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1. Introduktion 

 

1.1 Ämnesval 

 

Ett alltid lika aktuellt problem som präglar många rättsliga system är var gränsen 

mellan effektivitet och säkerhet i rätten ska dras. Det är ofta svårt att vinna det 

ena utan att offra det andra. Inom processrätten, närmare bestämt vid brottsmål, 

framträder detta dilemma tydligt.
1
 En jämförelse mellan två länders system kan i 

vissa fall visa på stora skillnader, trots att de båda anses vara rättsstater.  

 

I många länder, flera i bland annat i centrala Europa, ligger fokus på att objektivt 

fastställa vem som är skyldig till brott och att den personen ska finnas och ställas 

till svar för de brott denne begått. Detta ska göras med hjälp av bevisning. I vissa 

fall räcker inte ens ett erkännande för att fälla en gärningsman om erkännandet 

inte styrks av andra faktum som bidrar till dess trovädrighet. I dessa rättsystem 

finns spår både av den ackusatoriska, att gärningsman och åklagare möts som 

lika parter i rätten, och den inkvisitoriska, alltså att domstol liksom åklagare ska 

utreda brott så gott de förmår och den tilltalade ses mer som ett förhörsobjekt, 

synen på rättegångar. Den åtalade gör sin talan hörd inför rätten samtidigt som 

åklagarens,och till viss del rättens, uppgift är att utreda vad som inträffat. I 

Sverige, liksom många andra länder med kontinentaleuropeiska rättssystem
2
, 

hålls rättssäkerhet högt medan effektivitet i processer uppmuntras.
3
 

 

I andra länder, bland andra USA och Storbritannien, där den ackusatoriska synen 

på rättegångar dominerar, har det länge varit tradition att låta åklagare förhandla 

med gärningsman och försvarare att brott ska erkännas i utbyte mot att åklagaren 

söker minska det straff som utdöms. Denna process kallas i USA:s system för 

                                                           
1
 Jfr Ekelöf & Edelstam, Rättegång första häftet, s 30.  

2
 Ofta kallat Civil law, ställt mot Storbritanniens angloamerikanska rättsystem kallat Common law.  

3
 Jfr 2 kap. 11§ RF, en rättegång skall genomföras rättvist och inom skälig tid. 
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”plea bargain” och ett system av denna typ fokuserar på effektivitet och ekonomi 

genom att göra processer enklare och därmed kortare och billigare.  

 

Denna uppsats kommer att behandla plea bargain
4
 och hur det skulle passa in 

med de principer och värderingar som idag dominerar det svenska rättssystemet. 

Plea bargain innebär kortfattat att åklagaren på ett eller ett annat sätt förhandlar 

med misstänkta i syfte att lösa brott. Åklagaren använder sitt inflytande över 

straffvärdet som valuta och den åtalade säljer den information som krävs för att 

lösa brottet. Institutet ställs exempelvis mot mer generella principer såsom 

rättssäkerhetsparagraferna i regeringsformen och mer praktiska aspekter såsom 

effekten av åtalsplikt på tillämpandet av plea bargain.  

 

I svensk rätt har sådan och liknande reglering diskuterats.
5
 Exempelvis 

diskuterades att införa de facto plea bargain vid storskalig ekonomisk brottslighet 

2004.
6
 I övrigt rör diskussionen bland annat kronvittnen

7
 och en ny 

strafflindringsgrund
8
. 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheten att effektivisera det svenska 

rättsväsendet med hjälp av ett plea bargain-liknande institut. Plea bargain skulle 

medföra kortare processer vid brottmål vilket i sin tur medför ett billigare 

rättssystem och mindre tryck på domstolarna. Kostnaden för en sådan vinning 

kan vara minskad rättssäkerhet och konflikter med gällande rätt och allmänna 

principer.  

 

                                                           
4
 Begreppet ”plea bargain” kommer att användas i denna uppsats. Termen är svår att översätta direkt 

eftersom institutet plea saknas i svensk rätt.  
5
 Dock har inget liknande införts. Närmast kommer strafföreläggande varom stadgas i 48 kap RB.  

6
 Se SOU 2004:47 s 385 ff.  

7
 Se SOU 1986:14 s 452 f. Kronvittne innebär att, vid brott som innefattar fler än en gärningsman, en 

gärningsman vittnar mot sina medbrottslingar i utbyte mot strafflindring.  
8
 Se SOU 2005:117 s 65 ff.  
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För att uppnå detta syfte undersöks för det första om nuvarande reglering tillåter 

att plea bargain införs. Alltså vilka rättsliga hinder finns mot att införa plea 

bargain i svensk rätt. I det läge plea bargain inte anses förenligt med svensk rätt 

undersöks, för det andra, om det trots detta är förenligt med de principer och 

målsättningar som genomsyrar svensk rätt. Slutligen väger jag samman dessa 

frågeställningar i en diskussion rörande möjligheten att implementera plea 

bargain, eller någon process som liknar denna, i svensk rätt.  

 

1.3 Metod och disposition 

 

För att uppnå syftet gör jag en grundlig genomgång av institutet där det delas in i 

dess beståndsdelar. Det görs tydligt vad som krävs av ett rättsligt system när av 

plea bargain används vilket i sig medför att konflikter med det svenska systemet 

lättare kan identifieras. Fokus ligger på hur plea bargain används i USA eftersom 

processen är väl utvecklad i deras rättsystem då den näst intill dominerar deras 

brottsmålsrättegångar.
9
 Många av de betänkanden som diskuterar misstänktas 

medverkan vid utredningar av brott refererar dessutom till amerikansk rätt.
10

 

Eftersom fokus ligger på den plea bargain som används i USA är det nödvändigt 

att introducera det amerikanska straffprocessrättsliga systemet. En sådan 

introduktion ger bättre överblick av plea bargain. Den visar även hur plea bargain 

fungerar tillsammans med rättigheter och övriga processuella aktörer. För att visa 

på variationer beskrivs även andra länders implementering av plea bargain. Av 

speciellt intresse är Storbritannien eftersom deras version av plea bargain 

påverkas av EKMR. Institutet har även spridits till länder med 

kontinentaleuropeiska rättssystem. Även dessa är intressanta eftersom deras 

rättsliga system till större del, jämfört med det angloamerikanska systemet, liknar 

det vi är vana vid i Sverige.  

 

                                                           
9
 Israel m fl, Criminal procedure and the constitution, s 549.  

10
 Se exempelvis SOU 2004:47 s 386 och SOU 2005:117 s 52.  
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Då plea bargain analyserats måste det ställas mot både de praktiska aspekterna av 

det svenska rättssystemet, alltså vad som i praktiken krävs av ett system för att 

använda institutet, och de principiella aspekterna, alltså generella stads-, straff- 

och processrättsliga principer och målsättningar.  

 

Genom att sammanfatta plea bargain i dess beståndsdelar är vad som krävs rent 

praktiskt för att en implementering ska vara möjlig lättare att identifiera. Stycket 

om uppsatsens syfte är lite ledande och det är inte svårt att gissa att utredningen 

av den första punkten, om plea bargain är förenligt med svensk rätt, resulterar i 

att flera eventuella konflikter uppmärksammas. Intressant är att en diskussion 

rörande de praktiska aspekterna ger insikt i vilken mån reglering måste anpassas. 

Detta är en aspekt som diskuteras i slutorden.  

 

Det blir mer komplicerat att ställa processen som sådan mot olika principer och 

målsättningar. De principer som aktualiseras är de som ligger till grund för de 

regler som skulle medföra problem vid implementering. Jag använder samma 

principer och målsättningar som uttrycks i utredningar och förarbeten till dagens 

process- och straffrätt.  

 

Slutligen jämförs plea bargain med annan svensk reglering vars syfte är att 

effektivisera rättsväsendet. Exempel på sådan reglering är förenklad dom
11

 eller 

förenklad utredning
12

. Dessa diskussioner bör inte förväxlas med en diskussion 

om det generella behovet av plea bargain. Jag relaterar även allt tidigare skrivet 

till syftet med uppsatsen. Värdet av effektiviseringen av rättsväsendet ställs mot 

kostnaden i rättssäkerhet och anpassningar av gällande rätt.  

 

 

 

                                                           
11

 Se 30 kap. 6§ RB. 
12

 Se 23 kap. 22§ RB. Förenklad utredning sker då förundersökning  inte behöver utföras. Så sker  i det 

läge det finns tillräckliga skäl för åtal utan utredning och brottet inte kan antas medföra annan påföljd än 

böter. Se Ekelöf m.fl, rättegång femte häftet, s 112f.  
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1.4 Avgränsning 

 

Institutet används i USA för alla typer av brottslighet och därför utgår jag från att 

den skulle användas generellt även i Sverige. Detta medför även att jag inte ex-

empelvis lägger stor vikt vid svårutredd ekonomisk brottslighet, som ofta nämns 

som argument för plea bargain. 

 

1.5 Material 

 

Material om plea bargain består till stor del av litteratur och rättsfall från USA. 

Det finns även ett antal lagar som reglerar proceduren. Då jag inte talar det språk 

som vissa av länderna vars implementering jag kommenterar använder jag 

engelskspråkig litteratur som källor.  

 

Diskussionen som rör svenska materiella regler, principer och målsättningar 

centrerar kring förarbeten till relevanta lagar och lagförslag. Som exempel kan 

nämnas ett betänkande från 2005. Där söker lagstiftaren införa bland annat en ny 

strafflindringsgrund som skulle baseras på den misstänktas medverkan vid 

utredningar av brott.
13

 Åklagarmyndigheten avvisar i sitt remissyttrande 

utredningen och påstår att frågorna om åtalsplikten och om en ny 

strafflindringsgrund är stora och principiellt viktiga och att de behöver få en djup 

och bred analys innan lagstiftning kan övervägas. Myndigheten påstår att 

utredningen i sig är otillräcklig som underlag för lagstiftning. 
14

 I övrigt har det 

diskuterats om kronvittnen bör införas som institut.
15

  

 

Ekelöfs tolkning av rätten innehar en central ställning i svensk rätt liksom i denna 

uppsats. Annan doktrin är mer specifik och skildrar åsikter kring tolkning av 

svensk rätt i förhållande till plea bargain eller de värderingar som ligger till grund 

                                                           
13

 SOU 2005:117.  
14

 Dnr 302/06  s 2. 
15

 Se SOU 1986:14 s 452 f. 
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för institutet. Det finns mycket få rättsfall som tar upp plea bargain i Sverige. 

Dessa har dock en viss roll i denna diskussion.  
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2. Plea bargain 

 

2.1 Inledning 

 

Detta avsnitt behandlar plea bargain som det används i några länder runt om i 

världen. Huvudsakligen undersöks den amerikanska varianten i syfte att visa plea 

bargain i dess grundform. För att sätta konceptet i ett sammanhang beskrivs även 

den amerikanska straffprocessen kortfattat. Vidare undersöks även plea bargain 

kort angående hur det används i Storbritannien, Italien och Frankrike.  

 

Ett syfte med detta kapitel är att visa att plea bargain kan se olika ut och att det 

alltså finns olika sätt implementera plea bargain. Fler valmöjligheter medför 

större sannolikhet för att något av de sätt som framkommer skulle inrymmas i 

svensk rätt.  

 

2.2 USA 

 

2.2.1 Introduktion till den amerikanska straffprocessen  

 

USA är i grund och botten en federation av olika stater. Således finns både ett 

överstatligt, federalt, organ och flera understående och till viss mån självstyrande 

stater. Federationens domstolar kan i och med detta delas in i två grupper, de 

federala och de statliga. Då staterna har självstyre över sina domstolar och var 

stat har egen reglering på området är det mycket svårt att på ett koncist sätt 

sammanfatta straffprocessen. För att ge en generell bild av hur processen ser ut 

används de federala reglerna att som mall.  

 

Inledningsvis bör nämnas att det i USA, liksom i Europa, finns många rättigheter 

i samband med brottmisstanke och åtal. Den åtalade har bland annat rätt en 



8 
 

rättvis
16

, snabb och offentlig rättegång där skuldfrågan prövas av en opartisk 

jury.
17

 Som åtalad är det möjligt att avsäga sig vissa av dessa rättigheter. Som 

exempel kan nämnas att rätten att få sin skuld prövad av jury avsägs då en åtalad 

erkänner i en korrekt utförd plea bargain.
18

   

 

Åklagare och domare tillsätts genom val i USA på samma sätt som 

representanter i kommunstyre väljs i Sverige. Således finns det ett starkt 

incitament för åklagare att fälla så stor mängd brottslingar som möjligt i syfte att 

stärka sin position inför nästa val.
19

 

 

Processen att åtala någon i USA inleds då åklagaren anser att tillräckligt med 

bevismaterial finns tillgängligt för att bevisa skuld. Åklagaren vänder sig då till 

en ”Grand Jury”
20

 eller en domare och redogör för brottet och relevanta bevis.
 

Grand Jury gör en bedömning och ser till om det finns tillräckliga bevis för att en 

rättegång ska inledas och om den egna domstolen har jurisdiktion över brottet.
21

 

Om åklagaren vänder sig till en domare och den åtalade väljer att inte åberopa 

rätten till Grand Jury kommer fallet diskuteras i en typ av förberedande 

förhandling inför en sittande domare. Syftet med denna är mycket likt det för 

Grand Jury, att se till om det finns tillräckliga bevis för att inleda en rättegång, 

dock får den åtalade själv bidra med bevis och förhöra vittnen.
22

  

 

I det fall det visar sig att det finns anledning att gå vidare med åtalet tillförordnas 

den åtalade en försvarare och blir kallad till ytterligare en typ av förberedande 

förhandling kallad arraignment där den åtalade tar del av och svarar på 

                                                           
16

 Rättegången ska vara rättvis enligt Due Process Clause stadgad I 5th och 14th Amendment. Stadgan  

lyder “no person shall … be deprived of life, liberty, or property, without due process of law..”. Regeln 

kan för den som är van vid kontinentaleuropeisk rätt verka vag, dock fungerar den ungefär på samma sätt 

som en generalklausul och defineras av praxis.  
17

 6
th

 Amendment, Bill of Rights, Constitution of the United States.  
18

 Subin m fl, The criminal process, s 132. Se även Federal Rule of Criminal Procedure 23, Jury or nonju-

ry trial.  
19

 Angående åklagare se exempelvis 2011 Wisconsin Code, 978.01 Number of district attorneys; election; 

term. Angående domare se Abernathy, s 97f.  
20

 Jury på 16 till 23 medlemmar vars syfte är att väcka åtal. Medför brott ett års fängelse eller mer har den 

åtalade rätt att åtalas av en Grand Jury.  Se Federal Rule of Criminal Procedure 6, The Grand Jury.   
21

 Federal Rule of Criminal Procedure 7, The Indictment and  the Information.  
22

 Se Federal Rule of Criminal Procedure 5.1, Preliminary Hearing.  
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åtalsbeskrivningen. Den åtalade svarar genom att yrka skyldig eller oskyldig -  

personen gör en så kallad plea.
23

 Oavsett vad den åtalade yrkar bestäms tid för 

rättegång. Rättegångens syfte varierar beroende på vad den åtalade yrkar. Om 

skuld förnekas inleds en ”vanlig” rättegång där den åtalade ställs mot åklagaren 

inför domstol för att bevisa graden av den misstänktas deltagande i brottet. Vid 

erkännande av skuld presenteras bevis och vittnen förhörs som i en sedvanlig 

straffrättslig rättegång. Skillnaden är att syftet med bevisningen övergår till att 

enbart fastställa grovheten av brottet och bestämma den straffskala som bör 

tillämpas. Vanligtvis är yrkande om sin egen skuld en konsekvens av att 

åklagaren och den åtalade slutit ett avtal någon gång under processens gång, en 

plea bargain, och att detta ledde till erkännandet. Det är i det läget domstolens 

roll att undersöka om avtalet slutits på ett korrekt sätt och att hänsyn tagits till 

gällande reglering.
24

 Ett erkännande i amerikansk rätt har betydligt större effekt 

än det har i svensk rätt. I och med att systemet i hög grad är byggt på den 

ackusatoriska synen på straffprocessen kan ett erkännande i princip avgöra målet.  

 

2.2.2 Plea bargain i USA 

 

Inledning 

 

En plea bargain är i dess mest grundläggande form en förhandling mellan 

åklagaren och den misstänkta där den misstänkta bidrar till att lösa åklagarens 

fall, påskynda rättegången och avsäga sig möjligheten att överklaga
25

 i utbyte 

mot kortare fängelsestraff eller liknande. Förhandlingen kan mynna ut i ett avtal 

som sedan ska granskas av domare. Metoden användes länge i skymundan och 

erkändes inte officiellt av domstolar förrän på 1960-talet.
26

  

                                                           
23

 Konceptet plea saknas i det Svenska systemet och bör förtydligas i och med dess centrala roll i arbete. 

En plea liknar till stor del en svarandes yrkande i ett civilmål och kan yttra sig på tre olika sätt i 

Amerikansk rätt. Den åtalade kan yrka att han är skyldig, oskyldig eller, med domstolens tillåtelse, nolo 

contendere (skyldig, dock kan erkännandet inte användas som bevis vid senare civilrättsliga 

skadeståndsanspråk). Se Federal Rule of Criminal Procedure 11, Pleas. 
24

 Subin m fl, The criminal process, s 134. Se även Federal Rule of Criminal Procedure 11, Pleas.  
25

 Angående att avsäga rätten att överklaga se Federal Rule of Criminal Procedure 11, Pleas.  
26

 Subin m fl, The criminal process, s 131.  
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Medan plea bargain är ett effektivt sätt att skynda på brottsprocessen sker detta 

på bekostnad av mycket av det skydd en åtalad normalt sett åtnjuter i och med 

rätten, speciellt eftersom det är ett sätt att kringgå några av de rättigheter en 

åtalad innehar. Därav är det belagt med många begränsningar och vissa 

säkerhetsåtgärder måste vidtas. Domstolen måste försäkra sig om, bland annat, 

att den åtalade har full insikt i vilka rättigheter som efterges och vad dessa 

innebär för denne. Eftergiften måste ha varit helt frivillig och inte gjorts på grund 

av tvång, hot eller löften andra än de som stadgas i överenskommelsen som den 

presenteras inför domstolen. Vidare måste den åtalade bli ordentligt informerad 

om det högsta och lägsta straffvärde brottet kan medföra.
27

  

 

Plea bargain möjliggörs huvudsakligen genom att åklagaren som regel har mer 

frihet i USA jämfört med Sverige. Bland annat råder ingen åtalsplikt
28

 och 

åklagaren har viss möjlighet att påverka storleken på straff genom 

rekommendation.
29

 Den, med hänseende till straffstorlek, största begränsningen 

av åklagarens makt tillkom igenom The Sentencing Reform Act of 1984 som 

införde regler om max- och i vissa fall minimistraff för olika brott. Genom den 

lagen tillsattes även en kommitté vars syfte var att fastställa riktlinjer för 

straffstorlek.
30

 Lagen, liksom kommitténs riktlinjer, tillåter dock att åklagaren 

yrkar under det stadgade minimistraffet om den åtalade samarbetar.
31

  

 

Avtalet 

 

Själva avtalet kan se ut på ett antal olika sätt. Den åtalade har, som namnet på 

processen antyder, huvudsakligen möjlighet att förhandla om hur dennes yrkande 

                                                           
27 Se Federal rule of criminal procedure 11, Pleas.  

28 Jag använder härefter mig av ordet åtalsfrihet som motsats till åtalsplikt. Alltså friheten att välja vem 

som ska åtalas för vad.  

29 För åtalsfrihet och dess begränsningar se exempelvis  David Alan Wayte v. United States 470 U.S. 

598 om selektivt åtalande vid samma brott eller Bordenkircher v. Hayes 434 U.S. 357 om risk för 

vindiktivt beteende hos åklagaren. Huvudregeln är dock att åtalsfrihet råder. Se även Subin m.fl s. 141.  

30 Se exempelvis 18 USC § 3551 – Authorized sentences. Se även Subin m fl, The criminal process, s 

136.  

31 Se 18 USC § 3553e – Imposition of a Sentence. Se även Subin m fl, The criminal process, s 136f.  
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ska se ut. I amerikansk rätt kan yrkandet ta tre olika former. Det kan först och 

främst ta formen av ett erkännande eller förnekande av skuld, guilty respektive 

not guilty plea. Den tredje formen, som används mer sällan, kallas nolo 

contendere och är ett erkännande av straffrättslig skuld där vissa civilrättsliga 

konsekvenser utesluts. Exempelvis kan erkännandet inte användas som bevisning 

i efterföljande skadeståndsmål.
32

 Det är även möjligt för den som är åtalad att i 

ett tidigt stadium assistera åklagaren med att utreda brottet.
33

  

 

Reglerna som berör åklagarens avtalsfrihet i förhållande till den tilltalade ger 

åklagaren möjlighet att mer eller mindre direkt påverka storleken på straffet. 

Först och främst görs detta genom att åklagaren på ett eller ett annat sätt påverkar 

vilka omständigheter som används vid beräkning av straffstorleken enligt de 

riktlinjer Sentencing Reform Act of 1984 ledde till. På så sätt kan åklagaren med 

viss säkerhet förutse vilken straffskala som aktualiseras. I det fall den åtalade 

samarbetar i brottsutredningen behöver åklagaren enbart nämna det som 

omständighet vid straffbedömningen för få straffet sänkt.
34

 Det är även fullt 

möjligt för åklagaren att använda sitt inflytande över gärningsbeskrivningen och 

avtala vilka omständigheter som skall anses vara relevanta vid 

straffbedömningen. Även om åklagaren inte får begränsa sin gärningsbeskrivning 

i allt för stor omfattning finns det fortfarande utrymme att påverka straffet i den 

mån det lockar gärningsmannen.
35

 Det sista sättet åklagaren kan påverka 

omständigheterna som används vid straffberäkningen är genom att komma 

överens om vilka omständigheter som ska anses bevisade. Således påstår 

åklagaren i sin gärningsbeskrivning att vissa omständigheter inte är styrkta nog 

för att de ska kunna användas i bedömningen av straffvärdet. Parterna kan även 

komma överens om att åklagaren inte ska motsätta sig att den åtalade ber 

                                                           
32

 Se Subin m fl, The criminal process, s 133.  
33

 Se Subin m fl, The criminal process, s 139.  
34

 Se Subin m fl, The criminal process, s 139 
35

 Se Subin m fl, The criminal process, s 143. Det finns starka incitament för domstolen att ge åklagaren 

utrymme att agera fritt. Huvudsakligen uppmuntras användningen av plea bargain då det finns säkerhet i 

att avtalet godkänns, vilket i sig leder till att fall mer sällan överklagas. Det är även ett sätt för domstolen 

att behålla sin flexibilitet trots riktlinjerna.  
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domstolen ta in extraordinära omständigheter vid straffbedömningen.
36

 Slutligen 

kan åklagaren använda sig av åtalsfriheten och välja brottsrubricering. I 

amerikansk rätt, liksom i svensk, uppfyller ett begånget brott ofta de objektiva 

kriterierna för åtminstone två brottstyper. Åtalsfriheten medför att åklagaren kan 

välja att rubricera ett begånget brott som ett brott med mildare straffskala än vad 

brottet egentligen torde medföra. Exempelvis, om detta hade använts i svensk rätt 

hade en grov misshandel rubricerats misshandel eller en stöld rubricerats 

egenmäktigt förfarande. Denna typ av överenskommelse måste göras i ett tidigt 

skede eftersom brottsrubricering sker redan då åklagaren vänder sig till Grand 

Jury.
37

 

 

Domstolens roll 

 

All plea bargain ska ske mellan åklagare och den åtalade med sitt försvar. 

Domstolen skall i princip hålla en summarisk process där den se till att allt gått 

rätt till i enighet med gällande rätt och att den åtalade är medveten om sina 

rättigheter och vad som avsäges i och med avtalet. En domare skall förhöra den 

åtalade om vilka gärningar denna begått och vad avsikten med dessa gärningar 

var. Den åtalades försvar måste förhöras kort för att undersöka om ett lyckat 

försvar hade varit möjligt. Slutligen skall avtalet granskas i syfte att se om 

åklagaren överskridit sina befogenheter.  I det läge åklagaren tagit sig för stora 

friheter kan domstolen själva utreda fallet och begära polisrapporter och 

liknande. Accepteras inte avtalet kan den åtalade dra tillbaka sitt erkännande och 

sedvanlig rättegång inledas.
38

 Om domstolen inte finner några brister i 

förfarandet godkänner den avtalet och det rekommenderade straffet utdöms.  

 

 

 

                                                           
36

 Subin m fl, The criminal process, s. 144. Subin tar upp exemplet att åtalad ber rätten sänka straffet på 

grund av att den åtalades familj förlitar sig på den åtalade för försörjning. Hade åklagaren motsatt sig 

detta hade begäran troligtvis avslagits.  
37

 Subin m fl, The criminal process, s 141f. 
38

 Subin m fl, The criminal process, s 134f.  
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2.3 Storbritannien 

 

Plea bargain i brittisk rätt skiljer sig till viss del jämfört med den i USA. Själva 

processen och syftet är i stort sett densamma. Skillnaderna framstår tydligast i 

åklagarens möjlighet att påverka straffet. Åklagaren kan inte på samma sätt som i 

USA förutse och indirekt bestämma det straff som domstolen antas utfärda. 

Domstolen är självständig i sin bedömning. Således kan åklagaren enbart påverka 

de omständigheter som domaren använder vid straffbedömningen.
39

  

 

Vid erkännande kan åklagaren, liksom i USA, förhandla om brottsrubricering 

och åtalsunderlåtelse för vissa gärningar om förövaren misstänks för ett flertal 

brott.
40

 Åklagaren har dock mycket mindre möjlighet att ändra själva 

gärningsbeskrivningen. Det finns fortfarande viss möjlighet att utelämna 

omständigheter. Åklagaren har exempelvis möjlighet att avtala om att inte nämna 

annans deltagande om detta deltagande är begränsat.
41

 

 

Av intresse är att domstolen under straffvärdesbedömningen måste se till när i 

processen den åtalade bestämt sig för att erkänna och under vilka omständigheter 

detta skedde.
42

 Således får en åtalad vars skuld åklagaren kan bevisa i ett tidigt 

skede mindre möjlighet att påverka sitt straff med ett erkännande.  

 

Då Storbritannien undertecknat EKMR tvingas de ta hänsyn till artikel 6. 

Artikeln stadgar bland annat att alla har rätt till rättvis och offentlig förhandling, 

att var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess 

hans skuld lagligen fastställs och att förhöra eller låta förhöra vittnen som 

åberopas mot honom och att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma 

förhållanden som vittnen åberopade mot honom. Dessa rättigheter, vars 

tillämpbarhet torde aktualiseras vid användningen av plea bargain, avstås kort 

                                                           
39

 Se Ashworth & Redmayne, The criminal process, s 264.  
40

 Se Ashworth & Redmayne, The criminal process, s 269. 
41

 Se Ashworth & Redmayne, The criminal process, s 274.  
42

 Criminal Justice Act 2003 section 144. Se även Ashworth & Redmayne, The criminal process, s 278.  
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och gott av den tilltalade i och med överenskommelsen med åklagaren.
43

 Detta 

har uppmärksammats av Europakommissionen som redan 1972 i ett beslut fast-

slog att plea bargain i brittisk form är kompatibelt med artikel 6.
44

  

 

2.4 Länder med kontinentaleuropeiskt rättssystem 

 

Både Storbritannien och USA som nämns ovan använder det angloamerikanska 

rättssystemet. Detta är dock inte på något sätt ett krav för att implementera plea 

bargain. Exempelvis kan Italien och Frankrike nämnas. De är båda länder med 

det kontinentaleuropeiska rättssystemet som använder institutet i begränsad 

omfattning. I Frankrike används det enbart vid brott där böter eller villkorligt 

fängelse aktualiseras som straff.
45

 Italiensk rätt begränsar plea bargain på samma 

sätt. Lagen tillåter dock plea bargain vid brott där det slutgiltiga straffet fastställs 

till böter eller maximalt 5 års fängelse. Där tillåts inte den typ av förhandling som 

innebär att åklagaren påverkar brottsrubriceringen.
46

  

 

2.5 Sammanfattning 

 

Detta avsnitt har beskrivit plea bargain vilket medför att vissa förutsättningar för 

att implementera detta kan urskiljas. Till att börja med ska det finnas en 

möjlighet för en brottsling som samarbetar eller erkänner att få sänkt straff. 

Vidare ska det helst vara möjligt för åklagaren att påverka denna straffsänkning. 

Detta görs på två sätt, antingen genom undantag i åklagarens åtalsplikt eller att 

det finns möjlighet för åklagaren att på annat sätt direkt påverka straffet. 

Slutligen måste den åtalade kunna bidra till att lösa brottet.  

 

Undantagen i åtalsplikten medför möjligheter för åklagaren att, för det första, i 

det läge gärningsmannen misstänks för flera brott lägga ner vissa åtalspunkter i 

                                                           
43

 Se Ashworth & Redmayne, The criminal process, s 264f.  
44

 X v. United Kingdom (1972) no. 5076/71. Se även Stavros, The guarantees for accused persons under 

Article 6 of the European Convention on Human Rights, s 117.  
45

 Se Cars SvJT 2004 s. 986.  
46

 Se Pizzi & Montagana, The battle to establish an adversarial trial system in Italy, s 437f.  
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utbyte mot erkännande av de resterande brotten. För det andra kan närstående 

erhålla åtalsunderlåtelse i utbyte mot att gärningsmannen erkänner. Slutligen kan 

åklagaren ändra brottsrubricering till ett brott med mildare straffskala i utbyte 

mot erkännande av det mildare brottet. 

 

Den vinst i rättseffektivitet som plea bargain medför går även denna att dela in i 

tre delar. För det första tar utredningar kortare tid om den misstänkta uppmuntras 

att assistera. För det andra går rättegången snabbare i och med att 

huvudförhandlingen ersätts mot en summarisk process. Slutligen minskar risken 

för överklagande om den misstänkta själv accepterat straffet i en förhandling 

eller avsagt sig rätten att föra processen vidare i högre instans.  
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3. Svensk gällande rätt  

 

3.1 Inledning 

 

I Sverige används en ackusatorisk straffprocess med inkvisitoriska principer. 

Åklagaren och i viss mån domstolen har ansvar över att utreda brott samtidigt 

som den misstänkta ges tillfälle att tillvarata sina intressen i domstol.
47

 En 

konsekvens av detta är att parterna inte kan påverka många av de delar av 

processen de skulle behöva kontrollera för att plea bargain ska fungera. Här 

undersöks om de strafflindringsgrunder som finns att tillgå aktualiseras vid 

samarbete eller erkännande av brott, en åklagares makt över åtal och de 

omständigheter som rätten använder vid bedömning av storlek på straff  och hur 

en åtalad kan assistera med att lösa brott.  

 

3.2 Strafflindringsgrunder 

 

I Sverige, liksom i USA, har var brott en straffskala och straff som utdöms skall 

storleksmässigt befinna sig inom denna skala enligt BrB 29 kap. 1§. Denna 

huvudregel kompletteras av bestämmelser framför allt i BrB 29-30 kap. som ger 

riktlinjer för var på skalan straffet bör ligga och vilken typ av straff som bör 

utdömas. Det finns även undantag som låter straffet gå under det stadgade 

minimivärdet i exempelvis BrB 29 kap. 3§.  

 

Möjligheterna för en åtalad att få sänkt straff är framför allt stadgade i BrB 29 

kap. 3, 5§§. I 3§ listas förmildrande omständigheter som relaterar till 

gärningsmannens mentala tillstånd då brottet genomfördes. Listan är endast 

exemplifiering av omständigheter och inte uttömmande.
48

 Av intresse är 5§ som 

rör omständigheter som relaterar till gärningsmannens agerande och person efter 

brottet. Bland annat sägs i 2p att rätten utöver brottets straffvärde i skälig 

                                                           
47

 Se Ekelöf & Edelstam, Rättegång första häftet, s 66ff.  
48

 Se Prop 2009/10:147 s 45 
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omfattning skall beakta om tilltalad efter förmåga sökt förebygga, avhjälpa eller 

begränsa skadliga verkningar av brottet och i 3p om den tilltalade frivilligt angett 

sig. Vidare tar 8p formen av en generalklausul och är av intresse sammanhanget.  

 

En inte helt orimlig tolkning av punkt 2 är att den omfattar situationer då den 

som utfört brott agerar för att förebygga, avhjälpa eller begränsa skada genom att 

assistera med att utreda brott.  Propositionen till lagrummet är dock tämligen 

tydlig på området. Enbart i undantagsfall bör bestämmelsen tillämpas så att en 

gärningsman som åtgärdar skada efter misstanke delgets får sänkt straff.
49

 Detta 

gäller även 3p då en frivillig angivelse måste ske innan misstanke faller på 

gärningsmannen. Vidare får bestämmelsen i undantagsfall tillämpas då 

angivelsen inte avser egna brott och då genom 8p.
50

 I NJA 2008 s 359 åtalades 

två unga män för ett antal stölder av varierande grovhet. Initialt åtalades de båda 

för två inbrott de begått gemensamt. Ganska snart erkände de skuld och började 

berätta om ett flertal andra brott de begått. Under utredningen samarbetade båda 

med åklagaren och återlämnade en del stöldgods. Vid straffvärdesbedömningen 

angav domstolen BrB 29 kap. 5§ 2 och 3p som billighetsskäl. Att punkt 3 

aktualiseras är föga förvånande då gärningsmännen frivilligt angett sig som skyl-

diga för alla brott utom de första två. Angående punkt 2 blir diskussionen mer 

ingående. Att gärningsmännen direkt åtgärdat skada ansågs uppenbart. Frågan 

var dock om assistansen i utredningen går att använda som faktor i 

straffvärdesbedömningen. Det konstaterades att regeln inte tar sikte på sådana 

situationer men att medverkan inte framstår som ett självständigt moment, utan 

snarare som ett led i de åtalades ansträngningar att göra rätt för sig i förhållande 

till dem som drabbats av brotten. Rätten medgav att ”medverkan till utredningen 

av egen brottslighet, i vart fall under vissa förhållanden, måste anses vara en 

sådan omständighet som kan beaktas enligt den inledningsvis nämnda punkt 8”. 

                                                           
49

 Se Prop 1987/88:120 s 91f.  
50

 Se Prop 1987/88:120 s 92.  
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Både i propositionen och i rättsfall läggs det dock vikt vid att regelns syfte är att 

sänka straffet då den åtalade visar ånger över sina handlingar.
51

  

 

Fallet NJA 2008 s 359 är långt från det enda där frivillig samverkan använts vid 

strafflindringen. I NJA 1991 s 255 konstaterade HD, utan att hänvisa till någon 

paragraf, att den vid straffbedömningen tog hänsyn till ”den omständigheten att 

L.B. själv lämnat uppgifter om de resor till Sverige som avses med 

åtalspunkterna”. Liknande slutsats dras av referenten i NJA 2009 s 599 där en av 

de tilltalade angett sig själv och vittnar mot ett antal medbrottslingar. Fallet 

behandlar huvudsakligen punkt 3 och referenten påstår att ”när den tilltalade 

frivilligt angett sig torde den omständigheten att han också redogjort för 

omständigheterna kring gärningen vara att se som en del i den frivilliga 

angivelsen.” Därav torde ”den omständigheten att D.L. medverkat till 

utredningen av den egna brottsligheten beaktas inom ramen för punkt 3, dvs. 

hans frivilliga angivelse.” Således når referenten en slutsats lik den i NJA 2008 s 

359. HD hade dock en annan inställning och argumenterar för en straffreduktion 

baserad på punkt 8 med anledning av den fara som D.L. utsätter sig för genom att 

vittna mot och assistera i utredningen av sina medbrottslingar.  

 

Av rättsfallen att döma kan man sluta sig till att det under vissa omständigheter 

går att erhålla straffreduktion för assistans med utredningar. Sådan hjälp kan 

dock inte ses som ett självständigt moment utan måste kunna hänföras till 

antingen BrB 29 kap. 5§ 3 eller 2p. Detta får undantagsmässigt ske efter tilltalad 

delgivits misstanke om brott. Att erhålla straffreduktion för att erkänna är 

möjligt, dock enbart vid frivillig angivelse.  

 

En spontan tanke är att ett av syftena med strafflindringsgrunderna, att visa ånger 

för begånget brott, blir mycket svårt att urskilja i det läge straffreduktion vid 

assistans med utredning införs och uppmuntras av åklagaren. Den som ångrar 

                                                           
51

 Se Prop 1987/88:120 s 92 och NJA 2008 s 359. Se även NJA 1997 s 652 att exempelvis betala ett ska-

destånd omfattas inte av BrB 29:5 2p.  
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sina handlingar och den som strävar efter kortare straff torde agera på samma 

sätt.  

 

3.3 Åklagarens makt 

 

3.3.1 Inledning 

 

Åklagarens främsta roller i den svenska processen påstås av Edelstam vara att 

utreda, väcka åtal och, som part i brottmål, driva åtal i domstol.
52

 Detta avsnitt 

behandlar hur en åklagare kan utföra dessa arbetsuppgifter i förhållande till de 

krav ett plea bargain-liknande institut aktualiserar. Först undersöks dock 

förundersökningsplikten och vad den innebär eftersom större delen av 

förhandlingen i en plea bargain sker under det stadiet av utredningen.  

 

3.3.2 Förundersökningen 

 

Allmänt om förundersökning 

 

Förundersökning regleras huvudsakligen i 23 kap. RB och 

Förundersökningskungörelsen och en sådan ska inledas så fort det finns 

misstanke om att ett brott som hör till allmänt åtal förövats enligt 23 kap. 1§ RB. 

Det kan påstås att det råder förundersökningsplikt.
53

 Själva utredningen präglas 

av objektivitetsprincipen och den som leder förundersökningen ska enligt 23 kap. 

4§ 1st. RB under utredningen leta efter och ta tillvara på bevis både till för- och 

nackdel för den misstänkta. Förundersökningen behöver inte genomföras i det 

fall det finns tillräckliga skäl för åtal och då brottet inte kan antas föranleda högre 

straff än böter enligt 23 kap. 22§ st. 1 RB.  

 

                                                           
52

Se Ekelöf & Edelstam, Rättegång första häftet, s 182.  
53

 Se Prop. 1994/95:23 s 94.  
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Syftet med förundersökningen, som framgår av 23 kap. 2§ RB, är huvudsakligen 

att utreda vem som kan misstänkas för brottet, om det finns skäl att åtala denne 

och förbereda målet inför rättegång. Vidare påstår Ekelöf att förundersökningen 

även har syftet att den misstänkta ska få insikt i bevisningen och därav möjlighet 

att berika denna. Det är även möjligt att den tilltalade inser att det är meningslöst 

att förneka skuld och därför erkänner.
54

  

 

Den som leder förundersökning skall vara antingen polismyndighet eller åklagare 

enligt 23 kap. 3§ RB. Dock måste den som beslutar om tvångsmedel och om åtal 

ska väckas vara åklagare.
55

 Under förundersökningen har den som är skäligen 

misstänkt ett antal rättigheter. Till att börja med framgår i 23 kap. 18§ 1st RB att 

den misstänkte har rätt att blir underrättad om denna misstanke i samband med 

att personen hörs och att den misstänkte och dennes försvarare har rätt att 

fortlöpande ta del av vad som framkommer vid undersökningen. Vidare har den 

misstänkta även rätt till försvarare, 21 kap. 3§ 1st. RB. Allt som sker under 

förundersökningen ska dokumenteras och sammanställas i ett 

förundersökningsprotokoll, 23 kap. 21§ 1st. RB. Det är detta protokoll åklagaren 

använder i bedömningen av åtalsfrågan.
56

  

 

Då förundersökningen lider mot sitt slut, innan åklagaren tagit beslut i 

åtalsfrågan, får denne hålla ett sammanträde med den misstänkte och dennes 

försvar, enligt 23 kap. 18§ 3p RB. Syftet med sammanträdet är huvudsakligen att 

den misstänkte ska redogöra hur denna ställer sig till brottsrubriceringen, 

gärningsbeskrivningen och åklagarens bevisning. För att detta ska uppnås krävs 

att den misstänkte medverkar i processen och preciserar sin ståndpunkt. En av 

motiveringarna till att införa denna process var att det vid komplicerade mål 

fanns risk att den tilltalade inte visste vad åklagaren avsåg yrka. En utredning 

som från början avsett utreda ett visst brott, som den misstänkta nekat till, kan 

byta riktning under utredningen och tvinga åklagaren att ändra brottsrubricering. 

                                                           
54

 Se Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 105f.  
55

 Se Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 115.  
56

 Se Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 149.  
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Det vore inte omöjligt att den misstänkta har en för åklagaren mer fördelaktig 

inställning till den nya brottsrubriceringen som i sin tur föranleder ett 

erkännande. Erkännandet i sig kan medföra att åklagaren inte riskerar att lägga 

fram onödig bevisning under huvudförhandlingen. Således kan åklagaren 

förenkla rättegången genom att vid sammanträdet med den misstänkta ta hänsyn 

till dennes inställning i frågan, både angående åtalet och angående bevisning.
57

 

Paragrafen tillåter dock inte att åklagaren förhandlar med den misstänkta.
58

  

 

Förbjudna förhörsmetoder 

 

I 23 kap. 12§ RB stadgas om vissa förbjudna förhörsmetoder. Bland annat tillåts 

inte löften om särskilda förmåner. Således är det otillåtet att 

förundersökningsledaren söker, under förhör, locka misstänkt att erkänna mot 

löfte om mildare straff.
59

 Att räkna en förhandling mellan åklagare och misstänkt 

till detta torde enligt min mening inte vara allt för långsökt. I dagsläget råder det 

dock viss tvekan om bestämmelsens tillämplighet på förhandling mellan åklagare 

och åtalad med dennes försvar påstår Lundqvist. Han verkar anse att problemet 

ligger vid tolkningen av rekvisitet förhör och dess samband med syftet att fram-

kalla erkännandet eller uttalandet i viss riktning.
60

  

 

Förundersökningsbegränsning och plea bargain 

 

Förundersökningsplikten medför att det blir svårt att nå processekonomisk 

vinning under utredningsstadiet. Det finns dock flera undantag till 

förundersökningsplikten. Bland annat är det möjligt att hoppa över 

förundersökningen i det läge det redan finns tillräckliga skäl för åtal och brottet 

inte antas medföra annan påföljd än böter enligt 23 kap. 22§ RB. Det finns även 

regler som aktualiseras i det läge det kan antas att åtal för brott inte skulle väckas 

                                                           
57

 Se Prop. 1986/87:89 s 94.  
58

 Anser Lindeberg, se Lindberg SvJT 1997 s 205.  
59

 Se Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 128.  
60

 Se Lundqvist, Om prövning av åtal för brott förövat av flera gärningsmän, s 43f.  
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på grund av bestämmelser kring åtalsunderlåtelse enligt 23 kap. 4a§ 2st. RB. 

Beslut kan tas både om att förundersökningen ska läggas ned eller att den inte 

ska inledas över huvud taget enligt 23 kap. 4a§ 1-2st RB.  

 

Om undantag i förundersökningsplikten stadgas i 23 kap. 4a§ RB att 

förundersökning får läggas ned om det kan antas att åtal för brottet inte skulle 

väckas till stöd av bestämmelser om åtalsunderlåtelse i 20 kap. eller om särskild 

åtalsprövning eller något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts 

genom att förundersökningen läggs ned. I bland annat i 20 kap. 7§ 1 st. RB 

framgår att åtalsunderlåtelse får meddelas om (1) det kan antas att brottet inte 

skulle föranleda annan påföljd än böter, (2) om det kan antas att påföljden skulle 

bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse, (3) om den 

misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte krävs 

påföljd med anledning av det föreliggande brottet, eller (4) om psykiatrisk vård 

eller insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade kommer till stånd.  

 

Av intresse i sammanhanget är 1-2pp. Möjligheten att använda dessa punkter vid 

plea bargain under förundersökningsstadiet är beroende av hur undantaget i 

åtalsplikten kan användas. Observera att det krav på åtalsunderlåtelse som 

innebär att skuldfrågan måste vara bevisad inte föreligger vid 

förundersökningsbegränsning.
61

 Vad detta innebär undersöks vidare i avsnittet 

om fakultativt åtal nedan. Det kan dock här tilläggas att möjligheten till vinst i 

rättseffektivitet är större gällande undantag i förundersökningsplikten än vid 

åtalsunderlåtelse eftersom processen kan avslutas i ett tidigare skede.  

 

Den första förutsättningen för att reglerna om åtalsunderlåtelse ska bli aktuella är 

alltså att inget väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Med väsentligt 

allmänt intresse menas både allmänpreventiva och individualpreventiva 

                                                           
61

 Se Prop. 1994/95:23 s 95. 

https://lagen.nu/1942:740#K20
https://lagen.nu/1993:387
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ändamål.
62

 I lagförslaget nämns exempel som behovet att markera att en viss 

brottstyp inte accepteras i samhället, att intresset att lika brott bedöms lika 

upprätthålls eller att den misstänkta har ett brottsligt förflutet.
63

 Enskilt intresse 

går att hänföra till de regler som rör målsägandes intresse, exempelvis om denne 

lidit ekonomiska skada som inte täcks av försäkring eller om brottet inneburit en 

grov kränkning.
64

 I övrigt krävs att en av de tre punkterna är tillämpliga. 

Åklagarens bedömning av när punkterna aktualiseras, även om den är fakultativ, 

är inte fri utan åklagaren är bunden av ett antal riktlinjer för när åtalsunderlåtelse 

bör ligga för hand.
65

  

 

I ett, rent hypotetiskt, läge där åklagaren är fri att godtyckligt meddela åtalsun-

derlåtelse enligt punkterna och därav förhandla med gärningsmannen kan två 

typer av plea bargain-avtal aktualiseras. För det första kan 

förundersökningsbegränsning förhandlas för närstående då gärningsmannen 

önskar att en sådan inte blir involverad i utredningen och om det brott den 

närstående begått inte kan förväntas medföra högre straff än böter eller villkorligt 

fängelse. För det andra kan en brottsling som begått flera brott genom 

förhandling hindra att brott som antas medföra böter eller villkorlig dom utreds 

och därav erhålla mildare straff.  

 

Även om reglerna om förundersökningsbegränsning skulle ge utrymme för viss 

plea bargain får det tilläggas att dagens användning av reglerna troligtvis är 

effektivare ur ett rättseffektivitetsperspektiv än liknande regler där frågan om 

förundersökningsbegränsningens vara eller icke vara är bunden av förhandling. 

Detta gäller eftersom förundersökningsbegränsning i dagsläget erhålls för alla 

brott som uppfyller kriterierna i enighet med principen att lika fall ska bedömas 

lika. I ett system som begränsas av individuell förhandling torde ett mindre antal 

förundersökningsbegränsningar och åtalsunderlåtelser ske. Å andra sidan kan 
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 Se Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 163.  
63

 Se Prop. 1984/85:3 s 22.  
64

 Se Prop. 1984/85:3 s 23.  
65

 Se Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 154f. Se även RåR 2008:2 s 27f.  
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förhandlingen användas till att lösa grövre brott genom att åklagaren lockar med 

att inte utreda mindre brott begångna av samma gärningsman eller närstående till 

denne. Att kombinera regler som medför den typ av generella åtalsunderlåtelse 

som föreligger idag och plea bargain torde inte vara möjligt. Resultatet skulle bli 

att åklagaren inte beslutar om åtalsunderlåtelse i de fall den misstänkte vägrar 

förhandla, trots att liknande brott hos annan medför sådan underlåtelse. Sådant 

beteende hos åklagaren skulle inte bara hindra konsekvent rättsskipning utan 

även kunna uppfattas som en typ av utpressning. Således är plea bargain inte 

kompatibelt med de regler som reglerar förundersökningsbegränsning eller 

åtalsunderlåtelse idag. 

 

Sammanfattning 

 

Utöver bestämmelsen i 23 kap. 12§ RB kan reglerna kring förundersökning anses 

vara väl lämpade för plea bargain då reglerna uppmuntrar kommunikation 

parterna emellan och flexibilitet i förfarandet. Det sammanträde som uppmuntras 

i 23 kap. 18§ verkar enligt propositionen ligga nära den typ av avtal där 

åklagaren ändrar brottsrubricering eller kommer överens om vilken bevisning 

som ska lyftas fram, må vara att det inte får röra sig om en direkt förhandling. 

 

Den stora konflikten mellan det nuvarande systemet och ett system där plea 

bargain gäller ligger i åtalspliktens utformning. För att plea bargain skall vara 

möjligt får systemet inte tillåta att åtalsunderlåtelse eller förundersökningsbe-

gränsning sker om dessa inte är ett direkt resultat av en förhandling. Om plea 

bargain gällande åtalspunkter över huvud taget skall anses möjligt, måste således 

systemet med åtalsunderlåtelse som det ser ut idag ändras. Det bör förtydligas att 

det är fullt möjligt att begränsa användandet av plea bargain till att enbart omfatta 

fall som uppfyller förutsättningarna för åtalsunderlåtelse, exempelvis kraven i 20 

kap. 7§ RB. Både Frankrike och Italien använder sådana begränsade versioner 

där plea bargain inte används om straffet förväntas överstiga en viss nivå.  
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3.3.3 Om åtal 

 

Allmänt åtal 

 

Enligt 20 kap. 6§ RB stadgas att åklagaren skall, om inget annat är stadgat, tala å 

brott, som hör under allmänt åtal. Således råder i princip en absolut åtalsplikt där 

möjligheter för undantag kan lagstadgas.
66

 Ekelöf vidhåller att då 

förutsättningarna för allmänt åtal diskuteras tenderar diskussionen att skilja 

mellan obligatoriskt och fakultativt åtal.
67

 Vidare måste förundersökningen finna 

tillräckliga skäl för åtal enligt 23 kap. 2§ RB. Med detta menas, enligt Ekelöf, att 

den åtalade gärningen är straffbar och att bevisningen är stark nog att ligga till 

grund för en fällande dom.
68

  

 

Den obligatoriska åtalsplikten får i sammanhanget anses ointressant. Då 

obligatorisk åtalsplikt föreligger finns per definition inte någon möjlighet till plea 

bargain angående åtalspunkter. Detta förstärks ytterligare av att rätten inte är 

bunden till det åklagaren yrkar enligt 30 kap. 3§ RB.  

 

Fakultativt åtal 

 

Fakultativt åtal blir aktuellt då den regel som åtalet vilar på inte är tvingande i sin 

utformning, alltså då åklagaren själv får göra en bedömning i åtalsfrågan. Detta 

inbegriper två typer av regler - de som hänför till särskild åtalsprövning samt de 

som hänför till åtalsunderlåtelse.
69

 Gemensamt för dessa är att de enbart hanterar 

frågan om åtal ska ske eller inte. Således kan plea bargain där en åtalad avtalar 

om att ändra brottsrubricering inte ske med stöd av undantagen i åtalsplikten.  

 

                                                           
66

 Det kan dock med fog påstås att inskränkningarna har en sådan omfattning att åtalsplikten kan anses 

relativ. Se Prop. 1994/95:23 s 86f.  
67

 Se Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 154. Se fotnot 2 om varför beteckningarna relativ och absolut 

åtalsplikt är olämpliga.  
68

 Se Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 155.  
69

 Se Prop. 1994/95:23 s 87.  
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Med särskild åtalsprövning menas regler som är intagna under respektive 

straffstadgande och som uttryckligen anger en presumtion mot att åtal ska 

väckas.
70

 Dessa är inte särskilt intressanta i sammanhanget då undantagen är 

tämligen specifika och gäller den brottstyp som hör till respektive 

straffstadgande.  

 

Reglerna kring åtalsunderlåtelse är, som konstaterades ovan i avsnitt 3.2.2, mer 

generella och relaterar huvudsakligen till det straff en gärningsman kan antas 

erhålla efter dom. Den enda praktiska skillnaden mellan förutsättningarna för 

åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning är att skuldfrågan måste vara 

klarlagd för att åtalsunderlåtelse ska vara aktuell. Anledningen till detta är att ett 

beslut om åtalsunderlåtelse är ett konstaterande från åklagarens sida att den 

misstänkta begått det aktuella brottet. Således måste utredningen vara färdig och 

avslutad. Vidare är det i normalfallet ett krav att gärningen ska vara erkänd, 

skuldfrågan kan dock vara klar på annan grund.
71

  

 

Detta innebär att förutsättningarna för att meddela åtalsunderlåtelse är snävare än 

de för att meddela förundersökningsbegränsning.
72

 Trots detta finns få skillnader 

mellan hur plea bargain skulle fungerat vid åtalsunderlåtelse och förundersök-

ningsbegränsning. Den enda praktiska skillnaden ligger i när de olika instituten 

åberopas.  

 

Enskilds åtalsrätt 

 

Som komplement till det allmänna åtalet, som väcks av åklagare, står det 

enskilda åtalet som förs av målsägande eller annan åtalsberättigad person. Den 

enskildes åtalsrätt är dispositiv, till skillnad från det obligatoriska eller fakultativa 

åtalet.
73

 Om väckande av enskilt åtal stadgas i 20 kap. 8§ 1st. RB att den som 

                                                           
70

 Se Prop. 1994/95:23 s 87. Se exempelvis 3 kap. 12§, 8 kap. 13§, 9 kap. 12§ BrB.  
71

 Se RåR 2008:2 s 9 och Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 163.  
72

 Se RåR 2008:2 s 9.  
73

 Se Ekelöf, Rättegång andra häftet, s 57.  
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väcker enskilt åtal måste vara målsägande, denne måste angivit brottet och 

åklagaren får inte ha väckt allmänt åtal. Målsägande kan dock i det fall åklagaren 

väckt åtal biträda åtalet och, om åtalet ogillas och åklagaren inte vill överklaga, 

fullfölja detta i högre rätt enligt 20 kap. 8§ 2st. RB.
74

  

 

Således kan målsägande, även i det fall åklagare väljer att använda 

åtalsunderlåtelse, åtala gärningsmannen för brottet. Detta medför att gärningsman 

som förhandlat avtal genom plea bargain har lite eller ingen försäkran om att 

avtalet upprätthålls av målsägande.  

 

Enskilt anspråk 

 

I det läge en målsägande önskar föra skadeståndstalan mot en gärningsman är det 

möjligt för denne att föra sin talan kumulativt med åklagarens åtal enligt 22 kap. 

1§ RB. Ett eventuellt problem som kan uppstå i detta läge är då åklagare, efter 

förhandling, för en summarisk process. En summarisk process torde inte fungera 

tillsammans med en det minsta komplicerad skadeståndstalan. Detta får anses 

vara en förlust för rollen målsägande då denne framför enskilt anspråk. Då 

kumulation sker är åklagaren skyldig att föra målsägandes talan utan ersättning.
75

 

Då kumulation utesluts får istället målsägande föra talan på egen bekostnad i en 

senare rättegång enligt 45 kap. 5§ 2st. RB. Detta innebär även att plea bargain 

förlorar viss effektivitet då rättegången ändå belastar systemet.  

 

3.3.4 Yrkanden och grunder 

 

Talan i brottsmål väcks via stämning. Stämningsansökan ska enligt 45 kap. 4§ 

RB uppge (1) den tilltalade, (2) målsäganden om sådan finns, (3) den brottsliga 

gärningen med uppgift om tid och plats för dess förövande och de övriga 

omständigheter som behövs för dess kännetecknande samt de bestämmelser som 
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 Se Ekelöf, Rättegång andra häftet, s 59f. 
75

 Se Ekelöf, Rättegång andra häftet, s 185.  
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är tillämpliga, (4) de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje 

bevis och (5) de omständigheter som gör domstolen behörig. Av intresse rörande 

plea bargain är reglerna om åklagarens möjlighet att på något sätt begränsa 

gärningsbeskrivningen eller vilka bevis som framställs och hur detta kan påverka 

rättegången.  

 

Det synes mig att det inte finns några direkta regler som hindrar åklagare att 

begränsa gärningsbeskrivningen eller de bevis som framställs om denne så skulle 

önska.
76

 Det skulle inte förvåna om sådana regler inte finns att tillgå. 

Rättssystemet är inte anpassat för den relativt absurda situation där åklagaren 

håller tillbaka bevisning eller inte avslöjar rättsfakta till gärningsmannens fördel 

utan saklig anledning. Heuman argumenterar att oavsett om åklagaren får in-

skränka gärningsbeskrivningen på så sätt eller ej bör, bland annat, rätten inte age-

ra ex officio till nackdel för den tilltalade och att rätten därav är bunden till åkla-

garens yrkande och grunder rörande gärningsmoment.
77

 Vidare stöd för att åkla-

gare skulle kunna binda rätten genom processhandlingar är hänsyn till process-

ekonomiska aspekter.
78

 Mot detta ställer sig i min mening det obligatoriska åtalet 

och en konsekvens av detta kan mycket möjligt vara att åklagaren skall åtala för 

det grövsta brott denne anser sig kunna bevisa eller det brott som denne anser att 

gärningsmannen avsett begå, alltså att åtalsplikten indirekt även omfattar 

gärningsmoment. Således, trots Heumans argumentation, ställer jag mig tveksam 

till hur åklagarens roll ska tolkas i detta sammanhang. I det läge åklagaren inte 

tillåts bete sig på ett sådant sätt avslutas diskussionen här med konstaterandet att 

åklagarens makt i dagsläget är alltför begränsad för att införa plea bargain utan 

ytterligare ändringar inom detta område. Om åklagaren istället kan välja att inte 

åberopa en omständighet fortsätter diskussionen kring gärningsmoment i stycket 

nedan.  

 

                                                           
76

 Detta bör inte förväxlas med situationen där åklagaren inskränker redan väckt åtal enligt 45 kap. 5§ RB. 

Vad som avses här är sådana situationer där åklagaren väljer att inte medtaga gärning, som kan anses 

bevisad, i gärningsbeskrivningen.  
77

 Se  Heuman SvJT 1982 s 354f.  
78

 Se  Heuman SvJT 1982 s 357ff.  
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Gärningsbeskrivningens innehåll definieras i 45 kap. 4§ 3p RB, den ska innehålla 

tillämpliga bestämmelser, när och var brottet förövades och de faktiska 

förhållanden som ligger som grund för de nämnda bestämmelserna.
79

 Rätten får 

inte lägga någon annan gärning än den som nämns i gärningsbeskrivningen som 

grund till dom, 30 kap. 3§ 1 meningen RB. I praxis är det även fastställt att rätten 

inte kan döma över andra gärningsmoment än de som åklagaren åberopat.
80

 

Således är rätten beroende av åklagarens gärningsbeskrivning om vilka 

omständigheter som används vid bedömningen av vilken brottbestämmelse som 

aktualiseras. Rätten är dock inte beroende av åklagarens yrkande angående 

brottets rättsliga beteckning eller vilket lagrum som blir tillämpligt enligt 30 kap. 

3§ 2 meningen RB. Således har åklagaren enbart indirekt kontroll över vilket 

brott som blir aktuellt.  

 

Rätten får själv inhämta bevis i det läge åklagaren utelämnat sådan enligt 35 kap 

6§ RB. Rätten får även värdera vad som anses styrkt och inte med sådan 

bevisning. Detta medför att ett avtal där åklagaren lovar att inte lägga fram viss 

bevisning eller medge att visst rättsfaktum inte är tillräckligt bevisad inte är 

möjliga att följa i praktiken.  

 

Vidare är rätten inte bunden av omständigheter som rör bedömningen av på-

följdsfrågan.
81

 Trots detta har åklagaren har möjlighet att rekommendera ett straff 

som domstolen i regel undviker att överstiga.
82

 Till detta hör att domstolen har 

rätt att ex officio undersöka förmildrande och försvårande omständigheter som 

kan påverka straffvärdesbedömningen.
83

  

 

Slutligen har rätten möjlighet att använda sig av materiell processledning, 46 kap. 

4§ 2st. RB. Rätten ska söka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i de utta-

landen som görs. Att rätten fått en kopia av förundersökningsprotokollet enligt 
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 Se Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 177.  
80

 Se Ekelöf, Rättegång andra häftet, s 131.  
81

 Se Ekelöf, Rättegång andra häftet, s 130. 
82

 Se Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 205.  
83

 Se Ekelöf, Rättegång andra häftet, s 130. 
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45 kap. 7§ RB torde förenkla sådan processledning, om det inte varit för den 

tveksamhet som råder kring om domare bör ta del av denna innan rättegång.
84

  

 

Sammanfattningsvis får påstås att även i ett läge då åklagaren skulle kunna fiffla 

med strafflindringsgrunder och bevis kan denne inte lova mycket. Dessutom 

torde sådan plea bargain direkt kränka principen om att lika brott ska behandlas 

lika liksom kasta målsättningen om materiellt riktiga domar i soptunnan.  

 

3.4 Misstänkts makt 

 

3.4.1 Hur misstänkt kan skynda på processen 

 

Inför en plea bargain kan en misstänkt assistera på tre sätt, antingen genom att 

assistera med utredningen, att erkänna eller vittna mot annan.  

 

Att en misstänkt deltar i utredningen och därvid skyndar på denna är inget nytt.
85

 

Detta ligger dessutom i linje med det mål att förundersökning aska bedrivas så 

skyndsamt som möjligt enligt 23 kap. 4§ 2st RB. En konsekvens av att medge 

strafflindring för assistans med utredning kan vara att gärningsmannen väntar 

med att inträda i utredningen tills dess åklagaren är nära att finna bevis för skuld. 

Den misstänkta har god insikt i utredningen och torde ha möjlighet att inse när 

åklagaren är på rätt spår. Således kan gärningsmannen erhålla viss straffreduktion 

utan att faktiskt påskynda utredningen nämnvärt. Vidare kan rättstillämpningen 

bli inkonsekvent i det att vissa misstänkta som begått enkla brott som kan bevisas 

snabbt inte får chans till sådan straffreduktion medan brottslingar som medvetet 

komplicerar brott i syfte att göra utredning svårare alltid erhåller straffreduktion 

om denne så önskar.  
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 Se Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 182f.  
85

 Se NJA 2008 s 359 och NJA 2009 s 599.  
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Erkännandets effekt på avgörandet av skuldfrågan är i Sverige långt ifrån så stark 

som i de angloamerikanska systemet. Att den tilltalade medger ansvar gäller i 

svensk rätt snarare som ett bevisfaktum i målet än ett yrkande om skuld.
86

 Enligt 

35 kap. 3§ 2st RB ska verkan av parts erkännande som bevis prövas av rätten 

med hänsyn till omständigheterna viddetta. I och med risken för falska erkännan-

den är det av stor vikt att sådana kontrolleras.
87

 Erkännandets integritet äventyras 

ytterligare vid plea bargain då den som är felaktigt misstänkt ges incitament att 

erkänna. Således tillför erkännandet i sig själv inte mycket nytta för rättseffekti-

viteten utom i specifika situationer, exempelvis strafförelägganden enligt 48 kap. 

9§ RB.  

 

Slutligen kan den som är misstänkt assistera i utredning som omfattar både eget 

och andras brott på det sätt som skedde i NJA 2009 s 599. En misstänkt kan dock 

inte vittna i detta läge enligt 36 kap. 1§ RB. Denna typ av straffreduktion verkar 

vara populär hos dagens politiker.
88

 Att medföra straffreduktion på grund av så-

dan assistans riskerar dock skapa mer problem än vad det löser. En stor del av de 

misstänkta parterna torde lockas att vittna om sin egen oskuld och de andras 

skuld. Detta riskerar att medföra förvirring och fabricerade vittnesmål.  

 

Sammanfattningsvis får det tilläggas att rent generellt verkar assistans i en utred-

ning passa mycket bättre med det svenska systemet än rena erkännanden då ett 

erkännandes bevisverkan får anses inte tillräckligt starkt för att medföra fällande 

dom.  

 

3.4.2 Avstå rättigheter 

 

För att plea bargain ska kunna användas kan det krävas att en åtalad har 

möjligheten att avstå vissa processuella rättigheter. Även om det inte är ett krav 
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 Ekelöf, m fl, Rättegång fjärde häftet, s 74f.  
87

 Ekelöf m fl, Rättegång fjärde häftet, s 75f. Angående falska erkännanden se Lindow, SvJT 2009 s 15f.  
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att vissa rättigheter måste avstås förlorar plea bargain mycket av sin effektivitet 

om dessa behålls. Den tilltalade måste exempelvis kunna avstå rätten att 

överklaga dom och rätten att få sin sak prövad i domstol.
89

 

 

Rätten att överklaga dom till hovrätt stadgas i 51 kap. 1§ RB. Att avstå denna 

rättighet torde inte vara svårt då regeln är dispositiv. Problemet ligger i att hindra 

gärningsman från att överklaga trots att denne godkänt ett straff efter förhandling 

med åklagare. Å andra sidan torde sådana situationer vara få i och med att gär-

ningsmannen faktiskt själv godkänt straffet. Det är även möjligt för gärningsman 

att avsäga sig rätten att överklaga genom att avge en nöjdförklaring enligt 38 kap. 

1§ 1st. BrB, dom måste dock meddelats eftersom nöjdförklaringen måste avse ett 

specifikt straff.  

 

Rätten att få sin skuld prövad av domstol måste vidare avsägas i viss del. Oavsett 

hur plea bargain fungerar krävs någon form av förfarande som medför rättskraft 

åt avtalet.
90

 I USA och Storbritannien hålls en summarisk process där åklagaren 

presenterar fallet med tillhörande bevis och den misstänkte erkänner och redogör 

för relevanta omständigheter inför domstolen. Att avstå från att få sin skuld prö-

vad i domstol och låta åklagaren fungera i praktiken som domare är inte helt 

främmande i svensk straffprocessrätt då det har vissa likheter med 

strafföreläggande. Ett strafföreläggande innebär i relevanta delar att åklagaren 

utfärdar ett strafförelägganden enligt 48 kap. 1§ 1st RB. Detta liknar till stor del 

en stämningsansökan i utseendet med skillnaden att det även innehåller uppgift 

om straff.
91

 Genom att skriva under strafföreläggandet godkänner 

gärningsmannen straffet och erkänner gärningen enligt 48 kap. 9§ RB. 

Godkännandet innebär även att gärningsmannen väljer att avstå från att få saken 

prövad i domstol.
92

 Således vågar jag påstå att det enligt svensk rätt är möjligt att 

låta gärningsmän avstå även rätten att få sin sak prövad i domstol. 

                                                           
89

 Angående att få sin sak hörd se prop. 2009/10:80 s 160 och 2 kap. 11§ 2st. RF 
90

 Jfr Lundqvist, Om prövning av åtal för brott förövat av flera gärningsmän, s 45f.  
91

 Jfr 48 kap. 6§ med 42 kap. 2§ RB.  
92

 Se Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 286.  
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Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 6 medför även 

vissa rättigheter till den tilltalade. Plea bargain enligt den brittiska modellen an-

såg Europakommissionen vara förenligt med artikel 6.
93

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93

 Se X v. United Kingdom (1972) no. 5076/71.  
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4. Principer och målsättningar 

 

4.1 Inledning 

 

Detta kapitel behandlar de principer och målsättningar som genomsyrar svensk 

rätt och ser till hur plea bargain ställer sig mot dessa. Den huvudsakliga 

diskussionen rör om plea bargain kan anses brista i rättssäkerhet. Andra ämnen 

som behandlas är hur plea bargain står mot målet om en materiellt riktig dom och 

offentlighetsprincipen.   

 

Det bör upprepas att plea bargain kan se ut på flera olika sätt och frågan om plea 

bargain kan exempelvis anses främja eller motverka rättssäkerhet liksom den 

materiella domen beror mycket på hur vilka delar av plea bargain som används.  

 

4.2 Rättssäkerhet  

 

4.2.1 Om begreppet 

 

Rättssäkerhet är ett vitt begrepp och dess definition och omfattning har 

diskuterats av många.
94

 Jag avser dock inte sluta mig till denna krets av 

beaktansvärda individer, utan istället använda mig av en redan vedertagen 

definition.
95

 Ofta används begreppet generellt för vad som bör eftersträvas i en 

rättsstat. Frändeberg argumenterar dock att rättssäkerhet i sig bör avse rättsligt 

grundad förutsebarhet.
96

 Denna bör alltså skiljas från andra aspekter som bygger 

upp rättsstaten, som exempelvis rättstrygghet eller allas likhet inför och i lagen.  

 

 

 

                                                           
94

 Se exempelvis Frändberg JT 2000-01 s 269 eller Zila SvJT 1990 s 284.  
95

 Jfr Frändberg JT 2000-01 s 270.  
96

 Se Frändberg JT 2000-01 s 274f.  
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4.2.2 Rättssäkerhet som förutsebarhet 

 

Frändberg ställer upp tre kriterier för när rättssäkerhet kan anses föreligga. För 

det första ska ett rättsystem tillhandahålla klara och adekvata svar på frågor av 

rättslig karaktär. För det andra ska reglerna även vara publicerade och allmänt 

tillgängliga. Slutligen måste de rättstillämpande organen följa dessa regler.
97

  

 

Angående det första kriteriet vågar jag påstå att plea bargain brister i 

förutsebarhet. På en generell nivå får att ge åklagaren makt att i princip 

godtyckligt bestämma vilka som erhåller straffreduktion inte anses i linje med 

förutsebarheten. Frågan om att inleda förhandling är både för åklagaren liksom 

den åtalade en riskbedömning. Anser åklagaren att denne kan "vinna" i rätten 

utan att använda plea bargain är det fritt fram att föra talan i domstol. Således vet 

en misstänkt inte hur åklagaren avser hantera dennes fall och det finns inget sätt 

att då gärningen begås kunna förutse om åklagaren kommer förhandla. Å andra 

sidan är plea bargain för misstänkt, som begått brott, enbart benefikt ur ett 

rättssäkerhetssammanhang eftersom denne vet det högsta straff det brott denne 

begår kan medföra. Möjligtvis kan argumenteras att misstänkt som skulle gått fri 

i domstol förlorar på sådan förhandling. Dock bör det i det fallet tilläggas att plea 

bargain är frivilligt för den tilltalade så länge straffreduktionen inte är för stor.
98

 

Denna osäkerhet gäller även vid assistans under utredningar. Då den som är 

misstänkt underrättas om misstanken kan åklagaren redan funnit nog med bevis 

för att fälla i domstol och därav ges den misstänkta ingen chans att bidra till ut-

redningen. Sammanfattningsvis anser jag att denna förlust i rättssäkerhet inte kan 

anses på något sätt avgörande i diskussionen om plea bargain kan införas.   

 

Angående det tredje kriteriet vill jag fästa uppmärksamhet på erkännandets effekt  

i ett system med plea bargain. Då ett erkännande har betydande effekt på målets 

utgång blir detta genast mer eftertraktat hos åklagaren. Därav ökar risken att 
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 Se Frändberg JT 2000-01 s 274.  
98

 Om straffreduktionen är för stor kan det klassas som tvång, se 4.2.3.  
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åklagaren tar sig större friheter angående hur erkännandet utvinns. Således ökar 

risken för att otillåtna förhörsmetoder eller andra påtryckningssätt används 

eftersom åklagaren får incitament att framtvinga ett erkännande.  

 

4.2.3 Rättstrygghet 

 

Med rättstrygghet avser Frändberg att den enskilde individen är skyddad mot 

statlig våldsanvändning.
99

 Till rättstryggheten skulle jag vilja hänföra både 

oskyldighetspresumtionen och offentlighetsprincipen, vilka båda kan medföra 

komplikationer med plea bargain. Dessa principer värnas om i viss mån i EKMR 

artikel 6 och anses därav generellt kompatibla med plea bargain som 

framkommer ovan i avsnitt 2.3. Det förefaller dock så att artikel 6 stadgar om det 

minsta skydd en tilltalad har i domstol och därav är det av intresse att visa på de 

förluster i rättstrygghet plea bargain riskerar medföra.  

 

Enligt oskyldighetspresumtionen ska var person betraktas som oskyldig tills dess 

dennes skuld lagligen fastställts. I plea bargain söker åklagaren locka misstänkt 

att erkänna innan skuld fastslagits. Sådana försök är i sig inget ovanligt, och att 

det sker under förhör vore inte oväntat. Redan i dagsläget finns viss fara i att 

förlita sig på erkännanden.
100

 Problem uppstår när åklagaren erhåller möjlighet 

att ge incitament i form av en markant straffreduktion. Ett sådant incitament kan, 

om det är stort nog, få tvingande effekt. I fallet Deweer mot Belgien hade den 

tilltalade, ägaren av ett slakteri i Leuven, blivigt erbjuden att avsäga sin rätt till 

rättegång i utbyte mot bötesstraff. Alternativet var en lång process under vilken 

Deweers slakteri hade tvingats stängas ner vilket hade medföst förluster större än 

bötesbeloppet.
101

 I fallet ansåg domstolen att staten tvingat Deweer att avsäga sig 

rätten till rättegång.
102

 Som exempel på accepterad reduktion kan nämnas plea 

                                                           
99

 Se Frändberg JT 2000-01 s 272.  
100

 Jfr Lindow, SvJT 2009 s 21ff.  
101

 Se Deweer mot Belgien, not 52.  
102

 Se Deweer mot Belgien, not 60.  
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bargain i Storbritannien där en straffreduktion på upp till en tredjedel av brottets 

egentliga straffvärde tillåts.
103

  

 

Risken att åtalad, även om denne är oskyldig, väljer att erkänna som en enkel väg 

ut från en påfrestande situation torde inte enbart ske vid tvång. Lindow skriver 

om falska medgörliga erkännanden som uppkommer som en respons på en 

stressfylld situation. Både löften och hot, direkta liksom indirekta, ökar risken att 

sådana erkännanden utges.
104

 Att en åklagare som har möjlighet att förhandla 

med misstänkt om dennes straff lockar med straffreduktion är tveklöst ett sådant 

löfte. Steget mellan löfte och uppfattat hot är i detta fall inte så stort. Ett löfte om 

straffreduktion kan lika gärna formuleras som ett löfte om högre straff, jämfört 

med det som skulle erhållas vid samarbete, om åklagaren önskar formulera sig 

så. Samma sak gäller även för plea bargain där åklagaren avstår att åtala 

närstående till gärningsmannen. Effekten blir således att åklagaren uppmuntrar 

den misstänkta att erkänna under hot att närstående annars åtalas.  

 

Den typ av tvång som framkommer i Deweer kan anses objektivt eftersom denne 

hade förlorat stora mängder pengar utöver det bötesbelopp som riskerat åläggas 

honom. Jag vågar påstå att den oskyldiga misstänkta som ställs inför valet att 

acceptera en plea bargain känner visst subjektiv tvång. Då denne blir delgiven 

misstanke ser denne tre möjliga utgångar. För det första lyckas åklagaren inte 

bevisa skuld i vilket fall den misstänkte går fri. För det andra accepteras en plea 

bargain, vilket medför mindre straff än vad denne hade dömts till i sedvanlig 

rättegång. För det tredje hävdar den oskyldiga sin rätt, men åklagaren lyckas 

ändå bevisa dennes skuld i tillräcklig mån för att fällande dom ska meddelas. 

Frestelsen att undvika den värsta möjliga utgången, att fallet går till domstol och 

att åklagaren lyckas bevisa skuld, kan bli för stor för att ignoreras. Utöver detta 

står att åklagaren har lyckats skaffa viss bevisning för att meddela misstanke 

vilket kan få en skrämmande effekt. Således måste den misstänkte lita på 
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 Se Ashworth & Redmayne, The criminal process, s 288.  
104

 Se Lindow, SvJT 2009 s 21.  
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rättssystemet eller dennes försvarare i tillräcklig mån för att neutralisera den 

osäkerhet som skapas under förhör och häktning. Sammanfattningsvis anser jag 

att plea bargain bryter mot oskyldighetspresumtionen.  

 

Enligt offentlighetsprincipen måste en rättegång måste vara offentlig. Dock sker 

förhandling mellan åklagare, tilltalad och dennes försvarare i många fall  under 

förundersökningen. Då åklagaren i den amerikanska versionen av plea bargain i 

princip fungerar som en domare, och domaren enbart som ett kontrollorgan, kan 

påstås att allt avgörande för rättegången sker under förhandlingen. Förvisso sker 

den summariska processen offentligt, dock är frågan i vilken mån allmänheten 

får insikt i omständigheterna runt fallet och bevisprövningen genom en sådan 

kort rättegång.  

 

4.2.4 Allas likhet inför lagen 

 

Allas likhet inför lagen, eller likabehandlingsprincipen, kommer till uttryck bland 

annat genom att lika fall ska bedömas lika. Jag vågar påstå att all plea bargain på 

ett eller ett annat sätt bryter mot denna princip. En konsekvens av att ge 

åklagaren någon som helst godtycklig makt över åtalsprocessen är att två lika 

brott inte nödvändigtvis kommer att behandlas på samma sätt. Att tillämpa 

exempelvis regler där åklagaren får välja att inte åtala vissa gärningar vore 

förödande ur likabehandlingsprincipens perspektiv. Däremot torde konsekvent 

tillämpade lagar om undantag till principen inte vålla lika stora problem. Detta är 

inte heller främmande i svensk rätt. I exempelvis 29 kap. 5§ 2-3pp BrB läggs 

angående punkt 2 vikt vid att gärningsmannen ska söka avvärja skada och visa 

ånger. Angående punkt 3 är själva angivelsen det väsentliga, dock inte att 

gärningsmannen underlättat polisens arbete.
105

 Att använda rättseffektivitet som 

anledning till undantag i principen torde dock vara möjligt sett till NJA 2008 s 

359.  

 

                                                           
105

 Se Prop 1987/88:120 s 91f.  
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Således för att principen om likabehandling ska anses uppfylld krävs konsekvent 

tillämpade regler, som exempelvis en strafflindringsgrund angående utredning. 

Sådan skulle dock medföra icke önskvärda konsekvenser. Gärningsmän som 

begår svårutredda brott, eller för den delen som medvetet försvårar utredningen 

av sina brott, torde erhålla mindre straff i och med att dessa konsekvent får chans 

att medverka i utredning. Således får personer som begår oplanerade brott i 

stundens hetta högre genomsnittsstraff. De som begår sådana oplanerade brott 

torde dessutom vara de som ångrar sina handlingar efteråt.  

 

Redan i dagsläget finns dock problem med likabehandlingsprincipen eftersom 

svårutredda brott ofta inte straffas över huvud taget. Heuman påstår att "den 

nuvarande ordningen kan tänkas bryta mot principerna om lika behandling 

genom att vissa misstänkta kan undgå straff när de planlagt sin brottsliga 

verksamhet på ett sådant sätt att utredningssvårigheterna blir alltför stora".
106

  

 

4.3 Materiellt riktig dom 

 

Målet om en materiellt riktig dom avser att domar ska överensstämma med vad 

som faktiskt skett. Som framgår i avsnitt 3.3.4 finns vissa problem angående plea 

bargain med omständigheter och bevisfaktum i förhållande till den materiellt 

riktiga domen. Lundqvist menar att målet, eller kravet, dock kan anses vara 

relativt på så sätt att man inte söker en historisk sanning och risken för felaktigt 

fällande domar måste accepteras.
107

 Han påstår angående införandet av plea 

bargain att "argument mot plea agreements om att kravet på materiellt riktig dom 

urholkas är knappast avgörande".
108

 Även om det inte är avgörande torde det 

fortfarande anses en viktig målsättning. Således bör det fortfarande eftersträvas. 

Plea bargain som inte rör gärningsbeskrivning eller bevis medför även den 

problem i förhållande till den materiella domen. Då erkännandets värde som 

bevisfaktum ökar torde inskaffandet av annan bevisning minska i prioritet. 
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 Heuman, SvJT 1999 s 484.  
107

 Lundqvist, SvJT 2009 s 362f.  
108

 Lundqvist, SvJT 2009 s 366.  



40 
 

Således riskerar antalet domar som är grundade på faktiska omständigheter 

minska. Om däremot erkännandet inte tillmäts ökad effekt medför istället plea 

bargain incitament för den tilltalade att assistera åklagaren i utredningen vilket 

faktiskt kan öka mängden materiellt riktiga domar.  
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5. Slutord 

 

Svensk rätt har länge hållit vid principen om absolut åtalsplikt över den relativa 

åtalsplikt som går att finna i länder med det angloamerikanska rättssystemet. 

Även när Europarådet rekommenderade att införa relativ åtalsplikt valde Sverige 

att stanna kvar vid en absolut åtalsplikt med undantag.
109

 Detta har dock inte 

hindrat åklagare och försvarare från att träffa avtal som till stor del liknar plea 

bargain även i Sverige.
110

  

 

Det framkommer i uppsatsen att det finns stora hinder materiellt, formellt och 

principiellt för att införa plea bargain eller något som liknar detta i det svenska 

systemet. De två största problemen anser jag är för det första att åklagaren ge 

åklagaren diskretionär makt över åtalsfrågan. Med detta avses makt över både 

vad åtalet ska innefatta och om det borde väckas över huvud taget. Detta vållar 

principiella problem bestående av inkonsekvent rättstillämpning och möjligheter 

att missbruka makt. Det andra problemet ligger i att erkännanden ökar i värde 

som bevisobjekt. Då erkännandet blir mer eftertraktat finns det risk att åklagare 

anstränger sig mer för att tvinga fram det. Erkännandet blir ett "lätt" sätt att få 

fallet avklarat snabbt. Därav riskerar åklagarens mål, som i dagsläget kan anses 

vara att utreda brott, istället omvandlas till att få fram ett erkännande. Detta 

riskerar både motverka en materiellt riktig dom och medföra att oskyldiga blir 

fällda. Förvisso kan domstolen, även i en summarisk process, kontrollera att 

åklagaren har betett sig på ett acceptabelt sätt. Likaså får försvararens roll inte 

underskattas i sammanhanget. Det är dock den tilltalade som bestämmer liksom 

riskerar drabbas av stress, häktning och påtryckningar. Dilemmat blir om det är 

värt att riskera detta till förmån för rättseffektiviteten.  

 

I dagsläget finns mycket reglering vars syfte är att främja rättseffektiviteten och 

det får inte anses uppenbart att plea bargain skulle öka rättseffektiviteten i någon 

                                                           
109

 Prop. 1994/95:23 s 86f.  
110

 Påstår Heuman, SvJT 1999 s 484 och NJA 1981 s 1035.  
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större grad. Att plea bargain skulle omfatta samtliga brott i svensk lagstiftning 

om det infördes skulle inte vara sannolikt. Snarare torde en mer försiktig 

tillämpning lik den i Frankrike ske, i alla fall i ett tidigt skede. En sådan 

tillämpning vore mer förenlig med den inställning svensk lagstiftning har till 

åtgärder som främjar rättseffektiviteten idag då sådana åtgärder nästan enbart 

gäller små brott eller brott begångna av ungdomar.
111

 Många av de situationer 

som en begränsad version av plea bargain skulle omfatta torde redan vara 

omhändertagna ur en rätteffektivitetsaspekt. I det läge åtalsunderlåtelse inte kan 

meddelas kan strafföreläggande bli aktuellt. Om inte heller ett sådant kan medde-

las eller önskas mottagas finns möjlighet att effektivisera processen med förenk-

lad utredning om straffet inte överstiger böter. Även om straffet överstiger böter 

kan förenklad dom meddelas så länge som straffet inte överstiger 6 månaders 

fängelse.  

 

En sak plea bargain har gemensamt med dessa regler är att det ofta krävs ett er-

kännande för att reglerna ska vara tillämpliga.
112

 Det finns idag visst incitament 

för att ge ett sådant erkännande. En längre process undviks vid strafföreläggande 

och chansen finns att åklagare meddelar åtalsunderlåtelse om skuldfrågan är klar. 

Det klara incitament som plea bargain medför står dock ej att finna. Närmast 

sådant incitament är troligtvis att åklagaren vid fråga om åtalsunderlåtelse ska 

beakta den unga lagöverträdarens vilja att kompensera, avhjälpa, begränsa eller 

medverka till medling enligt 17§ LUL.  

 

Således vågar jag påstå att plea bargain av typen som används i Frankrike inte 

skulle effektivisera rättväsendet i någon större grad. Istället behövs en version 

mer lik den i USA eller Storbritannien som även omfattar grövre brott. Möjligtvis 

kan även argumenteras att plea bargain redan används i svensk rätt, och därav är 

det lika bra att reglera kring detta så att det utförs på kontrollerat vis. Observera 

                                                           
111

 Se exempelvis åtalsunderlåtelse i 20 kap. 7§ RB, utökad åtalsunderlåtelse för unga i 16-17§§ LUL 

eller förenklad dom i 30 kap. 6§ RB.  
112

 Se exempelvis Ekelöf m fl, Rättegång femte häftet, s 283f angående strafföreläggande eller s 163 an-

gående åtalsunderlåtelse.  
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att detta var som de tänkte i USA där plea bargain i dagsläget står för en enorm 

andel lösta fall. Däri ligger viss del av faran med att tillåta samverkan i 

straffprocessen. Om lagstiftning börjar smått och tillåter assistans i utredning är 

steget till exempelvis kronvittnen och slutligen plea bargain inte lika långt.  

 

Frågan är om det är värt att bygga om processen i grunden eller fundera över att 

lägga till något i det redan fungerande systemet. Utredningen SOU 2005:117 

föreslog en ny strafflindringsgrund i form av att gärningsmannen assisterar med 

att lösa dennes brott. Om någon form av samverkan i straffprocessen ska 

implementeras, utan att kränka en mängd principer och målsättningar, i svensk 

rätt torde den ta sådan form. Stela regler kring hur åklagaren får agera medför 

mer konsekvent rättstillämpning och erkännandets betydelse i mål fortsätter vara 

osjälvständig.  
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