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Förord 
 

Det har nu gått ungefär fem och ett halvt år sedan jag flyttade från min lilla hemstad 

Närpes i Finland till Uppsala. Jag minns än idag den stora klumpen av ångest jag hade 

när jag satt där ensam på flyget till Stockholm och bara längtade hem igen. Ångesten 

försvann samma dag som jag började på juristprogrammet och även om den har kommit 

och gått, främst vid terminstentor och promemorior, är det idag med stor glädje som jag 

ser tillbaka på min studietid. 

Jag vill börja med att tacka min handledare universitetslektor Lena Holmqvist som 

genomgående i skrivandet av detta examensarbete har fungerat som ett ovärderligt 

bollplank för tankar och idéer samt tagit sig tiden att läsa igenom examensarbetet i flera 

omgångar och ständigt gett mig förbättringsförslag. Utan din handledning hade inte 

examensarbetet sett ut såsom det gör idag. För det är jag väldigt tacksam! 

Jag vill även rikta ett stort tack till alla anställda på Uppsala tingsrätt som såg till att 

min praktikperiod blev rolig, intressant och lärorik. Ett särskilt tack till rådmannen Eva-

Lotta Johansson som tog sig tid att diskutera mitt uppsatsämne vid flera tillfällen och som 

genom sin egen arbetslivserfarenhet gav mig synpunkter på ämnet utifrån ett 

åklagarperspektiv och ett domarperspektiv. Jag vill också tacka för att du tipsade mig om 

en av tingsrättens domar som jag har fått användning för i examensarbetet.  

Slutligen vill jag tacka min mamma som hela tiden har stöttat och peppat mig ända 

sedan jag som åttaåring sa att jag ville bli jurist tills att jag nu, 17 år senare, har min 

juristexamen inom räckhåll. Det har varit många och långa samtal via skype genom åren 

där du har fått lyssna på glädjefyllda och ångestfyllda berättelser om allt från tentor och 

seminarieuppgifter till mina vardagsbestyr. Ett extra stort tack för att du har korrekturläst 

examensarbetet och alla andra uppsatser under utbildningens gång. E sku itt ha ga utan 

tieg mamm. 

 

 

Uppsala den 22 februari 2018 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I media har det återkommande rapporterats om att färre brott utreds och klaras upp. 

Dagens Juridik rapporterade att år 2016 visade på en rejäl minskning av antalet handlagda 

brott, personuppklarade brott och lagföringsbeslut.1 SVT Nyheter tog upp att särskilt 

mängdbrotten, som år 2016 bestod av 86 % av alla brott som hanterades av polis och 

åklagare och varav endast 14 % uppklarades, lider av detta problem.2 Svenska Dagbladet 

publicerade en artikel om att det i november 2016 nåddes bottenrekord avseende antalet 

brottsutredningar som polisen lämnade över till åklagare.3 År 2017 fortsatte på samma 

dystra spår. Aftonbladet rapporterade att särskilt antalet uppklarade våldsbrott som 

polisen lämnade över till åklagare hade nått en ny bottennivå. 4  Dagens Nyheter 

publicerade en artikel om att färre brott blev handlagda av polis och åklagare under 2017 

än tidigare.5  

Även långa handläggningstider i domstolarna för brottmål har länge varit ett problem 

för rättsväsendet. Under 2016 ökade antalet anhängiggjorda mål, inklusive brottmål, vid 

tingsrätterna.6 Samtidigt avgjordes färre mål av tingsrätterna än tidigare år.7 År 2017 

ökade ytterligare antalet anhängiggjorda mål8, vilket ledde till att balanssituationen för 

tingsrätterna försämrades med sex procent jämfört med år 2016.9 Balansförsämringen 

kunde främst knytas till brottmål. Domstolsförhandlingar är tids- och resurskrävande, 

vilket kostar staten betydande summor. Detta har lett till att effektivisering av 

straffprocessen av både processekonomiska och effektivitetsskäl ständigt är föremål för 

utredningar och diskussioner i det svenska lagstiftningsarbetet.10 År 2017 publicerade 

Brottsförebyggande rådet (Brå) även en rapport11, som visade att rättsväsendet inte hinner 

med och att det är önskvärt att en effektivisering av straffprocessen sker. 

                                                
1 Wetterqvist, Antalet uppklarade brott rasade med tio procent – och morden fortfarande på rekordnivå, 
Dagens Juridik, 30 mars 2017. 
2 Bering, Så få brott klaras upp, SVT Nyheter, 13 mars 2017.  
3 Hagberg, 10 000 färre brott uppklarade – Eliasson under press, SvD, 21 december 2016 
4 Jeppsson, Polisens resultat: Antalet utredda våldsbrott fortsätter rasa, Aftonbladet, 5 december 2017 
5 Andersson, 5000 färre brott handlagda under 2017, Dagens Nyheter, 21 september 2017.  
6 Sveriges Domstolar Årsredovisning (2016), s. 12. 
7 Sveriges Domstolar Årsredovisning (2016), s. 13. 
8 Sveriges Domstolar Årsredovisning (2017), s. 17. 
9 Sveriges Domstolar Årsredovisning (2017), s. 18. 
10 Se bl.a. SOU 2005:117 s. 43 f. och SOU 2017:17.  
11 Se Brå Rapport 2017:4. 
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Detta examensarbete är en fortsättning på den promemoria jag skrev vårterminen 2017 

på fördjupningskursen Brott och brottmål, på temat åtalsuppgörelser12 (plea bargains). 

Jag har valt att bredda ämnet och fokus i detta examensarbete ligger på en effektivisering 

av straffprocessen där möjlighet att införa åtalsuppgörelser och bestämmelsen om 

strafflindring genom medverkan i utredningen av den egna brottsligheten kommer att stå 

i centrum. Många av de frågor och diskussioner som förs i examensuppsatsen är sådana 

som det av utrymmesskäl inte fanns möjlighet att diskutera inom ramen för promemorian. 

Tanken är därför att bygga vidare på dessa funderingar och gå djupare samt längre i den 

analys och diskussion som fördes i promemorian.  

Jag tänker även kort nämna vilka slutsatser jag kom fram till i den tidigare 

promemorian och vilka tankar och idéer som utvecklades under arbetets gång. När det 

gällde åtalsuppgörelser kom jag fram till att en lagändring i form av ytterligare undantag 

från den absoluta åtalsplikten behövde göras för att kunna införa åtalsuppgörelser, men 

att en sådan lagändring i sig inte var problematisk. Jag ansåg dock att det inte var önskvärt 

med en sådan lagändring då jag hade farhågor om att effektivitet skulle få allt för stort 

spelutrymme och att rättssäkerheten skulle komma i andrahand. En annan fråga som jag 

var inne på vid diskussionen om åtalsuppgörelser var 2015 års ändring av 29 kap. 5 § 1 

st. 5 p. brottsbalken (1962:700) (BrB) och dess potentiella roll i straffprocessen som ett 

substitut för åtalsuppgörelser. Av utrymmesskäl fick denna bestämmelse ett väldigt kort 

omnämnande i promemorian. Bestämmelsens potentiella möjlighet att bidra till en 

effektivisering av straffprocessen fångade starkt mitt intresse när jag skrev min 

promemoria och därför har jag nu valt att bredda ämnet i examensarbetet.  

 

1.2 Syfte 
Behovet av en effektivisering av straffprocessen lyfts ofta fram i diverse 

lagstiftningsarbeten och statliga publikationer, men samtidigt förändras inte 

tillämpningen av befintliga bestämmelser och det införs inte heller nya processuella 

medel. Detta examensarbete har två huvudsyften. Det första är att analysera och diskutera 

om den svenska straffprocessen har ett behov av åtalsuppgörelser i ljuset av 

effektivisering av straffprocessen och om åtalsuppgörelser bör införas i svensk rätt. Det 

                                                
12 Se RP 58/2013 rd s. 4. Den engelska termen för åtalsuppgörelser är plea bargains. Det finns ingen 
inarbetad svensk term för plea bargains, men åtalsuppgörelser är den term som i allmänhet används. En 
definition av åtalsuppgörelser finns i avsnitt 4.3 i denna uppsats. 
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andra syftet är att diskutera 2015 års lagändring av 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB och dess 

potentiella roll i straffprocessen som ett substitut för åtalsuppgörelser. För att uppnå dessa 

syften är en del av uppsatsen ägnad att utreda själva behovet av effektivisering av 

straffprocessen. Det är egentligen, enligt vad jag förstår, inte omstritt eller ifrågasatt att 

rättsväsendet ser ett tydligt behov av effektivisering av straffprocessen.13 Jag anser dock 

att det är nödvändigt att utreda behovet av en effektivisering för att kunna diskutera och 

analysera på vilket sätt en effektivisering skulle kunna göras för att tillgodose detta behov. 

 

1.3 Avgränsning 
Detta är ett väldigt stort ämne och det bidrar också till att det finns många intressanta och 

viktiga omständigheter som är svåra att helt avgränsa bort i diskussionen, särskilt då det 

gäller ett eventuellt införande av åtalsuppgörelser som i dagsläget inte finns i svensk rätt. 

Det är därför enligt min mening viktigt att belysa alla relevanta omständigheter och 

intressen som måste beaktas för att diskussionen ska kunna bli fulländad. Med detta sagt 

kommer dock vissa omständigheter att enbart belysas kort i diskussionsdelarna medan 

andra blir föremål för diskussion och analys. 

Ett införande av åtalsuppgörelser eller en förändrad tillämpning av 29 kap. 5 § 1 st. 5 

p. BrB kommer givetvis att påverka parternas intressen och de krav som ställs på de 

rättsliga ombuden. Även det allmänna intresset av att brott utreds och beivras samt att det 

blir materiellt riktiga domar är ytterligare omständigheter som bör beaktas. Jag har försökt 

att täcka in dessa omständigheter i diskussionsdelarna i uppsatsen, men av utrymmesskäl 

är de inte föremål för närmare diskussion och analys.  

Även åklagares och domares roller i straffprocessen är också omständigheter som är 

väldigt relevanta att diskutera, särskilt i diskussionen om åtalsuppgörelser. Dessa 

omständigheter har jag också tagit upp i diskussionsdelarna i uppsatsen och de har även 

fått ett större utrymme än ovannämnda omständigheter i min diskussion och analys. Av 

utrymmesskäl har dock många aspekter i den diskussionen avgränsas bort.  

Fokus kommer i detta examensarbete att ligga på omständigheter som berör gällande 

rätt och hur ett införande av åtalsuppgörelser eller förändrad tillämpning av 29 kap. 5 § 1 

st. 5 p. BrB samverkar med gällande rätt. Att jag har valt att lägga stört fokus på dessa 

omständigheter motiveras av att jag anser att det är nödvändigt att först diskutera och 

                                                
13 Denna uppfattning framgår av min redogörelse och diskussion av behovet av en effektivisering i kapitel 
5.  
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analysera möjligheten till att införa åtalsuppgörelser i svensk rätt respektive möjligheten 

till en förändrad tillämpning av strafflindringsgrunden i 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB innan 

fokus läggs på övriga omständigheter. Som nämnts ovan kommer alla relevanta 

omständigheter att nämnas i diskussionsdelarna, men det är som sagt stört fokus på 

omständigheter som berör gällande rätt. Jag har även valt att lägga mindre fokus på den 

komparativa delen avseende åtalsuppgörelser. Jag har använt mig av en komparation 

främst för att ha en referensram i diskussionen av åtalsuppgörelser då institutet inte finns 

i den svenska processordningen. 

 

1.4 Metod och material 
Metod. Jag kommer att använda mig av följande metoder i denna uppsats. Traditionell 

rättsdogmatisk metod, komparativ metod och straffrättspolitisk metod. Den 

rättsdogmatiska metoden har sin utgångspunkt i allmänt accepterade rättskällor såsom 

lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och rättsdogmatiskt orienterad doktrin. 14 

Komparativ metod innebär att en jämförelse görs mellan två eller flera rättssystem för att 

förstå likheter och skillnader.15 Jag har dock inte gjort någon fullständig komparation i 

uppsatsen då jämförelser inte finns genomgående i uppsatsen. Sådana jämförelser blir 

aktuella i kapitel sex avseende diskussion och analys för åtalsuppgörelser. Slutligen har 

jag även använt mig av en rättspolitisk metod i straff- och straffprocessrättsligt 

hänseende. Modern straffrättslig och straffprocessrättslig politik handlar oftast om att 

hitta en bra kompromiss mellan krav på rättssäkerhet och effektivitet.16 Metoden innebär 

därför att man undersöker hur straff- och straffprocessrätten bör utformas med beaktande 

av rättvisa, effektivitet och mänskliga rättigheter.17  

Material. Eftersom detta examensarbete är en fortsättning på min tidigare skrivna 

promemoria kommer en del avsnitt i examensarbetet att vara utvidgningar av avsnitt som 

fanns i promemorian. Det gör också att visst material redan har behandlats inom ramen 

för promemorian. Detta gäller särskilt för redogörelsen av åtalsuppgörelser i utländsk rätt 

i avsnitt 4.1. Av inte minst forskningsetiska skäl kommer jag genomgående i 

examensarbetet förtydliga när det rör sig om sådant material. Jag vill också påpeka att 

examensuppsatsen är självständig i förhållande till min tidigare promemoria.  

                                                
14 Kleineman, Juridisk metodlära, s. 21. 
15 Kleineman, Juridisk metodlära, s. 141. 
16 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 21.  
17 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 21.  
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Materialet består till största del av sådant material som hör till den traditionella 

rättsdogmatiska metoden, dvs. lagtext, förarbeten, doktrin osv. Även källor som berör 

utländsk rätt baserar sig på material som hör till den rättsdogmatiska metoden. Utöver 

detta material kommer jag att använda mig av olika statistikuppgifter och rapporter från 

Domstolsverket och Brottsförebyggande rådet (Brå) samt dokument som Riksåklagarens 

riktlinjer.  

Jag kommer även nämna en dom från Högsta domstolen (HD) och två domar från 

Europadomstolen i avsnitten som berör gällande rätt. Redogörelsen för rättsfallen från 

Europadomstolen är inte uttömmande på området. Urvalet har ett kvalitativt syfte och 

dessa rättsfall har haft högt prejudiciellt värde för senare avgöranden. I diskussions- och 

analysdelen gällande strafflindringsgrunden i 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB kommer jag att 

göra en grundläggande rättsfallsanalys av en dom från Uppsala tingsrätt och den 

efterföljande domen från Svea hovrätt. Dessa domar har inte ett prejudiciellt värde, men 

då avgörande från HD saknas för strafflindringsgrunden och dessa avgöranden belyser en 

av mina kärnfrågor i uppsatsen anser jag det motiverat att använda mig av dessa domar i 

diskussionen. 

 

1.5 Disposition 
Kapitel två, tre och fyra kan i korthet beskrivas som en redogörelse för gällande rätt och 

en introduktion till vad åtalsuppgörelser är eftersom detta rättsliga institut inte finns i 

svensk rätt. Jag har valt att ha följande disposition. Kapitel två behandlar i korthet 

gällande rätt avseende det svenska straffsystemet. Detta följs sedan av kapitel tre som 

redogör för grunderna i gällande rätt avseende straffprocessen. Kapitel fyra innehåller en 

redogörelse för åtalsuppgörelsers utformning i USA och Finland samt en redogörelse för 

åtalsuppgörelsers förenlighet med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Slutligen avslutas kapitel fyra 

med en definition av åtalsuppgörelser.  

Kapitel fem, sex och sju är kortfattat de avsnitt i examensarbetet som består av analys 

och diskussion avseende uppsatsens syften. Kapitel fem behandlar behovet av en 

effektivisering där fokus ligger på Brå:s rapport om hur den faktiska situationen ser ut. 

Kapitel sex består av en diskussion och analys av den svenska straffprocessens behov av 

åtalsuppgörelser. Kapitel sju behandlar 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB och dess potentiella roll 

i straffprocessen som ett substitut till åtalsuppgörelser.  
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Slutligen avslutas examensarbetet med kapitel åtta som består av avslutande ord och 

som sammanfattar mina slutsatser av den förda diskussionen och analysen. 
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2 Det svenska straffsystemet 

2.1 Brott, straff och påföljd 
Brott är enligt 1 kap. 1 § BrB en gärning som är beskriven i en författning och för vilken 

straff är föreskrivet. Av 1 kap. 3 § BrB framgår att straffen är böter eller fängelse. I 1 kap. 

5 § BrB stadgas att fängelse är ett svårare straff än böter. Närmare bestämmelser om straff 

vid påföljdsbestämningen finns i 25 kap. och 26 kap. BrB och andra författningar gällande 

verkställighet av straff. Förutom straff kan även annan rättsverkan med anledning av brott 

bli aktuell, 1 kap. 8 § BrB.  

Påföljd för ett brott innefattar däremot mer än enbart fängelse och böter.18 Av 27 kap. 

1 § BrB och 28 kap. 1 § BrB framgår att villkorlig dom (27 kap. BrB) och skyddstillsyn 

(28 kap. BrB) är alternativ till fängelse, men inte böter.  Utöver dessa påföljder finns 

också överlämnande till särskild vård för unga lagöverträdare (32 kap. 1–2 §§ och 5 § 

BrB) och överlämnande till särskild vård avseende vissa vuxna lagöverträdare (31 kap. 

BrB), nämligen missbrukande och allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. 

Att en person har begått en brottslig gärning betyder dock inte alltid att denne ska 

lagföras och få påföljd. För straffbarhet förutsätts att det inte finns processuella 

begränsningar som är stadgade genom överenskommelser med främmande makt eller 

som följer av allmänt erkända folkgrundsatser, 2 kap. 7 § BrB. Även andra processuella 

förutsättningar måste iakttas. En person under 15 år anses ha bristande ansvarsförmåga 

och ska därför inte dömas till påföljd, 1 kap. 6 § BrB. Här ska poängteras att trots att en 

person under 15 år inte ska ådömas en påföljd så har personen fortfarande förövat ett 

brott. Sverige har nämligen inte ett krav på tillräknelighet bland brottsrekvisiten, något 

som nästan alla andra rättsordningar har.19  Det innebär också att en person som är 

allvarligt psykiskt störd både kan lagföras och dömas till påföljd, 30 kap. 6 § BrB.  

Slutligen förutsätts också att brottet inte är preskriberat enligt 35 kap. 1–6 §§ BrB för 

att en person ska kunna lagföras och få en påföljd.   

                                                
18 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 14.  
19 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 18.  
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2.2 Straffvärde och straffmätning 

2.2.1 Straffvärde 

Bestämmelserna i brottsbalken är utformade som handlingsregler för domare när det 

gäller påföljdsbestämningen. Straffvärdebedömningen utgör grunden för själva 

påföljdsbestämningen.20 Bedömningen av straffvärdet regleras främst i 29 kap. 1–3 §§ 

BrB. 1 § 2 st. ger en definition av straffvärde medan 2 § exemplifierar försvårande 

omständigheter och 3 § förmildrande omständigheter, vilka kan leda till att straffvärdet 

ökar eller minskar. Dessa bestämmelser avser så kallade brottsexterna faktorer. Det finns 

även brottsinterna faktorer som utgörs av de omständigheter som finns angivna i de 

enskilda straffstadgandena och som påverkar gradindelningen av den aktuella gärningen. 

Dessa faktorer ska rätten också beakta i straffvärdebedömningen.21 Det är viktigt att en 

brottsextern faktor inte påverkar straffvärdet om samma omständighet utgjort en 

brottsintern faktor som redan har fått genomslag för att undvika att samma försvårande 

eller förmildrande omständigheter räknas dubbelt.22  

Det finns två former av straffvärde, det abstrakta och det konkreta straffvärdet. Det 

abstrakta straffvärdet är en brottstyps straffvärde i förhållande till andra brottstypers 

straffvärde.23 Det konkreta straffvärdet är ett mått på den aktuella brottsliga gärningens 

förkastlighet i förhållande till brott med samma brottsrubricering.24 Utgångspunkten för 

straffvärdebedömningen är det abstrakta straffvärdet. Det är lagstiftarens syn på hur 

allvarlig en brottstyp är i förhållande till andra brottstyper som utmynnar i brottens 

abstrakta straffvärde i form av straffskalan.25 Rätten har därefter att inom ramen för den 

tillämpliga straffskalan bedöma det konkreta straffvärdet.26  

Av 29 kap. 1 § 1 st. BrB följer bl.a. att rätten ska bestämma straff med hänsyn till en 

enhetlig rättstillämpning. Detta gäller även andra påföljder än straff. 27  En enhetlig 

rättstillämpning är avgörande eftersom lika fall ska behandlas lika, vilket också är en 

princip som är stadgad i grundlag, 1 kap. 9 § RF. Själva straffvärdebedömningen går ut 

                                                
20 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 45 och s. 149. 
21 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 45. 
22 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 45 och s. 182. 
23 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 160 och Jareborg & Zila, Straffrättens 
påföljdslära s. 105. 
24 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 105 f. 
25 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 106 och Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för 
brott, s. 160. 
26 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 147.  
27 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 146.  



 14 

på att domstolarna beaktar den skada, fara eller kränkning som gärningen inneburit samt 

gärningsmannens skuld såsom den kommit till uttryck i gärningen, 29 kap. 1 § 2 st. BrB. 

Mer specifikt innebär det att domstolarna ska beakta i vilken utsträckning som det 

straffskyddade intresset har blivit angripet i den aktuella gärningen samt vad 

gärningsmannen har insett eller borde ha insett beträffande detta.28  

29 kap. 2 § BrB är ett komplement till straffvärdebedömningen i 29 kap. 1 § BrB och 

reglerar försvårande omständigheter som kan påverka straffvärdebedömning i en 

skärpande riktning. Uppräkningen av dessa omständigheter är inte uttömmande utan även 

andra omständigheter kan bli aktuella. 29  Tidigare skulle bestämmelsen om 

straffvärdehöjande omständigheter tillämpas med stor försiktighet och restriktivitet.30 

Idag har man frångått denna starka restriktivitet och låter istället dessa omständigheter få 

genomslag på straffvärdebedömningen i fall där det är aktuellt, eftersom tanken är att två 

olika gärningar med olika straffvärden också straffvärdemässigt ska skiljas åt.31 Detta 

motiveras med att straffvärdebedömningen ska vara mer nyanserad.32 Det är åklagaren 

som har bevisbördan för att en straffhöjande omständighet föreligger.33 29 kap. 2 § BrB 

ger inte stöd att gå över straffmaximum som gäller för en straffbestämmelse. 

Precis som 29 kap. 2 § BrB fungerar 29 kap. 3 § BrB som ett komplement till 

straffvärdebestämmelsen i 29 kap. 1 § BrB. Skillnaden mellan 2 § och 3 § är att 29 kap. 

3 § BrB istället reglerar förmildrande omständigheter som kan påverka 

straffvärdebedömningen i en lindrande riktning. Även omständigheterna som omnämns i 

denna bestämmelse är inte uttömmande utan även andra omständigheter kan bli 

aktuella.34 Det är åklagaren som har bevisbördan för att någon förmildrande omständighet 

inte är aktuell i målet.35 29 kap. 3 § 2 st. BrB ger domstolarna en möjlighet, om det är 

påkallat med hänsyn till brottets straffvärde, att underskrida minimistraffet som är stadgat 

för brottet vid utdömande av straff.  

 

                                                
28 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 149 f. 
29 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 182.  
30 Prop. 1987/88:120 s. 84.  
31 Se prop. 2009/10:147 s. 27 f. 
32 Prop. 2009/10:147 s. 26 ff. 
33 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 183. 
34 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 191.  
35 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 191 f. 
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2.2.2 Straffmätning  

Efter att domstolen har bedömt gärningens straffvärde övergår den till att göra en 

straffmätning, vilken sedan utmynnar i det konkreta straffet.36 Av 29 kap. 4 § följer att 

domstolarna vid straffmätningen i vissa fall ska, utöver brottets straffvärde, i skärpande 

riktning ta hänsyn till den tilltalades tidigare brottslighet om sådan finns. 29 kap. 5 § BrB 

reglerar i sin tur situationer då domstolen ska, utöver brottets straffvärde, beakta sådana 

omständigheter (så kallade billighetsskäl) som medför att strafflindring blir aktuell. Här 

ska också kort noteras att rätten får beakta om lagöverträdaren är under 21 år och även 

döma ut lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet, 29 kap. 7 § BrB. 

29 kap. 5 § BrB gäller i sin nuvarande lydelse genom en lagändring den 1 april år 

2015.37 Tidigare hade strafflindringsgrunderna i bestämmelsen varit oförändrade sedan 

bestämmelsens tillkomst år 1989.38 Paragrafen är en av de mera centrala bestämmelserna 

som infördes genom 1989 års påföljdsbestämningsreform.39 De strafflindringsgrunder 

som finns uppräknade i paragrafens första stycke kan delas in i två olika kategorier av 

strafflindringsgrunder. Den ena kategorin består av grunder som är inriktade på 

gärningsmannens ånger och handlingar efter brottet. Den andra kategorin berör grunder 

som är till för att undvika en dubbelbestraffning.  

Slutligen vill jag också framhäva det faktum att strafflindringsregleringen också kan 

innebära att själva valet av påföljd ändras, se 30 kap. 4 § 1 st. BrB. En gärning vars 

straffvärde t.ex. ligger på fängelsenivå över ett år, kan genom mildare straffmätning 

hamna under ett år så att villkorlig dom blir ett alternativ till fängelse. 

 

2.3 Särskilt om 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. brottsbalken 
Som nämnts i avsnitt 1.5 i dispositionen kommer kapitel sju att bestå av en diskussion 

och analys av strafflindringsgrundens potentiella roll i straffprocessen som substitut till 

åtalsuppgörelser. Tanken bakom detta avsnitt är att redogöra för innehållet i 29 kap. 5 § 

1 st. 5 p. BrB och dess tillämpningsområde för att ge en grund till diskussionen och 

analysen i kapitel sju.  

Som nämnts i avsnittet ovan fick 29 kap. 5 § BrB sin nuvarande lydelse genom 

lagändringen år 2015. Tidigare löd den tredje punkten enligt följande: ”Vid 

                                                
36 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 123. 
37 Prop. 2014/15:37. 
38 Prop. 2014/15:37 s. 7. 
39 Se prop. 1987/88:120 och Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 216. 
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straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta om den 

tilltalade frivilligt har angett sig.” Idag finns den grunden i den femte punkten och har 

följande lydelse: ”Vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig 

omfattning beakta om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av 

väsentlig betydelse för utredningen av brottet.” Vid utvidgningen som skedde år 2015 

beträffande punkt 5 framhölls att behovet av en strafflindringsgrund som tar hänsyn till 

medverkan i utredningen av egen brottslighet hade lyfts fram i flera betänkanden och 

hade därför länge varit önskvärd.40 

I propositionen till införandet av bestämmelsen år 1989 framhölls att det är själva 

angivelsen som gör att strafflindring är aktuell och inte medverkan i utredningen av 

brottet.41 Det betydde också att när den misstänkte väl blivit ”påkommen” fanns det ingen 

möjlighet till strafflindring utan angivelsen skulle vara den faktor som gjorde att den 

misstänkte kunde knytas till brottet.42 Den nya lydelsen från år 2015 visar att medverkan 

i utredningen av brottet nu utgör en strafflindringsgrund. Det ska framhållas att det enbart 

gäller utredningen av egen brottslighet och att ett så kallat kronvittnessystem är 

uteslutet.43 Detta motiverades med att ett kronvittnessystem är systemfrämmande för 

Sverige och att det i flertalet andra betänkanden mött omfattande kritik.44 HD har i NJA 

2009 s. 55 också uttalat att ett kronvittnessystem inte är förenligt med svensk rätt. Även 

Utredningen om processrätt och stora brottmål angav i sitt betänkande att den potentiella 

effektivitetsvinsten som ett sådant belöningssystem skulle innebära inte överväger de 

risker som skulle kunna uppstå ur ett rättssäkerhetsperspektiv.45 

En annan viktig omständighet utöver att enbart egen brottslighet omfattas är att ett 

erkännande i sig inte är tillräckligt utan gärningsmannen måste bidra med andra uppgifter, 

t.ex. en utförlig redogörelse för händelseförloppet.46 När det gäller själva strafflindringen 

framförs att den kan bli väldigt omfattande, särskilt när det gäller brott med ett högt 

straffvärde.47 Omfattningen av strafflindringen ska som utgångspunkt för bedömningen 

stå i proportion till graden av gärningsmannens medverkan och brottets straffvärde.48 

                                                
40 Prop. 2014/15:37 s. 14. 
41 Prop. 1987/88:120 s. 92. 
42 Prop. 1987/88:120 s. 92. 
43 Prop. 2014/15:37 s. 14 f. 
44 Prop. 2014/15:37 s. 14 f. 
45 SOU 2017:7 s. 152. 
46 Prop. 2014/15:37 s. 39. 
47 Prop. 2014/15:37 s. 39. 
48 Prop. 2014/15:37 s. 24 och s. 39. 
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Tillägget om att den tilltalade medverkar i utredningen av den egna brottsligheten 

motiverades med att det överensstämmer med rådande moraliska och etiska värderingar 

att premiera gärningsmän som visar ett ansvarstagande. 49  Det tyder på en vilja hos 

gärningsmannen att ”ställa allt till rätta” och ta avstånd från den brottsliga gärningen.50 

Med andra ord ligger fokus på gärningsmannens ånger. Ett annat motiv bakom tillägget, 

och som jag upplever inte fick lika stor betydelse som gärningsmannens ånger utan 

snarare som ett ”ytterligare plus i kanten”, var att det kunde leda till effektivare 

brottsutredningar, vilket också i sin tur leder till resursbesparingar.51 

En viktig sak att uppmärksamma med hela 5 § är tillämpningsområdet för 

bestämmelsen. Ordalydelsen kan lätt tolkas som att bestämmelsen ofta är tillämplig och 

därmed ska användas. När 29 kap. 5 § infördes som en del av 1989 års 

påföljdsbestämningsreform framhölls att billighetsskälen ska användas med 

restriktivitet.52 Vid 2015 års lagändring uttrycktes att avsikten inte var att göra avsteg från 

de tillämpningskrav som tidigare hade varit gällande.53 Detta innebär att domstolarna ska 

tillämpa billighetsskälen med försiktighet.  

 

2.4 Bestraffningsideologier och straffteorier 
Bestraffningsideologier och straffteorier är kanske något som man inte vid första tanken 

kopplar ihop med en uppsats på temat effektivisering av straffprocessen. När jag skrev 

min promemoria var jag ändå av den uppfattningen att dessa ideologier och teorier var 

värda att lyftas fram i diskussionen om åtalsuppgörelser. Av samma anledning har jag nu 

även valt att ta upp dessa i examensuppsatsen då det är en aspekt av diskussionen som 

jag inte vill bortse från.  

Kraven på förutsebarhet, konsekvens och proportionalitet präglar till stor del det 

svenska straffsystemet.54 Vårt straffsystem vilar på tre olika straffnivåer: kriminalisering, 

domstolsnivå och verkställighetsnivå.55 Denna indelning beror i detta sammanhang på att 

de bestraffningsideologier och straffteorier som finns inte bör gälla generellt för 

straffsystemet utan får sin betydelse genom att verka på de olika nivåerna.56 Jag tänker 

                                                
49 Prop. 2014:15/37 s. 18. 
50 Prop. 2014/15:37 s. 18. 
51 Prop. 2014/15:37 s. 18 
52 Prop. 1987/88:120 s. 90.  
53 Prop. 2014/15:37 s. 38. 
54 Ekbom m.fl., Människan, brottet, följderna, s. 33. 
55 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 30.  
56 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 37. 
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kort redogöra för hur dessa ideologier och teorier påverkar kriminaliseringen och 

domsnivån. Verkställighet av straff ligger utanför uppsatsens ämne och därför kommer 

jag inte att behandla verkställighetsnivån desto mera.  

Det svenska straffsystemet har som utgångspunkt ett allmänpreventivt syfte.57 Detta 

följer av att kriminalisering av ett visst beteende anses otänkbart om det inte finns ett 

allmänpreventivt syfte bakom kriminaliseringen.58 Tanken med allmänprevention är att 

staten genom att bestraffa dem som begår brott, ska avhålla andra medlemmar i samhället 

från att begå brott.59  Detta görs genom att förkastliga handlingar kriminaliseras och 

genom att allmänheten vet vad som är straffbart och vilken påföljd som kan förväntas 

följa om man begår straffbara handlingar. Rättsskipningen är dock som effektivast om 

den verkar i samråd med den rådande samhällsmoralen. 60  Samhällsmedlemmarnas 

intresse för brott och straff är stort.61 En gemensam moraluppfattning är därför en viktig 

förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna leva under ordnade 

samhällsförhållanden.62 Det är därför angeläget för straffrättens allmänpreventiva verkan 

att en person som kan överbevisas om att ha begått brott också lagförs och döms till en 

påföljd.63 Det är viktigt för laglydnaden att det blir materiellt riktiga fällande domar. 

Laglydnaden skulle uppluckras om det fanns en fara att även oskyldiga riskerade att 

dömas.64 En annan aspekt som är viktig att lyfta fram när det gäller allmänprevention är 

att det enbart är möjligt att ta hänsyn till allmänprevention på lagstiftningsnivån, dvs. vid 

kriminalisering, och inte på de övriga nivåerna.65  

Proportionalitet och ekvivalens är två centrala principer vid kriminalisering. 

Proportionalitetsprincipen tar sig uttryck i att det ska råda proportionalitet mellan ett 

brotts straffvärde och dess straffsats medan ekvivalensprincipen innebär att brottstyper 

med samma straffvärde också ska ha samma straffskalor.66  

På domstolsnivån är det proportionalitetsprincipen som står i centrum.67 Här tar sig 

proportionalitetsprincipen uttryck i att det ska råda proportionalitet i det konkreta fallet, 

                                                
57 Borgeken & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 147. 
58 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 37 samt Jareborg & Zila, Straffrättens 
påföljdslära, s. 77.  
59 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 32 f. och Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 76. 
60 Ekelöf m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 14. 
61 Asp m.fl., Kriminalrättens gränder, s. 15. 
62 Ekelöf m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 17.  
63 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 19 
64 Ekelöf m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 23. 
65 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 148.  
66 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 51 och Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 69.  
67 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 31. 
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dvs. att det utdömda straffet ska stå i proportion till det begångna brottet. 68  Även 

ekvivalensprincipen är viktig på domstolsnivån. På denna nivå innebär 

ekvivalensprincipen att personer som har begått brott med samma bestraffningsvärde 

också ska bestraffas på samma sätt.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 69. 
69 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 69. 
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3 Straffprocessen 

3.1 Straffprocessens funktioner 
Det är genom straffprocessen som de straffrättsliga reglerna realiseras. Det är inom 

straffprocessen som ansvarsfrågan utreds och dom meddelas. 70  Brottsbekämpning är 

således en funktion av straffprocessen samtidigt som man också måste beakta intresset av 

rättssäkerhet i form av att ingen oskyldig blir dömd. Straffprocessens huvudfunktioner 

kan därför sägas vara rättssäkerhet som en funktion och brottsbekämpning som den andra. 

I praktiken är det svårt att hitta en balans mellan dessa två huvudfunktioner. För en god 

brottsbekämpning krävs att straffprocessen är effektiv och att antalet felaktigt friande 

domar minimeras medan det för god rättssäkerhet istället är fokus på att minimera antalet 

felaktiga fällande domar.71 Det är också denna avvägning, en effektiv brottmålsprocess 

mot en rättssäker brottmålsprocess, som är utgångspunkten i min diskussion.  

Att den fällande domen är materiellt riktig är viktigare än att den friande domen är 

materiellt riktig.72 Därmed har rättssäkerhet fått gå före effektivitet i straffprocessen. 

Intresset av en effektivare straffprocess har dock betonats i olika lagstiftningsärenden 

under de senaste årtiondena. 73  Bakom dessa effektivitetssträvanden ligger 

processekonomiska skäl, men framförallt en strävan efter en ökning av antalet uppklarade 

brott och lagförda brottslingar.74 Detta förstärks också av att bl.a. massmedier driver på 

en ökad politisering av straffrätten, vilket bidrar till att allmänheten vill se snabba 

resultat.75 

Rättssäkerhet och effektivitet behöver dock inte alltid stå i motpol till varandra. Det 

finns tankar om ett s.k. differentierat funktionstänkande76, som innebär att dessa intressen 

har olika tyngdpunkt under straffprocessens gång. Under förundersökningen är den 

brottsbekämpande funktionen den mest framträdande. Under huvudförhandlingen är båda 

funktionerna av intresse att beakta medan rättssäkerhet får en framträdande roll under 

rättens överläggning. Detta sätt att tänka har starkt fångat mitt intresse och jag är 

övertygad om att det är viktigt att beakta detta differentierade funktionstänkande när man 

                                                
70 Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 20.  
71 Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 20 och Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 31.  
72 Lindell m.fl., Straffprocessen s. 21. 
73 Se bl.a. SOU 2017:7 
74 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 56.  
75 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 56. 
76 Ekelöf m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 31. 
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diskuterar användningen av olika processuella medel under straffprocessens gång. Jag 

återkommer till detta i diskussionsdelarna i uppsatsen.  

 

3.2 Straffprocessuella regler och principer 

3.2.1 Allmänt 

Den svenska straffprocessen kan sägas bestå av två utredningar, förundersökningen och 

huvudförhandlingen. 77  Dessa utredningar finns främst reglerade i rättegångsbalken. 

Dessa regler genomsyras av flera viktiga principer, varav några gäller för hela 

straffprocessen och andra specifikt för förundersökningen och huvudförhandlingen. Det 

finns dock allmänna principer som gäller för hela straffprocessen. Vissa av dessa 

principer anses utgöra allmänna grundsatser medan andra är grundlagsfästa, 

detaljreglerade eller följer av internationella konventionsåtaganden.78 En särskilt viktig 

princip är objektivitetsprincipen som gäller för hela det straffprocessuella förfarandet.79 

Obligatoriska och tvingande regler i rättegångsbalken präglas av legalitetsprincipen 

medan fakultativa och tillåtande regler präglas av delegationsprincipen. 80 

Legalitetsprincipen bidrar till rättssäkerhet och förutsebarhet. 81  Delegationsprincipen 

möjliggör en anpassning av processen efter omständigheterna i det enskilda fallet, vilket 

bidrar till att rättskipningen blir rättssäker, effektiv och ekonomisk.82  Det ska dock 

poängteras att de processuella reglerna inte nödvändigtvis måste spegla antingen 

legalitetsprincipen eller delegationsprincipen. 83  I modern rätt är det ibland 

ändamålsenligt att utforma en regel som en delegationsnorm som ger parterna och rätten 

ett stort handlingsutrymme och i andra fall är det lämpligare att utforma regler så att rätten 

har tydliga riktlinjer för hur målet ska handläggas.84  

För den fortsatta redogörelsen av straffprocessens regler och principer har jag valt att 

dela in straffprocessen i tre olika ”stadier”: förundersökningsstadiet, åtalsstadiet och 

rättegångsstadiet. Förundersökningsstadiet och rättegångsstadiet avser de två 

utredningarna som straffprocessen består av. Jag har valt att lägga in ett ”mellanstadium” 

                                                
77 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 25 och 64. 
78 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 65. 
79 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 67. 
80 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 60.  
81 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 60. 
82 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 60. 
83 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 61.  
84 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 61.  
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som jag kallar för åtalsstadiet eftersom reglerna och principerna rörande åtalets väckande 

inte riktigt passar in under någon av de andra stadierna. Ett annat syfte med indelningen 

av straffprocessen i tre stadier är att det blir tydligare hur straffprocessen är reglerad och 

vilka principer som får en särskilt betydande roll på de olika stadierna.  

Av forskningsetiska skäl vill jag framhålla att straffprocessuella regler och principer 

redogjorde jag också för inom ramen för min promemoria. Då lagändringar inte har skett 

sedan jag skrev min promemoria kommer avsnitten om de olika stadierna som 

utgångspunkt beröra samma regler och principer som jag tog upp i min promemoria. Jag 

har valt att utöka redogörelserna för stadierna något för att bredda materialet inför 

diskussionen som senare följer i uppsatsen. Innehållsmässigt baserar sig materialet också 

till viss del på samma källor i de delar som jag redogjorde för i promemorian.  

 

3.2.2 Förundersökningsstadiet 

Enligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740) (RB) ska förundersökning inledas när det 

genom angivelse eller på annat sätt finns anledning att anta att brott som hör under allmänt 

åtal har begåtts. Alla brott hör under allmänt åtal om inget annat uttryckligen föreskrivs i 

lagtext, 20 kap. 3 § RB. Om inget annat är stadgat är det åklagaren som för talan om brott 

som hör under allmänt åtal, 20 kap. 2 § RB. Själva syftet med förundersökningen är att 

utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, ge åklagaren tillräckligt 

beslutsunderlag i åtalsfrågan samt bereda målet på ett sådant sätt att bevisningen kan 

presenteras i ett sammanhang under huvudförhandlingen, 23 kap. 2 § RB. Ett annat syfte, 

som inte omnämns i lagtext och som är viktigt att belysa, är att ge den misstänkte inblick 

i bevismaterialet så att den misstänkte kan förbereda sitt försvar.85  

Förundersökningen är inkvisitorisk till sin karaktär, vilket innebär att 

förundersökningsledaren bär hela utredningsansvaret.86 Att förundersökningsledaren bär 

hela utredningsansvaret innebär att denne har flera straffprocessuella tvångsmedel att 

använda sig av i utredningen och att denne i begränsad utsträckning behöver ta hänsyn 

till den misstänktes yrkanden om utredningens bedrivande. 87  Mot intresset av 

brottsbekämpning måste här rättssäkerhetsskäl såsom den enskildes trygghet och 

integritet tas hänsyn till.88 Objektivitetsprincipen gäller som tidigare nämnts för hela det 

                                                
85 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 65 och Ekelöf, m.fl., Rättegång: Femte häftet, s. 105.  
86 Ekelöf m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 78. 
87 Ekelöf m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 78.  
88 Ekelöf m.fl., Rättegång: Femte häftet, s. 119.  
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straffprocessuella förfarandet, vilket stadgas i 23 kap. 4 § 1 st. RB avseende 

förundersökning. Objektivitetsprincipen innebär att förundersökningsledaren måste 

utreda och beakta omständigheter och bevis som talar både för och emot den misstänktes 

skuld. Detta krav ställs för att motverka risken för oriktiga straffdomar.89 

Skyndsamhetsprincipen under förundersökningen är stadgad i 23 kap. 4 § 2 st. 2 

meningen RB. Av den följer att förundersökningen ska bedrivas så skyndsamt som 

omständigheterna medger. Detta är särskilt viktigt att beakta när det kommer till 

användningen av tvångsmedel90 och frihetsberövanden.91 Sverige har fått allvarlig kritik 

för sina långa häktningstider och brist på tidsgränser av bl.a. Förenta Nationernas (FN) 

tortyrkommitté.92 Det är därför en viktig aspekt att förundersökningen bedrivs aktivt och 

effektivt så att åklagaren kan fatta ett beslut i åtalsfrågan.93  

 

3.2.3 Åtalsstadiet 

När förundersökningen är avslutad övergår processen till åtalsstadiet. Det är vid denna 

tidpunkt som åklagaren ska ta ställning i åtalsfrågan, dvs. besluta om åtal ska väckas eller 

inte. Att det är åklagaren och ingen annan aktör i rättsväsendet som kan väcka åtal framgår 

av 20 kap. 2 § RB. Det finns en möjlighet för enskilda att väcka enskilt åtal enligt 47 kap 

RB, men dessa åtal är sällsynta. Domstolen kan ex officio ta upp mål som gäller 

rättegångsförseelser enligt 20 kap. 1 § RB och 45 kap. 2 § 1 st. RB. Själva väckandet av 

åtal är annars en nödvändig förutsättning för att kunna inleda domstolsprocessen.  

De centrala reglerna och principerna under åtalsstadiet är de som berör åklagarens 

åtalsplikt. Det finns två former av åtalsplikt, absolut och relativ. En relativ åtalsplikt 

innebär att det är upp till åklagarens skönsmässiga bedömning om åtal ska väckas eller 

inte. 94  I Sverige har åklagaren en absolut åtalsplikt, vilket innebär att om 

förutsättningarna finns för att väcka åtal så har åklagaren också en skyldighet att göra det, 

annars rör det sig om tjänstefel, 20 kap. 1 § BrB.95 Den absoluta åtalsplikten framgår av 

                                                
89 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 79.  
90 Lundqvist, Laga och rättvis rättegång: om bevisförbud i rättspraxis, s. 135.  
91 Lundqvist, Laga och rättvis rättegång, om bevisförbud i rättspraxis, s. 138. 
92 Von Hall, Vass kritik mot Sverige från FN, Svenska Dagbladet, 28 nov 2014. Se även Bring & Diesen, 
Förundersökning, s. 70.  
93 Lundqvist, Laga och rättvis rättegång: om bevisförbud i rättspraxis, s. 135.  
94 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Femte häftet, s. 154. Notera att Ekelöf använder sig av termerna obligatoriskt 
åtal och fakultativt åtal istället för absolut åtalsplikt och relativ åtalsplikt. Jag använder de senare 
termerna eftersom det är den terminologi som förekommer i lagstiftningsärenden och statliga 
publikationer som jag använder som källor.  
95 Se även Ekelöf, m.fl., Rättegång: Femte häftet, s. 154. 
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20 kap. 6 § RB som stadgar att åklagare ska åtala för brott som hör under allmänt åtal. 

Alla brott hör under allmänt åtal om inget annat är stadgat, 20 kap. 2 § 1 st. RB. Åtalsplikt 

föreligger då åklagaren har en tillräckligt stark bevisning för att på objektiva grunder 

kunna emotse en friande dom i rätten.96 Mer specifikt innebär detta att åklagaren ska 

väcka åtal då det rör sig om en straffbar gärning och bevisningen är tillräckligt stark för 

att kunna läggas till grund för en fällande dom.97 

Trots den absoluta åtalsplikten finns det situationer då åklagaren kan välja att inte 

väcka åtal trots att förutsättningarna enligt åtalsplikten föreligger. Åklagaren har en 

möjlighet att i vissa fall meddela åtalsunderlåtelse, strafföreläggande eller straffvarning 

för unga lagöverträdare, vilka innebär att åtal inte väcks och att huvudförhandling inte 

hålls. Undantagen från den absoluta åtalsplikten är motiverade främst av 

processekonomiska skäl och för att frigöra resurser för polis och åklagare att ägna sig åt 

grövre brottslighet.98  

Jag tänker kort redogöra för grunderna avseende åtalsunderlåtelse och 

strafföreläggande, eftersom det är av vikt att veta hur dagens undantag ser ut från den 

absoluta åtalsplikten i diskussionen om åtalsuppgörelser i kapitel 6. 

 

3.2.3.1 Åtalsunderlåtelse 

Åtalsunderlåtelse är som nämnts ett undantag från den absoluta åtalsplikten. 

Regelsystemet ger åklagaren en möjlighet att meddela åtalsunderlåtelse trots att 

förutsättningar för allmänt åtal föreligger. Enligt 20 kap. 7 § 1 st. får åklagare besluta att 

meddela åtalsunderlåtelse under förutsättning att inget väsentligt allmänt eller enskilt 

intresse åsidosätts om det kan antas att påföljden blir böter (1 p.), att påföljden blir 

villkorlig dom och det föreligger särskilda skäl för åtalsunderlåtelse (2 p.), om den 

misstänkte begått annat brott vars påföljd inte föranleder att påföljd krävs för det aktuella 

brottet (3 p.) samt om det är aktuellt med psykiatrisk vård eller insatser genom lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (4 p.). Vid bedömningen om 

åtal är påkallat ur allmän synpunkt ska åklagaren förutom offentliga intressen även beakta 

sociala intressen hos bl.a. den misstänkte och/eller målsäganden.99 Utöver dessa fall har 

åklagare också en möjlighet att meddela åtalsunderlåtelse om det av särskilda skäl är 

                                                
96 SOU 1938:44 s. 257 och RåR 2008:2 s. 38. 
97 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Femte häftet, s. 159. 
98 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Femte häftet, s. 158. 
99 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 25. 
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uppenbart att påföljd inte krävs för att avhålla den misstänkte att begå nya brott och det 

med hänsyn till omständigheterna inte finns andra skäl som kräver att åtal väcks, 20 kap. 

7 § 2 st. RB.  

För att åklagaren ska kunna meddela åtalsunderlåtelse krävs att brottsutredningen är 

fullständig och att det är klarlagt att den misstänkte har begått gärningen.100 I praktiken 

krävs det att den misstänkte har erkänt gärningen,101 men skuldfrågan kan också vara 

klarlagd på annat sätt. 102  Åklagaren kan även utfärda en straffvarning för unga 

lagöverträdare enligt 16–17 §§ lagen (1964:167) om särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare (LUL) som motsvarar åtalsunderlåtelse. 

 

3.2.3.2 Strafföreläggande 

Ytterligare ett undantag från den absoluta åtalsplikten är åklagarens möjlighet att utfärda 

strafföreläggande trots att förutsättningarna för allmänt åtal föreligger, se 48 kap. 5 § RB 

e contrario. Strafföreläggande regleras i 48 kap. 2 § RB och ger åklagare en möjlighet att 

utfärda strafföreläggande i fall där påföljden kan förväntas bli böter, villkorlig dom eller 

villkorlig dom förenat med böter, 48 kap. 4 § RB.  

Strafföreläggande kan beskrivas som en form av en summarisk process.103 Istället för 

att en huvudförhandling hålls, sker ett skriftligt förfarande mellan åklagaren och den 

misstänkte, där den misstänkte erkänner brott och godkänner den påföljd som åklagaren 

anser att brottet bör föranleda, 48 kap. 9 § RB. Ett strafföreläggande gäller som 

lagakraftvunnen dom, 48 kap. 3 § 2 st. RB. Åklagaren är bunden av gärningens 

motsvarande straffvärde i praxis och saknar därför möjlighet att ge straffreduktion.  

För den som har fyllt 15 år, men inte 18 år, finns ytterligare möjligheter till 

strafföreläggande med stöd av 15 § LUL.  

 

3.2.4 Rättegångsstadiet 

När åklagaren har valt att väcka åtal övergår straffprocessen från åtalsstadiet till 

rättegångsstadiet. Av omedelbarhetsprincipen, som finns i 30 kap. 2 § RB, framgår att 

enbart det som framläggs vid själva huvudförhandlingen får ligga till grund för domen. 

Det innebär att den bevisning som framkommit under förundersökningen måste tas upp 

                                                
100 Prop. 1994/95:23 s. 90. 
101 Prop. 1994/95:23 s. 90. 
102 RåR 2008:2 s. 39. 
103 Ekelöf m.fl., Rättegång: Femte häftet, s. 283. 
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igen under huvudförhandlingen för att domstolen ska kunna beakta den, vilket också 

innebär att övriga uppgifter i förundersökningsprotokollet inte får beaktas av rätten.104 

Vidare stadgas i 30 kap. 3 § RB att domstolens prövning i målet inte får avse annan 

gärning än den som åklagaren har väckt åtal för. Det innebär att domstolen är bunden av 

åklagarens gärningsbeskrivning. Officialprincipen ska dock nämnas i detta sammanhang. 

Den innebär att rätten på eget initiativ kan företa vissa processuella handlingar ex 

officio.105 Som exempel på detta kan 35 kap. 6 § RB nämnas som ger rätten en möjlighet 

att inhämta bevisning i brottmål som hör under allmänt åtal samt 45 kap. 11 § RB som 

ger rätten en möjlighet att begära komplettering av förundersökningen. När det gäller 

påföljden kan åklagaren välja att lägga fram ett påföljdsyrkande, men domstolen 

fastställer påföljden ex officio.106  

Vid huvudförhandlingen övergår straffprocessen till att ha en ackusatorisk karaktär i 

motsats till förundersökningens inkvisitoriska karaktär. Under huvudförhandlingen får 

både åklagaren och den tilltalade en ställning som parter, vilket innebär att båda parterna 

kan vara aktivt verksamma, t.ex. genom att presentera bevisning107 och argumentera för 

sin sak inför en opartisk domstol.  Försvaret har dock ingen aktivitetsplikt, vilket innebär 

att det är åklagaren som ansvarar för att lägga fram bevis för den tilltalades skuld.108 

Åklagaren är fortfarande bunden av objektivitetsplikten under huvudförhandlingen, 45 

kap. 3 a § RB. Det innebär att åklagaren är skyldig att ingripa till den tilltalades fördel 

om denne eller dennes försvarare försummar detta och även en skyldighet att förhöra 

parter och vittnen utan hänsyn till att svaret kan vara till förmån för den tilltalade.109 

Målsäganden har en möjlighet enligt 22 kap. RB att biträda åtalet och yrka på skadestånd 

för den kränkning och skada som gärningen har inneburit för denne. I sådana fall 

tillämpas brottmålsreglerna både för ansvarsdelen och det enskilda anspråket.110 Däremot 

tillämpas tvistemålsreglerna för själva processmaterialet i skadeståndsfrågan. Det innebär 

att parterna kan disponera i samma utsträckning som vid dispositiva tvistemål och den 

tilltalades vitsordande av skadeståndets storlek är bindande för rätten.111 

                                                
104 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 64. 
105 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 74.  
106 Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 26 samt Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 70 och Ekelöf, 
m.fl., Rättegång: Femte häftet, s. 205. 
107 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 71.  
108 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 29. 
109 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 79. 
110 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 72.  
111 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 72.  
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Någon generell möjlighet till förenklat förfarande i domstol vid erkända brott finns 

inte för närvarande i den svenska processordningen.112 I brottmål är inte den tilltalades 

erkännande bindande för rätten113, såsom fallet är i dispositiva tvistemål.114 Erkännanden 

i brottmål fungerar som ett bevismedel som rätten har att pröva enligt 35 kap. 3 § 2 st. 

RB. Det innebär att den tilltalade inte kan disponera över skuld- och påföljdsfrågorna och 

underkasta sig straff utan att rätten funnit att åtalet är styrkt.115 Detta innebär även att det 

är upp till åklagaren att bevisa att den tilltalades skuld är bortom rimligt tvivel för att 

domstolen ska kunna döma ut en fällande dom, trots att den tilltalade har erkänt. 

Utredningen om processrätt och stora brottmål betonade i sitt betänkande att processens 

genomförande inte kan göras beroende av den misstänktes medverkan116 på grund av de 

högt ställda rättssäkerhetskrav som idag präglar den svenska rättsprocessen.117  Att det i 

dagsläget saknas möjlighet för förenklat förfarande vid erkända brott och att erkännanden 

är ett bevismedel som rätten har att pröva i sin bevisvärdering kommer jag att återkomma 

till i diskussionen i kapitel 6 om åtalsuppgörelser. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                                
112 SOU 2017:7 s. 145. 
113 Ekelöf m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 70.   
114 Se 35 kap. 3 § 1 st. RB och Ekelöf m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 62 f. 
115 Ekelöf, m.fl., Rättegång: Första häftet, s. 70 och SOU 2017:7 s. 145. 
116 SOU 2017:7 s. 147. 
117 Jfr Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) som fälldes för åtta mord baserat på hans erkännanden 
utan tillräcklig bevisning. Han är sedan 2013 friad från samtliga mord efter resning.  
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4 Åtalsuppgörelse 
 

4.1 Utländsk rätt 

4.1.1 USA 

Detta avsnitt baserar sig på samma källor som i den tidigare promemorian. Det beror på 

att jag inte har funnit bättre källor att använda mig av. Jag har valt att utöka avsnittet 

något, men delar av texten kommer att vara liknande den text jag skrev i den tidigare 

promemorian.  

Åtalsuppgörelser brukar sägas härröra från USA, eftersom det var där åtalsuppgörelse 

som ett erkänt rättsinstitut uppstod.118 Åtalsuppgörelser består av att åklagaren erbjuder 

den tilltalade reducerat straff mot att denne avsäger sig sina rättigheter till att få åtalet 

prövat inför en domstol med jury och erkänner åtalet inför en domare i en summarisk 

process.119  

Åklagaren har flera sätt att erbjuda en reducering av straffet på. Åklagaren kan justera 

åtalet genom att underlåta att åtala för vissa brott om flera brott har begåtts eller åtala för 

ett mindre allvarligt brott i utbyte mot att den misstänkte erkänner. Ett exempel kan vara 

att en åklagare i Sverige justerar åtalet till att avse stöld istället för grov stöld Vidare kan 

åklagaren välja att inte åberopa försvårande omständigheter eller sådan bevisning som 

har en negativ effekt för den misstänkte mot att denne erkänner. Slutligen kan åklagaren 

erbjuda straffreduktion mot att den tilltalade ger information om annans brottslighet, dvs. 

genom ett s.k. kronvittnessystem. Gemensamt för alla former av åtalsuppgörelser är att 

åklagaren lämnar straffyrkande till domstolen som godkänner detta efter att ha 

kontrollerat att åklagaren har hållit sig inom ramarna för vad åtalsuppgörelser tillåter.120 

I USA är åtalsuppgörelser en otroligt viktig del av straffprocessen. Åtalsuppgörelser 

står för ungefär 97 % av alla fällande domar, vilket innebär att väldigt få brottmål avgörs 

genom ordinarie huvudförhandling.121 Orsaken till detta är dels effektivitetsskäl då det 

frigör resurser för rättsväsendet att hantera brottmål och dels att det ur ett 

åklagarperspektiv leder till ”enkla vinster”. 122  Ur gärningsmannens perspektiv finns 

                                                
118 Fisher, Plea Bargaining’s Triumph: A history of plea bargaining in America, s. 3 och SOU 2005:117 s. 
52. 
119 Viano, Plea Bargaining in the United States: A preversion of justice, s. 110. 
120 SOU 2005:117 s. 53 f. 
121 Viano, Plea Bargaining in the United States: A preversion of justice, s. 110. 
122 Fisher, Plea Bargaining’s Triumph: A history of plea bargaining in America, s. 8, s. 176 och s. 178. 
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starka incitament att ingå en åtalsuppgörelse då rädsla finns att förlora i ordinarie 

rättegång och få ett betydligt strängare straff.123 USA kännetecknas av att döma ut väldigt 

långa fängelsestraff. Ur domarens perspektiv är åtalsuppgörelser positiva då de medför 

att denne inte kan begå rättegångsfel eller döma ut felaktiga domar, eftersom det inte hålls 

en ordinarie huvudförhandling och möjlighet till överklagande försvinner.124  Det har 

framhållits att åtalsuppgörelser i viss mån kan bidra till en mer rättssäker straffprocess än 

vad ordinarie huvudförhandlingar gör på grund av det jurysystem som USA har.125 

Däremot ingås åtalsuppgörelser oftast på informell väg och därför finns processmaterialet 

och diskussionerna sällan dokumenterade, vilket gör det svårt att ge ett tydligt svar på 

vilken process som är mest rättssäker.126 
 

4.1.2 Finland 

Även gällande detta avsnitt vill jag av forskningsetiska skäl framhäva att avsnittet baserar 

sig till stora delar på motsvarande avsnitt i den tidigare promemorian. Detta beror på att 

jag redogör för avsnittet utifrån finsk lag och lagändringar har inte gjorts sedan jag skrev 

den tidigare promemorian.  

Sedan år 2014 har Finland institutet åtalsuppgörelse i sin straffprocess. Lag 

(11.7.1997/689) om rättegång i brottmål (BRL) 1 kap. 10 § reglerar när åtalsuppgörelser 

kan användas istället för ordinarie huvudförhandling. Åtalsuppgörelser kan användas för 

brott där fängelse upp till sex år är föreskrivet, med undantag av sexualbrott, brott mot liv 

och hälsa samt brott mot barn, BRL 1 kap. 10 § 1 p.127  Åklagaren ska beakta om 

åtalsuppgörelse kan anses befogat i det enskilda fallet med beaktande av sakens natur och 

de yrkanden som framställts samt den effektivisering och de processekonomiska vinster 

som åtalsuppgörelsen medför istället för att hålla huvudförhandling, BRL 1 kap. 10 § 1 

st. 2 p. Åklagaren har två olika sätt att reducera straffet på. I BRL 1 kap. 8 § 2 st. ges 

åklagaren en möjlighet att justera åtalet genom att underlåta att åtala för vissa brott i 

utbyte mot att den misstänkte erkänner och främjar utredningen av ett eller flera av de 

misstänkta brotten. Åklagaren måste också ta i beaktande att inget viktigt allmänt eller 

                                                
123 Fisher, Plea Bargaining’s Triumph: A history of plea bargaining in America, s. 92 och s. 179. 
124 Fisher, Plea Bargaining’s Triumph: A history of plea bargaining in America, s. 8, s. 176 och s. 178. 
125 Fisher, Plea Bargaining’s Triumph, A history of plea bargaining in America, s. 179. 
126 Fisher, Plea Bargaining’s Triumph, A history of plea bargaining in America, s. 8 och SOU 2005:117  
s. 53. 
127 Som en liten notering vill jag påpeka att jag hänvisar på olika sätt till finsk lag och svensk lag. Det 
beror på att jag hänvisar på samma sätt till finsk lag som det görs i finska lagstiftningsarbeten. 
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enskilt intresse åsidosätts genom åtalsjusteringen. Det andra sättet att reducera straffet på 

ges i strafflagen (19.12.1889/39) 6 kap. 8 a § 1 st. Åklagaren kan förbinda sig gentemot 

den misstänkte att yrka på straff i enlighet med en lindrigare straffskala, BRL 1 kap. 10 § 

3 st. 1 meningen.  

Precis som i USA hålls istället för ordinarie huvudförhandling en summarisk process 

inför domstol vid åtalsuppgörelser. Dessa processer kallas för erkännanderättegångar i 

Finland och regleras inom ramen för 5 b kap. BRL. Åklagaren lägger fram ett domsförslag 

och precis som i USA är domstolens roll främst att kontrollera att åtalsuppgörelsen 

företagits inom lagens ramar och att den tilltalade förstår innebörden av sitt erkännande, 

5 b kap. 4 § BRL. Finland har dock ytterligare en säkerhetsventil, som jag vill benämna 

det, när det gäller erkännanderättegångarna. Domstolen har en skyldighet att göra en egen 

bedömning att det är ställt utom rimligt tvivel att erkännandet är frivilligt och 

sanningsenligt, 5 b kap. 4 § 1 st. 2 p. BRL. 

 

4.2 Europadomstolen och EKMR 
EKMR gäller som lag i Sverige, lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Av 2 

kap. 19 § regeringsformen (1974:152) (RF) följer att lagar och förordningar inte får 

meddelas i strid med konventionens bestämmelser.  

I artikel 6 i EKMR stadgas rätten till en rättvis rättegång. I artikelns första stycke finns 

krav som gäller för domstolen och själva brottmålsprocessen, varav några särskilt ska 

nämnas här:  
 

1. Domstolen ska ha inrättats enligt lag 

2. Domstolen ska vara oberoende och opartisk 

3. Förfarandet ska vara korrekt och rättvist 

4. Förfarandet ska som regel vara muntligt och offentligt 

5. Domstolsprövningen ska ske inom skälig tid 

6. Domen ska avkunnas offentligt 
 

För Sveriges del finns liknande krav uppräknade i 2 kap. 11 § st. 2 RF. Där stadgas att 

rättegången ska vara rättvis och genomföras inom skälig tid samt att förhandling i domstol 

ska vara offentlig.  
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Europarådets ministerkommitté uttalade så tidigt som 1987 att åtalsuppgörelser bör 

införas i medlemsstaternas rättssystem om konstitutionella och rättsliga traditioner tillåter 

det samt att regleringar övervägs i straffprocessen kring uppgörelser med den misstänkte 

innan eventuell huvudförhandling. 128  Åtalsuppgörelser är inget okänt rättsinstitut i 

Europa. Faktum är att åtalsuppgörelser finns i någon form i väldigt många europeiska 

stater.129 Utformningen skiljer sig åt mellan länderna, men själva grunden är densamma 

och det finns många likheter.130 

Åtalsuppgörelser har även prövats av Europadomstolen i flera fall. Utöver den 

ovannämnda artikel 6 har även andra artiklar aktualiserats i och med dessa fall, men jag 

begränsar redogörelsen till enbart artikel 6 eftersom det är den som är av intresse för mitt 

ämne. I ett av dessa fall uppstod frågan om åtalsuppgörelser var förenliga med artikeln, 

eftersom det innebär att den misstänkte måste avsäga sig flera av de rättigheter som 

stadgas i artikeln. Europadomstolen uttalade att varken artikelns ordalydelse eller 

tillämpning ger uttryck för att en misstänkt inte skulle kunna avsäga sig dessa rättigheter 

om det sker frivilligt och den misstänkte förstår innebörden av detta.131 I ett annat fall sa 

Europadomstolen att åtalsuppgörelser i sig inte anses strida mot artikel 6 EKMR under 

förutsättning att den misstänkte fortfarande är garanterad säkerhetsventiler. En 

omständighet, som jag noterade att Europadomstolen tog upp i båda de angivna målen, 

var att de misstänkta hade haft tillgång till kompetenta rättsliga ombud under hela 

processen.132  

En fördel beträffande åtalsuppgörelser i allmänhet som Europadomstolen har framhävt 

är att åtalsuppgörelser möjliggör effektivisering av brottmålsförfarandet och minskar 

arbetsbelastningen för åklagare, domstolar och advokater. En annan fördel är att, om de 

används på rätt sätt, det kan vara ett framgångsrikt institut för att bekämpa korruption och 

organiserad brottslighet samt reducera mängden fängelsestraff och därmed mängden 

fångar. 133  Tyvärr utvecklar inte Europadomstolen närmare varför och på vilket sätt 

åtalsuppgörelser skulle kunna bidra till dessa fördelar. Min slutsats är att 

Europadomstolen tänker på de åtalsuppgörelser som även inkluderar kronvittnen när den 

                                                
128 Recommendation No. R (87) 18 of the Committee of Ministers to Member States concerning the 
simplification of Criminal justice. 
129 Vid tidpunkten för meddelande av dom i Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia fann 
Europadomstolen att 25 europeiska länder hade åtalsuppgörelser i någon form, se punkterna 60 och 61. 
Se även SOU 2017:7 s. 131 f. 
130 För en komparativ studie, se Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia punkterna 60–72.  
131 Scoppola v. Italy (No. 2) punkt 135. 
132 Scoppola v. Italy (No. 2) punkt 136 och Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia punkt 90. 
133 Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia punkt 87. 
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kommer fram till att det kunde vara ett framgångsrikt institut för att bekämpa korruption 

och organiserad brottslighet. Att åtalsuppgörelser kan reducera mängden fängelsestraff 

och fångar tänker jag kan vara både ja och nej. Ser man till USA, där åtalsuppgörelser 

utgör 97 % av alla fällande domar och som har en förhållandevis hög fängelsepopulation 

är det lite svårt att ta till sig det argumentet. Samtidigt ska här också framhållas att de 

former av åtalsuppgörelser som finns i Europa finns i en europeisk kontext och är långt 

ifrån det system som finns i USA. Det är också denna europeiska kontext som 

Europadomstolen givetvis utgår från.  

En mer djupgående diskussion om åtalsuppgörelser kommer att föras senare i texten. 

Jag vill dock redan nu få fram att det är viktigt att ha i åtanke i vilken kontext man 

diskuterar åtalsuppgörelser, eftersom den givetvis färgar de uppfattningar och åsikter man 

har.  

 

4.3 Definition 
I min tidigare promemoria på ämnet åtalsuppgörelser skrev jag att jag inte hade hittat 

någon allmänt vedertagen definition av åtalsuppgörelser. Detsamma gäller även i 

dagsläget. Jag driver därför fortfarande tesen att detta beror på att deras karaktär formas 

efter det rättssystem de verkar inom och därför ser institutet olika ut från stat till stat. 

Redan bland de europeiska länderna finns betydande skillnader även om grunddragen 

förblir lika.  

I SOU 2005:117 definierades åtalsuppgörelser på följande sätt: “Plea bargain innebär 

att åklagaren kan besluta att inte väcka åtal för vissa gärningar mot att den misstänkte 

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

erkänner det brottet.”134  Med denna definition kan man inte täcka in alla former av 

åtalsuppgörelser. Eftersom Sverige saknar institutet åtalsuppgörelse anser jag att det är 

viktigt att eftersträva en så vid definition som möjligt för att kunna täcka in alla möjliga 

former av åtalsuppgörelser i en diskussion om dess framtid i den svenska 

processordningen. I min tidigare promemoria utvecklade jag en egen definition av 

åtalsuppgörelser baserat på kärnan med åtalsuppgörelser. Den löd som följer: ”En 

åtalsuppgörelse innebär att åklagaren justerar åtalet eller sitt straffyrkande mot att den 

misstänkte erkänner och/eller medverkar i utredning av brott, vilket leder till att den 

                                                
134 SOU 2005:117 s. 49. 
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misstänkte erhåller förmåner i straffhänseende.” Jag har inte hittat någon annan 

lämpligare definition, vilket innebär att jag fortsättningsvis kommer att utgå från denna 

definition.  

Vidare kan åtalsuppgörelser delas in i två olika former. Det rör sig om explicita 

åtalsuppgörelser där den misstänkte erkänner och/eller samarbetar för att erhålla förmåner 

i straffhänseende samt implicita åtalsuppgörelser där den misstänkte erkänner och/eller 

samarbetar utan att vara garanterad en sådan förmån. 135  Denna uppdelning av 

åtalsuppgörelser i två former var något som jag fastnade för redan vid skrivandet av min 

promemoria och som blev central för min diskussion. Som jag förstod denna uppdelning 

när jag skrev promemorian är de explicita åtalsuppgörelserna den traditionella formen av 

åtalsuppgörelser, dvs. de fall då åklagaren erbjuder förmåner i straffhänseende mot att 

den misstänkte erkänner brott och/eller medverkar i utredningen av brott. Jag tolkade 

däremot de implicita åtalsuppgörelserna som en slags indirekt form av de traditionella 

åtalsuppgörelserna. Det skulle då gälla situationer när åklagaren och den misstänkte inte 

har ingått en överenskommelse utan det istället är domstolen som väljer att döma ut 

lindrigare straff på grund av den tilltalades erkännande och/eller medverkande. Jag har 

fortfarande samma uppfattning nu som jag hade då jag skrev den tidigare promemorian. 

Denna uppdelning av åtalsuppgörelser i två olika former kommer att få betydelse längre 

fram i diskussionen om 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. potentiella roll som substitut för 

åtalsuppgörelser. 

 

 

 

 
 

                                                
135 Fisher, Plea Bargaining’s Triumph: A history of plea bargaining in America, s. 5. 
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5 Behovet av en effektivisering 

5.1 Brottsförebyggande rådets slutsatser i Rapport 2017:4 
Brå fick år 2016 i uppdrag av regeringen att genomföra en studie gällande s.k. stora 

förundersökningar och stora brottmål mellan åren 2006 och 2015. Detta gjordes för att 

kartlägga utvecklingen av omfång och komplexitet gällande stora förundersökningar och 

brottmål samt resursåtgången för dessa och hur det påverkar rättsväsendets 

resultatutveckling. De delar av studien som jag har intresserat mig för är hur dessa typer 

av förundersökningar och brottmål har inverkat på resursåtgången och 

resultatutvecklingen eftersom detta visar om det finns utrymme för 

effektiviseringsåtgärder inom straffprocessen på dessa områden.  

Brå använder sig av Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens definitioner 

när det gäller stora förundersökningar. Med stora förundersökningar avses utredningar 

som kräver mer än 80 timmar i studiens kvantitativa delar och för dess kvalitativa delar 

avses brottsutredningar som har lett till en huvudförhandlingstid med mer än 60 

timmar.136 Brå använder sig av en egen definition när det gäller stora brottmål och utgår 

då från sådana brottmål som har haft en förhandlingstid om minst 60 timmar i tingsrätt.137 

Stora ärenden är en definition som Brå använder sig av när det gäller förundersökning 

och brottmål gemensamt.138 

De stora ärendenas resursåtgång. Brå har begränsat analysen till att avse stora ärenden 

mellan åren 2013 och 2015.139 De stora förundersökningar som analyserades begränsades 

till sådana som också ledde fram till ett brottmål med över 60 timmar 

huvudförhandlingstid.140 Brå fann att mediantiden för dessa förundersökningar uppgick 

till 15 månader, men att detta snarare kunde ses som minimitider, eftersom beräkningen 

av en förundersöknings längd görs från registrering av första brottsmisstanken, vilket 

innebär att tidigare utredningsåtgärder som spaningsarbete m.m. inte räknas in. 141 

Mediantiden beräknades utifrån landets åklagarkamrar och ser man enbart till de 

allmänna åklagarkamrarna ligger mediantiden på omkring tolv månader.142 Det framhölls 

                                                
136 Brå Rapport 2017:4, s. 6 f. 
137 Brå Rapport 2017:4, s. 7. 
138 Brå Rapport 2017:4, s. 20.  
139 Brå Rapport 2017:4, s. 68. 
140 Brå Rapport 2017:4, s. 65. 
141 Brå Rapport 2017:4, s. 65. 
142 Brå Rapport 2017:4, tabell 8, s. 66.   
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dock att de stora ärendena inte är särskilt problematiska för de internationella 

åklagarkamrarna och de polisenheter som är kopplade till deras utredningar, eftersom 

verksamheterna är utformade för att hantera dessa typer av stora brottmål143 och därför 

finns det också tillräckligt med resurser för att kunna hantera de stora ärendena.144 En 

ytterligare omständighet som lyftes fram avseende de internationella åklagarkamrarna var 

att deras arbete också underlättas av att de har arbetat fram ett erfarenhetsbaserat 

arbetssätt som effektiviserar hanteringen av de stora ärendena samt att det inte finns några 

mängdärenden som ligger på hög i väntan på utredning.145  

När det gäller resursåtgången för stora ärenden på de allmänna åklagarkamrarna och 

vanliga polisenheterna ser situationen annorlunda ut. I studien framkom att dessa måste 

lämna övriga uppgifter åt sidan när polis och åklagare ska arbeta med ett stort ärende, 

vilket ökar belastningen för övrig personal på enheterna och ärenden kan därför inte 

hanteras i samma omfattning.146 De intervjuade personerna gav en samstämmig bild av 

att verksamheterna påverkas negativt av stora ärenden, eftersom de kräver stora 

personalresurser.147 Något som jag noterade att Brå lyfte fram i studien, men inte mer 

ingående kommenterade, var att resursbristen framförallt låg hos polisen då det var svårt 

att få fram tillräckligt med utredande poliser.148 Det är också framförallt denna resursbrist 

hos polisen som har fått medialt utrymme. Särskilt personella resurser saknas hos 

polisen149 och det får till följd att rekordfå brott klaras upp.150 

Brå räknade också ut ett genomsnitt på själva resursförbrukningen för en stor 

förundersökning för åklagare på allmänna åklagarkamrar jämfört med ”vanliga” 

förundersökningar. Brå fann att en sådan stor förundersökning kräver mer än 100 gånger 

så mycket åklagarresurser som ett genomsnittligt åklagarärende.151  

Slutligen gällande resursåtgången undersökte Brå hur denna i sin tur har påverkat 

antalet personuppklarade brott och antalet lagförda personer. Det kunde konstateras att 

de stora ärendena påverkar antalet huvudförhandlingar, särskilt vid de mindre 

tingsrätterna, eftersom tingsrätterna inte hinner med lika många huvudförhandlingar som 

                                                
143 Brå Rapport 2017:4, s. 68. 
144 Brå Rapport 2017:4, s. 67. 
145 Brå Rapport 2017:4, s. 67.  
146 Brå Rapport 2017:4, s. 68. 
147 Brå Rapport 2017:4, s. 68. 
148 Brå Rapport 2017:4, s. 68. 
149 Lönnaeus, Poliskris leder till massavhopp – och färre uppklarade brott, Sydsvenskan, 19 november 
2016 
150 Hanell, Rekordfå brott klaras upp, Folkbladet, 1 september 2016.  
151 Brå Rapport 2017:4, s. 69.  
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annars då ett stort brottmål också tar i anspråk en stor del av tingsrätternas resurser.152 

Detta i sin tur leder troligtvis, enligt Brås uppskattning, till en minskning av antalet 

lagförda personer och personuppklarade brott.153 

Studiens tillförlitlighet avseende resursåtgången. Brå framhäver att det inte finns 

några tillfredsställande indikationer för att analysera resursåtgången när det gäller dessa 

typer av ärenden.154  Istället har Brå använt sig av olika metoder för att kunna göra 

uppskattningar som belyser vissa aspekter av resursåtgången, men samtidigt menar Brå 

att dessa har sina brister och resultaten måste också tolkas i ljuset av detta.155 Med detta 

sagt är Brås rapport den informationskälla som ger tydligast bild av hur resursåtgången 

ser ut och därför kommer jag ha studiens resultat som utgångspunkt i min senare 

argumentation vad gäller behovet av en effektivisering.  

Som en avslutande reflektion tog Brå upp för- och nackdelar med ökningen av stora 

förundersökningar och stora brottmål. Studien visade att dessa tar upp stora resurser inom 

rättsväsendet, men att detta inte nödvändigtvis behövde ses som något negativt. Brå lyfter 

fram att detta kan ses i ljuset av medvetna framgångsrika satsningar inom rättsväsendet 

mot grov brottslighet och att det därför har skett en utveckling mot högre kvalitet på 

brottsutredningar, vilket också kan öka rättssäkerheten.156 En ytterligare fördel kopplat 

till detta menade Brå var att dessa satsningar också kan öka rättsväsendets legitimitet som 

helhet.157 Brå sade inte något uttryckligen om varför dessa satsningar skulle kunna leda 

till en ökad legitimitet. En egen tanke är att Brå menade att allmänhetens förtroende för 

rättsväsendet kan öka genom att grov brottslighet utreds och att grovt kriminella personer 

lagförs i större omfattning än tidigare. En annan tanke, som jag inte vet om även Brå 

åsyftade, är att parter och yrkesverksamma inom rättsväsendet kan få ökat förtroende för 

rättsväsendet som helhet, särskilt då det gäller utvecklingen av kvaliteten på 

brottsutredningarna. Som nackdel betonade Brå, förutom att de stora ärendena är 

resurskrävande, att de kan leda till t.ex. långa häktningstider och hög arbetsbelastning i 

rättsväsendets alla instanser.158 Av intervjuerna framkom att det finns möjligheter att på 

flera områden göra effektiviseringar och förbättringar.159 

                                                
152 Brå Rapport 2017:4, s. 77. 
153 Brå Rapport 2017:4, s. 79.  
154 Brå Rapport 2017:4, s. 78.  
155 Brå Rapport 2017:4, s. 78.  
156 Brå Rapport 2017:4, s. 17. 
157 Brå Rapport 2017:4, s. 17. 
158 Brå Rapport 2017:4, s. 17. 
159 Brå Rapport 2017:4, s. 17. 
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5.2 Behovet av effektivisering av straffprocessen 
Som nämndes i avsnittet om syftet i avsnitt 1.2 är behovet av en effektivisering inte 

egentligen ifrågasatt eller omstritt enligt den uppfattning som jag har fått. Att ett behov 

finns av en effektivisering av straffprocessen framgår också tydligt genom 

statistikuppgifter från Domstolsverket och Brå samt medias rapporteringar som nämndes 

i inledningen. Detta behov syns också tydligt som ett återkommande tema i betänkanden 

och statliga publikationer, nu senast genom Utredningen för processrätt och stora 

brottmåls delbetänkande.160  

Frågan är hos vilken myndighet problemet ligger. Resultatutveckling när det gäller 

brottmål styrs ju till stor del av antalet inkommande mål från åklagarväsendet.161 För att 

åklagarna ska kunna bedriva brottsutredningar och väcka åtal krävs dock att de får mål 

överlämnade från polisen. Åklagarna har också ett behov av att ha utredande poliser 

tillgängliga under förundersökningens bedrivande. Som framgått tidigare råder det 

resursbrist hos polisen, särskilt personella resurser, vilket som följd har lett till en rejäl 

minskning av uppklarade brott. Det största problemet enligt Brås studie verkade just ta 

sikte på bristen på tillgängliga resurser från polisens sida. Är det då så enkelt att man kan 

säga att det är Polismyndigheten som är den svagaste länken i kedjan?  

Jag tror verkligen inte att det är så enkelt. Brås rapport och media visar att 

Åklagarmyndigheten får prioritera de grövre brotten, vilket gör att särskilt mängdbrotten 

blir lidande. Om polisen dessutom skulle kunna lämna över en betydligt större mängd 

brott till åklagare bör det också innebära att åklagarkamrarna blir tvungna att prioritera i 

större utsträckning än nu. Det finns såklart ett stort intresse av att stora ärenden utreds, 

men som visat tar dessa upp väldigt mycket resurser och det får också till följd att 

mängdbrotten nedprioriteras och åtal inte heller inkommer till tingsrätterna för 

huvudförhandling. Den nya frågan jag själv ställde mig så här långt i min tankebana är 

om det då är Polismyndigheten och Åklagarmyndigheterna som är de svaga länkarna i 

kedjan? 

Vänder man blicken mot tingsrätterna framgår det också av Brås studie att 

tingsrätterna inte verkar uppleva samma problematik som åklagarkamrarna och 

Polismyndigheten gör. Detta har också sin förklaring, eftersom tingsrätternas inflöde av 

brottmål är beroende av att antalet väckta åtal. Brås studie visar att inflödet av mål från 

                                                
160 SOU 2017:7. 
161 Brå Rapport 2017:4, s. 77. 
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åklagarväsendet har minskat något vid tidpunkten för rapporten och tingsrätterna har 

dessutom inkallat resursförstärkningar (bl.a. pensionerade domare) för att hantera de 

inkomna målen. 162  Domstolsverkets statistik ger dock en fingervisning om att 

handläggningstiderna har ökat i tingsrätterna och dessa hinner inte med att avgöra mål i 

den takt som skulle önskas. En tanke är också att om åklagarväsendet skulle klara av att 

stämma i fler mål än vad som görs nu så skulle situationen för tingsrätterna också 

säkerligen bli mer problematisk än vad den är för tillfället. 

Min uppfattning är därför att det inte går att säga att problemet enbart ligger på en 

instans. För att straffprocessen ska kunna fungera behöver dessa tre instanser vara 

samspelta och att förutsättningarna finns på varje enskild instans för att klara av att bidra 

med sin del i straffprocessen. I dagsläget finns inte dessa förutsättningar på någon instans 

enligt min åsikt, eftersom ingen av dem hinner med som det är och skulle en ökning av 

ärenden ske på alla instanser skulle situationen se betydligt värre ut.  

Frågan är då vad dessa problem beror på. Thomas Bring och Christian Diesen 

argumenterar i boken Förundersökning (2009) för att den svenska lagregleringen i 

dagsläget redan är tillräcklig för att säkerställa effektiva brottsutredningar och att 

problemet gällande effektivitet snarare beror på bristande resurser, både personella och 

ekonomiska.163 En annan tanke är också om det kan bero på en bristande kompetens att 

ta tillvara och arbeta smart utifrån de resurser man har. Utredningen om processrätt och 

stora brottmål angav i sitt slutbetänkande att rättegångsbalkens regler är utformade på 

1940-talet och samhället har väsentligt förändrats sedan dess. Ökningen av stora 

förundersökningar och brottmål har lett till ett akut behov av en reform av 

brottmålsprocessen.164 Även om problemet idag, nio år senare, skulle bero på bristande 

resurser och inte på lagregleringen som Bring och Diesen argumenterade för, går det inte 

att blunda för det faktum att rättsväsendet inte hinner med trots en tillräcklig lagreglering. 

Jag tror inte heller att problemet är så enkelt att lösa genom att enbart anställa fler personer 

och att ge mer pengar åt instanserna. Jag håller även med Utredningen om processrätt och 

stora brottmål om att lagregleringen behöver ses över för att få bukt med problemen. Det 

finns därför ett tydligt behov av att undersöka möjligheten till att på laglig väg hitta en 

lösning som bidrar till en effektivisering av straffprocessen.  

                                                
162 Brå Rapport 2017:4, s. 77.  
163 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 73. 
164 SOU 2017:7 s. 44.  
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Den nu efterföljande diskussionen i kapitel sex och sju kommer därför att vara inriktad 

på om straffprocessen i ljuset av en effektivisering har ett behov av åtalsuppgörelser eller 

om en förändrad tillämpning av 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB skulle kunna vara en tillräcklig 

lösning för att tillgodose detta behov. Delar av diskussionen om åtalsuppgörelser kommer 

att ha betydelse för diskussionen om strafflindringsgrunden och tas därför upp först.  
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6. Effektivisering av straffprocessen genom 

åtalsuppgörelser? 

6.1 Inledning 
Åtalsuppgörelser är egentligen inte är ett främmande institut för Sverige. I många av de 

lagstiftningsärenden som har inriktat sig på en effektivisering av straffprocessen har 

också åtalsuppgörelser nämnts på grund av institutets enorma effektivitetsfördelar.165 

Både processuella förutsättningar och principiella förutsättningar för ett införande av 

åtalsuppgörelser i svensk rätt har tagits upp i dessa lagstiftningsärenden. Däremot har 

åtalsuppgörelser aldrig egentligen ägnats en särskild uppmärksamhet eller utförlig 

utredning, som jag upplever det, på grund av att det inte egentligen har varit tal om att på 

allvar överväga ett införande av åtalsuppgörelser i den svenska processordningen. 

Tanken med detta kapitel är att diskutera de processuella och principiella 

förutsättningarna som krävs för att åtalsuppgörelser ska kunna införas i svensk rätt samt 

att diskutera om den svenska straffprocessen har behov av att åtalsuppgörelser införs i 

den svenska processordningen. Jag har valt att dela upp diskussionen om möjligheten att 

införa åtalsuppgörelser utifrån processuella förutsättningar och principiella 

förutsättningar. Jag har valt denna uppdelning eftersom diskussionen inriktar sig på olika 

aspekter av straffprocessen beroende på om det gäller processuella regler eller principer. 

Jag har redogjort för dessa processuella regler och principer i avsnitt 3.2. 

 

6.2 Förutsättningar för ett införande av åtalsuppgörelser 

6.2.1 Processuella förutsättningar 

Det svenska systemet med en absolut åtalsplikt skiljer sig väldigt mycket från ett system 

med åtalsuppgörelser. I svensk rätt finns för närvarande ingen möjlighet enligt lag för 

åklagaren och den misstänkte att förhandla i åtalsfrågan. Det är just denna möjlighet till 

förhandling mellan åklagaren och den misstänkte som utgör grunden för åtalsuppgörelser. 

För mig framstår det därför som självklart att ett införande av åtalsuppgörelser i svensk 

rätt först och främst skulle kräva en förändring av hur åtalsplikten är reglerad i dagsläget. 

                                                
165 Se bl.a. Förtroendekommissionens betänkande (SOU 2004:47), Beredningen för rättsväsendets 
utvecklings delbetänkande (SOU 2005:117), Straffprocessutredningens betänkande del 1 (SOU 2013:17) 
och Utredningen om processrätt och stora brottmåls delbetänkande (SOU 2017:7). 
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Som nämnts i avsnitt 3.2.3 råder det en absolut åtalsplikt i Sverige. Flera andra länder 

har istället en relativ åtalsplikt som utgångspunkt i sina processordningar. 166 

Utvecklingen internationellt inom straffprocessrätten har också sedan länge gått mot en 

större användning av en relativ åtalsplikt.167 För Sveriges del har det också lyfts fram att 

de inskränkningar i den absoluta åtalsplikten som skett genom lagstiftning kan sägas 

närma sig ett system med en relativ åtalsplikt.168 Frågan om åtalspliktens form har också 

återkommande varit föremål för diskussion inom ramen för flera lagstiftningsärenden 

under 1900-talet. 169  Regeringen tog också upp frågan i proposition 1994/95:23 Ett 

effektivare brottmålsförfarande. Regeringen klargjorde att den absoluta åtalsplikten 

principiellt ska gälla som huvudregel och vara förenad med förhållandevis långtgående 

möjligheter för åklagare att göra en diskretionär bedömning i det enskilda fallet.170 Det 

innebär att åklagare har en principiell skyldighet att åtala för brott som hör under allmänt 

åtal. Detta motiverades med att de grundläggande kraven på förutsebarhet, legalitet och 

enhet i rättstillämpningen bättre blir tillgodosedda med en principiellt absolut 

åtalsplikt.171  

Det ovan sagda verkar tyda på att en förändring i åtalsplikten i praktiken inte är 

otänkbar så länge som den principiellt har en absolut karaktär. Beredningen för 

rättsväsendets utveckling (BRU) tog upp åtalsuppgörelser i sitt slutbetänkande avseende 

ett effektivare brottmålsförfarande.172 BRU framhöll att åtalsuppgörelser inte ryms bland 

de undantag som i dagsläget finns från den absoluta åtalsplikten och att ett eventuellt 

införande av åtalsuppgörelser därmed också kräver en förändring i åtalsplikten. 173 

Förtroendekommissionen framförde i sitt betänkande SOU 2005:117 Näringslivet och 

förtroendet att det i praktiken råder en relativ åtalsplikt och förundersökningsplikt och att 

ett införande av åtalsuppgörelser kan ses som en förlängning till den relativa åtals- och 

förundersökningsplikten. 174  BRU var inne på samma spår och såg inte några större 

motsättningar processuellt sett mot att ett ytterligare undantag från den absoluta 

                                                
166 Prop. 1994/95:23 s. 86. 
167 Prop. 1994/95:23 s. 88. 
168 Prop. 1994/95:23 s. 87. 
169 Se bl.a. Processlagberedningens betänkande (SOU 1938:44), Straffrättskommitténs betänkande (SOU 
1953;14), Åtalsrättskommitténs betänkande (SOU 1976:47) och Åklagarutredningens betänkande (SOU 
1992:61 del A).  
170 Prop. 1994/95:23 s. 89 f. 
171 Prop. 1994/95:23 s. 88. 
172 SOU 2005:117. 
173 SOU 2005:117 s. 49. 
174 SOU 2004:47 s. 387. 
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åtalsplikten skulle införas genom lagstiftning, eftersom den som sagt gäller mer 

principiellt än vad den gör processuellt.  

Min tolkning av det som har nämnts ovan är därför att den absoluta åtalsplikten inte 

utgör ett processuellt hinder för att lagstifta om åtalsuppgörelser i svensk rätt. Det viktiga 

är i så fall, tänker jag, att åtalsuppgörelser får karaktären av ett undantag istället för ett 

alternativ till den absoluta åtalsplikten eftersom den principiellt kan fortsätta att gälla som 

huvudregel. Det är också denna processuella förutsättning som har behandlats i 

lagstiftningsärenden. 

En annan processuell förutsättning, som jag själv har funderat på, är att 

åtalsuppgörelser också måste passa in i domstolarnas processuella ram. Sett till dagens 

regler om bevisvärdering och påföljdsbestämning skulle de inte alls gå ihop med ett 

system med åtalsuppgörelser, där mycket av dessa regler skulle falla på åklagaren. Det 

problemet är i sig inte svårt att lösa, eftersom åtalsuppgörelser också är undantagna från 

vad jag vill benämna som ”ordinarie huvudförhandling” i de länder där åtalsuppgörelser 

finns. Som nämnts i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 används istället en särskild process (t.ex. 

erkännanderättegångar i Finland) vid åtalsuppgörelser som har en egen reglerad 

processuell ram för både parterna och för domstolen.  Skulle åtalsuppgörelser införas i 

svensk rätt skulle högst sannolikt även en sådan alternativ process till huvudförhandling 

införas. Jag ville mest lyfta fram tanken eftersom den inte verkar ha lyfts fram i de 

lagstiftningsärenden som har berört ämnet. Jag drar slutsatsen att det är en viktig 

processuell förutsättning att hitta en sådan lösning på en alternativ process som passar det 

svenska systemet. Det går inte att enbart rikta blicken mot förenligheten med den 

principiellt absoluta åtalsplikten. 

Min slutsats är därför att de processuella förutsättningarna som krävs för ett införande 

av åtalsuppgörelser är dels att lagstifta om åtalsuppgörelser så att de får karaktären av ett 

undantag från den absoluta åtalsplikten och dels att lagstifta om den alternativa processen 

till huvudförhandling som åtalsuppgörelser medför.  

 

6.2.2 Principiella förutsättningar 

Förtroendekommissionen tog upp att en vanlig invändning mot införandet av 

åtalsuppgörelser är att de inte passar in i det svenska rättssystemet, eftersom de är för 

främmande för svensk rätt.175 Det var också denna typen av invändningar som BRU förde 

                                                
175 SOU 2004:47 s. 386. 
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fram i sitt ena betänkande.176 Invändningarna mot åtalsuppgörelser baserar sig på att de 

principiellt inte passar in i det svenska systemet. Tanken i det här avsnittet är att diskutera 

om det, trots att de processuella förutsättningarna finns, är möjligt att införa 

åtalsuppgörelser i svensk rätt om man beaktar de principer och ändamål som genomsyrar 

straffprocessen.  

BRU intog en negativ inställning till åtalsuppgörelser i SOU 2005:117 på grund av att 

många av de nackdelar som den såg med institutet gick emot de principer och ändamål 

som genomsyrar straffprocessen. BRU tog upp frågan om åtalsuppgörelser eftersom de 

medför en minskad arbetsbelastning för rättsväsendet och bidrar till en ökad 

effektivitet.177 Lagföringsarbetet förenklas också då gärningarna redan är erkända när de 

når domstol.178 Särskilt effektivitetsvinsterna kan synas vid svårutredda brott, eftersom 

möjligheterna att utreda själva brottet ökar och resurser frigörs för utredning av andra 

brott.179 BRU framhävde också att åtalsuppgörelser kan vara ett starkt incitament för 

misstänkta att vilja samarbeta med rättsväsendet.180 Beredningen ifrågasatte dock om en 

verklig effektivitetsvinst kommer att uppstå eftersom BRU menade att det kan finnas stor 

risk för att den misstänkte väljer att ge falska erkännanden och då måste ändå 

utredningsinsatser göras för att kunna kontrollera riktigheten i den misstänktes 

uttalanden.181 

En annan nackdel som BRU pekade på var att principen om allas likhet inför lagen 

kunde urholkas då den misstänktes möjligheter att förhandla varierar från fall till fall och 

från person till person, särskilt om man tar hänsyn till att en person kan ha en bättre 

försvarare än en annan. Det kan därför leda till svårigheter för åklagare att upprätthålla 

enhetlighet i rättstillämpningen.182  

En ytterligare nackdel som BRU lyfte fram berörde risken för att åklagare inte alltid 

iakttar sin objektivitetsplikt under förundersökningen eftersom de, medvetet eller 

omedvetet, kan meddela den misstänkte att denne har ett mindre handlingsutrymme än 

vad det verkliga bevisläget faktiskt ger.183 Detta beror främst på att åklagare har en 

                                                
176 SOU 2005:117 s. 63. 
177 SOU 2005:117 s. 61 
178 SOU 2005:117 s. 62. 
179 SOU 2005:117 s. 62. 
180 SOU 2005:117 s. 62. 
181 SOU 2005:117 s. 62. 
182 SOU 2005:117 s. 62. 
183 SOU 2005:117 s. 62. 
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överlägsen förhandlingsposition då de har en bättre överblick över utredningen samt har 

bättre förutsättningar att göra en bedömning av situationen.  

Den sista nackdelen som BRU tog upp är risken för att brottsoffers intressen kan 

komma att förbises om åklagaren väljer att begränsa utredningen och överenskommelsen 

eftersom risken finns att brottsoffrens möjlighet att yrka på skadestånd begränsas inom 

ramen för brottmålsprocessen. 184  Utöver detta fanns också risken att känslomässiga 

effekter uppstår för en person som har blivit utsatt för ett brott då risken finns att brottet 

inte blir utrett eller åtalat för och en känsla av att brottet inte beivras tillräckligt.185   

Företroendekommissionen var i sitt betänkande däremot positivt inställd till 

åtalsuppgörelser. Den del av betänkandet som berörde åtalsuppgörelser var inriktad på 

åtalsuppgörelser för ekonomisk brottslighet. Förtroendekommissionen lyfte fram att 

ekobrott ofta är svårutredda och en sådan dom vinner ofta laga kraft närmare tio år efter 

det att gärningarna begåtts.186 Förtroendekommissionen jämförde situationen med ett 

stort ekobrottmål i USA, där en åtalsuppgörelse ingicks och därmed blev den totala tiden 

ca två år från det att brottet upptäcktes till att det avslutades genom en åtalsuppgörelse. 

Förtroendekommissionen pekade på att det svenska systemet krävde en stor mängd 

resurser och att utredningar även får läggas ner efter ett antal år då bevisföringen 

försvåras.187  

Jag vill även redogöra för slutsatserna i Utredningen om processrätt och stora 

brottmåls betänkande gällande åtalsuppgörelser. En del av uppdraget bestod i att utreda 

hur ett ökat inflytande och dispositionsrätt för parterna i straffprocessen kan påverka 

hanteringen av stora brottmål. Slutsatsen blev att parternas positioner bör ange 

straffprocessens ramar, eftersom det skulle leda till ett mer flexibelt brottmålsförfarande 

och som också skulle fungera väl vid hanteringen av stora brottmål.188 Jag vill dock 

framhäva att denna slutsats inte ska läsas som att Utredningen om processrätt och stora 

brottmål i sig förespråkade ett införande av åtalsuppgörelser. Snarare lämnade den 

”formen” öppen hur ett sådant system med större inflytande och dispositionsrätt kan 

utformas. 189  Utredningen om processrätt och stora brottmål gick dock igenom och 

diskuterade hur en utformning av ett system som kan liknas vid åtalsuppgörelser 

                                                
184 SOU 2005:117 s. 63. 
185 SOU 2005:117 s. 63. 
186 SOU 2004:47 s. 385. 
187 SOU 2004:47 s. 386. 
188 SOU 2017:7 s. 145. 
189 SOU 2017:7 s. 146. 
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samspelar med rättegångsbalkens principer. Åtalsuppgörelser skulle utgöra ett påtagligt 

incitament för misstänkta att medverka under förundersökningen genom de vinster i 

påföljdshänseende som åtalsuppgörelser medför. 190  Vikten av åklagarens 

objektivitetsplikt betonades om större dispositiva inslag infördes i brottmålsprocessen, 

särskilt då det gäller att ta till vara den misstänktes rätt och den misstänktes rätt till insyn 

under processens gång.191 Även hänsyn till brottsoffers intressen lyftes fram som en 

viktig aspekt att beakta, särskilt målsägandens åtalsrätt.192 En intressant aspekt som kom 

fram i betänkandet var att även domstolens roll måste beaktas. En utökning av parternas 

inflytande och dispositionsrätt i processen får inte leda till att domstolarna passiviseras 

utan snarare ökar vikten av domarnas materiella processledning.193 Risken för falska 

erkännanden är också en farhåga som särskilt betonas i betänkandet. Regelverket måste i 

så fall utformas på ett sådant sätt att det finns en beredskap för förekomsten av frivilliga 

eller framtvingade falska erkännanden.194  En sista slutsats av relevans som fördes i 

betänkandet gällande denna del av utredningen är att det bör övervägas att ge åklagare 

utökade befogenheter att prioritera förundersökningars omfattning och inriktning i 

förhållande till den misstänktes medverkan i utredningen av den egna brottsligheten.195 I 

betänkandet föreslogs därför att sådana ”överenskommelser inför åtal”  bör utredas.  

Jag har länge funderat över vilken slutsats jag själv ska dra av allt det ovan berörda 

när det gäller de principiella förutsättningarna för ett införande av åtalsuppgörelser. De 

principer som har berörts i betänkandena kan alla sägas ha tagits upp, i större eller mindre 

mån, ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Skulle man förenkla diskussionen kunde man säga 

att det i betänkandena har vägts en effektivisering mot de högst ställda kraven på 

rättssäkerhet som genomsyrar straffprocessen. Det var också detta motsatsförhållande av 

straffprocessens funktioner som jag redogjorde för i avsnitt 3.1. Betänkandenas 

redogörelser belyser därför det faktum att det är svårt att hitta en balans mellan 

brottsbekämpning och rättssäkerhet, vilket leder till att en funktion får ge avkall för den 

andra. Det intressanta är att de tre betänkanden som jag har redogjort för alla kommer 

fram till olika slutsatser. BRU hade en negativ inställning och skulle man gå på dess linje 

är svaret att risken är för stor att rättssäkerheten skulle få stå tillbaka för den 

                                                
190 SOU 2017:7 s. 147- 
191 SOU 2017:7 s. 147 f. och s. 152. 
192 SOU 2017:7 s. 148 och s. 152. 
193 SOU 2017:7 s. 148. 
194 SOU 2017:7 s. 148 och s. 152. 
195 SOU 2017:7 s. 151. 
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effektivisering av brottsbekämpning som åtalsuppgörelser medför. Går man istället på 

Förtroendekommissionens slutsatser är svaret att de effektivitetsvinster som kan nås 

genom åtalsuppgörelser är så pass stora att de bör införas. Ser man slutligen på 

Utredningen om processrätt och stora brottmåls slutsatser verkar den ha intagit en slags 

mellanväg. Den varken förespråkar eller avfärdar åtalsuppgörelser som sådana. 

Utredningen framhåller att det är viktigt att ha principerna och rättssäkerheten i åtanke i 

utformningen av ett sådant system. Dess slutsatser lutar ändå något mer mot en öppenhet 

för åtalsuppgörelser och en önskan om ett tydligt uppdrag att noggrant utreda hur ett 

sådant system i så fall skulle utformas. Det verkar därför som att det även med beaktande 

av rådande principer och den starka rättssäkerheten skulle vara möjligt enligt Utredningen 

om processrätt och stora brottmål att införa åtalsuppgörelser i den svenska 

processordningen. 

Ser man ytterligare till det som redovisades under kapitel fyra om att åtalsuppgörelser 

finns i många länders processordningar, särskilt sådana med liknande processordningar 

som Sveriges (jfr Finland), samt har stöd av Europadomstolen och Europarådets 

ministerkommitté är det svårt, enligt mig, att helt avfärda institutet på grund av att det 

skulle saknas principiella förutsättningar. Särskilt Europadomstolens uttalanden väger 

tungt, eftersom den värnar om att EKMRs regler upprätthålls och många av de 

straffprocessuella principer som nu berörts kan också hänföras till artikel 6 i EKMR på 

ett eller annat sätt, särskilt rättssäkerhet. Jag ansluter mig därför till Utredningen om 

processrätt och stora brottmåls ståndpunkt att även principiella förutsättningar finns så 

länge ett system med åtalsuppgörelser utformas med beaktande av rättssäkerhet. 

 

6.3 Diskussion 
I de två föregående avsnitten har jag diskuterat de processuella och principiella 

förutsättningarna för att kunna införa åtalsuppgörelser i svensk rätt. Slutsatsen av dessa 

diskussioner är att det är möjligt att införa åtalsuppgörelser, genom lagstiftning, i den 

svenska processordningen med beaktande av rådande processuella regler och principer. 

Tanken i detta avsnitt är att diskutera och analysera behovet av åtalsuppgörelser i svensk 

rätt samt de för- och nackdelar som jag personligen ser med ett sådant system i den 

svenska processordningen. 

Min första magkänsla säger att åtalsuppgörelser som ett processuellt medel i svensk 

rätt fortfarande känns en aning systemfrämmande, speciellt då det idag inte finns något 
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motsvarande till institutet i svensk rätt. Strafföreläggande och åtalsunderlåtelse har 

visserligen båda egenskaper som kan påminna om åtalsuppgörelser, men samtidigt är 

deras egenskaper väldigt långt ifrån de egenskaper som karaktäriserar åtalsuppgörelser 

och vilar också på andra förutsättningar. Ett införande av åtalsuppgörelser skulle därför 

leda till ett helt nytt processuellt medel som också skulle medföra en betydlig förändring 

av den svenska straffprocessen. 

Ett införande av åtalsuppgörelser som ett nytt processuellt medel är i sig inte 

problematiskt sett till de processuella reglerna och principerna som jag undersökt och inte 

något som jag heller motsätter mig. Något måste göras för att minska behovet av en 

effektivisering. Utredningen om processrätt och stora brottmål framhöll, som tidigare 

nämnts, att brottmålsprocessen är i ett akut behov av en reformering.196 Frågan är om 

åtalsuppgörelser är svaret. Eftersom åtalsuppgörelser inte har varit föremål för en 

noggrannare utredning i Sverige, vet vi inte hur ett införande av institutet skulle vara 

reglerat. I sitt betänkande tog Utredningen för processrätt och stora brottmål upp att en 

utblick mot närliggande länders processuella lösningar kan fungera som modeller för 

egna överväganden om förändringar och bidra till att dessa framstår som mindre 

främmande.197 I diskussionen om ett eventuellt införande av åtalsuppgörelser i Sverige 

kommer jag därför att använda mig av Finlands reglering av åtalsuppgörelser som modell. 

Detta förklaras av att vi i Sverige har en likartad processordning som Finlands och jag 

har även kortfattat har redogjort för åtalsuppgörelsers utformning i Finland, vilket gör att 

det redan finns en grund att utgå ifrån. Att jag inte kommer att göra jämförelser med 

regleringen i USA beror på att åtalsuppgörelser är utformade enligt helt andra 

förutsättningar än de som svensk rättstradition innehåller.198  

I min tidigare promemoria anförde jag att utformningen av åtalsuppgörelser i den 

finska processordningen erbjuder väldigt långtgående möjligheter att använda sig av 

dessa. Åtalsuppgörelser kan bli aktuellt för en stor del av brottsutredningarna eftersom 

brott med fängelse upp till sex år i straffskalan täcker in majoriteten av de brott som begås. 

I praktiken kan det leda till att många brott kan avgöras genom erkännanderättegångar 

istället för ordinarie huvudförhandling. Jag är fortfarande av den åsikten, som jag också 

hade när jag skrev min promemoria, att ett sådant införande blir ett väldigt långt steg att 

ta i förhållande till Sveriges nuvarande processordning. De undantag vi har idag från den 

                                                
196 SOU 2017:7 s. 44. 
197 SOU 2017:7 s. 152. 
198 SOU 2017:7 s. 152. 
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absoluta åtalsplikten, dvs. åtalsunderlåtelser, strafförelägganden och straffvarning, gäller 

relativt lindrig brottslighet där påföljden förväntas bli villkorlig dom eller böter.  

Samtidigt slits jag också med tanken att det börjar bli svårt att helt avfärda tanken om 

ett införande av åtalsuppgörelser så länge det finns ett stort behov av en effektivisering 

av straffprocessen. Åtalsuppgörelser är som sagt ett väldigt effektivt processuellt medel 

och det skulle kunna frigöra en stor del resurser inom rättsväsendets alla instanser. Detta 

kan i sin tur leda till fler uppklarade brott och lagförda personer, vilket skulle kunna öka 

rättsväsendets legitimitet. Ur ett brottsbekämpningsperspektiv skulle den svenska 

straffprocessen verkligen ha ett behov av åtalsuppgörelser.  

Ser jag samtidigt på saken ur ett rättssäkerhetsperspektiv blir jag osäker igen, 

framförallt när en stor del av den roll som domstolen har under huvudförhandlingen 

kommer att flyttas över till åklagaren under förundersökningen. Åtalsuppgörelser skulle 

bedrivas under förundersökningen som är, som tidigare nämnts, inkvisitorisk till sin 

karaktär. Nackdelen med en inkvisitorisk karaktär är att samtidigt som åklagaren har en 

partsliknande ställning blir det också denne som agerar som en form av domare i målet.199 

Åklagaren kommer att behöva göra en bevisvärdering och en prövning i skuldfrågan samt 

även göra en påföljdsbestämning inom ramen för åtalsuppgörelsen. Det kan tänkas, trots 

objektivitetsplikt, att risken finns för maktmissbruk och en viss partiskhet. I Finland 

kännetecknas erkännanderättegångarna som sagt av att domstolen gör en formell 

bedömning snarare än en materiell prövning. Domstolen har dock en skyldighet att 

försäkra sig om erkännandets riktighet, vilket ändå får ses som en slags säkerhetsventil. 

Innan påföljdsbestämningsreformen genomfördes i Sverige år 1989 då straffvärde 

m.m. infördes i lagtext, gjorde domstolarna en avvägning mellan allmänpreventionens 

krav och individualpreventiva intressen i varje enskilt fall. 200  I propositionen till 

påföljdsbestämningsreformen framgår att motiveringen till ändring i reglerna om 

påföljdsbestämningen berodde på värden som legalitet, rättssäkerhet, proportionalitet och 

likhet inför lagen samt iakttagande av saklighet och opartiskhet. 201  I sin 

påföljdsbestämning ska domstolarna inte påverkas av bedömningar av den enskilda 

domens allmänpreventiva betydelse. 202  Jag antar att liknande krav skulle ställas på 

                                                
199 Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 25. I texten diskuteras nackdelen med en inkvisitorisk 
domstolsprocess och fokus är på domarrollen. Eftersom åtalsuppgörelser skulle ske under 
förundersökningen där åklagaren skulle göra bevisvärderingen och skuldprövningen anser jag att samma 
resonemang kan föras i denna situation. 
200 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 147. 
201 Prop. 1987/88:120 s. 36. 
202 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 149.  
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åklagaren om åtalsuppgörelser infördes. Det som gör mig tveksam är att det oftast råder 

förundersökningssekretess tills den är avslutad. En viktig princip i Sverige är att 

domstolsförhandlingar är offentliga för att samhället ska kunna få insyn i rättsskipningen.  

Bygger jag även vidare på förenligheten av åtalsuppgörelser med de 

bestraffningsideologier och teorier som det svenska straffsystemet vilar på, finns det 

några tankar som jag vill ta upp. På ett eller annat sätt skulle avsteg behöva göras från 

dem om en åtalsuppgörelse ingås istället för att en huvudförhandling hålls. Först och 

främst tänker jag på proportionalitetsprincipen i de enskilda fallen. Vid åtalsuppgörelser 

erhåller gärningsmannen straffreduktion för sin medverkan, något som inte egentligen 

förändrar gärningens allvarlighet. Straffet kommer därför inte att stå i proportion till 

gärningen.   Det i sin tur leder till att lika fall inte behandlas lika, vilket också var en 

negativ aspekt som BRU lyfte fram i sitt betänkande. BRU menade att risken finns att 

möjligheten till att ingå åtalsuppgörelser kommer att variera från gärningsman till 

gärningsman beroende på både personliga egenskaper och på försvararna. Det skulle 

också på längre sikt kunna få negativa effekter för kriminaliseringen då de 

allmänpreventiva syftena riskerar att urholkas dels om straffen inte motsvarar 

samhällsmedlemmarnas rådande uppfattningar och dels genom att den avskräckande 

effekten kan avta om man vet att det finns möjlighet att förhandla om straff. 

Utgångspunkten för påföljdsbestämningen är, som tidigare nämnts i avsnitt 2.2.1, att 

brottets skadlighet eller farlighet samt gärningsmannens skuld ska beaktas. Samtidigt är 

det inte möjligt att nå en millimeterrättvisa i påföljdsbestämningen.203 Nils Jareborg och 

Josef Zila nämner att förbud mot att underskrida vissa minima eller överskrida vissa 

maxima när det gäller bestraffningsvärdet sett till aktuell straffskala kan förhindra att 

straffbestämningen blir rättvis. 204  De tar vidare upp, som jag tolkar det, att 

billighetsskälen är en del av ekvivalensbedömningen på domstolsnivå. 205  Med detta 

förstår jag att billighetsskälen i sig är en omständighet som också tillåter att lika fall, om 

man ser till brotten, inte behandlas lika.  

Eftersom jag har valt att ha Finlands utformning av åtalsuppgörelser som modell utgår 

jag i min jämförelse också från att samma brottstyper som i Finland skulle vara 

undantagna, dvs. sexualbrott, brott mot liv och hälsa samt brott mot barn. Dessa undantag 

kan jag däremot se som en omständighet som kan lyftas fram som en fördel i diskussionen 

                                                
203 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 147. 
204 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 69. 
205 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 74. 
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om ett införande av åtalsuppgörelser. Jag tänker mig att det kan vara lättare att 

”acceptera” att åtalsuppgörelser införs så länge ovannämnda brottstyper är undantagna, 

dels eftersom dessa typer av brott oftast har ett enskilt eller allmänt intresse att beakta och 

dels för att det rör sig om sådana brottstyper som samhället ofta reagerar starkt på. Såklart 

kan brottstyper som omfattas av åtalsuppgörelser också ha dessa intressen, men det skulle 

vara upp till åklagaren att pröva att inget väsentligt enskilt eller allmänt intresse 

åsidosätts. De brottstyper som är undantagna rör sig om brott mot personer (jfr t.ex. brott 

mot staten), vilket innebär att ett väsentligt enskilt och/eller allmänintresse i princip alltid 

skulle åsidosättas och därför är det inte heller lämpligt att dessa skulle kunna omfattas av 

åtalsuppgörelser. Om åtalsuppgörelser infördes skulle detta också innebära att det frigörs 

resurser som kan användas för att utreda de nu berörda undantagna brottstyperna.  

En ytterligare omständighet som talar i positiv riktning för åtalsuppgörelser är att 

institutet finns i flera rättsordningar i Europa, varav många liknar den i Sverige. 

Europadomstolen har gjort klart att de inte strider mot konventionens bestämmelser och 

Europarådets ministerkommitté har, som nämnts tidigare, t.o.m. uppmuntrat till införande 

av åtalsuppgörelser. Det leder en till tanken om det är så att alla andra länder minskat på 

kravet på rättssäkerhet eller om det istället är vi i Sverige som inte vågar frångå den trygga 

(och faktiskt restriktiva) straffprocess som vi har? Åtminstone för min del var det en rejäl 

ögonöppnare att Europadomstolen står bakom åtalsuppgörelser och att institutet finns i 

så pass många rättsordningar som ändå vilar på samma principer som Sveriges och som 

är bundna av Europakonventionens regler. Det faktumet tycker i alla fall jag väcker 

tanken att åtalsuppgörelser kanske inte är så rättsosäkra som de vid en första anblick 

verkar. Det är nog lätt att påverkas av hur de är utformade i USA och genast få känslan 

av att institutet är systemfrämmande istället för att tänka ett steg längre på att institutet 

såklart måste utformas och anpassas utefter den rättsordning det verkar inom. 

Lagstiftningsärenden och statliga publikationer på området visar alla på att behovet av 

en effektivisering är väldigt stort. Utredningen om processrätt och stora brottmål beskrev 

t.o.m. läget som akut. Sett till de enorma effektivitetsvinster som alla nämnda 

betänkanden har tagit upp med åtalsuppgörelser anser jag att den svenska straffprocessen 

har ett behov av åtalsuppgörelser. Däremot kvarstår frågan om åtalsuppgörelser, trots 

behovet av dem, bör införas. Efter en lång tids avväganden mellan fördelarna och 

nackdelarna som ett införande kan medföra så känner jag mig fortfarande osäker på om 

åtalsuppgörelser bör införas. Vi vet inte hur ett införande av åtalsuppgörelser faktiskt 

skulle se ut. Nu har jag för diskussionens skull utgått från Finlands utformning, men det 
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är inte säkert att Sverige skulle ha en lika långtgående reglering som Finland. Utredningen 

om processrätt och stora brottmål framförde i sitt betänkande att det fanns 

utredningsmöjligheter på området och att den önskade att få i uppdrag att göra en sådan 

utredning. Jag håller helt med och tycker det verkligen är på tiden att regeringen skulle 

tillsätta en utredning med huvudfokus på åtalsuppgörelser, eftersom det finns ett tydligt 

behov av en effektivisering och institutet finns i många rättsordningar som liknar 

Sveriges. Av en sådan utredning skulle jag önska att det noggrant gjordes en komparativ 

studie på utformningen av åtalsuppgörelser i Europa, ett förslag till hur åtalsuppgörelser 

skulle utformas i svensk lag samt en prognos för hur det skulle kunna påverka 

straffprocessen i ljuset av effektivitet.  
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7 Effektivisering av straffprocessen genom 29 kap. 

5 § 1 st. 5 p. BrB? 

7.1 Inledning 
I min tidigare nämnda promemoria argumenterade jag för att den nuvarande lydelsen av 

29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB också kunde ses som en form av implicita åtalsuppgörelser och 

att den klassificeringen skulle kunna fungera som ett substitut till ett införande av 

explicita åtalsuppgörelser i svensk rätt. I min promemoria hann jag endast flyktigt komma 

in på diskussionen om denna bestämmelse, eftersom fokus låg på den explicita formen av 

åtalsuppgörelser. Tanken i detta examensarbete är att utvidga diskussionen av 

strafflindringsgrundens potential att ses som en implicit form av åtalsuppgörelser, då det 

är en intressant aspekt i diskussionen om en effektivisering av straffprocessen. En 

uppfattning som jag fick när jag skrev min promemoria var att bestämmelsen ligger lite i 

skymundan och i dagsläget inte är en del av den allmänna diskussionen av effektivisering 

av straffprocessen.  

Detta kapitel är uppbyggt enligt följande. I avsnitt 7.2 kommer jag att redogöra för 

Uppsala tingsrätts dom i mål B 3288-17 och även Svea hovrätts dom i samma mål för att 

sedan göra en analys av domarna. Detta görs för att få en inblick i strafflindringsgrundens 

tillämpningsområde i dagsläget. I avsnitt 7.3 för jag en diskussion om 

strafflindringsgrundens möjlighet att tolkas som en implicit åtalsuppgörelse och därefter 

analysera strafflindringsgrundens potentiella bidrag till en effektivare straffprocess.  

 

7.2 Rättsfallsanalys  

7.2.1 Uppsala tingsrätts dom i mål B 3288-17  

Uppsala tingsrätts dom i mål B 3288-17 är det enda avgörandet jag har funnit där tingsrätt 

har tillämpat 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. sedan lagändringen år 2015. Som en lycklig slump 

avkunnades domen under min praktikperiod på Uppsala tingsrätt och jag tipsades därför 

om att denna dom kunde vara relevant för mitt examensarbete. Domen överklagades av 

åklagaren och Svea hovrätt meddelade dom den 21 november 2017. Hovrättens dom vann 

laga kraft den 19 december 2017. 
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Bakgrund. Uppsala tingsrätt dömde den 28 september 2017 den tilltalade för 28 grova 

våldtäkter mot barn till fängelse i tolv år. Tingsrätten framhöll att straffet för grov våldtäkt 

mot barn enligt lag är fängelse i lägst fyra år och högst tio år, se 6 kap. 4 § 3 st. BrB. Dock 

ansåg tingsrätten att det fanns en stor mängd försvårande omständigheter i målet och att 

det rörde sig om ett omfattande antal allvarliga gärningar, vilket gjorde att tingsrätten i 

sin bedömning av straffvärdet kom fram till att straffvärdet för den samlade brottsligheten 

var fängelse i 14 år, se även 26 kap. 2 § 2 st. BrB.  

Tillämpningen av 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB. Vid straffmätningen framhöll tingsrätten 

att den tilltalade aktivt hade medverkat i utredningen och att denne i flera avseenden hade 

lämnat uppgifter som var av väsentlig betydelse för utredningen av dennes brottslighet. 

Vidare hade den tilltalade fullt ut bekräftat målsägandenas uppgifter och i flera avseenden 

utförligt redogjort för olika händelser som gav ett starkt stöd till deras uppgifter. Med 

andra ord erkände den tilltalade alla de gärningar som denne stod åtalad för. Den 

viktigaste omständigheten var dock att den tilltalades egna uppgifter för vissa av de 

gärningar denne dömdes för hade varit helt avgörande för att den tilltalade kunde dömas 

för dessa. Utan den tilltalades uppgifter skulle dessa misstankar aldrig ens ha uppstått 

(egen kursivering). Med beaktande av alla de ovannämnda omständigheterna fann 

tingsrätten därför i sin straffmätning att strafflindringsgrunden i 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB 

var tillämplig och att påföljden därför skulle stanna vid fängelse i tolv år.  

Åklagarens överklagande. Åklagaren valde att överklaga tingsrättens dom till Svea 

hovrätt med följande motivering. Åklagaren delade tingsrättens bedömning av 

straffvärdet för de enskilda gärningarna och att det med hänsyn till de många och starkt 

försvårande omständigheterna minst rörde sig om ett straffvärde på fängelse i 14 år. Dock 

ansåg åklagaren att 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB inte skulle tillämpas i målet trots alla de 

ovannämnda omständigheterna kring den tilltalades erkännande och väsentliga 

medverkan i utredningen av den egna brottsligheten samt dennes uppgifter som ledde till 

att den tilltalade även dömdes för brott som denne inte var åtalad för. Åklagaren menade 

att straffvärdet var så högt för de gärningar den tilltalade har begått att det ändå är fråga 

om ett fängelsestraff på lägst 14 år. Slutligen anförde åklagaren att om hovrätten fann att 

strafflindringsgrunden var tillämplig så borde dess tillämpning medföra högst ett 

marginellt utslag på fängelsestraffets längd.  

Egna reflektioner. Jag tycker att det här målet är intressant ur flera olika aspekter. En 

första aspekt är att tingsrätten, genom aspirationsprincipen i 26 kap. 2 § BrB, finner att 

gärningarna motsvarar ett straffvärde som ligger fyra år över maximistraffet för ett enskilt 
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brott. Sett till det antal gärningar (vilka alla enskilt låg på väldigt höga straffvärden) och 

de starkt försvårande omständigheter som fanns i målet hade tio år varit otillräckligt. 

Åklagaren delade också tingsrättens straffvärdebedömning och ansåg till och med att det 

fanns skäl att bedöma det som ännu högre än 14 år.  

En andra aspekt är tingsrättens bedömning att 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB var tillämplig 

i målet. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.3 kan bestämmelsens ordalydelse vara 

missvisande och ge ett sken av att kunna tillämpas i många fall. Av förarbetena följer att 

tillämpningen av bestämmelsen ska vara restriktiv. Att denna restriktivitet följs tycker jag 

tydligt syns genom att Uppsala tingsrätts dom är det enda avgörande som jag har funnit 

där bestämmelsen har tillämpats i sin nuvarande lydelse. Med detta sagt hade jag dock 

blivit förvånad om bestämmelsen inte var tillämplig i det aktuella målet., särskilt för det 

faktum att den tilltalade kunde dömas för gärningar denne själv redogjort för och som det 

annars aldrig ens hade uppstått misstankar om. Dessa gärningar rörde sig också om 

gärningar av allvarligt slag eftersom de rubricerades som grov våldtäkt mot barn, vilket 

också påverkade straffvärdet. Vidare hade den tilltalade erkänt alla gärningar och även 

bidragit i väsentlig mån i utredningen av dessa. Jag kan inte själv komma på vad den 

tilltalade mer hade kunnat bidra med i detta mål, förutom att möjligtvis ha angett sig själv 

innan denne blev misstänkt för en del av gärningarna. Det ovan sagda är dock ett solklart 

exempel, om inte ännu mera långtgående, på de situationer som bestämmelsen är avsedd 

att användas vid. Uppsala tingsrätts tillämpande av bestämmelsen var därför helt rimligt. 

Att inte tillämpa bestämmelsen hade snarare varit oskäligt och i så fall hade man fått ställa 

sig frågan om den ens någonsin kan vara tillämplig om den inte hade kunnat användas i 

en situation som denna.  

En tredje aspekt när det gäller strafflindringsgrunden är frågan om nedsättande av 

straffet med två år var skäligt eller inte. Det är väldigt svårt att ta ställning till denna fråga 

då det saknas praxis på området och propositionen inte heller ger någon egentlig 

vägledning i frågan. I propositionen sägs det bara, som tidigare nämnts i avsnitt 2.3, att 

omfattningen av strafflindringen ska som utgångspunkt i bedömningen stå i proportion 

till graden av gärningsmannens medverkan och brottets straffvärde. Det poängterades 

som sagt att själva strafflindringen kan bli väldigt omfattande, särskilt när det gäller brott 

med ett högt straffvärde.206 Sett till den tilltalades väldigt väsentliga och betydelsefulla 

                                                
206 Prop. 2014/15:37 s. 39. 
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medverkan i det aktuella målet framstår det inte som oskäligt enligt mig att 

strafflindringen medförde att påföljden blev fängelse i 12 år istället för 14 år.   

En fjärde aspekt som jag har funderat mest över är åklagarens val att överklaga domen 

på grund av att strafflindringsgrunden tillämpades i målet. Det måste rimligtvis ha varit i 

åklagarens intresse att den tilltalade kunde bidra med uppgifter som ledde till att denne 

också dömdes för brott som åklagaren annars inte hade väckt åtal för. Att den tilltalade 

dessutom bekräftade målsägandenas uppgifter och väsentligen bidrog i utredningen av de 

åtalade brotten måste också rimligtvis ha varit till en stor nytta för åklagaren. Det är 

såklart inte åklagarens intresse som ska tillmätas betydelse i tillämpningen. Jag kan dock 

tycka att det även från åklagarväsendets sida kan finnas incitament till att låta en 

tillämpning av den aktuella strafflindringsgrunden få genomslag i praxis, eftersom denna 

enligt propositionen kan leda till effektivare brottsutredningar och snabbare lagföring, 

vilket också sparar på åklagarresurser. Det ska dock framhållas att detta mål till sin natur 

var väldigt speciellt. Uppsala tingsrätt påpekade att målet verkligen stack ut bland andra 

mål som kunde vara jämförliga på grund av gärningarnas allvar och den stora mängden 

mycket försvårande omständigheter. Det är också detta som åklagaren särskilt lyfter fram 

i sitt överklagande. Jag blev ändå förvånad då jag fick veta att åklagaren överklagade på 

grund av att strafflindringsgrunden tillämpades eftersom jag anser att målet som sagt är 

ett solklart fall där strafflindringsgrunden borde kunna tillämpas. 

 

7.2.2 Svea hovrätts dom i mål B 8865-17 

Hovrättens domskäl är väldigt kortfattade. Domstolen instämde i bedömningen som 

tingsrätten gjorde att straffvärdet låg på 14 år. Hovrätten lyfte också särskilt fram att den 

tilltalades medverkan hade varit helt avgörande för att denne också kunde fällas för 

ytterligare gärningar, som det annars inte hade uppstått misstankar om. Trots detta valde 

hovrätten att gå på åklagarens linje och ändrade därför påföljden till fängelse i 14 år. 

Hovrätten motiverade sitt beslut med att det antal mycket försvårande omständigheter 

som förelåg i fallet sammanvägt gjorde att de förmildrande omständigheterna inte kunde 

påverka fängelsestraffets längd.  

Då det saknas praxis från HD gällande tillämpningsområdet för den aktuella 

strafflindringsgrunden är det svårt att argumentera för vilken bedömning som är korrekt; 

tingsrättens eller hovrättens. Jag vill personligen ansluta mig till tingsrättens bedömning, 

eftersom jag anser att målet som sagt är ett solklart fall när strafflindringsgrunden borde 
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kunna tillämpas. Jag blev faktiskt förvånad över att hovrätten dömde i enlighet med 

åklagarens överklagande eftersom jag tycker att tingsrättens domskäl avseende 

tillämpningen av strafflindringsgrunden framstod som rimliga och även att straffrabatten 

med två år verkade rimlig om man läser propositionens vägledning om hur 

straffreduktionen ska bedömas. 

 

7.3 Strafflindringsgrundens potentiella betydelse i straffprocessen 

7.3.1 En form av implicita åtalsuppgörelser? 

Uppsala tingsrätts dom och den efterföljande domen från Svea hovrätt, samt avsaknaden 

av andra avgöranden där strafflindringsgrunden beaktats, är ett tydligt exempel på att 

domstolar i praktiken följt den restriktivitet som gäller för tillämpningen av 

strafflindringsgrunden. Mitt andra huvudsyfte i examensuppsatsen är, som tidigare 

nämnts i avsnitt 1.2, att diskutera och analysera om strafflindringsgrunden i 29 kap. 5 § 1 

st. 5 p. BrB istället skulle kunna användas som ett alternativ till åtalsuppgörelser.  Tanken 

i detta avsnitt och avsnitt 7.3.2 är därför att diskutera och analysera om 

strafflindringsgrunden kan ses som en form av implicita åtalsuppgörelser och därmed 

även skulle kunna bidra till en effektivisering av straffprocessen genom att fungera som 

ett substitut till ett införande av åtalsuppgörelser i svensk rätt. 

 I avsnitt 4.3 presenterades de två former som åtalsuppgörelser kan delas in i, explicita 

och implicita. Anledningen till att jag i min promemoria argumenterade för att 

strafflindringsgrunden kunde ses som en implicit form av åtalsuppgörelser var för att den 

passande in på definitionen av implicita åtalsuppgörelser och dess tillämpning bygger på 

samma tankar som ligger bakom den implicita formen. Den implicita formen definieras, 

som sagt, som fall där den misstänkte väljer att erkänna brott och/eller medverka i 

utredningen av brott utan att vara garanterad förmåner i straffhänseende. Enligt min 

tolkning rör det sig då om fall där det är domstolen som i sin straffmätning avgör om den 

tilltalade ska erhålla straffrabatt eller inte och att det därför är bortom åklagarens kontroll 

att ge förmåner i straffhänseende. Ser man till denna definition anser jag fortfarande idag 

att det går att argumentera för att 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. skulle kunna klassificeras som en 

implicit form av åtalsuppgörelse. Fokus ligger på den tilltalades erkännande och 

medverkan i utredningen av egen brottslighet och genom detta kan domstolen i sin 

straffmätning välja att döma ut en lindrigare påföljd, vilket helt passar in på definitionen 

av implicita åtalsuppgörelser.  
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En del personer har frågat mig hur jag har kommit in på denna tanke och varför den är 

viktig för mig. När jag läste om den implicita formen av åtalsuppgörelser fick jag direkt 

den tanken att den stämde in väldigt bra på just den aktuella strafflindringsgrunden. Den 

tanken har sedan legat och grott i mig, vilket också är skälet till att jag har valt att bredda 

mitt ämne i examensarbetet. Sett i ljuset av en effektivisering av straffprocessen tycker 

jag det är en intressant diskussion att föra fram, eftersom en klassificering av 

strafflindringsgrunden som en form av implicita åtalsuppgörelser också kan få betydelse 

i ett tidigt skede av straffprocessen, dvs. den skulle kunna användas som ett processuellt 

medel och inte enbart betraktas som en påföljdsbestämmelse.  

Innan jag bygger vidare på denna tanke vill jag analysera själva syftet med 

strafflindringsgrunden. Som framgår av avsnitt 2.3 verkade lagändringen främst 

motiveras med att det var önskvärt att premiera en gärningsman som visade ånger och 

som vill ställa allt till rätta, medan effektiviseringsmöjligheten sågs som ett plus i kanten. 

Jag har personligen svårt att förstå hur gärningsmannens ånger kan vara det primära syftet 

med strafflindringsgrunden sett till dess tillämpningsområde. Strafflindringsgrunden är 

tillämplig då den tilltalade frivilligt har angett sig och/eller väsentligen har kunnat bidra 

till utredningen av den egna brottsligheten. Tillämpningsområdet tar därför sikte på den 

effekt som den tilltalades handlingar medför i brottsutredningen. Den tilltalade behöver 

inte ha visat sig ångerfull eller visa på ett ansvarstagande för att bestämmelsen ska kunna 

tillämpas. Däremot måste effekten av handlingarna bevisas för att domstolen ska kunna 

beakta strafflindringsgrunden i sin straffmätningsbedömning. Jag vill därför argumentera 

för att det primära syftet med strafflindringsgrunden rimligtvis måste vara att den kan 

leda till effektivare brottsutredningar och som följd därav även frigöra resurser inom 

rättsväsendet. Att gärningsmän skulle välja att samarbete på grund av sin ånger och en 

vilja att ta ansvar för sina gärningar är då det som snarare ska ses som ett plus i kanten 

enligt mig.207 

Om man går på min linje att det primära syftet istället ska ses i ljuset av att 

strafflindringsgrunden erbjuder en möjlighet att effektivisera brottsutredningar och 

frigöra resurser, uppstår min nästa fråga: på vilket sätt i så fall detta syfte kan 

förverkligas? Innan åtalsuppgörelser infördes i den finska processordningen fanns inget 

                                                
207 En intressant reflektion är att man i USA gör skillnad på fall där gärningsmannen erkänner på grund 
av att denne känner sig ångerfull och de fall där gärningsmannen erkänner i syfte att få reducerat straff. 
Det första fallet hänför sig till implicita åtalsuppgörelser och det andra till explicita åtalsuppgörelser som 
förklarats i avsnitt 4.3. Endast det senare fallet kan vara föremål för åtalsuppgörelser. Se Fisher, Plea 
Bargaining’s Triumph: A history of plea bargaining in America, s. 5. 
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motsvarande till institutet som möjliggjorde avtal mellan åklagaren och den misstänkte.208 

I propositionen nämndes strafflindringsgrunden i den finska strafflagen 6 kap. 6 § 3 p. 

som motsvarar den svenska i 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB. Den finska strafflindringsgrunden 

har motiverats av samma syften som den svenska, dvs. av processekonomiska orsaker, 

effektiviseringsmöjligheter och moraliska värderingar.209 När åtalsuppgörelser infördes i 

den finska processordningen framhölls det i propositionen att erkännande och medverkan 

i utredning av brott har haft en ringa betydelse i domstolarnas tillämpning av 

strafflindringsgrunder. Statistik visade att tillämpningen av den finska 

strafflindringsgrunden i antalet fällande domar rörde sig om knappt 0,2 % årligen.210  

Åtalsuppgörelser infördes alltså i Finland som en följd av att strafflindringsgrunden, 

som då kan klassificeras som en form av implicit åtalsuppgörelse, inte hade någon verklig 

betydelse i praktiken. Jag har inte funnit motsvarande statistik för Sveriges del, men 

eftersom jag inte fann andra avgöranden där strafflindringsgrunden tillämpats i sin 

nuvarande lydelse, förutom Uppsala tingsrätts dom, samt den restriktivitet som gäller, är 

min tes att den också har en väldigt ringa betydelse i rättstillämpningen i Sverige. 

 

7.3.2 Strafflindringsgrunden ett möjligt substitut till åtalsuppgörelser? 

I avsnittet ovan har jag diskuterat på ett mer teoretiskt plan hur strafflindringsgrundens 

syften kan tolkas och hur det passar in på den implicita formen av åtalsuppgörelser. 

Tanken i detta avsnitt är att föra en diskussion om strafflindringsgrunden skulle kunna 

fungera som ett substitut till att införa den explicita formen av åtalsuppgörelser i svensk 

rätt.  

Fördelen med implicita former av åtalsuppgörelser i förhållande till explicita är att 

många av de farhågor som lyfts fram ur ett rättssäkerhetsperspektiv inte skulle bli aktuella 

om det istället är inom domstolens kontroll under huvudförhandlingen istället för 

åklagarens kontroll under förundersökningen. Även om åklagare har en skyldighet att 

vara objektiva under förundersökningen, minimeras risken för maktmissbruk och 

påtryckningar på den misstänkte att erkänna och medverka, eftersom åklagaren i så fall 

måste bedriva utredningen på ett sådant sätt att åklagaren på goda grunder kan väcka åtal 

och förvänta sig en fällande dom. Med andra ord måste åklagaren kunna övertyga rätten 

att den tilltalades skuld är bortom rimligt tvivel. Domstolen skulle då, precis som nu, göra 

                                                
208 RP 58/2013 rd s. 5. 
209 RP 58/2013 rd s. 5. 
210 RP 58/2013 rd s. 5. 
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en bevisvärdering av det som framkommit, vilket också gäller den tilltalades erkännande 

samt göra en bedömning om straffreduktion är möjligt på grund av detta. Genom att åtal 

väcks och huvudförhandling hålls finns också möjligheten för brottsoffer att tillvarata 

sina intressen genom att biträda åtalet. Då huvudförhandlingar i regel är offentliga, har 

samhällsmedlemmarna också möjlighet att få insyn i rättsskipningen. Den viktigaste 

fördelen, som jag ser det, är att domstolarna gör en materiell prövning av skuldfrågan och 

därmed inte endast en formell. Jag tror att risken för felaktigt fällande domar minskar om 

den materiella prövningen sker i domstolarna, särskilt då erkännanden måste prövas i 

förhållande till den övriga bevisningen. 

Nackdelen med den implicita formen är att de effektivitetsvinster och 

resursbesparingar som den explicita formen medför inte kan tillvaratas på samma sätt. 

Detta kan sägas särskilt för Sverige då den enda implicita formen som skulle kunna finnas 

blir aktuell först vid påföljdsbestämningen. Det finns alltså ingen möjlighet att redan på 

förundersökningsstadiet nå dessa fördelar om inte den misstänkte på eget initiativ väljer 

att erkänna och medverka i utredningen. Eftersom rättsväsendet är i ett akut behov av att 

straffprocessen effektiviseras, kan inte strafflindringsgrunden i dagsläget fylla detta 

behov. 

Jag leker därför med tanken att om strafflindringsgrunden istället skulle klassificeras 

som en implicit form av åtalsuppgörelser att den då också kunde få en viss verkan som 

ett processuellt medel. Jag tänker mig då en situation där de misstänkta i ett tidigt skede 

av utredningen skulle informeras om möjligheten till strafflindring i domstolen. Detta 

skulle såklart också kunna leda till situationer där den misstänkte upplever en press från 

polis och åklagare att medverka i utredningen. Jag tänker att det också kan leda till 

situationer där polis och åklagare ger den informationen med en baktanke för att själva 

underlätta sitt arbete. Sätten för hur en sådan information får ges skulle därför behöva ses 

över för att få en enhetlig och rättssäker användning. Jag tänker också att det i så fall 

skulle vara en skyldighet för åklagare inom ramen för sin objektivitetsplikt att under 

huvudförhandling informera rätten om den tilltalades medverkan och vilka effekter det 

har fått för utredningen. För att detta skulle kunna fungera i praktiken skulle kraven på en 

restriktiv tillämpning av den strafflindringsgrunden behöva luckras upp för att kunna få 

en effekt redan under förundersökningen. Den skulle då kunna bli ett framgångsrikt 

processuellt medel som bidrar till effektivare brottsutredningar samtidigt som 

rättssäkerheten inte skulle äventyras i samma mån som vid explicita åtalsuppgörelser 

eftersom det skulle vara inom domstolens kontroll. Det är åtminstone den minst 
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ingripande åtgärden, som jag kommer på, som skulle kunna vidtas i dagsläget och som 

faktiskt skulle kunna ge en verklig effekt.  

Nu kommer dock det stora problemet med denna tanke. För att den skulle fungera i 

praktiken skulle också lagändringar behöva ske. I dagsläget ligger bestämmelsen i 

brottsbalken bland reglerna om påföljdsbestämning. Egentligen tycker jag att 

strafflindringsgrunden inte riktigt passar in i 29 kap. 5 § 1 st. BrB om man ser till de två 

huvudsyften som regeln har, dvs. premiera ansvarstagande gärningsmän och undvika 

dubbelbestraffning, eftersom jag argumenterar för ett annat huvudsyfte med den aktuella 

strafflindringsgrunden. Trots att den skulle kunna klassificeras som en form av implicita 

åtalsuppgörelser, finns ingen möjlighet i dagsläget för polis och åklagare att påverka den 

misstänkte så att de tänkta effekterna nås, eftersom de saknar behörighet att använda 

strafflindringsgrunden som ett incitament för den misstänkte att samarbeta under 

förundersökningen.  

Eftersom lagändringar då skulle behöva ske för att kunna använda 

strafflindringsgrunden i ett tidigt skede i straffprocessen, krävs det också att få 

rättsväsendet att se den ur en processrättslig synvinkel och släppa på den starka restriktion 

som råder. I det stora hela tror jag ärligt att en sådan lagstiftning i praktiken inte skulle 

medföra en större förändring av de misstänktas vilja att samarbeta. Incitamentet är 

fortfarande inte tillräckligt högt om det inte finns en garanterad motprestation. Det skulle 

inte heller förändra polisens och åklagarväsendets redan tunga arbetssituation i särskilt 

stor mån, då det fortfarande skulle krävas att brotten utreds enligt nu gällande regler och 

principer samt att huvudförhandling också måste ske för att en lagföring ska kunna 

komma till stånd. Ur ett effektivitetsperspektiv är därför inte en förändrad syn och 

tillämpning av strafflindringsgrunden något som skulle medföra en särskilt stor 

förändring jämfört med dagsläget. Min slutsats blir därför att 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. inte 

kan fungera som ett substitut till åtalsuppgörelser i ljuset av en effektivisering av 

straffprocessen. 

Frågan blir därför om inte åtalsuppgörelser, trots allt, är den förändring som behöver 

övervägas. Med beaktande av att 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB inte är aktuell för att bidra till 

en effektivisering, börjar mitt tveksamma svar i avsnitt 6.3 angående om åtalsuppgörelser 

bör införas istället luta mot ett ja. Jag har redan redogjort för slutsatsen att den svenska 

straffprocessen har ett behov av åtalsuppgörelser i ljuset av en effektivisering och då 29 

kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB inte kan tillgodose detta behov, bör åtalsuppgörelser övervägas. 

Jag vill dock framhålla att jag personligen är tveksam till åtalsuppgörelser då de 
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fortfarande känns systemfrämmande för mig. Jag skulle, som nämnts i avsnitt 6.3, vilja 

ta del av ett betänkande som är inriktad på ett införande av åtalsuppgörelser i svensk rätt 

innan jag helt kan övertygas om deras plats i den svenska straffprocessen. Det är min 

subjektiva inställning till åtalsuppgörelser. Med en objektiv inställning däremot vill jag 

argumentera för ett införande av åtalsuppgörelser i svensk rätt eftersom straffprocessen 

är i ett akut behov av en effektivisering och åtalsuppgörelser skulle kunna tillgodose detta 

behov, särskilt då behovet ständigt tycks öka.  
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8 Avslutande ord 
Behovet av en effektivisering är stort. Statistik visar att rättsväsendet inte hinner med i 

dagsläget. Samhällsmedlemmarna får ständigt information via massmedier att situationen 

är svår och något måste göras för att inte riskera rättsväsendets legitimitet. Effektivisering 

av straffprocessen har varit föremål för utredning i många lagstiftningsärenden genom 

åren och nu senast beskrev Utredningen om processrätt och stora brottmål behovet som 

akut.  

Dagens lagreglering är inte tillräcklig för att hantera det ökande behovet av en 

effektivisering av straffprocessen. En förändring av redan gällande rätt, i den här 

uppsatsen strafflindringsgrunden i 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB, skulle kunna vara en tänkbar 

möjlighet i teorin, men som i praktiken inte skulle medföra någon särskilt större 

förändring. Något som däremot verkligen skulle kunna möta detta akuta behov av en 

effektivisering är åtalsuppgörelser. Åtalsuppgörelser har tidigare ansetts vara för 

systemfrämmande och en stor risk för rättssäkerheten. Nu börjar sådana åsikter luckras 

upp och Utredningen om processrätt och stora brottmål har framfört en önskan om att få 

i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna närmare.   

I min tidigare promemoria var jag starkt emot ett införande av åtalsuppgörelser. Nu, 

efter en djupare inblick i ämnet och med ett effektivitetsperspektiv, har mina negativa 

tankar luckrats upp även om vissa tvivel kvarstår. I ljuset av en effektivisering anser jag 

därför att åtalsuppgörelser bör införas i svensk rätt. Precis som Utredningen om 

processrätt och stora brottmål, anser jag, att regeringen bör ge i uppdrag att seriöst utreda 

och överväga möjligheten till ett införande av åtalsuppgörelser. Detta särskilt med tanke 

på att behovet av en effektivisering är akut och åtalsuppgörelser verkligen skulle kunna 

bidra i stor mån att effektivisera processen och bidra till rejäla resursbesparingar inom 

rättsväsendets alla instanser.  Jag är helt övertygad om att åtalsuppgörelser kommer att 

finnas i den svenska rättsordningen i framtiden med tanke på dess spridning i Europa och 

särskilt om behovet av effektivisering fortsätter att vara akut. Genom min analys och 

diskussion gällande möjligheten att införa åtalsuppgörelser har jag kommit fram till att 

det är möjligt att lagstifta om ett införande åtalsuppgörelser i svensk rätt med beaktande 

av processuella regler och principer. Jag har även kommit fram till den slutsatsen att den 

svenska straffprocessen har ett behov av åtalsuppgörelser och då strafflindringsgrunden i 

29 kap. 5 § 1 st. 5 p. BrB inte kan fungera som ett substitut till åtalsuppgörelser i 

praktiken, anser jag därför att åtalsuppgörelser bör införas i svensk rätt. 
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