förhållanden, som de uttrycker saken, skulle 

kunna ha hamnat nära innebörden av det utvidgade billighetsskälet. Det är också svårt 

att dra några slutsatser av vad NJA 2009 s. 599 skulle ha för inverkan på ekobrottsmål. 

Eftersom grov organiserad brottslighet kan involvera också grov ekonomisk brottslighet 

skulle man kunna tänka sig att fallet skulle kunna appliceras på vissa typer av ekobrott 

om liknande omständigheter föreligger, bland annat då det är fråga om hot om allvarliga 

repressalier.  
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5 Regleringen av kartellsamarbeten 
5.1 Begreppet ”kartell” 
Inom den svenska konkurrenslagstiftningen återfinns inte kartell som juridiskt begrepp. 

Lagstiftningen täcker nämligen fler konkurrensbegränsande förfaranden än vad som 

ryms i ett sådant begrepp. Däremot utgör kartellsamarbeten en central del av det som 

åsyftas med förbuden.262 Vanligen fokuserar dock lagstiftaren på att förbjuda de olika 

instrument som kartellerna använder snarare än deras verkliga beteende. Med mer 

generella termer kan karteller beskrivas som företag med samma eller liknande 

ekonomisk verksamhet som organiserar sig för att främja gemensamma ekonomiska 

intressen genom kontroll av konkurrens dem emellan.263  

Sådan verksamhet anses numera vara såväl orättfärdig som självisk med en 

negativ inverkan på både marknaden och konsumenter i allmänhet.264 Karteller är dock 

svåra att upptäcka eftersom de företas i hemlighet. I USA tyder utredningar på att endast 

var sjätte kartell upptäcks. Under 2001 lät SIFO på uppdrag av konkurrensverket vidta 

en undersökning om förekomsten av karteller. Av småföretagen angav 80 % att karteller 

förekommer i stor eller ganska stor utsträckning inom det svenska näringslivet. 50 % av 

de stora företagen och 70 % av kommuner och landsting ansåg detsamma.265  

Detta kanske mest klassiska exemplet konkurrenssamarbeten utgörs av 

priskarteller. Normalt sett konkurrerar producenter av likartade produkter med 

varandra. Eftersom varje företag vill ta över en så stor del av marknaden som möjligt 

sätts lägre priser för att varorna ska bli så attraktiva som möjligt. Ibland kan det dock 

vara förmånligt för företagen att komma överens om prissättningen på en produkt för att 

på detta sätt säkra en viss vinst för var och en av de inblandade. Detta kan leda till att 

prissättningen drivs upp på ett onaturligt sätt som gör att konsumenten tvingas att betala 

mer än vad produkten i själva verket är värd. Konsumenten får alltså stå för en 

överskottskostnad.266 Priskarteller kan dock ta sig många uttryck och behöver heller inte 

röra hela priset. Vanligast är att överenskommelserna sker muntligt eller genom 

samordnade förfaranden men det kan också röra sig om att inte avvika från en 

prissättningspolicy, s.k. tysta överenskommelser. Även samarbete om olika typer av 
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kostnadskalkyleringar kan förekomma. Prissamarbeten kan också ske öppet som när det 

gäller gemensamma prislistor, vilket har varit vanligt i Sverige.267 

Marknadsdelningskarteller utgörs av överenskommelser mellan företag om en 

uppdelning av marknaden. Det kan röra sig om en geografisk uppdelning, olika varor 

eller slag av kunder. Ofta används dessa som ett alternativ till priskartellsamarbeten 

men de kan också användas parallellt med varandra för att hindra priskonkurrens. 

Marknadsdelningskarteller orsakar samma typ av negativ påverkan på marknaden som 

prissamverkan eftersom det begränsar det tillgängliga utbudet. Uppdelningen av 

marknaden kan också ske i form av kvotering där företagen begränsar sin försäljning 

eller tillverkning till en viss andel av företagets totala omsättning. Vid en geografisk 

uppdelning motverkas konkurrens från övriga medlemmar av kartellen inom vissa 

bestämda områden. Företagen kan också komma överens om att endast sälja till en viss 

typ av kunder, s.k marknadsdelning efter kundslag.268 

Vid anbudskarteller avtalar företagen vanligen om en viss anbudssumma, 

kreditvillkor eller förskott vid specifika anbudsförfaranden. Företagen kan på så vis 

bestämma vem som ska få lägga anbud eller att övriga företag ska konsulteras innan 

anbud lämnas. 269  Faktorer som pekar på att det förekommer anbudskarteller kan 

exempelvis vara osedvanligt höga priser, lika eller väldigt olika priser eller få anbud.270 

Produktions- och kvotkarteller kännetecknas av överenskommelser om 

produktionsmängden av vissa produkter.271  

5.2 Konkurrensreglerna 
Samarbeten mellan företag i syfte att begränsa konkurrens är förbjudna i såväl den 

svenska konkurrenslagen (KL) som i EU-lagstiftning. Detta kommer sig främst av att 

det ansetts kunna störa marknadens funktion genom skador för kunder och andra företag 

och i ett större perspektiv även konsumentkollektivet och samhällsekonomin i stort. När 

det gäller karteller kan dessa orsaka särskilt allvarliga skador vid uppgjorda 

anbudsgivningar, prismanipulationer och uppdelningar av marknader. 

Konkurrensmyndigheternas arbete med att synliggöra och bryta upp dessa försvåras i 
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hög grad av medlemmarnas starka intentioner om att hålla den hemlig så att ingen 

utomstående ska känna till dess existens.272  

5.2.1 Konkurrensskadeavgift  

Bestämmelsen i KL 2:1 stadgar förbudet mot att företag avtalar om samarbeten i syfte 

att på ett märkbart sätt hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden 

eller om de ger ett sådant resultat. Karteller är exempel på sådant förbjudet beteende.273 

När överträdelser av förbudet skett uppsåtligen eller oaktsamt kan företaget bli skyldigt 

att betala konkurrensskadeavgift.274 Enligt KL 3:5 beslutas detta av Stockholms tingsrätt 

på talan av konkurrensverket. 

För att avgiften ska kunna påföras krävs att den som anspråket riktas mot blir 

delgiven stämningsansökan inom fem år från det att överträdelsen upphört enligt KL 

3:20. Om företaget fått del av ett beslut om undersökning som konkurrensverket ämnar 

göra enligt KL 5:3, eller fått möjlighet att yttra sig över ett utkast till stämningsansökan 

under den tiden avbryts preskriptionsfristen. Delgivningen måste i sådana fall ske inom 

tio år från överträdelsens upphörande.275 

 Konkurrensskadeavgiften får som högst uppgå till 10 procent av företagets 

omsättning föregående räkenskapsår. I ringa fall påförs ingen sanktionsavgift enligt KL 

3:7.276 I förarbetena till 1982 års konkurrenslag anges ringa fall vara då överträdelsen 

med hänsyn till lagstiftningens allmänna syfte att främja effektiv konkurrens framstår 

som bagatellartad eller försumbar. 277  De omständigheter som ska beaktas vid 

bestämmande av avgiftens storlek regleras i KL 3:8–11. Som generell norm gäller att 

avgiften ska ha en avhållande inverkan på företaget som begått överträdelsen och 

samtidigt vara ett avskräckande exempel för andra företag.278    

 Avgiftens storlek bestäms utifrån överträdelsens sanktionsvärde, som i sin tur 

beror på överträdelsens allvarlighet och hur länge den pågått enligt KL 3:8. Detta värde 

fungerar som beloppsmässig grund utan att försvårande och förmildrande 

omständigheter ännu beaktats. Värdet får maximalt utgöra 30 procent av företagets eller 

																																																								
272 Prop 2001/02:167 s 26. 
273 Konkurrensverket, Konkurrenslagen i korthet (21/9 2016), www.konkurrensverket.se  
274 En närmare genomgång av vad som utgör ett konkurrensbegränsande samarbete kommer inte att göras 
här. Vissa begränsningar, som undantag i enskilda fall och gruppundantag kan exempelvis göra att 
samarbetet inte träffas av förbudet, se KL 2:2–2:5. 
275 Prop 2013/14:135 s 11. 
276 A prop s 11. 
277 Prop 1992/93:56 s 93. 
278 Carlsson, Karnov Internet, Konkurrenslagen (2008:579) 3:8, not 34 (21/9 2016). 
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koncernens omsättning på marknaden som överträdelsen gäller279 och multipliceras med 

antalet år den pågått. För att avgöra allvarligheten hos överträdelsen beaktas 

överträdelsens art, marknadens omfattning och betydelse samt överträdelsens konkreta 

eller potentiella påverkan på marknaden. Typisk sett är allvarliga överträdelser sådana 

som till sin karaktär skadar konkurrensen, exempelvis kartellverksamhet som innefattar 

marknadsuppdelningar eller prisuppgörelser. Om överträdelsen rör ett avgränsat 

geografiskt område är detta mindre allvarligt än om denna har större utbredning och 

exempelvis rör hela Sverige. Det anses också allvarligare om förfarandet är inriktat mot 

samhällsekonomiskt viktiga varor eller tjänster. När det gäller den konkreta eller 

potentiella påverkan på marknaden är det tillräckligt att visa på typiska konsekvenser av 

samarbetets art i syfte att begränsa konkurrensen.280 

 Försvårande omständigheter anges i KL 3:9. Detta kan vara då företaget 

förmått ett annat att medverka vid överträdelsen eller om företaget haft en ledande roll i 

denna. Exempelvis kan företaget ha varit speciellt aktivt när det gäller att sammankalla 

till möten, varit drivande inom samarbetet eller annars varit initiativtagande för att anses 

ha haft en ledande roll. Företaget kan också ha erbjudit de tjänster som behövts för 

kartellsamarbetet.281 

 Företagets agerande vid överträdelsen kan också verka i förmildrande riktning. 

I KL 3:10 anges att detta gäller då företag haft en mer begränsad medverkan i 

överträdelsen. Att företaget varit utsatt för påtryckningar som lett till dess deltagande i 

samarbetet, eller att de lidit skada på grund av sin medverkan i kartellen ska dock inte 

beaktas i sänkande riktning.282  

 Vidare kan omständigheter som inte räknas till själva överträdelsen beaktas i 

höjande eller sänkande riktning, se KL 3:11. Där föreskrivs att det särskilt ska beaktas 

om företaget tidigare begått överträdelser som utgör en konkurrensbegränsning enligt 

KL 2:1 eller missbruk av dominerande ställning enligt KL 2:7, eller artiklarna 101 eller 

102 EUF-fördraget. Vidare ska beaktas hur snabbt företaget agerat för att upphöra med 

överträdelsen då den påtalats av konkurrensverket, samt företagets ekonomiska 

situation. Ekonomiskt starka företag kan därmed få avgiften höjd medan ett företag med 

svag ekonomi kan få denna sänkt. I de situationer som nedsättningsbestämmelsen (se 

																																																								
279 Omsättningen på relevant marknad har också ansetts vara en lämplig utgångpunkt för att bedöma 
allvaret i överträdelsen, se prop 2007/08:135 s 125; MD 2005:7; MD 2009:11. 
280 Carlsson, Karnov Internet, Konkurrenslagen (2008:579) 3:8, not 35-38 (21/9 2016). 
281 Carlsson, Karnov Internet, Konkurrenslagen (2008:579) 3:9, not 39 (21/9 2016). 
282 Carlsson, Karnov Internet, Konkurrenslagen (2008:579) 3:10, not 40 (21/9 2016). 
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nedan) inte kan tillämpas när ett företag underlättat konkurrensverkets utredning kan 

detta i viss mån beaktas inom ramen för KL 3:11.283  

5.2.2 Eftergift och nedsättning  

5.2.2.1 Förutsättningar för eftergift och kölappsystemet 

Ett företag som överträtt samarbetsförbudet i KL 2:1 eller artikel 101 i EUF-fördraget 

kan under vissa förutsättningar helt slippa att betala konkurrensskadeavgift enligt KL 

3:12. Formellt sett är det domstolen som beslutar om ett företag ska få eftergift, men 

bestämmelsen används även av konkurrensverket när beslut fattas om vilka företag som 

talan om konkurrensskadeavgift ska väckas mot. Om företaget uppfyller kraven för 

eftergift väcks ingen talan av Konkurrensverket.284  

Eftergift kan aktualiseras i två olika situationer.  I den första situationen saknar 

konkurrensverket tillräcklig information för ett ingripande. Företaget ska då dels vara 

först med att erkänna sitt deltagande, dels inkomma med information som leder till att 

ett ingripande kan göras, se KL 3:12 första stycket. De ingripanden som bestämmelsen 

syftar till är ålägganden att upphöra med överträdelsen enligt KL 3:1, väckande av talan 

om konkurrensskadeavgift enligt KL 3:5 och avgiftsförelägganden enligt KL 3:16. 

Även platsundersökningar i KL 5:3–5 räknas hit.285 Konkurrensverket kan ha känt till 

kartellens existens utan att detta påverkar frågan om eftergift. 

I den andra situationen har konkurrensverket redan möjlighet att ingripa mot 

bakgrund av tillgänglig information. Då kan företaget för att få eftergift antingen lämna 

information som klarlägger att överträdelsen skett, eller på annat sätt i högst väsentlig 

mån underlätta utredningen, se KL 3:12 andra stycket.286 Om konkurrensverket har 

möjlighet att väcka talan redan innan de fått den nya informationen räknas detta inte 

som ett klarläggande. Under dessa förutsättningar torde det inte heller vara möjligt att 

hävda att företaget i högst väsentlig mån underlättat utredningen,287 vilket också ska 

användas återhållsamt för att inte preventionen av avgiften ska mista sin verkan. Att 

																																																								
283 Carlsson, Karnov Internet, Konkurrenslagen (2008:579) 3:11, not 41 (21/9 2016). 
284 Bergman & Carlsson, Zeteo Internet, Konkurrenslagen (2008:579) kommentaren till 3:12, rubrik 1 
(21/9 2016). 
285 Prop 2001/02:167 s 102. 
286 Bergman & Carlsson, Zeteo Internet, Konkurrenslagen (2008:579) kommentaren till 3:12, rubrik 1 
(21/9 2016). 
287 Prop 2007/08:135 s 258. 
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företaget utan påtryckningar avslöjar de medverkande i kartellen genom avgörande 

bevisning skulle däremot kunna innefattas av bestämmelsen.288 

I KL 3:12 tredje stycket anges att eftergift inte kan ges åt företag som tvingat 

andra företag till samarbetet. Det finns dock inget som utesluter att företag som haft en 

ledande roll, upprätthållit samarbetet, eller tagit initiativ till detta kan få eftergift.289 

 Att anstånd meddelats ett företag enligt KL 3:14 a att lämna uppgifter som 

krävs för eftergift hindrar andra företag från att få detsamma, så länge uppgifterna 

inkommer inom anståndstiden. Under tiden som konkurrensverket utreder anmälningar 

om eftergift enligt KL 3:12 första stycket blockeras anmälningar av samma överträdelse 

enligt andra stycket. Inte förrän det står klart att eftergift inte kan medges enligt första 

stycket kan andra stycket tillämpas.290 

 Enligt KL 3:14 a kan ett företag få anstånd med att lämna uppgifter för att få 

eftergift. Detta benämns vanligen kölappssystemet. Om företaget innan anståndstiden 

löpt ut lämnar de resterande uppgifterna anses dessa ha inkommit när anmälan gjordes 

enligt första stycket, eller då anstånd begärdes enligt andra stycket. Detta innebär att 

företaget slipper lämna in alla uppgifter som krävs på en gång, utan att mista sin plats i 

kön. Om anståndstiden löper ut innan samtlig information lämnats förlorar företaget sin 

plats i kön.291  

 Syftet med kölappsystemet är att göra eftergiftsprogrammet mer attraktivt för 

potentiella anmälare och samtidigt generera så mycket information som möjligt om 

överträdelsen. Därför är kraven för att komma med i programmet relativt låga, medan 

det däremot ställs höga krav för att få eftergift. Eftersom det i det inledande skedet 

endast krävs grundläggande information för att företaget ska få första plats i kön ökar 

förutsättningarna för företaget att i ett senare skede tillhandahålla mer strukturerad och 

samlad information. Detta förväntas underlätta för företaget att ta sig ur samarbetet och 

leda till att bästa möjliga bevisning tillhandahålls konkurrensverket.292  

 Den information som krävs för att få anstånd med uppgifter som lämnas i 

enlighet med KL 3:12 första stycket är uppgifter som ger konkurrensverket möjlighet att 

																																																								
288 Prop 2001/02:167 s 100; prop 2007/08:135 s 258. 
289 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, KKVFS 
2015:1 p 8 och 26. 
290 Bergman & Carlsson, Zeteo Internet, Konkurrenslagen (2008:579) kommentaren till 3:12, rubrik 1 
(21/9 2016). 
291 Prop 2013/14:135 s 32-33; Bergman & Carlsson, Zeteo Internet, Konkurrenslagen (2008:579) 
kommentaren till 3:14 a (21/9 2016). 
292 SOU 2013:16 s 140. 
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bedöma om det skett en överträdelse av samarbetsförbudet. Dessa anses vara 

information om produkten som överträdelsen avser, vilka företag som deltar i 

samarbetet och vad överträdelsen syftar till, exempelvis uppdelning av marknaden. För 

anstånd gällande klarläggande uppgifter enligt KL 3:12 andra stycket p. 1 saknas 

liknade krav på uppgifternas karaktär eftersom konkurrensverket redan har tillräckligt 

underlag för att ingripa.293  

 Anståndstiden bestäms av konkurrensverket som bör samråda med företaget 

och ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Företaget ska därmed ha 

praktisk möjlighet att skaffa fram informationen som krävs för eftergift, men bör inte få 

mer tid än så.294 Som huvudregel är denna tid två veckor enligt konkurrensverkets 

allmänna råd.295  

5.2.2.2 Förutsättningar för nedsättning 

Som tidigare nämnts är eftergift inte möjlig att ge när företaget tvingat ett annat företag 

att gå med i samarbetet. Däremot kan dessa företag åtnjuta nedsättning enligt KL 3:13 

om utredningen underlättas i väsentlig mån av de uppgifter som lämnats. Uttryckets 

innebörd har överlåtits till rättstillämpningen men anges dock i förarbetena utgöras av 

sådan viktig information som företaget i princip självmant uppgivit och som 

konkurrensverket inte redan har, eller med lätthet kan få tag i. Informationen bör också 

underlätta bevisläget för konkurrensverket.296 Konkurrensskadeavgiften fastställs då till 

ett lägre belopp än vad som annars skulle ha skett. Om ett annat företag redan 

tillhandahållit information som i väsentlig mån underlättat utredningen tas detta med i 

bedömningen, se KL 3:13. 

Frågan om nedsättning beaktas av konkurrensverket först om eftergiftsanmälan 

inte kan beviljas.297 I andra fall är det upp till företaget som lämnar uppgifterna om 

överträdelsen att uppmärksamma verket om att de anser sig ha rätt till nedsättning.298 

Enligt konkurrensverkets allmänna råd får det företag som först uppfyller kraven för 

nedsättning avgiften reducerad med 30-50 procent. Nästföljande företag får 20-30 

																																																								
293 Prop 2013/14:135 s 32. 
294 A prop s 32. 
295 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, KKVFS 
2015:1 p 61. 
296 Prop 2001/02:167 s 99–100; Mål T-299/08 Elf Aquitaine SA; Bergman & Carlsson, Zeteo Internet, 
Konkurrenslagen (2008:579) kommentaren till 3:13, rubrik 2 (21/9 2016). 
297 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, KKVFS 
2015:1 p 75. 
298 A a p 81. 
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procents reduktion och övriga företag med högst 20 procent.299 Domstolen kan inte 

döma ut ett högre belopp än vad konkurrensverket yrkat men kan däremot välja att sätta 

ner konkurrensskadeavgiften ytterligare.300  

Att ett företag erhållit nedsättning eller eftergift påverkar inte heller andra 

företags möjligheter till nedsättning. Samtliga företag måste dock även följa 

bestämmelserna i KL 3:14.301  Mer om detta i avsnitt 5.2.2.3. 

5.2.2.3 Samarbets- och informationskrav för eftergift och nedsättning 

För att ett företag ska få eftergift eller nedsättning så krävs det att de vid samarbetet 

med konkurrensverket agerar på ett visst sätt. Detta gäller både hur de arbetar 

tillsammans med verket, vilken information som ska ges och deras utträde ur 

kartellsamarbetet. Nedan kommer dessa regler att behandlas. 

I KL 3:14 anges de gemensamma krav som ställs på företag för eftergift och 

nedsättning. Första punkten anger att företaget ska överlämna all information och 

bevisning till konkurrensverket gällande överträdelsen som det har, eller får tillgång till. 

I denna skyldighet ingår att inte lämna missvisande eller felaktiga uppgifter och att på 

ett mer generellt plan uppträda öppet mot konkurrensverket. Förtaget ska därmed ge 

konkurrensverket upplysningar om de sakförhållanden som det känner till och som har 

betydelse för utredningen. Detta gäller såväl när verket begär särskild information som 

när företaget har anledning att anta att informationen är av betydelse ur 

utredningssynpunkt.302  

 Andra punkten ställer krav på att företaget aktivt samarbetar med 

konkurrensverket. Detta ska ske fullt ut under hela utredningen av överträdelsen. Det 

finns dock inga hinder mot att företaget hävdar andra rättsliga ståndpunkter än verket.303 

Enligt konkurrensverkets allmänna råd innebär detta att anställda och eventuellt före 

detta anställda, kan behöva svara på frågor som rör överträdelsen. Även information och 

handlingar som blivit kända efter det att överträdelsen anmälts ska självmant och utan 

																																																								
299 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, KKVFS 
2015:1 p 52-53. 
300 Bergman & Carlsson, Zeteo Internet, Konkurrenslagen (2008:579) kommentaren till 3:13, rubrik 3 
(21/9 2016). 
301 Bergman & Carlsson, Zeteo Internet, Konkurrenslagen (2008:579) kommentaren till 3:13, rubrik 3 
(21/9 2016). 
302 Prop 2001/02:167 s 42. 
303 A prop s 103. 
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dröjsmål framföras till konkurrensverket. Dessa får inte heller vara missvisande eller 

felaktiga.304 

 Enligt tredje punkten får inte företaget vidta åtgärder för att försvåra 

utredningen av överträdelsen. Skyldigheten gäller från det att företaget i det initiala 

skedet lämnar information till konkurrensverket vilket alltså kan vara även innan en 

anmälan gjorts. Detta gäller dock inom rimliga gränser med utgångspunkt i företagets 

förmåga och resurser samt karaktären av överträdelsen. Det ska också gå att förutse att 

informationen är av vikt för utredningen.305 Företaget får inte heller meddela andra 

företag i samarbetet om sin anmälan. Detta anses vara ett typexempel på vad som menas 

med försvårande av utredningen.306 

 Fjärde punkten anger att företaget ska avbryta sitt deltagande i överträdelsen 

när anmälan företas eller företaget lämnar information till konkurrensverket, eller 

snarast därefter. För att inte andra företag i kartellen ska misstänka ett avslöjande kan 

det dock i vissa fall gynna utredningen att företaget snarare förhåller sig passivt än 

öppet lämnar samarbetet. Hur företaget ska agera vid en sådan avveckling bör därför 

bestämmas genom samråd med konkurrensverket. Avvecklingen får dock inte ske under 

en längre tid.307    

5.2.3 Avgiftsföreläggande 

I anslutning till det ovan sagda ska något sägas om avgiftsföreläggande som är ett sätt 

att, likt de summariska processerna i straffrätt, ålägga den misstänkte (i det här fallet 

företaget), en avgift i stället för att väcka talan. 308  Bestämmelserna om 

avgiftsföreläggande finns i KL 3:16–19. Avgiftsförläggande kan väljas då 

konkurrensverket bedömer att omständigheterna runt överträdelsen är klara. 

Föreläggandet måste godkännas av företaget för att kunna utfärdas och får då verkan 

som en lagakraftvunnen dom, i annat fall kan talan väckas i domstol. Företaget 

bestämmer om föreläggandet ska godkännas först efter att en utredning vidtagits som 

klarlagt omständigheterna kring överträdelsen. Det beror på att företaget ska ha en reell 

																																																								
304 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, KKVFS 
2015:1 p 13. 
305 Prop 2007/08:135 s 260. 
306 A prop s 260; Mål T-12/06 Deltafina SpA. 
307 Prop 2001/02:167 s 103; Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av 
konkurrensskadeavgift, KKVFS 2015:1 p 19. 
308 Se avsnitt 3.2.3 om summariska förfaranden. 
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möjlighet att bedöma verkets anspråk och riskerna med att fallet tas upp till domstol.309 

Beloppsgränsen är densamma som för konkurrensskadeavgiften enligt KL 3:6 och kan 

därmed utgå med maximalt 10 procent av företagets omsättning.310 Om fallet anses 

viktigt ur prejudikatsynpunkt bör inte avgiftsföreläggande utfärdas.311   

5.3 Införandet av eftergiftssystemet 
Mot bakgrund av de eftergiftsprogram som införts utomlands lade regeringen fram sitt 

förslag om ett liknande systems introducerande i Sverige. Argumenten för ett införande 

centrerades framförallt kring vikten av en väl fungerande konkurrens och behovet av 

åtgärder för att lättare kunna utreda karteller.  

5.3.1 Vikten av fungerande konkurrens 

Regeringen framhöll att riksdagen med stöd av prop. 1999/00:140 slagit fast den 

inriktning som konkurrenspolitiken skulle ta i Sverige.312 I propositionen betonades 

vikten av att konkurrenspolitiken fungerade tillfredställande. Den ansågs inverka på 

såväl förnyelse inom den ekonomiska verksamheten som bibehållandet av 

konsumenternas makt över produktion och distribution. Även behovet av öppenhet och 

mångfald påverkas av detta. Enligt regeringen borde konkurrenspolitiken ta 

utgångspunkt i ett konsumentperspektiv. Både konkurrens- och konsumentpolitik syftar 

dessutom till att åstadkomma produktmarknader som motsvarar konsumenternas behov. 

Regeringen ansåg därför att dessa båda områden därför borde sammanlänkas som en del 

i den fortsatta utvecklingen.313  

 Det framhölls även att artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget (samordnade 

förfaranden som minskar konkurrensen samt missbruk av dominerande ställning) 

numera kunde tillämpas av både Konkurrensverket, Marknadsdomstolen och 

Stockholms tingsrätt. De ansåg därför att det var önskvärt om Sverige hade motsvarande 

regler om eftergift och nedsättning som EU-rätten, annars fanns risken att kartellfallen 

skulle handläggas av kommissionen istället för av svenska myndigheter. 314  Det 

																																																								
309 Inom straffrätten får den tilltalade inte tillgång till förundersökningen vilket kan tänkas göra det svårt 
för denne att bedöma sina utsikter vid plea bargain, se Ivarssons argumentation i avsnitt 4.4.3.3. Detta 
problem finns således inte vid avgiftsföreläggande. 
310 Prop 2007/08:135 s 87-88. 
311 A prop s 261. 
312 Prop 2001/02:167 s 32. 
313 Prop 1999/00:140 s 139. 
314 Prop 2001/02:167 s 34-36. 
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förutspåddes även ett ökat inflytande av EU-regler på området samt ett ökat samarbete 

mellan ländernas konkurrensmyndigheter.315 

5.3.2 Behovet av åtgärder i Sverige 

Ikraftträdandet av konkurrenslagens sanktionssystem skedde i juli 1993. Genom åren 

som följde aktualiserades endast ett fåtal fall där konkurrensskadeavgift dömdes ut och 

endast ett av fallen rörde kartellsamarbete.316 En förklaring till detta antogs vara att 

konkurrensverket främst riktat in sig på att undersöka den nya regleringens tillämpning 

och innebörd. De undantag och ansökningar om icke-ingripande som inkom 

prioriterades därför framför uppspårandet av karteller.317 Det gick därför inte att dra 

några slutsatser kring effektiviteten av den dåvarande konkurrensskadeavgiften som 

sanktionsform. Det gick heller inte att dra några slutsatser kring antalet existerande 

karteller endast på den grunden att så få fall lagförts.318  

Vissa omständigheter tycktes enligt konkurrensverket dock peka på att den 

svenska marknaden kunde vara påverkad av kartellsamarbeten, hur allvarlig 

konkurrensbegränsning detta utgjorde gick däremot inte att uttala sig om. 

Konkurrensverket framhöll att det utomlands avslöjats åtskilliga fall av 

kartellverksamhet av kommissionen där även svenska företag varit inblandande. Dessa 

bolag var verksamma inom bland annat stål, pappersmassa och rörproduktsmarknaden.  

Även i USA och Kanada hade flertalet karteller avslöjats.319  

Konkurrensverket framhöll också att risken för kartellsamarbeten ökar under 

vissa förutsättningar, exempelvis i branscher där det föreligger en hög koncentration, 

avtagande efterfrågan, låg importkonkurrens och standardiserade produkter mm. Enligt 

konkurrensverket fanns därför anledning att anta att de även kunde existera i Sverige.320 

Denna åsikt delades av såväl regeringen som utredningen.321 

De amerikanska och kanadensiska konkurrensmyndigheterna ansåg att de 

amnesti- eller immunitetsprogram som antagits var välfungerade verktyg för att hindra 

kartellsamarbeten. Till skillnad från Sverige är konkurrensbegränsande samarbeten 

emellertid kriminaliserade i dessa länder, vilket dock inte borde påverka tillämpningen. 

																																																								
315 Prop 2001/02:167 s 27-28. 
316 A prop s 27. 
317 Konkurrensverkets rapport 2000:1 s 281. 
318 Prop 2001/02:167 s 27. 
319 Konkurrensverkets rapport 2000:1 s 281-283. 
320 A a s 281-283. 
321 Prop 2001/02:167 s 32-33. 
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Regeringen hade därmed blivit övertygad om att dessa program skulle underlätta 

upptäckten av karteller. Eftersom de svenska marknadsaktörerna ofta kände varandra 

väl kunde detta dock tänkas ha en hämmande effekt på viljan att ange andra 

kartelldeltagare. Eventuellt kunde man därför inte vänta sig lika stora framgångar som 

de utländska programmen medfört på en förhållandevis liten marknad som den svenska. 

Dessa teoretiska resonemang ansågs dock inte påverka ett införande av ett liknande 

system i Sverige.322 

5.3.3 Likheter med ett kronvittnessystem  

Eftersom kärnan i eftergiftsprogrammet är att erbjuda kartellmedlemmar som är beredda 

att bistå kartellutredningar särskilda förmåner kan det liknas vid ett sorts 

kronvittnessystem (se avsnitt 1.6). I propositionen framhölls dock att eftergifts-

programmen skiljer sig från ett kronvittnessystem eftersom det endast är den 

kartellverksamhet som företaget själv är inblandad i som man förväntas informera 

om.323 

5.3.3.1 Bemötande av fängelsestraffskommitténs argument 

Ett kronvittnessystem inom straffrätten har vid upprepade tillfällen avvisats.324 I sin 

utredning gav Fängelsestraffkommittén flera anledningar till varför de ansåg att en 

sådan ordning inte borde övervägas. Till att börja med ansågs det problematiskt att man 

genom ett sådant system skulle belöna ”skvaller”, som annars inte är ett speciellt 

önskvärt beteende. Detta argument ansågs dock inte väga speciellt tungt. Desto 

viktigare ansåg de att risken var för att vissa brottslingar skulle kunna ljuga, försvåra 

utredningen av olika händelseförlopp och utnyttja sin position gentemot svagare 

individer. På det sättet skulle de kunna förskansa sig fördelar. För att ett sådant 

kronvittnessystem skulle få god effekt ansåg kommittén också att det vore nödvändigt 

att låta polisen använda sig av det i syfte att uppmuntra brottslingar att ge information. 

Detta skulle i så fall utgöra särskilda svårigheter med tanke på hur den svenska 

straffrätten är konstruerad. En eventuell straffnedsättning avgörs av domstol och det är 

därför inte möjligt att låta åklagaren eller polisen besluta om detta. Risken var enligt 

kommittén att dessa skulle vilja ge en bättre bild av den tilltalades möjligheter än vad 

																																																								
322 Prop 2001/02:167 s 27-28. 
323 A prop s 29. Systemet skulle i så fall likna plea bargain. Detta diskuteras emellertid inte i 
propositionen.  
324 Se exempelvis SOU 1986:14 s 452-453; SOU 2005:117 s 15. 
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som faktiskt förelåg eller göra en felaktig bedömning som inte speglade domstolens 

slutgiltiga dom.325 

  När det gällde införandet av eftergiftssystemet på konkurrensrättens område 

menade utredningen att de moraliska skäl som kunde göras gällande i straffprocessen 

inte hade lika stor tyngd vid den sanktionsavgiftsreglering som det var fråga om i detta 

fall. Effektivitetshänsyn kunde då ges större utrymme. Det första argumentet 

Fängelsestraffkommittén anfört om det omoraliska i att uppmuntra till ”skvaller” kunde 

därför i sig självt inte utgöra hinder mot ett införande.326 

 Risken för användandet av felaktig information skulle enligt utredningen kunna 

vara ett problem om detta skulle ske regelmässigt av företagen. Den rapportering som 

utredningen tagit del av från andra länder tydde dock inte på att det fanns några sådana 

problem i praktiken. Det anmälande företaget kunde dessutom inte tänkas tjäna på att 

lämna felaktiga uppgifter eftersom det är upp till domstolen att bestämma värdet av 

uppgifterna.327  

Konkurrensverket har också en särskild processuell position som gör att 

tingsrätten är tvungen att hålla sig inom det belopp som verket yrkat. Tingsrätten kan 

alltså inte döma ut ett högre belopp än detta, vilket säkerställer att anmälaren erhåller 

den utlovade förmånen i form av nedsättning eller eftergift. De problem som förutsågs 

på straffrättens område ansågs alltså inte finnas i den konkurrensrättsliga kontexten.328 

5.3.3.2 En reglering utanför straffrätten 

Förutom fängelsestraffskommitténs argument diskuterades även andra relevanta 

omständigheter. Utredningen valde i den delen att utveckla resonemanget kring det 

förhandlingsutrymme som uppstår och som är själva kärnan i kronvittnessystemet. 

Gärningsmän får därmed möjlighet att handla med den information de har för att undgå 

straff. De menade att eftersom det som bekant inte rörde sig om en straffrättslig 

reglering utan om en sanktion, fanns därför möjlighet att prioritera prevention och 

effektivitet framför skuld, rättvisa och ansvar. I lagstiftningsärenden av denna karaktär 

borde därför funktionella och praktiska överväganden kunna få en framskjuten 

																																																								
325 SOU 1986:14 s 452-453. 
326 Prop 2001/02:167 s 29. 
327 A prop s 29-30. 
328 A prop s 30. Som en parentes kan tilläggas att det varit på förslag att åklagarens påföljdsyrkande ska 
vara bindande för rätten. Detta genomfördes dock inte men kunde ha lett till att det skapats i viss mån 
likartade förutsättningar för ett införande av såväl plea bargain som kronvittnen i straffrätten. Se SOU 
2013:17 s 235. 
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position. 329  Utredningen ansåg att liknande diskussioner troligen legat bakom 

kommissionens meddelande från 1996. Kommissionen ansåg det ligga i gemenskapens 

intresse att ge de företag som samarbetade med kommissionen förmånlig behandling. 

”Konsumenternas och medborgarnas intresse av att säkerställa att sådana metoder 

upptäcks och förhindras väger tyngre än intresset av att bötfälla de företag som 

samarbetar med kommissionen och därmed gör det möjligt eller medverkar till att 

upptäcka och förhindra en kartell”.330 

 Att argumentationen i hög grad centrerats kring det faktum att systemet ligger 

utanför straffrätten medför enligt min mening en del betänkligheter. För det första så 

ingick frågan om straffansvar för överträdelse av konkurrenslagen i ovan diskuterade 

proposition, även om det landade i att sådana regler inte borde införas.  Enligt min 

tolkning berodde detta till största delen på att konkurrensskadeavgiften ansågs 

tillräckligt effektiv. Konkurrensverket menade också att om en kriminalisering skulle 

ske, fick detta inte inverka på kartellmedlemmarnas vilja att bistå utredningarna.331 

Delvis torde alltså slutsatsen att kriminaliseringen inte borde ske, bero på att det kunde 

tänkas inverka negativt på effektiviteten vid utredningar. För det andra, vilket utvecklas 

i kommande avsnitt, ansågs regleringen trots allt ligga så pass nära ett straffrättsligt 

ingripande att artikel 6 i EKMR borde beaktas. Även att konkurrensskadeavgiften till 

viss del likar straffrättsliga böter talar för att regleringen ligger nära ett straffrättsligt 

förfarande.  

5.3.4 Andra omständigheter av betydelse för ett införande 

5.3.4.1 Med hänsyn till Europakonventionen 

Konkurrensskadeavgiften, som är en ekonomisk sanktion, ligger utanför det 

straffrättsliga systemet. Denna liknar dock straffrättsliga böter eftersom den åläggs för 

beteenden som strider mot konkurrenslagen och påverkas av företagets omsättning.332  

Storleken på avgiften bestäms också enligt KL 3:8 på grundval av principer liknande 

dem i strafflagstiftningen. Bland annat bedöms överträdelsens allvarlighet och hur länge 

den pågått.333 Med hänsyn till konkurrensskadeavgiftens karaktär kan denna anses falla 

																																																								
329 Prop 2001/02:167 s 30. 
330 Kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden C207/4 p A 
4. 
331 Prop 2001/02:167 s 54-55. 
332 Konkurrensskadeavgiften får uppgå till maximalt 10 procent av företagets omsättning 
333 Jfr avsnitt 3.2.1 
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under reglerna i artikel 6, där kravet på en rättvis rättegång fastställs. 334 

Europadomstolen har i tidigare fall likställt bland annat avskräckande och straffande 

ordningsförseelser med brott vid tillämpningen av artikeln.335 Regeringen menade därför 

att bestämmelserna i artikel 6, som gäller prövning av anklagelse av brott, ska följas när 

reglerna om eftergift och nedsättning utformas.336  

 Av Europadomstolens praxis följer av artikel 6 också en rätt att inte belasta sig 

själv (se avsnitt 2.5.4). I förarbetena anmärktes att det kunde tänkas att rättigheten 

riskerade att försvagas när gärningsmannen uppmuntrades att ange medbrottslingar och 

därmed även information om sitt eget brott.337 Eftersom det dock inte förelåg någon 

skyldighet att göra så och dessutom från företagets sida skulle grunda sig på 

ekonomiska överväganden ansågs det inte vara ett speciellt starkt argument och 

resonemanget ansågs långsökt. Dessutom fanns redan bestämmelsen om nedsatt 

konkurrensskadeavgift vid medverkan till utredning gällande den egna överträdelsen. I 

själva kartelldefinitionen ligger också att det rör sig om flera parter. Därmed är det i 

stort sett omöjligt att avslöja sin egen medverkan utan att nämna andras.338  

 Ett kronvittnessystem skulle också, om det drogs till sin spets, kunna 

inverka på rätten att försvara sig. Den som nekar blir straffad, medan den som erkänner 

slipper straff. De som inte instämmer med den lagförande myndighetens uppfattning 

kan därmed bli mindre angelägna om att samarbeta med den. Detta gäller speciellt om 

företaget inte skulle inneha en position som medger eftergift i sin helhet. Möjligheten 

att förvara sig fullt ut mot de anklagelser som gjorts och samtidigt erhålla nedsättning 

finns emellertid. Sammantaget ansågs de argument som till stor del härrörde från 

straffrätten inte vara av tillräcklig tyngd för att motivera ett avvisande av förslaget.339 

5.3.4.2 Remissinstanserna i urval och regeringens bemötande 

De flesta remissinstanserna tillstyrkte eller lämnade förslaget utan erinran. Några 

instanser ansåg emellertid att förslaget stod i strid med den svenska rättstraditionen, 

däribland Stockholms tingsrätt. Tingsrätten tillstyrkte med tvekan beslutet men ansåg 

																																																								
334 Prop 2001/02:167 s 28. 
335 Öztürk mot Tyskland; Lutz mot Tyskland. 
336 Prop 2001/02:167 s 36. 
337 Notera skiftandet av fokus i resonemanget, som nu ligger på angivandet av medbrottslingar i stället för 
vad som inledningsvis poängterades om att regleringen syftade till att informera om den egna 
överträdelsen. 
338 Prop. 2001/02:167 s 30. 
339 A prop s 31. I ett betänkande av Påföljdsutredningen har angetts att kronvittnessystem inte helt 
avvisats av Europadomstolen, se SOU 2012:34 band 3 s 230. Se också NJA 2009 s 599.	
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att utredningen inte lyckats visa att den nya regleringen verkligen skulle bidra till 

bekämpning av kartellerna. Kammarrätten i Jönköping förde ett liknande resonemang 

och menade att det borde undersökas vad en sådan reglering kunde tänkas få för 

konsekvenser för rättstillämpningen på andra områden. Av de remissinstanser som 

valde att avstyrka förslaget menade svensk Handel och Advokatsamfundet att det inte 

var visat att det fanns behov av reglerna.340 

 Regeringen valde att bemöta några av de spörsmål som remissinstanserna 

funnit oroande, däribland det som Jönköpings tingsrätt framfört om förmodad påverkan 

på andra rättsområden. Regeringen menade att det var svårt att se ett behov av liknande 

system utanför konkurrensrätten. Dessutom skulle ett accepterande inom det aktuella 

området på intet sätt betyda att systemet ansågs godtagbart på andra områden. Detta 

ansågs isolerat till konkurrentsamarbeten. Regeringen hade över huvud taget svårt att se 

att det skulle uppkomma behov av ett system av det nu aktuella slaget vid sidan av 

konkurrensrätten.341 

 Det är svårt att dra några slutsatser kring eftergiftssystemets påverkan på andra 

områden. Det faktum att eftergiftssystemet kom först och att billighetsskälen några år 

senare utvidgades i BrB 29:5 p. 5 framstår dock inte helt som en slump. Internationella 

tendenser och EU:s utveckling har tydligt färgat utvecklingen på konkurrensrättens 

område, vilket också anges i skälen till förslaget. Liknande utveckling kan ha haft en 

inverkan när utvidgningen av billighetsskälen gjordes, vilket dock inte framgår där. 

Med tanke på konkurrensskadeavgiftens straffrättsligt närliggande karaktär borde 

konkurrensrättsregleringen kanske inte ha setts så isolerat som regeringen gjort.  

5.4 Är det fråga om ett kronvittnessystem? Eller plea bargain? 
I propositionen upprepas vid otaliga tillfällen att det inte rör sig om ett 

kronvittnessystem. Det poängteras att regleringen skiljer sig från ett sådant system 

eftersom det endast handlar om att informera om den egna brottsligheten, samtidigt som 

det påpekas att det i själva kartelldefinitionen ligger att det handlar om flera parter. Att 

informera om den egna överträdelsen är därmed nästintill omöjligt om informationen 

inte också rör de andra parterna. Hur detta än formuleras blir det i realiteten en form av 

kronvittnessystem, dock utanför straffrätten. Om informationen istället hade rört endast 

egna överträdelser hade detta istället hamnat mycket nära ett system med plea bargain, 

																																																								
340 Prop 2001/02:167 s 31-32. 
341 A prop s 34.	
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vilket aldrig diskuterades i sammanhanget. Denna bild förstärks också vid en utblick på 

programmen i USA. Där ges de företag som inte kan få amnesti nedsättning genom plea 

bargain, då företaget erkänner sin medverkan.342 

  

																																																								
342 Prop 2001/02:167 s 24. 
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6 Avslutande kommentarer 
I den här uppsatsen har tre olika områden lyfts fram och belysts utifrån företeelsen 

förhandling om rättvisa, det vill säga då avsteg från de ledande straffrättsliga ideologier 

och principer som styr vårt rättssystem kan göras. Inom två av dessa områden, 

straffrättens billighetsskäl i BrB 29:5 p. 5 och det konkurrensrättsliga eftergiftssystemet, 

kan man tala om att det faktiskt redan idag tillåts ske en form av förhandling på detta 

sätt. Man skulle kunna argumentera för att ett sådant förhållningssätt leder till att 

principer om likabehandling och ekvivalens eftersätts, eftersom vissa individer får 

möjlighet till särbehandling. Detta gäller speciellt eftersom särbehandlingen bygger på 

individens, eller företagets, möjlighet att tillföra information till utredningen. När det 

gäller företagen är detta kanske inte speciellt uppseendeväckande eftersom det kan 

tänkas att företag som deltar i en kartell har tillgång till ungefär samma information. 

Detsamma gäller dock inte för tilltalade i allmänhet, benägna att få strafflindring genom 

billighetsskälen. En sådan person kanske inte sitter på speciellt mycket information, 

vilket egentligen inte har något med individens ånger eller vilja att hjälpa till att göra (se 

avsnitt 3.2.2.3). Är det på detta sätt rätt att bedöma strafflindringen utefter 

omständigheter som individen inte själv fullt ut råder över? Om man ser till 

effektiviteten, skulle strafflindring vid utredningsmedverkan möjligen kunna motiveras 

utifrån den förmodade inverkan som detta skulle kunna ha på individer som kan ge 

information. Men sett endast till billighet tycker jag att resonemanget faller på den 

ojämlikhet mellan individer som strafflindringsbedömningen tar sin utgångspunkt i, 

nämligen förmågan att ge information. Å andra sidan kan hävdas att särbehandlingen i 

BrB 29:5 p. 5 och det konkurrensrättsliga eftergiftssystemet åtminstone sker på samma 

sätt för dessa individer och företag. Den som når upp till lagens krav slipper, eller får 

lindrigare påföljd, medan andra hamnar utanför. För att inte gå miste om chansen gäller 

det inom eftergiftssystemet också att vara snabbast. Hur man än väljer att se på 

ekvivalens och likabehandling och om detta eftersätts eller inte i dessa båda system, har 

de straffrättsliga teorierna och principerna inflytande över vårt straffsystem. De är på ett 

sätt själva essensen av vad samhället och lagstiftaren anser är rättvist. Avsteg från dessa 

kräver därmed väl underbyggda motiv och bör göras med försiktighet.  

För att anknyta till den inledande frågeställningen om vilka hänsyn som ligger 

bakom de skilda resonemangen, kan sammanfattningsvis sägas att utvidgandet av 

billighetsskälen motiveras framförallt av billighet. Detta ligger i linje med humanitets-
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principen, men har också fått en inte alltför obetydlig inverkan gällande utredningens 

effektivitet. Vid införandet av det konkurrensrättsliga eftergiftssystemet markerades 

ökad effektivitet och uppklarande. Kanske just eftersom det ligger utanför ramarna för 

straffsystemet och det då kunde tillåtas att ha en något friare hållning till vad som utgör 

rättvisa och skuld.  

I förarbetena till båda dessa regleringar går det dock att urskilja en del 

cirkelresonemang. I den straffrättsliga kontexten, det vill säga BrB 29:5 p. 5, påpekas att 

det för plea bargain krävs att förundersöknings- och åtalsplikten ändras. Eftersom detta 

inte föreslås är det inte fråga om ett sådant system. Denna slutsats dras utan att titta på 

likheter i den faktiska tillämpningen och den djupare innebörden av bestämmelsen. Det 

påpekas vidare att det inte handlar om ett kronvittnessystem eftersom det endast gäller 

information om den egna brottsligheten. Det medges dock att det kan uppstå en del 

gränsdragningsproblem mellan vad som utgör egen och annans brottslighet. Istället för 

att ge någon vägledning om hur detta ska lösas framhärdas att problematiken inte ska 

överdrivas. Samtidigt har det i en tidigare del av propositionen angetts att strafflindring 

kan motiveras av att den tilltalade pekar ut personer som denne haft kontakt med och 

som kan lämna upplysningar. Om dessa personer råkar vara brottslingar, vilket kanske 

inte är helt otroligt beroende på vilket brott som den tilltalade är misstänkt för, blir ett 

utpekande av dessa att ange annans brottslighet. Ska den tilltalade få strafflindring för 

sådan information? 

I motiven till det konkurrensrättsliga eftergiftssystemet förs liknande 

resonemang. Detta leder oss fram till uppsatsens andra frågeställning, varför har 

lagstiftaren valt att se annorlunda på plea bargain- och kronvittnesliknande lösningar på 

konkurrensrättens område? I förarbetena framhålls att regleringen ligger utanför 

straffrätten, vilket gör att effektivitet kan få företräde framför andra hänsyn. Däremot 

bör hänsyn tas till artikel 6 i EKMR eftersom systemet ligger nära en straffrättslig 

konstruktion. Det hävdas också att det inte rör sig om ett kronvittnessystem, eftersom 

det endast förväntas att informationen gäller den egna överträdelsen.343 Det påpekas 

dock att det i realiteten inte är möjligt att endast informera om den egna överträdelsen 

utan att också informera om andras.  

Dessa brister i resonemangen ger i sin tur upphov till en del frågor. Exempelvis 

kan man fråga sig om det var viktigt att i dessa båda förarbeten betona att det inte rörde 

																																																								
343 Jfr plea bargain. 
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sig om varken kronvittnes- eller plea bargain-liknande system, eftersom det då borde 

utredas om de rättssäkerhetsgarantier som finns är tillräckliga för ett introducerande av 

systemen i den svenska rätten.  

Så till uppsatsens tredje frågeställning, kan liknande hänsyn göras gällande på 

ekobrottsområdet? När det gäller ekonomisk brottslighet kan många av de argument och 

den bakgrund till eftergiftssystemet som beskrivits, sägas vara gemensam för hur det ser 

ut även på ekobrottsområdet. Det rör sig om svårutredda, komplicerade brott som 

orsakar stor ekonomisk skada för samhället men som saknar brottsoffer i vanlig mening. 

Att somliga menat att åklagarens utredningsplikt i realiteten är begränsad på detta 

område kan tänkas komma sig av att de begränsade resurserna leder till att åklagaren 

tvingas rikta in sig på den ”största boven” eller mål där bevisningen räcker till åtal. 

Eftersom de stora ekobrottsmålen medför dokumenterade svårigheter och lång 

handläggningstid är det inte svårt att tänka sig att området i sinom tid kan komma att få 

en reglering som än mer än billighetsskälen, liknar plea bargain. Sverige saknar också 

de breda straffskalor som finns i exempelvis USA, vilket minskar förhandlings-

utrymmet och ger upphov till en mer begränsad version av systemet, om detta skulle 

introduceras. Ett sådant införande skulle emellertid kräva att lagstiftaren tog tag i och 

utredde de farhågor och problem som systemet kan ge upphov till. Då är det knappast 

heller möjligt att motivera systemet med hänvisning till billighet, eller för den delen 

tillåta effektivitetsargument att få företräde framför andra hänsyn. Ekobrotten utgör ju 

på ett tydligt sätt en del av straffrätten och allt som det för med sig i form av 

rättssäkerhetskrav.  

Om det är en positiv utveckling som sker där ökande förhandlingsmöjligheter 

introduceras är i sig en mycket komplicerad fråga som uppsatsen inte ämnar svara på. 

Att det däremot tycks finnas sådana tendenser vid lagstiftningsarbetet tycker jag mig 

kunna säga står klart.  
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