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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Det svenska straffrättsliga systemet bygger på att den misstänktes skuld avgörs i en 

muntlig och offentlig förhandling inför en opartisk domstol. En muntlig och offentlig 

huvudförhandling anses skapa bäst förutsättningar för att uppfylla samhällets krav på att 

beivra brott, samtidigt som ingen, eller åtminstone så få som möjligt, döms oskyldiga.1 

Detta är två krav som präglar den svenska rättsprocessen. Att systemet är uppbyggt på 

detta vis får också effekt på maktfördelningen mellan polis, åklagare, advokater och 

domare. En huvudförhandling i domstol är alltså huvudregeln för hur samhället ska 

avgöra en brottsmisstänkts eventuella skuld. Som komplement till huvudförhandling har 

olika förenklade rättskipningsinstrument växt fram. Strafföreläggande är ett sådant, där 

den misstänkte får möjlighet att erkänna det brott åklagaren hävdar att han begått. På så 

vis undviks en huvudförhandling vilket gör att fler brott kan beivras på ett snabbare och 

billigare sätt. Dessa processrättsliga förändringar har varit nödvändiga och önskade 

bland annat för att effektivisera brottmålsprocessen och minska arbetsbelastningen på 

domstolarna.2 

 

Under min uppsatspraktik på en åklagarkammare i södra USA fick jag möjlighet att få 

inblick i det amerikanska rättsväsendet. Det blev med tiden tydligt att skillnaderna 

mellan Sverige och USA är många, men att vissa likheter finns. Vägarna som respektive 

land valt för att effektivt beivra brott varierar. Särskilt intresserade jag mig för den 

amerikanska möjligheten att "plea guilty"; erkänna sig skyldig. Efter förhandlingar, så 

kallad "plea bargaining", mellan åklagaren och den misstänkte nås ett avgörande utan 

rättens direkta inblandning. Ett sådant system förefaller till viss del främmande för 

svensk rätt. Inblicken jag fick om det amerikanska plea bargaining-systemet fick mig 

därför att fundera över om, och hur Sverige kan hämta någon inspiration från landet i 

väst, för att ytterligare effektivisera rättskipningen. 

 

År 2007 bestod 90 % av alla lagföringsbeslut i USA av avgörande genom plea 

bargaining. Resterande 10 % av lagföringsbesluten skedde genom en traditionell 

domstolsförhandling. Majoriteten av de mål som prövas av rätten är våldsbrott, medan 

narkotika-, förmögenhets- och vapenbrott i större utsträckning avgörs genom det 

                                                
1 Se SOU 1926:32, s 20 respektive s 5. 
2 Se bland annat prop 1994/95:23, s 97. 



 
 

 
 

8 

summariska förfarandet plea bargaining där den tilltalades erkännande läggs till grund 

för fastställande av skuld och påföljd.3 Strafföreläggande i Sverige får endast användas 

vid lindrigare brottslighet, medan den gränsen inte finns för det amerikanska plea 

bargaining-systemet. År 2014 utgjorde strafföreläggande ca 29,5 % av det totala antalet 

lagföringsbeslut i Sverige. Majoriteten av lagföringsbesluten avsåg istället domslut.4  

Skillnaderna mellan länderna är som sagt många. Principer, värderingar och synen på 

brott och straff skiljer sig åt, och därmed också lagstiftning och praxis. Trots alla 

skillnader upplevde jag under uppsatspraktiken att det är intressant att lyfta blicken och 

se hur Sveriges nuvarande rättskipningsprocess förhåller sig till omvärldens, vilka 

värden som är viktiga och hur mycket eller lite vi skulle kunna inspireras utifrån utan att 

göra avkall på den svenska rättstraditionen. Om detta kommer denna examensuppsats 

att handla. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Denna framställning syftar till att utreda hur strafföreläggande som alternativ till 

huvudförhandling skulle kunna utvecklas i Sverige. Institutet kommer att diskuteras mot 

det amerikanska plea bargaining-systsemet och möjligheten att erkänna sig skyldig, plea 

guilty. Syftet är inte att jämföra de olika processernas utformning, utan snarare att se 

för- och nackdelar med de båda, vilket syftet och bakgrunden till strafföreläggande 

respektive plea bargaining är och därmed diskutera om det är möjligt att hämta 

inspiration till hur en eventuell utvidgning av strafföreläggandet här i Sverige skulle 

kunna se ut, i förhållande till den rådande rättstraditionen i vårt land. 

 

De frågor som kommer att vara i fokus för denna framställning är hur långt 

strafföreläggande kan utvidgas som alternativ till huvudförhandling och vilka risker 

som finns med en sådan utveckling. Att beivra brott genom alternativa processer, så 

som strafföreläggande, innebär förändrade roller för åklagare, advokater och domare. 

Yrkesmännens respektive inflytande och makt i rättsprocessen kommer därmed också 

att diskuteras, tillsammans med hur en utvidgad användning av strafföreläggande 

förhåller sig till svenska rättsprinciper och rättstradition. För att kunna blicka framåt och 

diskutera frågan ur ett de lege ferenda-perspektiv kommer också syftet med 

strafföreläggande att analyseras samt hur institutets historiska utveckling sett ut.  

                                                
3 Miller och Wright, Criminal Procedures, Prosecution and Adjudication, s 453. 
4 BRÅ, Personer lagförda för brott, slutlig statistik för 2014, s 5. 
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1.3 Avgränsning 
 
Ämnet för denna framställning är stort. För att få en så djup och ingående analys som 

möjligt krävs därför att ämnet avgränsas. Utöver strafföreläggande finns andra 

summariska processer som alternativ till huvudförhandling. Dessa kommer inte att få 

något utrymme i denna framställning. Vidare kommer inte heller möjligheten att hålla 

huvudförhandling utan den tilltalades närvaro att behandlas, frånsett då det tjänar som 

en del i diskussionen kring de lege ferenda. 

 

Arbetet innehåller en genomgång av det amerikanska institutet, plea bargaining och 

möjligheten för den misstänkte att plea guilty. Arbetet innehåller ingen genomgång av 

det amerikanska rättsystsmet i stort utan är avgränsat till de relevanta delar som hör 

samman med plea bargaining-institutet. Av utrymmesskäl kommer inga andra länders 

straffrättsliga system att analyseras. I doktrin behandlas ofta plea bargaining i 

jämförelse med kronvittnessystem, ett instrument som saknas i svensk rätt. Den 

diskussionen är förvisso intressant men faller utanför uppsatsens syfte. 

 

Vad gäller påföljdsbestämning och användande av strafföreläggande för unga kommer 

frågan att beröras i den materiella delen, men någon utvecklad diskussion kommer inte 

att företas. Avgränsningen består därför i att se strafföreläggandet i en större, generell 

bild, utan att i sak diskutera förutsättningarna eller konsekvenserna för särskilda 

målgrupper. 

 

1.4 Metod och material 
 
I huvudsak använder jag i denna framställning den sedvanliga rättsdogmatiska metoden. 

Frågorna diskuteras inte enbart utifrån gällande rätt och syftet med uppsatsen är inte 

enbart att tolka och analysera denna. Istället finns tydliga inslag av rättspolitiska 

diskussioner i syfte att skapa en intressant och vidgad framställning där såväl synen på 

gällande rätt som eventuella framtida ändringar får utrymme. 

 

Mestadels används primära rättskällor som underlag. Lagtext och förarbeten är basen i 

arbetet. Eftersom att diskussionen i mångt och mycket kretsar kring ett de lege ferenda-

perspektiv har förarbeten använts i stor utsträckning. Detta har jag gjort för att få en bild 
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av vilka värden som varit av vikt genom de olika reformerna samt för att se hur en 

ytterligare utvidgning skulle förhålla sig till de ställningstaganden som gjorts historiskt 

sett.  

 

För att bredda analysen och möjliggöra en mer nyanserad rättspolitisk diskussion 

används också doktrin, artiklar samt yttranden och rapporter från myndigheter som 

komplement till lagtext och förarbeten. Yttranden, rapporter och idéskrifter från 

myndigheter bör inte ges något självständigt rättskällevärde, särskilt som vissa av dem 

inte är något officiellt ställningstagande från myndigheten utan istället är skrivelser av 

en eller flera vid myndigheten anställda tjänstemän. Enligt min mening fungerar dessa 

texter ändå som ett bra komplement och ger en god bild av myndigheternas eller 

tjänstemäns uppfattningar i relevanta frågor vilket bidrar till en bättre diskussion. I viss 

mån används dessutom statistik för att betona vissa fakta. Någon typisk analys av dessa 

uppgifter görs inte, så som ofta sker i vetenskapliga framställningar av detta slag. Jag 

finner däremot ingen anledning att kritisera statistiken som tas upp i detta arbete då den 

härstammar från myndigheter eller internationella organisationer. 

 

Den del av arbetet som innebär en utblick till det amerikanska rättsystemet syftar inte 

till att jämföra de olika instituten och den delen ska således inte ses som en direkt 

komparativ del. Istället används det amerikanska systemet som inspiration för att kunna 

föra en mer underbyggd och levande de lege ferenda-diskussion. Att rakt av jämföra de 

olika instituten saknar betydelse för frågan om strafföreläggandets eventuella 

utvidgning. Däremot är en diskussion om rättsystemens olika sätt att hantera 

rättskipningen intressant i förhållande till en eventuell fortsatt utvidgning av 

strafföreläggandeinstitutet och förhoppningen är att den analysen ska möjliggöra att 

frågan kan ses med nya, något mer vidsynta ögon. 

 

I den del det amerikanska rättssystemet analyseras blir metoden något annorlunda. 

Eftersom att USA i stor utsträckning är ett common-law land blir lagtext mindre 

relevant samtidigt som praxis får större betydelse. Möjligheten för mig att nå 

primärkällan har varit svårare när det kommer till att identifiera och analysera det 

amerikanska rättssystemet. Istället har jag därför använt sekundärkällor, främst doktrin, 

i större utsträckning än vid analysen av svensk rätt. Som komplement lyfts också mina 

egna erfarenheter från förhandlingar i USA fram. Erfarenheterna är subjektiva och för 
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att ge den delen av diskussionen rättvisa bör detta erinras om. Jag anser trots allt att 

dessa erfarenheter tjänar att nämnas i diskussionen då de underlättar för att förmedla hur 

det fungerar i praktiken och därmed ger en mer nyanserad bild av rättssystemets 

funktion och verkningar. 
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2 Sverige - något om straffprocessen i allmänhet  
2.1 Introduktion 
 
För att kunna föra en diskussion om en eventuell utveckling av 

strafföreläggandeinstitutet krävs att viktiga principer och värden i det svenska 

rättssystemet belyses och analyseras. Inledande i detta avsnitt finns därför en 

genomgång av några av de mest grundläggande rättsprinciperna. Dessa principer 

kommer att behandlas och diskuteras genomgående i denna framställning, varför det är 

viktigt att de berörs översiktligt redan i detta inledande avsnitt.  

 

För att få en bild av hur strafföreläggande förhåller sig till den resterande delen av det 

svenska rättssystemet följer här också en kortare introduktion till straffprocessen i 

allmänhet. Den här delen avser att belysa åklagarens och domarens roll i 

rättskipningsprocessen samt att bereda ett gott underlag inför den vidare analys av 

institutet strafföreläggande, det område som är huvudpunkten i denna framställning. 

 

2.2 Viktiga värden och principer för den svenska rättsstaten 

2.2.1 Legalitetsprincipen  
 
Att all makt utövas utifrån lagar och generella normer är kanske det mest grundläggande 

för en rättsstat. Myndigheter och domstolars arbete måste ske med lagstöd. Den nu 

nämnda legalitetsprincipen, stadgas bland annat i RF 1:1 st 3 och ska förhindra 

godtycklig maktutövning.5 Legalitetsprincipen säkerställer att ingen myndighet eller 

domstol missbrukar sin maktställning. Principen kommer också till uttryck genom 

förbudet i RF 2:10 mot att döma någon för ett brott om inte gärningen vid den tidpunkt 

den begicks var belagd med straff.6 Stadgandet innebär ett förbud mot retroaktiv 

lagstiftning och får ses som en del av legalitetsprincipen. Principen kommer också till 

uttryck i EKMR art 7.1. Denna princip är enligt min uppfattning den kanske viktigaste 

av alla rättsprinciper och skapar förutsättningarna för en rättssäker rättskipning samt 

upprätthåller allmänhetens förtroende för att rättsväsendets arbete inte sker på 

godtyckliga grunder utan på ett av lagstiftaren föreskrivet sätt. 

 

                                                
5 Bull och Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s 20. 
6 Se också lagen (1964:163) om införandet av brottsbalken 5 §.  
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2.2.2 Likabehandling och objektivitetsprincipen 
 

RF 1:8 stadgar att för rättskipningen finns domstolar. Kraven på domstolarnas och 

domarnas likabehandling, objektivitet och saklighet återfinns i RF 1:9. Dessa krav utgör 

grundläggande principer för det svenska rättsväsendet och innebär ett skydd mot bland 

annat diskriminering, godtycklighet och jäv. Reglerna om domstolarna syftar till att 

säkerställa att dömandet sker fritt utan påverkan av politiska eller subjektiva 

uppfattningar. Reglerna har större principiell betydelse än praktisk betydelse och är 

utformade för att ta hänsyn till svenska rättstraditioner. 7  För att kontrollera att 

domstolarna uppfyller kraven på likabehandling och objektivitet finns JO som 

kontrollmakt.8 JO:s syfte är att främja rättssäkerheten. Genom uttalanden och beslut 

granskar de avgöranden eller handläggningar för att säkerställa att domstolarna och 

myndigheterna förhåller sig till de grundläggande principerna som rättskipningen ska 

luta sig mot.9 Att domstolarna arbetar efter likabehandlingsprincipen och uppfyller 

kravet på objektivitet är alltså att betrakta som ett led i att rättskipningen sker på ett 

rättssäkert sätt.  

 

2.2.3 Kravet på offentlighet och muntlighetsprincipen 
 

I RF 2:11 st 2 framgår att en domstolsförhandling ska vara rättvis, ske inom skälig tid 

och vara offentlig. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia ska 

ha rätt att följa eller ta del av domstolsprocessen.10 Att förhandlingarna är offentliga 

fungerar också som ett verktyg för att kontrollera domstolarnas arbete och därigenom 

skapa förtroende för rättskipningen.11 Undantag från offentlighetsprincipen finns i RB 

och avser bland annat mål som gäller barn eller mål som är belagda med sekretess. 

Även offentlighetsprincipen syftar alltså till att verka för en rättssäker process genom att 

säkerställa att allmänheten har insyn i domstolarnas verksamhet.  

 

Av RB 46:5 framgår att en brottmålsförhandling som huvudregel ska vara muntlig. 

Endast om rätten anser att informationen kan tillgodogöras på ett lättare sätt får den 

presenteras genom uppläsning eller i annan form. Muntlighet vid huvudförhandling har 

                                                
7 Bull och Sterzel, s 242. 
8 Se RF 13:6.  
9 Se lag (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän, särskilt 3 och 6 §§.  
10 Justitiedepartementet, Offentlighetsprincipen, s 7. 
11 SOU 1926:32, s 23. 
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ansetts skapa en säkrare, mer tillförlitlig och fullständig grund för målets avgörande.12 

Kravet på muntlighet vid förhandlingarna har mjukats upp genom åren, i takt med att 

målen blivit mer komplexa och i syfte att underlätta domstolarnas arbete. 

Muntlighetskravet anses ändå skapa de bästa förutsättningarna för att domstolarnas 

avgöranden blir riktiga.13 Det är enkelt att se att offentlighetsprincipen och kravet på 

muntlighet i stor utsträckning faller samman. Vid en muntlig huvudförhandling blir det 

lättare för allmänheten att ta del av processen och därmed också kontrollera rättens 

arbete.  

 

2.2.4 Oskuldspresumtionen 
 
En annan grundläggande rättsprincip är den att varje misstänkt person, till dess att 

motsatsen är bevisad, ska betraktas som oskyldig. Oskuldspresumtionen stadgas i 

EKMR art 6.2. Statens och samhällets intresse av att beivra brott och att reagera över 

brottsliga gärningar är stor, men får inte utsträckas så långt att någon döms oskyldig. 

Oskuldspresumtionen verkar därmed som en skyddsmekanism för den enskildes fri- och 

rättigheter och ska garantera att ingen blir oskyldigt dömd. Att det är upp till åklagaren 

att bevisa att brott har begåtts ligger väl i linje med principen om att alla ska betraktas 

som oskyldiga till dess att motsatsen är bevisad.  Av oskuldspresumtionen följer också 

att åklagaren bär bevisbördan i brottmål. Sverige saknar ett lagstiftat stadgande om 

bevisbördans placering, men den kan utläsas ur EKMR art 6.  

 

2.3 Allmänt åtal och åtalsplikt  
 
Huvudregeln i det svenska rättsystemet är att åklagarens åtalsplikt är absolut, vilket 

framgår av RB 20:6. Det innebär att om förutsättningarna för att väcka åtal är uppfyllda, 

är åklagaren skyldig att göra så. Förutsättningen för en brottmålsrättegång är att åtal 

väckts, vilket stadgas i RB 20:1. Åklagaren har rätt att åtala för brott som hör under 

allmänt åtal, enligt RB 20:2. Vidare stadgar RB 20:3 att alla brott hör under allmänt åtal 

om de inte uttryckligen är undantagna därifrån. Det framgår av strafflagstiftningen vilka 

brott som är undantagna från allmänt åtal, så kallade målsägandebrott. En åklagare som 

inte väcker åtal kan riskera att begå tjänstefel enligt BrB 20:1, men kan också då 

                                                
12 SOU 1926:32, s 20. 
13 Prop 2004/05:131, s 81. 
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förutsättningarna inte anses uppfyllda riskera att dömas för obefogat åtal i enlighet med 

BrB 15:5.  

 

Syftet med absolut åtalsplikt anses bland annat vara att allmänheten ska kunna känna 

trygghet i att rättskipningen sker på ett rationellt och rättvist sätt.14 Samhället ska alltså 

se att den som begår ett brott också straffas för det. Detta innebär att det som 

huvudregeln är åklagarens sak att besluta om någon ska åtalas för ett brott och inte den 

som utsatts för brottet eller någon annan. Genom åtalsplikten upprätthålls principen om 

allas likhet inför lagen.15 Från den absoluta åtalsplikten finns däremot undantag, även 

om de är begränsade. 

 

2.4 Relativ åtalsplikt 
 
Den relativa delen av åklagarens åtalsplikt läses ut ifrån RB 20:6, ”om ej annat är 

stadgat”. Genom relativ åtalsplikt har åklagaren ett visst utrymme att bedöma frågan 

genom att väga skälen för- och emot åtal.16 Några av undantagen är den summariska 

processen strafföreläggande, särskild åtalsprövning eller åtalsunderlåtelse. De två senare 

behandlas översiktligt i det följande medan strafföreläggandeinstitutet diskuteras under 

avsnitt tre. 

 

Särskild åtalsprövning aktualiseras i regel i mål som har civilrättsliga inslag, mål som 

berör förhållanden inom familjen eller på annat sätt anses ingå i individens privatliv. 

När och hur särskild åtalsprövning ska användas regleras vidare i strafflagstiftningen. I 

vissa fall innebär särskild åtalsprövning att åklagaren endast får väcka åtal efter 

angivelse och då åtal är påkallat ur allmän synpunkt. 17  Ett exempel på särskild 

åtalsprövning är förtalsbrott. Enligt BrB 5:5 får åklagaren väcka åtal endast om 

målsägande anger brottet och om åtalet av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt. 

Bedömningen om åtal ska väckas eller inte görs bland annat utifrån hur klandervärd 

information som spridits om målsägande.18 Sådana fall kan vara då målsägandes hela 

sociala existens hotas.19 Ett annat fall av särskild åtalsprövning är vid tillgreppsbrott 

                                                
14 Ekelöf, Rättegång, femte häftet, s 156. 
15 SOU 2005:117, s 14. 
16 Ekelöf, femte häftet, s 154 f.  
17 Se vidare SOU 2005:84, s 126 f och SOU 1992:61, s 150. 
18 RättsPM 2012:1, Förtal och förolämpning, s 11. 
19 Prop 1962:10, s C184 f. 
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mot närstående, BrB 8:13 p 3. Även i detta fall ska bedömningen ske utifrån om åtal är 

påkallat ur allmän synpunkt eller inte. 

 

Åtalsunderlåtelse enligt RB 20:7 förutsätter att varken något väsentligt enskilt eller 

allmänt intresse åsidosätts. Åklagaren kan underlåta att åtala för brott då påföljden kan 

antas bli böter eller om det enligt st 2 finns särskild anledning att inte åtala för brott. 

Sådan särskild anledning kan vara att det är uppenbart att någon påföljd inte krävs för 

att avhålla den misstänkte från vidare brottslighet. Åtalsunderlåtelse kan också ske om 

det finns anledning att anta att påföljden skulle bli villkorlig dom, under förutsättning 

att det i så fall finns särskilda skäl för att underlåta att åtala. Åtalsunderlåtelse ger vidare 

åklagaren möjlighet att underlåta att åtala för ett brott, om den misstänkte samtidigt 

gjort sig skyldig till ett annat och det med anledningen av det brottet inte krävs påföljd 

för ifrågavarande brott, se RB 20:7 st 1 p 3. Så kan vara fallet exempelvis om någon 

som nyligen dömts för ett allvarligt brott begår ett lindrigare brott och det nya brottet 

inte innebär att straffet skärps. Det gamla straffet omfattar därmed även det nya brottet. 

 

För att åklagaren ska kunna besluta om åtalsunderlåtelse krävs att brottsutredningen är 

fullständig och färdig, samt att om åtal hade väckts, den misstänkte skulle antas bli fälld 

för brottet.20 Beslut om åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och antecknas i 

belastningsregistret.21 Åtalsunderlåtelse innebär att det inte blir någon process i domstol 

och handläggningsformen får därför anses vara processekonomiskt fördelaktig.  

 

Den relativa åtalsplikten är som vi kan se begränsad till lindrigare brottslighet och till 

brott där allmänhetens intresse inte anses lika stort. En fördel med relativt åtal är att 

rättsväsendets resurser förbehålls för allvarligare brottslighet. Relativ åtalsplikt 

motiveras alltså med att det är mer fördelaktigt ur ett processekonomiskt perspektiv att 

inte alla brott leder till allmänt åtal.22 På motsatt vis uppfattas den absoluta åtalsplikten 

istället vara det system som bäst tillgodoser principerna om legalitet, förutsägbarhet och 

allas likhet inför lagen.23 Däremot kan en absolut åtalsplikt helt utan undantag uppfattas 

som stel och dessutom ställa krav på att rättsväsendet ska handlägga och beivra alla 

straffbelagda beteenden. Genom en relativ åtalsplikt kan en viss prioritering istället 

                                                
20 Ekelöf, femte häftet, s 163. 
21 Se lagen (1998:620) om belastningsregister 3 §  4 p. 
22 Ekelöf, femte häftet, 158. 
23 Prop 1994/95:23, s 88. 
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göras. 24  Det förefaller enligt min uppfattning som att en relativ åtalsplikt är en 

förutsättning för ett fungerande rättsväsende, i synnerhet med tanke på de prioriteringar 

som måste göras för att använda resurserna på bästa vis. Men särskilt eftersom den 

absoluta åtalsplikten vilar på legalitetsprincipen anses det ändå vara viktigt att behålla 

den som norm. 25 Hur långt den relativa åtalsplikten bör utsträckas och vilken makt 

åklagaren ska ha i detta avseende är en intressant fråga och kommer att diskuteras 

vidare i denna framställning. 

 

2.5 Tillräckliga skäl för åtal 
 
Åklagaren ska, bortsett från när något undantag är tillämpligt, väcka åtal när 

förutsättningarna för det är uppfyllda. Enligt RB 23:2 syftar förundersökningen bland 

annat till att undersöka om tillräckliga skäl för åtal föreligger. Åklagaren måste utreda 

om han eller hon objektivt sett kan förvänta sig en fällande dom. Med andra ord är 

förutsättningarna för allmänt åtal uppfyllda när den åtalade gärningen är straffbar och 

bevisningen för gärningen är så stark att den kan antas läggas till grund för en fällande 

dom. 26  Kraven på tillräckliga skäl omfattar såväl den absoluta som den relativa 

åtalsplikten. Det innebär att om åklagaren använder sin möjlighet till åtalsunderlåtelse 

eller utfärdar ett strafföreläggande måste förutsättningar för allmänt åtal fortfarande 

vara uppfyllda. Huruvida åklagaren ska väcka åtal eller inte kan vara en svår bedömning 

och många fall ligger i gränslandet. Så som åtalsplikten är utformad krävs att åklagaren 

gör en skönsmässig bedömning där skälen för- och emot åtal vägs mot varandra.27  

 

En stor del av åklagarens arbete inför ett åtal består därmed i att bestämma dels om 

gärningen är brottslig dels om bevisningen i målet är tillräckligt stark för att leda till en 

fällande dom. På så vis genomförs en bedömning av bevismaterialet redan innan 

rättegång, eller i de fall åtal inte väcks enbart av åklagaren. Åklagaren bär bevisbördan i 

brottmål vilket innebär att många brott inte leder till fällande domar på grund av 

bristande bevisning. Principen om att det är åklagaren som ska bevisa att något hänt 

(eller inte hänt) innebär ett skydd för den tilltalade från att bli oskyldigt dömd. En sådan 

princip kan få effekten att någon som i och för sig gjort sig skyldig till ett brott går fri, 

men att döma någon på felaktiga grunder väger inte upp risken för att fälla någon 
                                                
24 Prop 1994/95:23, s 86. 
25 SOU 1992:61, s 156. 
26 Ekelöf, femte häftet, s 155. 
27 Ekelöf, femte häftet, s 154 f. 
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oskyldig.28 Att ingen ska bli felaktigt dömd är en princip som väger starkt i den svenska 

rättsstaten och intresset av att beivra brott måste därför stå tillbaka för detta tyngre 

vägande intresse.  

 

 
  

                                                
28 Ekelöf, fjärde häftet, s 150. 
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3 Strafföreläggande 
3.1 Introduktion 
 
Strafföreläggande har funnits som ett alternativ till huvudförhandling sedan nuvarande 

RB trädde i kraft.29 Vid införandet av den summariska processen strafföreläggande 

fanns sedan tidigare liknande instrument runt om i världen som fungerade som goda 

exempel som Sverige kunde inspireras av.30 I detta kapitel kommer strafföreläggandets 

bakgrund och framväxt att presenteras. Därav ges vi också en bild av syftet bakom 

institutet och varför det välkomnades av lagstiftaren. Vidare beskrivs hur 

strafföreläggande fungerar idag och vilka effekter utvidgningen av institutet fått på 

maktfördelningen och strävan efter en materiellt riktig dom. 

 

3.2 Historisk tillbakablick 

3.2.1 Maktfördelningen 
 
Under 1920-talet utreddes möjligheten för Sverige att ha alternativa förfaranden vid 

lindrigare brottslighet. Det ordinära förfarandet, huvudförhandling, ansågs behöva 

kompletteras med ett billigare och mer effektivt instrument i okomplicerade mål där den 

misstänkte vanligtvis erkände utan förbehåll och där bötestraffet bestämdes 

schablonmässigt.31 Strafföreläggande ansågs tjäna som ett sådant alternativ och blev vid 

sitt införande begränsat till brott där endast böter fanns i straffskalan och fick avse högst 

20 dagsböter. Föreläggandet kunde inte användas om den misstänkte var under 18 år 

eller om det fanns risk för att målsägande skulle väcka enskilt åtal i frågan.32 Syftet med 

att införa strafföreläggande i svensk rätt var att underlätta arbetsbördan för domstolen 

men också att underlätta för den misstänkte. Institutet föregicks av grundlig utredning 

och avgörande var att det nya institutet inte fick göra avkall på rättssäkerheten.33 Det 

fanns också i samband med införandet av strafföreläggande tveksamheter kring 

åklagarens kompetens, eftersom det nya institutet skulle ge åklagaren en makt han 

tidigare inte haft. För att säkerställa att arbetet utfördes ändamålsenligt infördes också 

viss möjlighet för domstolarna att fastställa strafföreläggande samt för landsfogdarna att 

kontrollera åklagarnas arbete.34 För första gången fick alltså Sverige ett alternativ till 

                                                
29 RB 1942:740 genom lagen (1946:840) om införande av nya rättegångsbalken. 
30 SOU 1926:32, s 173. 
31 SOU 1926:32, s 172 f. 
32 SOU 1926:32, s 170 f.  
33 SOU 1926:32, s 173. 
34 Landström, Åklagaren som grindvakt, s 242. 
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huvudförhandling. Den misstänkte kunde genom att skriftligt godkänna åklagarens 

föreläggande erkänna sig skyldig och därmed undgå en kostsam och tidskrävande 

process. 

 

Nya RB och införandet av strafföreläggande innebar således en viss maktförskjutning 

mellan domare och åklagare. Åklagare fick, och har sedan dess haft, möjlighet att 

avgöra frågor om ansvar och påföljd på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. 

Maktförskjutningen betraktas fortfarande som ett undantag från huvudregeln som är att 

domstolarna ansvarar för rättskipningen. Förändringsarbetet har således inte bara byggts 

upp genom reformer utan också förts framåt genom en ändrad syn på åklagarens 

profession och roll i rättsväsendet.35 

 

3.2.2 Utvidgning av tillämpningsområdet för strafföreläggande 
 
År 1954 kom användningsområdet för strafföreläggande att utökas. Gränsen på 20 

dagsböter höjdes till 40 dagsböter, strafföreläggande kunde användas även på 

minderåriga och domstolens möjlighet att fastställa ett strafföreläggande togs bort.36 Det 

undan för undan utvidgade tillämpningsområdet för strafföreläggande upplevs ha varit 

välkommet men det fanns också förespråkare för restriktiv användning och utvidgning 

av instrumentet, särskilt med hänsyn till kravet på en rättssäker rättskipning. Behovet av 

att begränsa domstolarnas arbetsbörda var tydlig, samtidigt som institutet inte under 

några omständigheter skulle utformas så att de rättsprinciper rättsordningen bygger på 

prioriterades bort. 37  

 

Utvidgningen av strafföreläggande har sedan dess tillkomst fortsatt. Bland annat 

utökades år 1968 användningsområdet till att gälla upp till och med 50 dagsböter samt 

för brott där fängelse ingick i straffskalan men där böter oftast användes. Det senare 

kunde enbart utfärdas av högre uppsatta åklagare, såsom chefsåklagare. Strävan efter en 

materiellt riktig dom var fortfarande av största vikt och huvudförhandling ansågs vara 

det bästa medlet att uppnå det på, men också det allmännas intresse av att brottmål 

avgjordes skyndsamt fick betydelse varpå en utvidgning av strafföreläggande 

välkomnades.38  

                                                
35 Landström, s 278. 
36 RB 48:4 enligt SFS 1954:432. 
37 Se bland annat Justitieutskottets betänkande 1982/83:11, s 12. 
38 Prop 1968:82, s 54. 
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År 1982 utvidgades tillämpningsområdet till att omfatta upp till och med 100 

dagsböter.39 Fler åklagare fick också möjlighet att utfärda strafföreläggande för brott där 

fängelse ingick i straffskalan. Att en huvudförhandling visade på allvar och förmedlade 

tecken på brottets klandervärdhet togs upp som argument för att tillämpningsområdet 

för strafföreläggande måste begränsas. Därmed diskuterades alltså inte bara kravet på 

att upprätthålla rättssäkerheten utan också intresset av att förmedla allvarligheten av en 

lagakraft vunnen dom och att genom den uppmuntra till laglydnad.40 Redan under 1990-

talet kunde dock konstateras att merparten av lagföringen för lindrigare brottslighet låg 

utanför domstolarna och att tyngdpunkten istället flyttats till åklagarväsendet genom 

användningen av de förenklade handläggningsformerna.41 

 

3.3 Strafföreläggande idag 
 
Strafföreläggande regleras idag i RB 48 kap och strafföreläggandekungörelsen.42 Ett 

strafföreläggande innebär enligt RB 48:2 att den misstänkte erbjuds att godkänna den av 

åklagaren föreskrivna påföljden som anses lämplig för det förevarande brottet. 

Förutsättningarna för att utfärda ett strafföreläggande framgår av RB 48:4 och innebär 

att det måste föreligga förutsättningar för allmänt åtal, att alla brott enligt åklagarens 

vetskap föreligger för bedömning samt att målsägande inte förklarat att han avser att 

väcka enskilt anspråk för annat än betalningsskyldighet. Åklagaren måste således ha 

motsvarande underlag som om han hade väckt åtal vid domstol. Det kan uppfattas som 

att åklagarens beslut om att utfärda ett strafföreläggande är frivilligt och att det sker på 

liknande vis som vid de summariska processerna inom civilrättens område. I och med 

att åklagaren är styrd av den åtalsplikt som stadgas i RB 20:6 och att ett föreläggande 

förutsätter att tillräckliga skäl för den misstänktes skuld föreligger ska en sådan 

uppfattning däremot inte överskattas.43  

 

Även om tillämpningsområdet för strafföreläggande har utökats succesivt genom åren 

finns fortfarande strikta begränsningar avseende vilka brott förfarandet kan användas 

vid. Enligt RB 48:4 st 1 kan strafföreläggande utfärdas avseende bötesstraff för brott där 

böter ingår i straffskalan. Även villkorlig dom kan föreläggas om det i enlighet med 

                                                
39 RB 48:4 enligt SFS 1982:1123. 
40 Prop 1982/83:41, s 53 ff.  
41 SOU 1992:61, s 191. 
42 SFS 1970:60. 
43 Prop 1996/97:8, s 10. 
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48:4 st 3 är uppenbart att rätten skulle döma till sådan påföljd, däremot inte avseende 

person under 18 år eller om det finns anledning att förena villkorlig dom med 

samhällstjänst. Åklagaren har däremot genom LUL 15 § möjlighet att utfärda ett 

strafföreläggande för person under 18 år om det kan antas att påföljden vid 

domstolsprövning skulle bli böter. Ett beslut om strafföreläggande för person under 18 

år ska meddelas genom ett särskilt muntligt sammanträde med den misstänkte.44  

 

En av anledningarna till att ungdomar undantas är att det måste ställas högre krav på 

lämplighet, erfarenhet och kunskap hos de poliser, åklagare och domare som handlägger 

ärenden där unga personer är parter.45 Också det faktum att påföljdsbestämningen är 

mer oviss när det handlar om ungdomar under 18 år ligger bakom undantaget.46 På 

liknande vis förefaller det i och för sig vara även för kategorin 18–21 år, men de anses 

vara en så pass viktig målgrupp för strafföreläggande av villkorlig dom att de inte 

undantas. Regeringen, på inrådan av Lagrådet, motiverar ställningstagandet med det 

starka behovet av ett effektivt instrument.47 

 

Ett godkännande av strafföreläggande kan av den misstänkte ske på tre vis. För det 

första kan den misstänkte skriva under och förklara sig skyldig till det brott åklagaren 

genom föreläggandet skickat eller lämnat till honom, enligt RB 48:9. För det andra kan 

den misstänkte enligt RB 48:10 lämna sitt godkännande genom ombud, om straffet inte 

avser villkorlig dom. Slutligen anses också en betalning av föreskrivet bötesbelopp som 

ett godkännande, under förutsättning att det inte framgår att betalningen inte utgör ett 

godkännande, se RB 48:11 st 2. Ett godkännande innebär alltså att den enskilde 

frånsäger sig sin rätt till domstolsprövning och erkänner sin skuld i målet. Till skillnad 

mot summariska processer inom civilrätten har den misstänkte ingen möjlighet att 

disponera över den genom föreläggandet föreskrivna påföljden. Det är åklagarens 

uppgift att fastställa och pröva dels förutsättningarna för att utfärda ett 

strafföreläggande, dels bestämma lämplig påföljd.48 Att den misstänkte inte har någon 

sådan dispositionsrätt kommer att diskuteras vidare i detta arbete. 

 

                                                
44 Se 1 § förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 
45 För utvecklingen av handläggningen avseende ungdomsmål, se prop 1994/95:12. 
46 Prop 1996/97:8, s 14. 
47 Prop 1996/97:8, s 15. 
48 Ekelöf, femte häftet, s 286. 
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Strafföreläggandet ska enligt RB 48:6 p 5 innehålla uppgift om det straff som föreläggs 

den misstänkte. När den misstänkte på ett eller annat vis godkänt det strafföreläggande 

som åklagaren utfärdat och därmed erkänt den påstådda gärningen gäller godkännandet 

som en dom som vunnit laga kraft, enligt RB 48:3 st 2. Rättsverkan av ett godkännande 

är således densamma och har samma bärighet som om domstolen avkunnat en fällande 

dom. I st 1 samma paragraf framgår att åklagaren kan pröva ansvarsfrågan på nytt först 

om den misstänkte inte godkänt föreläggandet inom utsatt tid. Regleringen ger ett skydd 

för att den misstänkte inte ska råka ut för två straffprocessuella förfaranden samtidigt, så 

kallad litispendens. Stadgandet innebär också att om den misstänkte väljer att inte 

godkänna föreläggandet så ska åklagaren ta upp frågan på nytt genom att väcka åtal.49  

 

3.4 Syftet med strafföreläggande 
 
Som vi sett har tillämpningsområdet för strafföreläggande genom åren utökats till att 

avse inte bara böter utan också villkorlig dom. Det innebär att fler brott kan beivras utan 

att målet tas upp under huvudförhandling. Målet med reformerna för utvidgandet av 

strafföreläggandeinstitutet har varit att minska arbetsbördan på domstolarna och därmed 

erbjuda ett alternativt förfarande för mindre allvarlig brottslighet. Uppfattningen har 

varit att domstolsprövning ska förbehållas mål där parterna är oense eller avser allvarlig 

eller komplicerad brottslighet. 50  Attityden i förarbetena framstår som positiv och 

resultaten av utvidgningen av strafföreläggande har varit de som önskats. 

Strafföreläggande ska minska arbetsbördan för domstolarna och erbjuda ett förenklat 

och rationellt förfarande utan att göra avkall på rättssäkerheten, och det är något man 

lyckats med.51  

 

Däremot kan åklagaren alltid välja mellan att utfärda ett strafföreläggande eller att 

väcka åtal. Regeln i RB 48:1 är fakultativ, åklagaren får uppta frågan om ansvar genom 

strafföreläggande men är inte tvungen att göra så. I 1 § strafföreläggandekungörelsen 

framgår att åklagaren bör utfärda ett sådant om förutsättningarna för det är uppfyllda. 

Det går alltså att utläsa en slags uppmuntran till att hellre välja den enklare processen 

som ett strafföreläggande innebär än att driva processen genom att väcka allmänt åtal. 

 

                                                
49 Prop 1996/97:8, s 10. 
50 Prop 1994/95:23, s 97. 
51 Prop 1996/97:8, s 11 f. 
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Just det faktum att ett strafföreläggande leder till en snabbare uppföljning av ett brott 

och därmed en reaktion på den otillåtna gärningen är något som lyfts fram som en 

positiv aspekt av strafföreläggande som processrättsligt instrument. Det förmedlar till 

den enskilde och till samhället i stort att brott beivras effektivt och när det sker nära i tid 

blir kanske också känningarna av straffet tydligare. 52  Att strafföreläggande i 

allmänhetens ögon inte har samma kraft som ett domstolsavgörande är däremot en 

svaghet. Eftersom ett strafföreläggande inte sker offentligt så som en huvudförhandling 

undandras allmänheten möjligheten att ta del av händelseförloppet eller att reagera över 

brottet. Särskilt togs denna diskussion upp i arbetet med att utvidga strafföreläggandet 

till att omfatta även villkorlig dom. Eftersom villkorlig dom oftast utdöms till 

förstagångsförbrytare kan det vara viktigt att ur kriminalpolitisk synvinkel signalera 

allvarligheten i brottet till gärningsmannen. Däremot menar andra att alternativet som 

också finns: att avgöra saken i domstol utan den tilltalades närvaro, av den enskilde inte 

uppfattas särskilt olikt ett strafföreläggande. Istället prioriterades det faktum att 

reaktionen på ett brott kommer närmare i tid genom ett strafföreläggande och att värdet 

av det trumfar en utdragen process i domstol.53  

 

Även den misstänkte kan genom strafföreläggande anses vinna många fördelar. 

Processen är skriftlig och kräver ingen inställelse i domstol, något som kan vara en 

kostsam och tidskrävande process. Det faktum att strafföreläggandet kommer snart efter 

det påstått begångna brottet gör att den misstänkte i nära samband till händelsen kan ta 

ställning till sin skuld och om det förelagda straffet är rimligt i förhållande till 

gärningen. Eftersom åklagaren följer såväl lagen som mallar och rekommendationer vid 

valet av påföljd och straffvärde, bör strafföreläggandet också för den misstänkte kunna 

anses genomsyras av legalitetprincipen.54  

 

En fråga som lyfts upp i utredningen av en fortsatt utvidgning av strafföreläggande har 

varit det förhållande att straffet bestäms av samma myndighet som utreder brottet. Som 

svar hävdas att såväl åklagare som polis verkar objektivt och därmed ska tillvarata fakta 

som både är till den misstänktes för- och nackdel.55 Frågan kommer att diskuteras 

vidare i denna framställning.  

                                                
52 Prop 1996/97:8, s 12. 
53 Prop 1996/97:8, s 12 f. 
54 SOU 1992:61, s 196. 
55 Prop 1994/95:23, s 97.  
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4 USA  
4.1 Introduktion 
 
Under detta kapitel kommer det amerikanska rättskipningssystemet att introduceras och 

diskuteras. Målet är inte att ge någon fullständig bild, utan snarare att skapa en 

överskådlig förståelse för det amerikanska rättssystemet, från anmälan till avgörande. 

Trots att det amerikanska rättsystemet regleras på både federal- och delstatsnivå 

kommer enbart huvuddragen i rättssystemet att beröras här. De skillnader som finns 

mellan olika delstater är i och för sig viktiga, men för denna framställnings syfte saknar 

specifika regleringar någon avgörande betydelse. För att förstå vilken roll institutet plea 

bargaining har innehåller detta kapitel också en översiktlig genomgång av 

straffprocessen i stort. 

 

4.2 Något om det amerikanska rättssystemet 
 
Inledningsskedet när någon misstänks för ett brott i USA är att åklagaren, efter att en 

anmälan om brott upprättats av exempelvis polis, beslutar att ta fallet vidare till en 

första förhandling i domstolen. Efter att viss utredning av brottet skett inleds alltså 

processen med att åklagaren söker visa för rätten att han har skälig anledning att 

misstänka att den misstänkte begått det aktuella brottet. Det sker genom att åklagaren 

inför en domare presenterar de brott som den misstänkte anklagas för och hur han eller 

hon begått dessa. Förhandlingen är kort och syftar till att delge misstanke och 

information om de brott han misstänks för samt vad detta kan innebära för honom.56 Det 

första mötet i rätten är enligt min mening jämförbart med förhöret enligt RB 23:18, vid 

vilket den misstänkte ska delges misstanke om brottet. I de fall åklagaren vill häkta den 

misstänkte eller bestämma borgen krävs att åklagaren kan visa för domaren att det 

föreligger skälig misstanke för att brottet begåtts på det sätt som påstås.57 Det är också 

vid detta tillfälle som domaren förklarar för den misstänkte vilka rättigheter han har, 

bland annat rätten till en försvarare, rätten att vara tyst och rätten till att få sitt fall 

prövat i domstol. 

  

Brottet eller brottens allvarlighet avgör hur frågan ska behandlas vidare. För förseelser 

och mindre allvarlig brottslighet är nästa steg i processen att åklagaren åtalar den 

                                                
56 Israel, Kamisar och LaFave, Criminal Procedure and the Constitution, s 8 f. 
57 Subin, Mirsky och Weinstein, The Criminal Process, s 17. 
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misstänkte för brottet. Vid brott av allvarligare karaktär avgörs frågan huruvida åtal ska 

väckas av en grand jury. Juryn består av minst 16 och max 23 personer av allmänheten, 

slumpvis utvalda.58 Efter föredragning av åklagaren och vanligtvis berättelser från 

vittnen eller polismän som utrett fallet fattar juryn ett gemensamt beslut om målet ska 

leda till åtal eller läggas ner. Frågan avgörs genom röstning där minst 50 procent av 

rösterna krävs för att fatta beslut.59 Varken den tilltalade eller eventuella målsägande 

närvarar vid detta tillfälle. Inte heller något ombud för den misstänkte eller domare är 

tillåtna att delta vid grand juryn. På så vis läggs stort ansvar till åklagaren att presentera 

och förklara för jurymedlemmarna både den juridiska delen och de materiella delarna i 

utredningen. Även om åklagare inte tillåts att medvetet vilseleda juryn finns inget krav 

på hans objektivitet. 60 Åklagaren är alltså inte, som i Sverige, skyldig att presentera 

bevis som kan vara till den misstänktes fördel. Syftet med presentationen inför grand 

jury är att avgöra om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal.61 Utifrån de bevis 

som presenteras ska juryn avgöra huruvida det finns skälig misstanke att den tilltalade 

begått det aktuella brottet. Om juryn anser att målet ska fortsätta presumeras att skälig 

misstanke finns och i så fall fortsätter processen genom att åklagaren väcker åtal. 62  

 

I de fall grand juryn beslutar att det finns skälig misstanke att den misstänkte begått det 

aktuella brottet ska detta meddelas den misstänkte. Den misstänkte ska underrättas om 

beslutet från grand jury, vilket eller vilka brott han åtalas för och allvarligheten i det 

aktuella brottet.63 När den misstänkte underrättats om dessa misstankar och fått ta del av 

åtalet mot honom kan frågan prövas, eller rättare sagt, avslutas på olika sätt. Precis som 

i Sverige kan skuldfrågan avgöras genom huvudförhandling i domstol, men betydligt 

vanligare är att avgörandet sker genom förhandlingar mellan åklagaren och den 

tilltalades försvarare genom en så kallad plea bargaining. Den tilltalades möjlighet att 

efter förhandlingar med åklagaren erkänna sig skyldig och erhålla sitt straff utan 

domstolsprövning kommer att diskuteras ingående nedan. 

  

                                                
58 Grand juryns utformning och förhållningsregler stadgas i FRCP, artikel 6. 
59 Israel, Kamisar och Lafave, s 11. 
60 Subin, Mirsky och Weinstein, s 125. 
61 Subin, Mirsky och Weinstein, s 21. 
62 Subin, Mirsky och Weinstein, s 18. 
63 Subin, Mirsky och Weinstein, s 126. 
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5 Plea guilty – en förhandlingsfråga 
5.1 Introduktion 
 
Majoriteten av alla brottmål i USA avgörs genom att den misstänkte efter förhandling 

med åklagaren skriver under en överenskommelse som stadgar påföljden för det 

aktuella brottet eller brotten. 64  Av den anledningen är mål som avgörs genom 

huvudförhandling snarare ett undantag än huvudregeln i det amerikanska rättssystemet. 

Den förhandling som sker mellan åklagare och den misstänkte kallas plea bargaining. 

Den misstänkte kan alltså efter förhandling med åklagaren välja att erkänna sig skyldig, 

plea guilty, för det brott han misstänkts och därmed avsäga sig sin rätt till 

domstolsprövning. Nedan kommer institutet plea bargaining att diskuteras. Även 

domaren och åklagarens roll och maktfördelningen organen emellan kommer att 

analyseras. 

 

5.2 Grunderna för plea bargaining 
 
Artikel 11c, p. 1, i FRCP, stadgar att förhandlingen om påföljden för ett brott ska ske 

enbart mellan åklagaren och försvaret, utan rättens påverkan eller närvaro. Även om 

själva förhandlingen om påföljden sker mellan åklagaren och försvaret är det rätten som 

har den slutgiltiga makten. När den tilltalade och åklagaren enats presenteras 

överenskommelsen för en domare som har den slutgiltiga makten att godkänna vad 

parterna förhandlat fram.65 En förutsättning för att domaren ska acceptera den tilltalades 

guilty plea är att han kan säkerställa att den tilltalade agerar medvetet, intelligent och 

frivilligt.66 Avgörande för frågan om den tilltalade ska anses ha uppfattat vad hans 

erkännande innebär är att han har ett ombud närvarande, vanligtvis en försvarare. 

Domaren ska vid mottagandet av den tilltalades guilty plea säkerställa att den tilltalades 

ombud bistått den tilltalade innan valet att skriva under överenskommelsen. Därför 

ställs krav på ombudet att ha undersökt fakta i målet och att han eller hon 

rekommenderar ett erkännande endast då det är sannolikt att den tilltalade annars skulle 

bli dömd under huvudförhandling.67  

 

                                                
64 Subin, Mirsky och Weinstein, s 131. 
65 Se FRCP art. 11c, p. 2 respektive art. 11c, p. 4.  
66 Begreppen är av mig översatta från de engelska uttrycken ”knowingly, intelligently och voluntarily”. 
67 Subin, Mirsky och Weinstein, s 132. 
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I samband med att domaren ska godkänna överenskommelsen måste han också 

informera den tilltalade om brottets minimum- respektive maximumstraff. Särskilda 

riktlinjer för påföljdval och strafftid finns som underlag för såväl åklagaren under 

förhandlingen som för domaren inför ett eventuellt godkännande av ett guilty plea.68 I 

The Sentencing Reform Act från 1984 finns för respektive brott ett maximalt straffvärde 

och också ofta ett minimum. Genom en bedömning av dels gärningens karaktär och 

allvarlighet, dels den tilltalades historia och ålder räknas ett subjektivt spann fram inom 

vilket den tilltalades påföljd kan bestämmas.69 Dessa straffvärden får varken överskridas 

eller underskridas, med undantag för om den tilltalade tillhandahåller avgörande 

information i utredningen av någon annans brottslighet. Systemet kan liknas med det vi 

på svenska kallar för kronvittne.70 Någon möjlighet att förmildra sitt eget straff genom 

att tillkännage en annan gärningsman eller på annat sätt bidra till någon annans 

utredning finns inte i svensk rätt.  

 

5.3 Plea guilty i utbyte mot ett lindrigare straff? 
 
Att skriva under överenskommelsen och därmed få påföljden bestämd utan en 

huvudförhandling innebär ofta att den tilltalade får en lindrigare påföljd än om han 

funnits skyldig av juryn i domstol. Att göra den tilltalade medveten om risken för ett 

hårdare straff ses däremot inte som något som tvingar den tilltalade till ett erkännande. 

Det förtar således inte den tilltalades frivillighet i processen.71 

 

I förhandlingarna, plea bargaining, mellan åklagaren och den tilltalade kan den 

tilltalades medverkan påverka påföljden. När den tilltalade medverkar till någon annans 

brottsutredning genom att exempelvis ge avgörande information om någon annan 

gärningsman kan åklagaren erbjuda honom lägre straff eller en lindrigare påföljd. Att 

den tilltalade samarbetar med staten belönas alltså vanligtvis genom ett betydligt lägre 

straff än vad som annars skulle ha följt av det aktuella brottet.72 

 

                                                
68 Subin, Mirsky och Weinstein, s 134. 
69 Subin, Mirsky och Weinstein, s 137. 
70 Enligt nationalencyklopedin betyder kronvittne person som gjort sig skyldig till brott och som mot löfte 
om straffbefrielse eller strafflindring vittnar mot medbrottslingar.  
71 Rätten får inte acceptera en guilty plea utan att först säkerställa att den tilltalade agerar frivilligt och 
utan tvång, se FRCP art. 11b p. 2.  
72 Subin, Mirsky och Weinstein, s 141. 
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Åklagaren i USA har vidare ett stort utrymme att välja för vilket brott en misstänkt ska 

åtalas, eller att genom att gradera gärningen uppåt eller neråt, och därigenom 

åstadkomma ett erbjudande om påföljd för ett mindre allvarligt brott än vad som var 

aktuellt i inledningsfasen. Reglerna för åklagarens utrymme att förhandla om dessa 

frågor med den tilltalade eller hans ombud framgår av FRCP art. 11e. Åklagaren kan 

också då den tilltalade är åtalad för flera brott, ta bort en eller flera åtalspunkter i utbyte 

mot ett erkännande av ett tredje brott. Genom att ändra brottsrubriceringen kan åklagare 

kringgå riktlinjerna om minimum- respektive maximumstraff för ett brott och istället 

bestämma påföljden inom ramen för det nya brottet.  

 

Strafföreskrifterna skiljer sig således åt mellan USA och Sverige då det i USA finns 

större utrymme för åklagaren att röra sig mellan brottsrubriceringarna.73 Den frihet som 

åklagaren har att utforma åtalet upplevs efter mina egna erfarenheter från arbetet på 

åklagarkammaren i Georgia som en möjlighet som utnyttjas i de flesta av alla plea 

bargainings. Mot att den tilltalade erkänner innan huvudförhandling väljer åklagaren 

ofta att justera åtalet till en förseelse istället för ett allvarligare brott. Det innebär också, 

vilket jag tog del av, att förutsägbarheten mellan de olika åklagarkammarna är svår att 

säkerställa. Åklagarna förhandlar på olika vis och även om de håller sig inom de 

riktlinjer som finns varierar straffvärdet för ett liknande brott beroende på utav vem och 

var processen bedrivs. Av det sagda går det enligt min mening att konstatera att 

förutsebarheten inte har samma bärighet i USA som i Sverige samt att principen om 

allas likhet inför lagen går att diskutera. Även om det är domaren som har den 

slutgiltiga makten att godkänna eller avslå en guilty plea efter förhandling mellan 

parterna är domarens granskning av målet ovanligt.74 Domaren ger istället parterna 

frihet att förhandla om brottsrubricering och påföljden i syfte att uppmuntra att målen 

avgörs utan huvudförhandling.75 

 

Efter studerande av det amerikanska rättssystemet och i synnerhet möjligheten för den 

tilltalade att efter förhandling med åklagaren plea guilty framkommer att åklagarens roll 

i respektive rättsväsende skiljer sig åt väsentligt. Utmärkande förefaller enligt min 

mening vara den självständiga ställning åklagaren i USA har, särskilt vad gäller 

                                                
73 Subin, Mirsky och Weinstein, s 141. 
74 Enligt FRCP art. 11b, p. 3, ska domaren innan han godkänner ett erkännande säkerställa att det finns 
saklig grund för den tilltalades guilty plea. 
75 Subin, Mirsky och Weinstein, s 143. 
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utformandet av åtalet men också valet av påföljd. I Sverige innehas istället den makten 

av rätten, även om inte heller domaren har de stora svängrum som åklagaren i USA får 

anses ha, då det svenska rättsväsendet i större utsträckning är styrt av lagtext och 

särskilt brottsrubriceringarna i BrB.  

 

5.4 Bakgrund och syfte med plea bargaining 
 
Varför plea bargaining växt fram som den numer mest använda formen av rättskipning i 

USA är omdiskuterat. En förklaring är den processekonomiska; att förhandlingarna 

utanför rättssalen uppkommit på grund av hårt belastade domstolar. En annan orsak 

skulle vara att antalet mål där det tvistas om fakta har blivit färre på grund av polisens 

effektiva arbete. En domstolsprövning skulle alltså inte vara lika påkallad som tidigare 

vilket öppnar upp för användningen av en mer summarisk process som plea bargaining 

innebär.76 Möjligheten till plea bargaining lyfts fram som en av grundstenarna i det 

amerikanska rättsväsendet och anses, när det används rätt, som något som ska 

uppmuntras. En av anledningarna till dess betydelse i rättssystemet är den 

processekonomiska. Om varje brottmål istället skulle avgöras genom en ordinär 

huvudförhandling skulle antalet domare och domstolar behöva öka kraftigt.77 Kanske 

berodde utvecklingen på att huvudförhandlingarna i domstol under 1900-talet blev allt 

mer komplexa och tidskrävande och att förenklade handläggningsformer därmed 

framstod som ett bättre alternativ.78 Den amerikanska Court of Appeal har uttalat att 

systemet med plea bargaining kan vara fördelaktigt för alla parter. Bland annat ger 

institutet en trygghet genom att den tilltalade undviker den osäkerheten det innebär att 

invänta dom efter en huvudförhandling. Dessutom blir eventuell tid som den misstänkte 

måste spendera frihetsberövad i häkte kortare på grund av en snabbare process.79  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det amerikanska rättssystemet på många sätt skiljer 

sig från det svenska. I USA har åklagaren större befogenheter såväl vad gäller frågan 

om att väcka åtal, som i valet av vilket brott åtalet ska avse och vilken påföljden ska bli. 

Det amerikanska systemet plea bargaining innebär att den tilltalade genom sitt 

erkännande får en påföljd utan att huvudförhandling äger rum, något som i mångt och 

                                                
76 Israel, Kamisar och LaFave, s 549. 
77 Israel, Kamisar och LaFave, s 556, med utdrag från målet Santobello v. New York. 
78 Se diskussion av Fisher, Plea Bargaining’s Triumph – A History of Plea Bargaining in America, s 117 
f. 
79 Israel, Kamisar och LaFave, s 560, med utdrag från målet Blackledge v Allison. 
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mycket liknar ett summariskt förfarande. Skillnaden i maktfördelningen länderna 

emellan tydliggörs också vid en översyn av respektive rättsväsende. I Sverige har 

domaren den dömande rollen även om åklagaren har viss sådan makt vid utfärdandet av 

strafföreläggande. Även om det enligt amerikansk rätt krävs att domaren godkänner den 

överenskommelse som träffats mellan åklagaren och den tilltalade förefaller den makten 

vara mer teoretisk än praktiskt viktig. Trots, eller kanske just därför, att skillnaderna är 

stora mellan ländernas sätt att skipa rättvisa framkommer många intressanta frågor. 

Diskussionen ovan aktualiserar frågor angående vilka för- och nackdelar som går att 

hitta med respektive system samt i vilken mån Sverige kan hämta inspiration från andra 

sidan Atlanten i utformandet av framtidens rättskipningsapparat. Om detta ska kapitel 6 

och 7 komma att handla.  
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6 En ytterligare utvidgning av strafföreläggande? 
6.1 Introduktion 
 
I detta avsnitt kommer en eventuell utvidgning av strafföreläggandeinstitutet att 

diskuteras. Som berörts ovan är ett av de huvudsakliga syftena med strafföreläggande 

att erbjuda en billigare och snabbare process, något som anses fördelaktigt för såväl 

rättsväsendet som för den enskilde. Med bakgrund av vad som sagt om det amerikanska 

rättsystemet och åklagarens möjlighet att förhandla med den misstänkte ska här också 

utredas om Sverige kan och bör inspireras av plea bargaining-systemet vid en 

vidareutveckling av strafföreläggandeinstitutet. Viktigt att ha i åtanke i förevarande 

kapitel är de stora skillnader som finns mellan de olika rättsstaterna. Syftet är inte att 

jämföra strafföreläggande med plea bargaining, instituten är så pass främmande från 

varandra att det saknas grund att göra en sådan jämförelse. Däremot fyller det en 

funktion att blicka utåt och undersöka vilken inspiration som kan hämtas från 

främmande rättssystem. Sveriges rättsprinciper och rättstradition och skillnaderna 

länderna emellan kommer därför att beröras ytterligare. 

 

6.2 Synen på ett erkännande och beviskravet 

6.2.1 Ett lägre ställt beviskrav? 
 

I svensk rätt har den misstänktes erkännande en relativt liten betydelse. Enligt RB 35:3 

st 2 måste ett erkännande styrkas av någon annan omständighet för att det ska leda till 

en fällande dom. Däremot kan ett erkännande i ett tidigt skede i utredningen påverka 

hur ingående förundersökningen blir, i jämförelse med om den misstänkte förnekar 

brottsligheten.80 Eftersom den misstänkte i USA kan erkänna sig skyldig till alla typer 

av brott får anses att erkännandet tillmäts större betydelse än i den svenska processen. 

Skillnaden blir särskilt tydlig med tanke på att tillämpningsområde för strafföreläggande 

begränsats till lindrigare brottslighet. Det borde enligt min mening innebära att den 

misstänktes erkännande inte accepteras som grund för ett avgörande vid allvarligare 

brottslighet, eftersom den misstänkte inte kan erkänna ett sådant brott genom 

strafföreläggande. Om det förhåller sig så, att uppfattningen är att enbart ett erkännande 

inte kan föranleda ett avgörande i mål som rör allvarligare brottslighet och att 

strafföreläggandets tillämpningsområde därför är begränsat, är det av intresse att se hur 

                                                
80 Ekelöf, fjärde häftet, s 156. 



 
 

 
 

33 

lagstiftaren och domstolarna ser på ett erkännande om målet istället avgörs under 

huvudförhandling. 

Risken med att tillerkänna ett erkännande för stor betydelse är alltid att domen blir 

felaktig. Det kan finnas situationer där den tilltalade inte till fullo förstår innebörden av 

ett erkännande eller vad han eller hon erkänner sig skyldig till. Det är därför viktigt att 

försvarsadvokater och domare uppmärksammar situationer då ett erkännande kan anses 

vara omstritt.81 Att de svenska domstolarna vid lindrigare brottslighet lägger större vikt 

vid den tilltalades erkännande, eller som vid strafföreläggande där den misstänkte ges 

möjlighet att disponera över skuldfrågan själv, kan tolkas som att rätten utgår från ett 

lägre ställt beviskrav i brottmål av lindrigare karaktär. 

 

Huruvida samma beviskrav gäller vid all typ av brottslighet har diskuterats i doktrin. 

Ekelöf menar att beviskraven i brottmål måste bestämmas utifrån i hur stor utsträckning 

man kan acceptera felaktiga domar i syfte att beivra brott.82 Beviskraven beskrivs av 

vissa författare, bland annat Cars, som lägre vid lindrigare brottslighet än vid grövre 

brott.83 Lambertz menar tvärtemot att ett sådant uttalande står i strid med det aktuella 

rättsläget, att domstolarna alltså inte alls gör skillnad på beviskraven beroende på vilket 

brott åtalet gäller.84 Diskussionen blir för denna framställning intressant ur två aspekter. 

För det första kan sägas att acceptansen för ett lägre ställt beviskrav vid exempelvis 

bötesbrott skulle kunna anses påverka även åklagarens bedömning av dels om åtal ska 

väckas, dels om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse kan bli aktuellt. Är 

uppfattningen den att lindrigare brottslighet inte kräver samma höjd av övertygelse om 

bevisningens rättfärdighet för att leda till ett avgörande, skulle enligt min mening det 

kunna resultera i fler utfärdade strafförelägganden i mer eller mindre osäkra fall. Denna 

slutsats blir särskilt aktuell med tanke på att åklagaren ska bedöma just möjligheten att 

nå en fällande dom i sitt val att väcka åtal eller utfärda ett strafföreläggande.85 De 

skiftande beviskraven skulle därmed påverka även åklagarens bedömning, inte enbart 

domarens. På så vis ökar åklagarens utrymme att inte bara åtala utan också att genom ett 

strafföreläggande påtala den tilltalades skuld. Att åklagaren inte har möjlighet att 

utfärda strafföreläggande vid allvarligare brottslighet får enligt min mening på motsatt 

sätt anses utgöra ett ställningstagande, där ett erkännande inte ska betraktas som 

                                                
81 Ekelöf, fjärde häftet, s 157. 
82 Ekelöf, fjärde häftet, s 86. 
83 Ekelöf, fjärde häftet, s 154. 
84 SvJT 2006 s 982, Domarna och rättssäkerheten. 
85 Ekelöf, femte häftet, s 155 
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tillräckligt för en fällande dom eller avgörande genom strafföreläggande då brottet är 

grövre. Det går därför att argumentera för att ett utvidgat tillämpningsområdet för 

strafföreläggande skulle innebära också ett lägre ställt beviskrav vid allvarligare 

brottslighet, eftersom erkännandet inte behöver styrkas av andra omständigheter. Det är 

enligt min uppfattning inte önskvärt och bör lyftas fram som en viktig fråga i 

diskussionen om strafföreläggandeinstitutets framtid.  

 

6.2.2 Ett lägre beviskrav i förhållande till oskuldspresumtionen 
 

Vidare blir ett eventuellt lägre beviskrav vid lindrigare brottslighet intressant då vi 

påminns om oskuldspresumtionens värde i Sveriges rättssystem. Att beviskraven skulle 

vara lägre vid lindrigare brottslighet riskerar, om vi drar det lite längre, också att bidra 

till fler oskyldigt dömda. Även om det rör lindrigare brottslighet som inte leder till 

fängelsestraff ska effekten av en fällande dom för den enskilda inte förminskas. Varje 

ingripande i synen på vad som krävs för att nå ett avgörande riskerar att påverka 

uppfattningen om rättssäkerheten i rättskipningen. Det i sig påverkar samhällets syn på 

och kan bidra till minskat förtroende för den överordnade makten, i värsta fall på så vis 

att rättsväsendets arbete anses utgöra maktmissbruk. Å andra sidan, som Lambertz tar 

upp, problematiseras frågan i exempelvis sexualbrott där bevisläget ofta är svårt.86 

Givetvis innebär svårigheten för åklagaren att bevisa den tilltalades skuld att beivrandet 

av vissa typer av brott inte uppfyller de förväntningar som allmänheten har på 

rättsväsendet. Värdet av att brott beivras ställs, som så många gånger förut, mot 

rättssäkerheten i allmänhet och risken att döma någon oskyldig i synnerhet. 

 

Ett strafföreläggande innebär som konstaterats ovan, att den misstänkte får möjlighet att 

erkänna sin skuld och tilldelas ett straff utan rättens inblandning. Det innebär, i motsats 

till huvudregeln, att den misstänktes erkännande ges stor betydelse, om inte till och med 

fullständig betydelse. Däremot ska vi komma ihåg att förutsättningarna för åklagaren att 

utfärda ett strafföreläggande är omfattande. Åklagaren kan inte på lösa grunder anklaga 

någon för ett brott genom att utfärda ett strafföreläggande utan att tillräckliga skäl i 

såväl rättsfrågan som sakfrågan föreligger. Det måste, enligt min mening, innebära att 

grunderna för att utfärda ett strafföreläggande får anses så utförliga att ett 

strafföreläggande inte kan komma till stånd enbart genom godtycklighet eller rena 
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gissningar från åklagarens sida. Beviskravet är ju, som konstaterats ovan, detsamma 

som om åtal väcks, åtminstone när det rör sig om samma typ av brottslighet. Däremot 

kan diskuteras huruvida erkännande av ett strafföreläggande är förenligt med 

oskuldspresumtionen och kravet på ytterligare omständigheter som stadgas i RB 23:3 

st 2. Det är uppenbart att lagstiftaren inte har samma syn på ett erkännande när det 

handlar om strafföreläggande som när det rör sig om allvarligare brottslighet under 

huvudförhandling. Men annat vore orimligt att förvänta sig med tanke på att 

erkännandet är själva förutsättningen för strafföreläggandets förverkligande. För att 

uppnå de processekonomiska fördelarna som strafföreläggandet till stor del syftar till 

måste erkännandet kanske ges en sådan avgörande roll, ty annars skulle den förlora sin 

funktion som förenklad handläggningsform.  

 

6.2.3 Konsekvenserna för rättssäkerheten vid en förändrad syn på ett erkännande 
 

Särskilt viktigt då erkännandet läggs till grund för ett avgörande, vilket ofta är nyckeln i 

de förenklade handläggningsformerna är kravet på åklagarens objektivitet. I och med att 

strafföreläggande innebär en avsevärd förenkling av brottmålsprocessen anser jag att 

åklagarens objektivitet får en särskild betydelse, inte minst i syfte att bibehålla 

samhällets förtroende för rättsväsendet. Att även försvararen i tveksamma situationer 

kan bedöma riktigheten i ett erkännande och utifrån den bedömningen råda sin klient i 

processen blir särskilt viktig ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 87  Ett syfte med 

strafföreläggande är förvisso att skapa en effektivare process, men det ska enligt min 

uppfattning inte likställas med en strävan efter fler avgöranden. I ett allt för effektivt 

och rationellt rättssystem ges rättssäkerheten automatiskt en svagare ställning, något jag 

tror varken lagstiftaren eller samhället och inte heller jag uppfattar som 

eftersträvansvärt. Viljan att på ett effektivt, snabbt och billigt sätt beivra brott får helt 

enkelt inte stå framför kravet på en rättssäker rättskipning där den enskildes rättigheter 

och intressen tas tillvara. 

 

I USA där den tilltalades erkännande kan läggas till grund för en fällande dom oavsett 

brottslighet måste synen på ett erkännande anses vara annorlunda. Även om, som 

beskrivits ovan, domare i sitt slutgiltiga avgörande måste överväga om erkännandet 

skett medvetet, intelligent och frivilligt kan diskuteras den vikt ett erkännande har i det 

                                                
87 Se diskussionen i RÅ, Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål, s 82. 
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amerikanska rättssystemet. Något som talar för att rättssäkerheten trots allt upprätthålls 

är bland annat kravet på att den tilltalades ombud bereds möjlighet att utifrån fakta i 

målet överväga om åklagaren har tillräcklig bevisning för att vinna bifall i en eventuell 

huvudförhandling. Den tilltalade har alltså, precis som i Sverige, möjlighet att diskutera 

sin situation och sina val tillsammans med en yrkesman innan han eller hon antingen 

erkänner sig skyldig eller vitsordar en rättegång. Däremot måste enligt min mening det 

faktum att majoriteten av brottmålen i USA avgörs efter förhandling mellan parterna 

men utan huvudförhandling kunna anses tyda på att innehållet i överenskommelsen är 

mer relevant än riktigheten i det slutgiltiga avgörandet. Möjligtvis förhåller det sig så att 

parternas stora utrymme för förhandling innebär att domstolens, eller rättare sagt juryns, 

bedömning av frågan anses utgöra ett större riskmoment än vad plea bargaining 

erbjuder. Eftersom plea bargaining erbjuder en möjlighet att få ett lindrigare straff, att 

åklagaren ändrar åtalet eller tar bort en eller fler åtalspunkter finns givetvis incitament 

för den misstänkte att godkänna erbjudandet istället för att få frågan prövad i domstol. I 

Sverige där någon sådan förhandling inte är tillåten uppfattas förhoppningsvis ”risken” 

att ta målet till domstol istället som en chans att få bevisning etc prövat en gång till. 

Med tanke på de grundpelare som den svenska rättsordningen vilar på bör det inte 

finnas något intresse av att tillåta förhandlingar som i värsta fall riskerar att innebära en 

sådan påtryckning som riskerar ge en negativ bild av rätten till domstolsprövning.  

 

6.3 Rättsväsendets funktion och syfte – avgörande för utvecklingen? 
 
För att komma till någon slags slutsats i frågan huruvida det amerikanska systemet med 

plea bargaining bidrar till minskad rättssäkerhet bör den tilltalades möjlighet att 

frikännas av rätten diskuteras. I det stora hela blir en sådan diskussion hypotetisk, då 

bedömningen är olika från fall till fall och då en sådan analys skulle kräva en gedigen 

genomgång av prejudikat. En sådan analys lämpar sig inte för denna framställning. Men 

något som blir intressant i diskussionen huruvida Sverige bör influeras av det 

amerikanska rättssystemet eller inte är synen på rättsväsendets funktion och syfte.  

 

Packer har tagit fram två modeller, den brottsbekämpande modellen och rättssäkerhets-

modellen.88 Enligt brottsbekämpningsmodellen anses rättsväsendets funktion vara att så 

många som möjligt av de brott som upptäcks ska beivras vilket ofta innebär att 

                                                
88 Modellerna finns förklarade i Packers artikel från 1964. 
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effektiviteten i processen måste vara närmast maximal. Om rättsväsendet bygger på den 

brottsbekämpande modellen välkomnas förenklade handläggningsformer och tonvikten 

läggs vid att just; beivra brott. Det sker i syfte att upprätthålla allmän ordning.89 Ett 

rättsväsende som istället bygger på rättssäkerhetsmodellen framhåller en offentlig och 

opartisk domstol som den rätta vägen till att skipa rättvisa. Modellen innebär också att 

regler ska ställa krav på processens innehåll för att minimera risken att oskyldiga döms 

och för att kontrollera att staten inte går utöver sina befogenheter.90 

 

Utifrån de två modellerna kanske skillnaderna mellan de olika rättsystemen blir lättare 

att förstå. Genom plea bargaining-systemet kan USA med enklare medel beivra brott, 

medan Sverige genom begränsningen av strafföreläggande och med huvudförhandling 

som huvudregel istället fokuserar på nå en materiellt riktig dom, inte att utdöma straff. 

Om Sverige skulle ytterligare utvidga tillämpningsområdet för de summariska 

processerna måste det rimligtvis också ske på bekostnad av rättssäkerheten, vilket inte 

stämmer väl in med de värden som idag ligger till grund för det svenska rättsväsendet. 

Den här diskussionen fortsätter under avsnitt 7.8 där konsekvenserna med ett utvidgat 

strafföreläggande, särskilt för rättsväsendet behandlas. 

 

6.4 Strafföreläggande vid allvarligare brottslighet? 
 

Utvidgningen av strafföreläggande till att avse även villkorlig dom föregicks av viss 

diskussion. I förarbetet framgår bland annat att Riksdagens ombudsmän, Svea Hovrätt 

och Hovrätten för västra Sverige avstyrkte förslaget om en ytterligare utvidgning. 

Motiveringen var bland annat att det skulle strida mot rättssäkerheten och påverka den 

enskildes bild av allvarligheten i gärningen negativt.91 Juridiska fakultetsstyrelsen vid 

Uppsala Universitet riktade kritik till en sådan utvidgning i sitt remissyttrande till 1992-

års åklagarutredning. Fakultetsstyrelsen menade att det inte går att acceptera att 

åklagaren ges befogenhet att agera domare utanför domstolen i större utsträckning än 

som redan tillåtits. Bland annat uttalades att den maktförskjutning en sådan utvidgning 

av strafföreläggandet skulle innebära, medför att åklagaren får verktyg för plea 

                                                
89 Landström, s 33 f. 
90 Landström, s 35. 
91 Prop 1996/97:8, s 11. 
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bargaining. Att tillåta åklagaren att avgöra om ett brott ska föranleda böter, fängelse, 

skyddstillsyn eller villkorlig dom ansågs helt enkelt inte acceptabelt.92  

 

I remissyttrandet utvecklades inte vidare på vilket sätt en sådan utvidgning skulle ge 

åklagaren motsvarande förutsättningar som åklagaren har i USA att förhandla om 

påföljden. Efter de studier jag gjort av det amerikanska plea bargaining-systemet har 

bilden av åklagarens framträdande roll i processen varit tydlig. Åklagaren har där, utan 

domstolens egentliga iblandning eller makt, möjlighet att förhandla med den misstänkte 

om vilken påföljd som ska följa av ett brott. Min tolkning av fakultetsstyrelsens yttrande 

är därför att likheten mellan ett utvidgat strafföreläggande och plea bargaining-systemet 

är att utvidgningen som skedde till att avse även villkorlig dom ger även den svenska 

åklagaren möjlighet att bedöma allvarligheten av ett brott som enligt lagstiftaren redan 

klassificerats som allvarligt, eftersom fängelse finns i straffskalan. Att åklagare genom 

RB 48:4 st 2 numer kan utfärda ett strafföreläggande avseende villkorlig dom innebär 

således att han eller hon måste göra en skönsmässig bedömning dels av brottets 

karaktär, dels av den misstänktes person. Även om bedömningen inte kan vara helt 

godtycklig, skapas förutsättningar för åklagaren att ge den misstänkte incitament att 

erkänna ett brott innan huvudförhandling, med argumentet; ”får jag ett erkännande 

kommer du undan med villkorlig dom”. Det är enligt min tolkning en sådan bedömning 

fakultetsstyrelsen menade att enbart domstolen kan komma i fråga för.  

 

Å andra sidan innebär dagens reglering i RB 48:4 st 2 att ett föreläggande avseende 

villkorlig dom endast kan komma ifråga när det är uppenbart att domstolen skulle 

utdöma en sådan påföljd. Det går därför att argumentera för att åklagarens utrymme att 

göra en självständig påföljdsbestämning är relativt litet. Fakultetsstyrelsen tog upp en 

intressant aspekt av de konsekvenser en utvidgning av strafföreläggandet kan innebära, 

men kravet på att påföljdsvalet ska vara uppenbart får enligt min mening ändå anse 

begränsa en sådan risk.  

 

Lagrådet har vidare, trots att ett strafföreläggande avseende villkorlig dom förutsätter att 

påföljdsvalet är uppenbart, betonat att en sådan reglering förutsätter att åklagaren gör ett 

slags hypotetiskt prov.93 Trots att min tolkning av utvidgningen, att utrymmet för 

åklagarens skönsmässiga bedömning är begränsad, förefaller Lagrådets synpunkt vara 
                                                
92 Remissyttrande från juridiska fakultetsstyrelsen vid Uppsala universitet, s 2. 
93 Prop 1996/97:8, s 38. 
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relevant i sammanhanget. För att konstatera hur rätten skulle avgöra påföljdsfrågan 

måste åklagaren utifrån erfarenhet, statistik och praxis väga skäl för- och emot hur 

domstolens hypotetiska utfall skulle bli i varje enskilt fall. Det förefaller enligt min 

mening inte vara helt optimalt att överlämna en sådan uppgift till åklagaren. Särskilt då 

det utmanar kravet på enhetlighet i rättskipningen eftersom respektive åklagares 

subjektiva uppfattning om rättsläget får större betydelse. Det är således återigen en svår 

balansgång som aktualiseras i diskussionen om strafföreläggandeinstitutets framtida 

utveckling. Å ena sidan väger de processekonomiska skälen tungt, å andra sidan måste 

vi ha insikt i att en utvidgning också innebär en maktförskjutning. Frågan blir således 

om vi väljer att se denna maktförskjutning som en möjlighet eller en risk vilket enligt 

min mening är beroende av vilken av sidorna vi låter väga tyngst. Eftersom 

utvidgningen av strafföreläggande till att avse även villkorlig dom trädde ikraft är min 

tolkning att de processekonomiska skälen vann företräde denna gång, men kanske också 

att lagstiftarens förtroende för åklagarkåren är så pass starkt att maktförskjutningen ändå 

kunde accepteras. 

 

Det är kanske inte så konstigt att fakultetsstyrelsen vid Uppsala Universitet riktar så 

skarp kritik mot att åklagarens roll i processen utvidgats till den grad att domstolen i 

många fall förlorar sin dömande funktion. Att konsekvensen dessutom blir, eller kan bli, 

att åklagaren får utrymme för plea bargaining ska inte helt förringas. Genom detta 

arbete har vi sett att det amerikanska rättssystemet i stor utsträckning skiljer sig från det 

svenska. Synen på respektive yrkesroll och maktfördelningen mellan åklagare och rätten 

är inte överensstämmande. Om så är fallet, att utvidgningen medför att åklagaren kan 

förhandla om påföljden innebär det ett tydligt närmande till det amerikanska plea 

bargaining-systemet, ett närmande som inte är särskilt önskvärt med tanke på de 

principer och traditioner det svenska rättssystemet bygger på. I detta sammanhang kan 

också erinras om det uttryckliga förbudet i RB 23:12 mot att under förhör ge löften eller 

använda oriktiga uppgifter i syfte att nå ett bekännande. Ett sådant stadgande får enligt 

min mening tolkas som ett tydligt uttryck för oviljan att låta polis eller åklagare inverka 

på den misstänkte på sätt som liknar plea bargaining-situatoner i syfte att nå ett 

erkännande.   

 

Även om lagstiftaren nu, trots kritiken, valde att utvidga tillämpningsområdet för 

strafföreläggande kan debatten som fördes under 90-talet vara viktig att lyfta fram även 
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i diskussionen om en eventuell ytterligare utvidgning av institutet. Ett tydligt problem 

med en ytterligare utvidgning av strafföreläggandeinstitutet synes vara den 

maktförskjutning som måste till för att åstadkomma en sådan utveckling. Att ge 

åklagaren en vidgad makt och utrymme för en dömande funktion utan domstolens 

medverkan förefaller inte vara önskvärt. På andra sidan finns intresset av en effektiv 

brottmålsprocess som förutsätter förändring och utveckling av handläggningsformerna. 

Frågan är alltså, hur långt en sådan utveckling kan gå utan att det traditionellt svenska 

rättssystemet urholkas. Vid bötesbrott fungerar strafföreläggande som ett effektivt 

alternativ till huvudförhandling, men effektiviteten får inte till vilken gräns som helst 

motivera ett så pass förenklat förfarande avseende allvarligare brottslighet. 

 

6.5 Muntlig delgivning 
 
Genom införandet och den efterföljande utvidgning som skett av tillämpningsområdet 

för strafföreläggande har åklagaren till större del övertagit vad som traditionellt sett 

ansetts utgöra domstolens uppgifter.94 Kritik mot en sådan maktförskjutning mellan 

domare och åklagare togs som diskuterats ovan särskilt upp i samband med förslaget 

om att strafföreläggande skulle få avse även villkorlig dom. Eftersom villkorlig dom 

anses vara en fängelsedom menar kritiker att en sådan utvidgning skulle vara att fördela 

för stor makt till åklagaren. Däremot jämför andra åklagarens vidgade befogenheter 

med möjlighet till åtalsunderlåtelse i motsvarande situation. Att åklagaren i de fallen har 

rätt att underlåta att åtala den misstänkte skulle då tala för att han också skulle ha rätt att 

genom strafföreläggande utfärda villkorlig dom, utan domstolens inverkan.95 Vid en 

sådan situation, där åklagaren underlåter att åtala för brott då straffet antas bli villkorlig 

dom stadgas enligt 4 § kungörelsen med föreskrifter för åklagare vid vissa brottmål, att 

delgivandet bör sker muntligen till den misstänkte. På så vis ansågs att ett 

strafföreläggande avseende villkorlig dom skulle ha samma betydelse för den enskilda 

individen som då åklagaren eller någon representant från rättsväsendet sammanträffar 

med den misstänkte för att underrätta honom om åtalsunderlåtelse i målet. Av den 

anledningen gäller sedan utökningen av strafföreläggande till att avse också villkorlig 

dom att åklagaren bör delge den misstänkte muntligen. Ett sammanträffande med en 

representant från rättsväsendet anses för den enskilde innebära ett tydligt besked om 

                                                
94 SOU 1992:61, s 157. 
95 Prop 1996/97:8, s 13. 
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brottets allvarlighet. Delgivningen syftar också till att bibehålla respekten för 

avgörandet och därmed öka förståelsen och förtroendet för rättssystemet.96 

 

Den muntliga delgivning som kungörelsen föreskriver kan jämföras med 

sammanträffandet som sker i samband med att domaren i USA godkänner eller avslår 

en överenskommelse mellan åklagaren och den tilltalade. Det amerikanska systemet 

bygger visserligen på att domaren har sista ordet i frågan, delgivningen sker inte enbart 

för att underrätta den misstänkte eller för att ge honom insikt om avgörandets 

allvarlighet. Trots skillnaderna är min uppfattning att en muntlig delgivning fyller en 

viktig funktion i rättsväsendets förhållande till den enskilde. Att genom muntlig 

delgivning förmedla att ett avgörande genom strafföreläggande är lika allvarligt som en 

fällande dom efter avslutad huvudförhandling är enligt min uppfattning ett effektivt sätt 

att åstadkomma respekt för institutet och bringa särskild uppmärksamhet till dess 

verkan och konsekvens. Att den enskilde, kanske för första gången, får sammanträffa 

med en representant från rättsväsendet indikerar rimligtvis en betydligt allvarligare 

reaktion än vad som uppnås av att strafföreläggandet sker helt igenom skriftligt. På så 

vis kan jag ansluta mig till lagstiftaren och uppmuntra tillägget om muntlig delgivning 

vid strafföreläggande avseende villkorlig dom.  

 

I sammanhanget bör erinras att åklagarens rätt till åtalsunderlåtelse vid brott som skulle 

kunna föranleda villkorlig dom inte rakt av kan motivera att strafföreläggande ska få ske 

i samma situationer. Att motivera en utvidgning av strafföreläggandet genom att 

hänvisa till att det minsann gick bra att utvidga åtalsunderlåtelse på motsvarande sätt är 

enligt min uppfattning att förenkla diskussionen. Regeringen ansåg i det fallet att varken 

åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande avseende villkorlig dom skulle äventyra 

rättssäkerheten i fall där skuldfrågan var okomplicerad och påföljdsvalet självklart.97 

Även om strafföreläggandet utvidgades med tillägget om krav på muntlig delgivning 

försvinner inte riskerna för att åklagaren tillåts agera domare i mål som avser allvarlig 

brottslighet. Den muntliga delgivningen fyller således en funktion i förhållandet mellan 

den enskilde och rättsväsendet, samt möjligtvis också för samhällets respekt för 

rättsväsendet. Däremot bidrar ett sådant inslag inte till att rättssäkerhet upprätthålls eller 

att maktförskjutningen mellan åklagare och domare blir mindre. 

 
                                                
96 SOU 1992:61, s 207. 
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Av det sagda kan sägas att den muntliga delgivningen fyller en viss funktion i 

utformandet av strafföreläggandeinstitutet. Muntlig delgivning bör enligt min mening 

därför värdesättas och uppmuntras även vid en eventuell fortsatt utvidgning av 

strafföreläggande. Vidare diskuteras huruvida strafföreläggandeinstitutet kan utvecklas 

med ytterligare inspiration från USA, nämligen genom krav på domarens godkännande 

av föreläggandet. 

 

6.6 Strafföreläggandets godkännande av domstol? 
 
Som framgått under avsnitt 4 krävs i USA för att överenskommelsen som slutits mellan 

åklagare och den tilltalade att domaren godkänner innehållet. Det är domaren som har 

sista ordet i såväl skuldfrågan som påföljdvalet, även om han eller hon inte är delaktig i 

förhandlingarna mellan parterna. I Sverige finns inget utrymme för en sådan 

kompromiss mellan parterna. När det handlar om strafföreläggande är rätten över huvud 

taget inte delaktig i avgörandet. Däremot finns möjligheten enligt RB 45:10 a p 3 att 

avgöra målet utan huvudförhandling. Alternativet till en ordinarie huvudförhandling blir 

aktuell i mål där det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, då ingen 

part kräver huvudförhandling och då det med hänsyn till utredningen i målet inte behövs 

en ordinarie huvudförhandling. Den tilltalade ska dessutom enligt RB 45:10 a st 2 p 1 

informeras om att han eller hon har rätt att begära att närvara vid huvudförhandling. 

Den tilltalades rätt att begära huvudförhandling förhåller sig väl till de krav som ställs i 

EKMR.98 Att på detta sätt avgöra målet baserat på handlingarna, utan huvudförhandling 

går till viss del att likna med kravet på domarens godkännande av åklagarens och den 

misstänktes överenskommelse om påföljd som kommit fram under plea bargaining. I 

båda fallen avgör rätten målet utifrån handlingarna. Någon muntlig förhandling om 

omständigheterna i fallet eller granskning av bevisning blir inte aktuell. Skillnaden är 

givetvis den att den svenska versionen inte tillåter någon slag överenskommelse mellan 

åklagare och den tilltalade, vilket skulle strida mot åklagarens absoluta åtalsplikt.  

 

Motiven till den möjlighet som erbjuds i RB 45:10 a p 3 beskrivs inte särskilt ingående i 

förarbetet. Regeringen uttalar att det under förutsättning att en tillfredsställande 

utredning skett, finns mål där det är möjligt att avgöra frågan utan huvudförhandling 

utan att kvaliteten på avgörandet försämras. 99  Utifrån uttalandet tolkar jag 

                                                
98 SOU 2001:103, s 161. 
99 Prop 2004/05:131, s 141 f. 
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bestämmelsens syfte motsvarigt de som ligger bakom bestämmelserna om 

strafföreläggande, nämligen att erbjuda snabbare och billigare handläggningsvägar än 

den traditionella huvudförhandlingen utan att göra avkall på rättssäkerheten. 

Utredningen menar att ett avgörande utan huvudförhandling blir användbart särskilt i 

fall då den misstänkte valt att inte godkänna ett utfärdat strafföreläggande.100 En 

förutsättning för att den alternativa handläggningsformen ska bli aktuell är att ingen 

muntlig bevisning finns och att rätten kan ta sitt beslut utifrån någon typ av skriftlig 

bevisning, exempelvis en platsrapport från incidenten eller en rapport från ett 

alkoholutandningsprov och att övriga omständigheter i huvudsak är ostridiga.101  

 

Möjligheten att nå ett avgörande utan huvudförhandling framstår enligt min mening ha 

flera likheter med det amerikanska systemet, särskilt i de fall handläggningsformen 

används när den misstänkte valt att inte godkänna ett strafföreläggande. Precis som i 

USA får rätten då den dömande makten att avgöra målet. Det material som läggs till 

grund för avgörandet synes vara av större betydelse i Sverige, då skriftlig bevisning 

måste läggas till grund för avgörandet när huvudförhandling inte hålls. Enligt den 

amerikanska modellen framstår domarens avgörande mer som en slentrianmässig 

underskrift än en noggrann kontroll av omständigheterna i fallet. Således spelar rättens 

inverkan större roll i det svenska systemet än i de amerikanska. Fördelarna med att 

rätten inte godtyckligt eller utan att ha stöd för saken avgör målet är framför allt att 

rättssäkerheten upprätthålls och risken för att någon blir felaktigt dömd minskar. 

Återigen kan vi alltså se vilken tyngd kravet på rättssäkerheten har i Sverige.  

 

Det faktum att domstolen erbjuds en möjlighet att fatta beslut i brottmål utan en ordinär 

huvudförhandling öppnar upp för diskussionen om inte strafföreläggande skulle kunna 

utvidgas till att avse även allvarligare brottslighet, med kravet på rättens godkännande 

av den misstänktes erkännande. Möjligtvis skulle ett avgörande utan huvudförhandling 

kunna slås ihop med strafföreläggandeinstitutet för att vidga tillämpningsområdet för de 

summariska processerna ytterligare. Likt det som sker vid plea bargaining, skulle 

därmed en åklagares föreslagna strafföreläggande kräva rättens godkännande för att bli 

giltigt. På så vis skulle rättssäkerheten, särskilt när det handlar om allvarlig brottslighet, 

värnas då den beslutande makten på sätt och vis kvarstår hos domstolen. Utan dess 

godkännande kan åklagarens förslag på påföljd således inte leda till något avgörande. 
                                                
100 SOU 2001:103, s 160. 
101 SOU 2001:103, s 162. 
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Att kräva domstolens godkännande av ett strafföreläggande skulle enligt min 

uppfattning kunna bidra till att rättstillämpningen blev mer enhetlig.  

 

Redan innan strafföreläggandeinstitutet lagfästes, alltså under tidigt 1900-tal, föreslogs 

att rätten skulle ha en kontrollerande funktion vid mål som inte avsåg de allra 

lindrigaste brotten och att då framtida strafföreläggande för att bli giltiga skulle kräva 

rättens godkännande.102 Så blev också fallet vid strafföreläggandeinstitutets inträde. 

Motiven till kravet på att åklagarens föreläggande skulle underställas rätten var bland 

annat det bristande förtroendet för åklagarkåren.103 När kravet på rättens kontroll togs 

bort motiverades det med att åklagaren skulle anses kompetent nog att utfärda ett 

strafföreläggande utan rättens inblandning eftersom tillämpningsområdet för 

strafföreläggande endast var lindrigare brott. Förtroendet för åklagarkåren har sedan 

början av 1900-talet förbättrats väsentligt104, vilket vi enligt min mening kan se inte 

minst med bakgrund av den succesiva utvidgningen av strafföreläggandeinstitutet. 

Möjligtvis vore det ändå idé att återigen inrätta ett krav på domstolens godkännande av 

strafföreläggande för att därigenom kunna utöka strafföreläggandeinstitutets 

användningsområde till att avse även allvarligare brottslighet. På så vis skulle den 

slutgiltiga makten, den dömande makten, ligga kvar hos domstolen, även om processen 

skulle förenklas genom ett av åklagaren förelagt straffbud. 

 

En sådan idé kan enligt min uppfattning uppfattas som lockande, däremot är själva 

grunden i strafföreläggandeinstitutet att processen sker helt avskilt från domstolen. Att 

blanda in domstolen i processen skulle leda till en annan bild av den summariska 

processen och kanske skulle systemet inte upplevas lika effektivt som nu tycks vara 

fallet. Dessutom skulle ett krav på domstolens godkännande riskera att öppna upp 

möjligheterna för åklagaren att förhandla med den misstänkte inför rättens avgörande. 

Av den anledningen framstår det som svårt att finna en lösning där vi genom ett krav på 

domstols godkännande säkerställer rättssäkerheten men samtidigt inte får något 

liknande plea bargaining på köpet. En utvidgning av strafföreläggande till att innehålla 

ett krav på rättens godkännande av den av åklagaren föreslagna påföljden är enligt min 

uppfattning av de skälen inte optimalt eller önskvärt. Att utvidga 

strafföreläggandeinstitutet på det viset och därmed också öppna dörrar för förhandling 

                                                
102 SOU 1926:32, s 175. 
103 Landström, s 242. 
104 Se diskussion av Landström, s 246. 
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mellan åklagare och den misstänkte innebär också att den absoluta åtalsplikten riskerar 

att urholkas ytterligare. Den diskussionen kommer att fortsätta under avsnitt 7.3. 

 

En annan slutsats jag drar av att fler alternativa handläggningsformer accepteras och 

dessutom utvidgas är att den så viktiga muntlighetsprincipen uttunnas i samma takt. 

Muntlighetsprincipen och omedelbarhetsprincipen ger uttryck för att rätten endast ska 

avgöra frågan utifrån vad de hört och sett i rättssalen.105 Det är givetvis framför allt 

genom den ökade acceptansen av uppläsning under huvudförhandling, se RB 46:5, som 

muntlighetsprincipen uttunnas, men också det faktum att färre brottmål avgörs genom 

huvudförhandling antyder att principen inte längre respekteras på det sätt som den en 

gång gjort. Det problem jag kan se med dessa frånsteg från muntlighetsprincipen hör 

samman med synen på vad som anses utgöra en rättssäker process. 

Muntlighetsprincipen bidrar till bättre kommunikation mellan parterna. Dessutom ökar 

det utrymmet för offentligheten att ta del av processen då huvudregeln är att allt 

material som domen grundas på ska tas upp muntligen under förhandling.106 Att kräva 

domstolens godkännande av ett strafföreläggande vid allvarligare brottslighet skulle 

förvisso trygga rättssäkerheten, men ett sådant system ger inte utrymme för domstolen 

att bedöma målet efter vad som muntligen kommit fram vid huvudförhandling, något 

den ordinära huvudförhandlingen bygger på. Även om muntlighetsprincipen genom 

olika reformer har fått fler undantag finns ett värde i att behålla kravet på muntlighet, 

framför allt för att säkerställa allmänhetens möjlighet till insyn, varför ett sådant 

utvidgande av strafföreläggande inte skulle vara ett önskvärt alternativ ur den aspekten. 

 

 

  

                                                
105 Ekelöf, femte häftet, s 14. Omedelbarhetsprincipen utläses ur RB 17:2 och 30:2. 
106 SOU 2001:103, s 169 f. 
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7 För- och nackdelar med ett utvidgat strafföreläggande 
7.1 Introduktion 
 

Förändringar inom straffrätten och straffprocessrätten sker hela tiden. Lagar ändras, 

institut tillkommer och rekvisit tas bort och kommer till. I detta avsnitt kommer för- och 

nackdelar med ett evetuellt utvidgat strafföreläggande att diskuteras och analyseras. 

Diskussionen utgår både utifrån konsekvenserna för den misstänkte, för samhället och 

rättsväsendet i stort men också effekterna för den absoluta åtalsplikten och rättskraften 

kommer att diskuteras. 

 

7.2 Maktfördelningen – en enhetlig rättskipning 
 

Som framkommit i denna framställning har utvecklingen av strafföreläggandet i Sverige 

skett succesivt. Bötesnivåerna såväl som tillämpningsområdet har ökat genom olika 

reformer. Hand i hand med den utvecklingen ser vi också tydliga tecken på att 

åklagarens roll i rättsväsendet förändrats. Från att under början av 1900-talet knappt 

ansetts erfarna och kompetenta nog för att gå statens ärenden har åklagaren nu till och 

med möjlighet att genom strafföreläggande besluta om villkorlig dom, ett straff på 

fängelsenivå. Det innebär som Ekelöf uttrycker det; att ”tyngdpunkten i 

straffrättskipningen ytterligare förskjutits från domstolarna till åklagarna”. 107  Att 

förändringar sker kan accepteras och förändring i sig bör inte uppfattas som något 

negativt. Däremot har vi att utgå från vad som föreskrivs i RF 1:8, att för rättskipning 

finns domstolarna. En summarisk process som strafföreläggande innebär ett tydligt 

avsteg från denna huvudregel. Genom åklagarens möjlighet att utfärda ett 

strafföreläggande nås, under förutsättning att den misstänkte godkänner föreläggandet, 

ett avgörande utan att domstolen över huvud taget deltar i processen. En fördel med 

denna alternativa handläggningsform är att den är billig och effektiv. Det är också just 

effektiviteten som lyfts fram som skäl i de flesta av de förarbeten som ligger till grund 

för de olika reformerna.108  

 

Att begränsa tillströmningen av brottmål till domstolarna har länge varit eftersträvat och 

en ökad användning av alternativ till huvudförhandling har varit en av vägarna som 

                                                
107 Ekelöf, femte häftet, s 287. 
108 Se exempelvis prop 1996/97:8 s 11 f. 
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använts. 109  Andra alternativ för att minska domstolarnas, och kanske hela 

rättsväsendets, arbetsbörda är avkriminalisering. Genom att förändra strafflagstiftningen 

på så vis att mindre allvarlig brottslighet eller beteenden som inte längre anses 

klandervärda tas bort bör antalet brottmål också minska. Problemen med 

avkriminalisering är däremot flera. Att kriminalisera ett visst beteende är en reaktion 

från samhället och symboliserar att förövaren gjort något som inte accepteras. Att straff 

följer av ett brott kan tolkas både som ett hot, ur preventiv synvinkel, och i det konkreta 

fallet som en bestraffning för förövarens gärning.110 I takt med att samhället utvecklats 

förändras också vår bild av vad som utgör ett klandervärt beteende och inte. Således 

måste straffrätten också förändras och utvecklas i samma utsträckning. Parallellt med 

avkriminalisering och nykriminalisering spelar alternativa handläggningsformer en 

viktig roll i utvecklingen och effektiviseringen av rättskipningsapparaten.111  

 

Oavsett om lagstiftaren i framtiden väljer att avkriminalisera fler gärningar, eller 

motsatsvis väljer att ytterligare straffbelägga gärningar som idag inte anses utgöra brott 

är såväl effektivitet som rättssäkerhet fortsatt viktigt vid rättskipningen av de brott som 

leder till åtal eller strafföreläggande. Därmed måste, parallellt med lagstiftarens 

möjlighet att påverka rättsväsendets arbetsbörda genom strafflagstiftningen, utredningar 

och reformer till för att analysera hur framtidens rättsväsende ska se ut och på vilka 

värden brottmålsprocessen ska vila. Hand i hand med det går maktfördelningen mellan 

domstolar och åklagare.  

 

Som påtalades ovan förändras samhället och så också våra samhälleliga värderingar, 

vilket måste innebära att även rättsväsendet utvecklas framåt. En förutsättning för 

åklagaren att idag utfärda ett strafföreläggande är att det finns en pålitlig praxis att luta 

sitt beslut mot. Att åklagaren tilldelas större befogenheter i och med utvidgningen av 

strafföreläggandeinstitutet kan enligt min uppfattning innebära en del risker. För det 

första innebär en sådan maktförskjutning att domstolens möjlighet att skipa rättvisa i 

många fall försvinner. Ju större tillämpningsområdet för strafföreläggande blir, desto 

fler fall får vi förvänta oss leder till ett avgörande utan domstolens inblandning. Detta 

leder till att utrymmet för domstolen att utveckla praxis blir mindre, eftersom färre fall 

                                                
109 Nelson, Kriminalpolitik och ingripande vid brott, s 31. 
110 Nelson, s 17. 
111 Nelson, s 31. 
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prövas. På så vis kan det i framtiden uppenbara sig en avsaknad av relevant och aktuell 

praxis på området. 

 

Om strafföreläggande skulle bli så pass vanligt förekommande att det riskerade att 

minimera möjligheten för rätten att pröva mål och därmed utforma praxis går det å 

andra sidan att argumentera för att åklagaren i sitt arbete övertar även den uppgiften, att 

skapa sedvana inom straffmätning och påföljdsval. Problemet med en sådan utveckling, 

som jag ser det, är bland annat att påföljdsvalet vid strafföreläggande inte motiveras i 

samma utsträckning som vid en dom från tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. 

Domskrivandet är för domstolen ett sätt att förmedla en bild av dels gärningen, dels 

gärningsmannens klandervärde. Om åklagaren istället övertog även denna uppgift skulle 

underlaget för att utforma en enhetlig bild av straffmätning och påföljdval bli haltande 

och riskera att medföra sämre förutsebarhet och enhetlighet. 

 

Art 6 EKMR om rätten till rättvis rättegång inbegriper också att domstolens avgörande 

motiveras. Europadomstolen har bland annat uttalat att domstolarna för att leva upp till 

kravet på rättvis rättegång på ett klart och tydligt sätt måste upplysa om grunderna för 

avgörandet.112 Även JO har uttalat sig om vikten av att domskälen är tillräckligt 

utvecklade. Domskälen måste enligt JO vara utformade så att det går att förstå på vilka 

grunder domstolen fattat sitt beslut.113 Att det ingår i domstolens uppgift att klargöra hur 

och varför de nått ett visst beslut fyller enligt min mening en viktig funktion i 

rättsprocessen. Framförallt möjliggör det för allmänheten att förstå domstolens 

resonemang. Dessutom fungerar det som en rättssäkerhetsgaranti att en dom blir väl 

motiverad, särskilt i syfte att skapa prejudicerande domar. Genom att utveckla 

strafföreläggande ytterligare riskerar vi därmed att gå miste om ett motiverat och 

offentligt ställningstagande från den dömande makten, något som inte är gynnsamt för 

rättssäkerheten och som därutöver inte går i linje med EKMR:s krav på en rättvis 

rättegång. 

 

Det faktum att Högsta domstolen består av minst fem ledamöter114, som tillsammans 

författar en dom, med utrymme för meningsskiljaktigheter, är också något som bör ges 

betydelse i denna diskussion. Högsta domstolens arbete, som ju är den instans som 

                                                
112 Se exempelvis Hadjianastassiou mot Grekland. 
113 JO:s beslut 2015-09-15, s 2 f. 
114 Antalet ledamöter kan variera beroende på mål, se RB 3:5 m.fl.  
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skapar prejudikaten, går i stor utsträckning ut på just att tolka lagen och skapa riktlinjer 

för hur andra aktörer ska förhålla sig till den. Genom utförliga domar som innehåller 

överväganden och motiveringar finns ett gott underlag för poliser, åklagare och 

försvarare att arbeta efter. Värdet i det systemet vi har idag, menar jag därför inte ska 

förringas. Om åklagaren ges möjlighet att i större utsträckning utfärda strafföreläggande 

fyller domstolens prejudikat en särskilt stor betydelse. Eftersom strafföreläggande är en 

skriftlig handläggningsform och innebär ett avgörande utan någon försvarares 

inblandning är det ännu viktigare att åklagaren har tydliga riktlinjer till underlag för sin 

bedömning. Jag tror att även den enskilda åklagaren håller med om att för att han eller 

hon ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är enhetligt och som 

överensstämmer med legalitetsprincipen, så behöver han eller hon förutsättningar i form 

av tydlig praxis från domstolarna. Utan ett sådant system riskerar åklagares beslut bli 

godtyckliga och inte särskilt väl underbyggda.  

 

7.3 Åtalspliktens förändring  
 
Som nämnts under kapitel 3 innebär åklagarens möjlighet att utfärda ett 

strafföreläggande ett undantag från den absoluta åtalsplikten. Åklagaren ges genom den 

summariska processen ett alternativ till att väcka åtal. Även om förutsättningarna för 

åtal måste vara uppfyllda för att ett strafföreläggande ska vara aktuellt verkar institutet 

principiellt i riktning för tolkningen att Sverige numer har en relativ åtalsplikt. Om 

strafföreläggandet skulle utvidgas ytterligare är min uppfattning att det svenska 

rättssystemet skulle ta ytterligare steg närmare en relativ åsiktsplikt. Att se den absoluta 

åtalsplikten som norm i Sverige skulle därmed försvåras ytterligare, även om det redan 

idag kan diskuteras. 

Det anses, trots att undantagen historiskt sett blivit fler, finnas ett värde i att ha en 

absolut åtalsplikt som norm.115 Den absoluta åtalsplikten uppfattas som ett tecken på 

rättvisa genom att de av lagstiftaren kriminaliserade handlingarna också ska föranleda 

en rättsprocess, helt enkelt rättskipning vid klandervärda beteenden. Åklagarens mer 

skönsmässiga bedömning för när åtal ska väckas, som en relativ åtalsplikt innebär, kan 

av allmänheten uppfattas som mindre rättvis. 116  Diskussionen om den absoluta 

åtalspliktens vara eller icke vara kan göras lång, men en sådan diskussion skulle kräva 

                                                
115 SOU 1992:61, s 156. 
116 Ekelöf, femte häftet, s 156. 
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mer utrymme än vad som tillåts i denna framställning. Däremot kan konstateras att en 

fortsatt utvidgning av strafföreläggandeinstitutet måste innebära att Sverige ytterligare 

skulle närma sig en relativ åtalsplikt. Det kan upplevas som ett problem då åklagaren 

ges större makt att avgöra om åtal ska väckas eller inte. Det finns enligt min mening 

anledning att vara skeptisk mot att åklagarens bedömningsutrymme blir större. En 

absolut åtalsplikt innebär en slags trygghet för allmänheten i att det finns tydliga 

riktlinjer för vilka och hur brott ska beivras. Ett avsteg från den normen måste föranleda 

en förändrad syn på rättskipningens funktion i samhället.  

Det tjänar även i detta fall att göra en parallell till det amerikanska rättssystemet där 

åtalsplikten får anses vara relativ i betydligt större utsträckning än vad som enligt 

gällande rätt är situationen i Sverige. I USA är det till större del åklagaren som avgör 

om ett brott ska leda till åtal och någon garanti för rättvisa synes inte finnas på det sätt 

som den absoluta åtalsplikten ändå medför i Sverige. Att utvidga strafföreläggandet 

ytterligare skulle därmed innebära att närmande till det amerikanska rättssystemet 

genom att en relativ åtalsplikt ger åklagare större befogenheter än idag. Detta får också 

betydelse för rättsväsendet i stort, vilket kommer att diskuteras vidare under avsnitt 7.8. 

Däremot innebär en utvidgning av strafföreläggande och därmed en mer uttalad relativ 

åtalsplikt att utrymmet för att prioritera viss brottslighet blir större. På så vis kan 

besparingar göras i syfte att arbeta hårdare mot vissa brott och därmed underlåta att 

utreda och åtala för andra. En relativ åtalsplikt skulle därmed kunna effektivisera 

åklagarens arbete och därmed också rättskipningen i stort. Det ska i detta fall också 

påminnas om att en relativ åtalsplikt också innebär att åklagaren kan välja att inte alls 

åtala viss typ av brottslighet. En sådan reglering kan innebära att det blir svårare för 

allmänheten att veta vad som egentligen är tillåtet eller inte.117 En absolut åtalsplikt 

innebär en trygghet gentemot individen, och ett tydligt besked till allmänheten om att en 

otillåten gärning också kommer att bestraffas. Värdet av att rättssystemet kan förmedla 

en sådan tydlighet är enligt min mening inte betydelselös. 

 

7.4 Strafföreläggandets rättskraft  
 

Har den misstänkte godkänt ett strafföreläggande vinner avgörandet laga kraft på 

samma vis som en dom, se RB 48:3 st 2. Stadgandet innebär också att ett 
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strafföreläggande ska hanteras på samma sätt som en dom i fråga om eventuell resning 

eller domvilla, så kallade extraordinära rättsmedel.118 Någon möjlighet att överklaga ett 

strafföreläggande finns däremot inte, eftersom att strafföreläggandet vinner laga kraft 

direkt vid den misstänktes godkännande. Möjligheten till resning eller domvilla 

kommer av utrymmesskäl inte att diskuteras ingående här, men det faktum att 

avgörandet oavsett handläggningsform kan angripas med samma medel tyder enligt min 

mening på att en viss rättssäkerhetsgaranti råder. 

 

I RB 59:6 finns dessutom särskilda regler om extraordinära rättsmedel för 

strafföreläggande. Om den misstänktes godkännande inte kan anse utgöra en giltig 

viljeförklaring, det förekommit felaktigheter under ärendets beredning eller om 

föreläggandet i övrigt inte överensstämmer med lag ska avgörandet undanröjas. Ett 

strafföreläggandes rättskraft kan således angripas på motsvarande sätt som en genom 

rätten utfärdad dom som vunnit laga kraft. Att det finns möjlighet att i efterhand pröva 

frågan om föreläggandets giltighet tyder på att institutet innefattar nödvändiga 

rättssäkerhetsgarantier. Detta skulle därför också kunna motivera en utvidgad möjlighet 

för åklagaren att utfärda strafföreläggande även vid allvarligare brottslighet. De 

extraordinära rättsmedlen möjliggör för att både formella och materiella felaktigheter 

rättas och är därför en trygghet för såväl rättsväsendet som för den enskilde.  

 

Om den misstänkte väljer att inte godkänna det av åklagaren utfärdade 

strafföreläggandet ska åklagaren överväga om han ska väcka åtal. Möjligheten för den 

misstänkte att få saken prövad i domstol måste ses som en ytterst stark 

rättssäkerhetsgrund. Med det kan sägas att oavsett hur långt strafföreläggandet utvidgas, 

finns en grund att falla tillbaka på, nämligen en ordinarie huvudförhandling. Att 

institutet är utformat så stärker således rättssäkerheten och innebär att den misstänktes 

rätt till att få saken prövad av en oberoende domstol upprätthålls. Ett problem som 

uppstår om det svenska strafföreläggandeinstitutet skulle utvidgas till en sådan nivå att 

åklagaren får utrymme för plea bargaining, att förhandla bort ett eller flera brott i utbyte 

mot ett erkännande av det tredje, är konsekvenserna av ett sådant förfarande. För 

åklagarens löfte om att se mellan fingrarna för den brottslighet som strafföreläggandet 

inte avser måste han också ha möjlighet att nå rättskraft även i den delen.  

 
                                                
118 Se exempelvis avgörandet i NJA 1951:70 s 412 som stadgar att resningsbestämmelsen i RB 58:2 kan 
tillämpas avseende strafföreläggande. 
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Möjligtvis skulle åklagaren då, enligt nuvarande regler tvingas att besluta om 

åtalsunderlåtelse för att de överenskommelser som gjorts skulle ha någon stadga. Om 

förutsättningarna för åtalsunderlåtelse är uppfyllda skapar förfarandet förvisso inga 

större problem annat än merarbete för åklagaren, men eftersom en åtalsunderlåtelse 

registreras i belastningsregistret påverkar den ändå den misstänkte även om någon 

påföljd inte döms ut. Åklagaren kan vidare välja att lägga ner åtalet med stöd av RB 

20:9. Men för återkallelse av ansvarstalan krävs att åklagaren inte anser sig ha tillräcklig 

bevisning om den misstänktes skuld, och så är ju typiskt sett inte fallet då en 

överenskommelse av plea bargaining-typen har träffats. Ett utvidgat strafföreläggande 

som tillåter förhandlingar mellan den misstänkte och åklagaren förutsätter därför enligt 

min uppfattning nogsam reglering av de restprodukter en sådan överenskommelse 

resulterar i.  

 

7.5 Det processekonomiska perspektivet 
 
Antalet lagföringsbeslut var år 2014, 110 000 stycken. Av dessa avsåg 32 500 (ca 29,5 

%) strafföreläggande.119 Statistiken visar enbart antalet utfärdade strafföreläggande och 

således går det inte att utläsa hur stor procent av de utfärdade strafförelägganden som 

godkändes av de misstänkta. Även om utrymmet för att utfärda strafföreläggande med 

åren har utvidgats kan vi genom statistiken också se att majoriteten av brottmålen 

fortfarande avgörs av domstolarna.  

Sedan efterkrigstiden har antalet anmälda brott fortsatt att öka.120 Mellan år 2005 och 

2014 har antalet anmälda brott ökat med 16 %.121 Det är en av anledningarna till varför 

frågor om framtidens rättsväsende blir särskit intressant. För att möta en sådan 

utveckling krävs också ett effektivt rättsväsende där resurserna fördelar och prioriteras 

på ett bra sätt. Ett av de avgörande skälen som tas upp i förarbeten till reglerna om 

strafföreläggande uppges vara processekonomiska.122 Det anses helt enkelt finnas stor 

vinning i att tillhandahålla förenklade alternativ till huvudförhandling, kanske särskilt 

då arbetsbördan på rättsväsendet ökar i takt med antalet ökade anmälda brott. De 

processekonomiska fördelarna innebär minskad arbetsbörda och kostnad för 

domstolarna och åklagarmyndigheten. Beräkningar visar att exempelvis utvidgningen 

                                                
119 BRÅ, Personer lagförda för brott, slutlig statistik för 2014, s 5. 
120 BRÅ, Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, s 38. 
121 BRÅ, Anmälda brott, slutlig statistik från 2014, s 4. 
122 Se bland annat prop 1994/95:23, s 97. 
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av strafföreläggande till att avse även villkorlig dom uppskattningsvis skulle bespara 

rättsväsendet drygt 12 miljoner kronor per år.123 Av den historiska utvecklingen av 

rättsväsendet har vi alltså kunnat se tydliga tecken på att den processekonomiska 

faktorn är betydelsefull och att de förändringar som skett också gett positiva resultat. 

Även i framtiden måste enligt min mening processekonomiska skäl anses vara av vikt, 

varför en framtida utvidgning av strafföreläggande kan anses önskvärt. Mot intresset av 

en effektiv och billig process står däremot rättssäkerheten som tydlig motvikt.  

Rättskipningen bygger på bland annat på principerna om enhetlighet, offentlighet och 

legalitet, varför användandet av alternativa handläggningsformer även i framtiden måste 

ske med respekt för dessa principer. Strafföreläggande som alternativ till en kostsam 

huvudförhandling är i teorin ett utomordentligt bra sätt att beivra brott. Som framgår av 

statistiken ovan utgör strafföreläggande redan en betydande del av lagföringen. Trots att 

det kan framstå som lockande att hitta alternativa vägar för att minska 

arbetsbelastningen för domstolar och åklagarväsendet måste vi ändå ha i åtanke att 

rättsväsendets fundamentala uppgift är att skipa rättvisa och beivra brott. Det måste helt 

enkelt få kosta både tid och pengar att bedriva den typen av verksamhet. Risken med att 

utvidga strafföreläggande och andra alternativa handläggningsformer allt för långt är att 

allmänhetens förtroende för rättsväsendet sjunker. Dessutom finns risker med att de 

processekonomiska skälen får för stor betydelse och processen allt för förenklad och 

godtycklig; nämligen att fler blir oskyldigt dömda och att offentligheten får mindre 

insyn i processen. 

Även om det finns anledning att vara kritisk till en utveckling som fokuserar på 

förändringar enbart av processekonomiska skäl finns också fördelar med att 

rättsväsendet utvecklas i den riktningen. Genom att fler brott kan behandlas snabbare 

och billigare kan antalet lagförda brott öka. Den aspekt att komplicerade och 

tidskrävande processer innebär att brott inte beivras i den utsträckning som är önskvärd 

är betydande i diskussionen. Att lägga mindre resurser på bagatellartad brottslighet gör 

också att allvarligare brottslighet kan prioriteras.124 Att domstolens resurser och då 

särskilt huvudförhandlingar förbehålls allvarliga och komplicerade samt mål där 

parterna är oense är en målsättning för det svenska rättsväsendet.125 Att utveckla 

rättsväsendet i syfte att göra processerna effektivare och billigare fyller alltså en viktig 
                                                
123 Prop 1996/97:8, s 18 f. 
124 Prop 1994/95:23, s 53. 
125 Prop 1994/95:23, s 97. 
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funktion då det gör att mer komplicerade mål får större utrymme att utredas och avgöras 

i nära samband med då den otillåtna gärningen begås. Den processekonomiska effekten 

skapar därmed positiva effekter även för rättskipningen och rättssäkerheten eftersom 

resurserna kan användas på det sätt som är mest effektivt och med viss prioritering som 

verkar främjande i den riktningen. Det faktum att processekonomiskt födelaktiga 

alternativ till huvudförhandling, så som strafföreläggande, innebär att avgörandet 

kommer i närmare anslutning till brottet kan i vissa fall enligt min mening också 

innebära fördelar för rättssäkerheten. Särskilt då långa utdragna processer riskerar att 

innebära att bevisning och detaljer i målet glöms bort eller inte blir svårare att använda. 

Det kan enligt min mening därför anses finnas bättre förutsättningar att nå en materiellt 

riktig dom om inte processen blir allt för utdragen. Det är uppenbart en svår balansgång 

för att hitta en bra nivå för hur brott ska beivras, i syfte att skapa ett system som är 

processekonomiskt fördelaktigt men också med högsta möjliga rättssäkerhetsnivå. 

 

7.6 Konsekvenser för den misstänkte 
 
Som framgått ovan spelar de processekonomiska skälen en viktig roll när 

strafföreläggandeinstitutets utveckling diskuteras. Men även fördelarna för den 

misstänkte tas upp i debatten. Bland annat anses det snabba avgörande som 

strafföreläggandet innebär vara en fördel för den enskilde. Genom att avgörandet 

kommer i nära samband till brottet slipper den misstänkte en lång oviss process. Den 

misstänkte får dessutom en direkt reaktion på brottet och möjlighet att ta ställning till 

om straffet står i proportion till brottet.126 Strafföreläggande motiveras således även med 

att handläggningsformen i många fall är att föredra även för den misstänkte.  

 

En utvidgning av strafföreläggande att avse även allvarligare brottslighet än vad som i 

dag är fallet skulle rimligtvis innebära fördelar för den enskilde, så som en snabb och 

billig process. Det faktum att ett strafföreläggande är skriftligt innebär också att den 

misstänkte kan undgå lagföringens offentlighet eftersom någon öppen huvudförhandling 

inte äger rum. Däremot kvarstår frågan huruvida ett strafföreläggande, så som kan anses 

vara i situationen i USA, skulle komma att innebära att den misstänkte erkänner brott i 

utbyte mot ett lindrigare straff och en förkortad process. Ett sådant system kan givetvis 

vara fördelaktigt för den som faktiskt gjort sig skyldig till det ifrågavarande brottet. För 

                                                
126 Prop 1996/97:8, s 12. 
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den som anklagas för ett brott men som är oskyldig skulle en sådan utveckling ha 

betydande nackdelar för såväl den enskilde som för rättsväsendet i stort. Inte minst 

skulle det påverka rättssäkerheten negativt. Rättsystemet och kanske särskilt 

utformningen av beviskrav och bevisvärdering är idag utformat med målsättningen att 

nå materiellt riktiga domar. Om strafföreläggande skulle utvecklats till att innebära ett 

incitament att erkänna en anklagelse om brott på grund av risken att bli fälld i domstol 

och dömd till ett hårdare straff riskerar den målsättningen att gå förlorad. Det är enligt 

min mening inte på något vis önskvärt att arbeta fram ett system där åklagaren har så 

pass stor makt att förhandla med den misstänkte att värdet av en materiellt riktig dom 

förringas.  

 

Att åklagaren skulle ges motsvarande möjlighet att som genom plea bargaining 

förhandla om eller bort vissa åtalspunkter förefaller stämma dåligt överens med den 

grundläggande normen om absolut åtalsplikt i Sverige. Ett sådant utrymme att förhandla 

i syfte att nå ett avgörande skulle på sätt och vis kunna uppfattas som positivt för den 

misstänkte, under förutsättning att han eller hon gjort sig skyldig till flera brott. I de fall 

där så inte är fallet kan istället åklagarens makt i förhandlingarna riskera att missbrukas 

i syfte att få till ett avgörande. 

 

Det förefaller enligt min mening som om strafföreläggande innebär fördelar för den 

misstänkte i de fall det rör som om lindrigare brottslighet där omständigheterna är 

ostridiga och processen därför förkortas och förenklas. På motsatt vis skulle 

strafföreläggande med inslag av plea bargaining för den misstänkte vid allvarligare 

brottslighet riskera att användas som påtryckningsmedel och därmed resultera i 

materiellt oriktiga domar. Att utveckla strafföreläggande till den graden skulle enligt 

min uppfattning också innebära att principen om allas likhet inför lagen riskerar att 

urholkas eftersom förhandlingarna lämnar stort utrymme att behandla påföljdsfrågan 

subjektivt, från fall till fall. 

 

7.7 En förändrad syn på rättsväsendets syfte och funktion? 
 

Hur straffrätten och straffprocessrätten ska utformas utgår i grund och botten ifrån 

vilken syn vi har på straffrättens funktion. Det blir således i mångt och mycket en 

rättspolitisk fråga. Beroende på vilket straffrättens huvudsyfte får anses vara, väger 
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vissa värden starkare eller svagare. Kriminalisering kan anses ha preventiva syften och 

därmed fungera avskräckande för individen.127 Enligt den defensiva modellen, som 

Jareborg valt att kalla den, utformas straffrätten också för att skydda enskilda människor 

mot maktmissbruk. 128  Rättssäkerhet och rättvisa är därmed värden som inte får 

bortprioriteras framför andra värden. Med en straffrätt utformad efter den defensiva 

modellen koncentreras kriminalisering till sådana gärningar som typiskt sett kränker 

eller hotar ett erkänt intresse och gärningen är straffbar under förutsättning att 

gärningsmannen kan anses moraliskt ansvarig för den. Vidare innebär modellen att 

brottstyperna är väl definierade i lag genom tydliga och bestämda formuleringar. För 

straffprocessen kommer den defensiva modellen till uttryck bland annat genom krav på 

självständiga domstolar, högt ställda beviskrav samt att åklagaren har bevisbördan.129 

Det andra sättet att angripa straff- och straffprocessen på är genom den offensiva 

inriktningen och karakteriseras istället av ett effektivt och rationellt system, där 

rättssäkerhet och rättvisa inte är det avgörande.130 Straffrättens syfte är istället att 

erbjuda möjligheter att lösa sociala och samhälleliga problem. Det innebär också att den 

offensiva inriktningen innefattar rationella handläggningsformer i syfte att effektivisera 

processerna. Enligt denna modell sker gärna en överflyttning av makt och befogenheter 

från domstolar till åklagare och möjliggör en skönsmässig bedömning, främst på 

åklagarnivå.131 

 

Som vi sett genomgående i detta arbete skiljer sig det amerikanska och det svenska 

rättssystemet åt, vilket åtminstone delvis enligt min uppfattning får anses bero på de 

olika uppfattningarna om straff- och straffprocessens syfte och funktion. Utifrån de två 

modeller som Jareborg använder för att förklara hur rättspolitiska övertygelser kan 

komma till uttryck i lagstiftningen på straffrättens område kan jag också se hur en 

fortsatt utvidgning av strafföreläggandeinstitutet skulle förhålla sig till av ett land 

tidigare principer och syn på kriminalisering och rättskipning. Att som i USA tillåta 

åklagaren ett stort utrymme att förhandla med den misstänkte och genom plea 

bargaining koncentrera majoriteten av avgörandena till förenklade förfaranden istället 

för en offentlig huvudförhandling ger mig intrycket av att systemet är utformat utifrån 

den offensiva inriktningen. Plea bargaining-institutets framfart förklaras bland annat 

                                                
127 Jareborg, Inkast i straffområdet, s 13. 
128 Jareborg, s 16. 
129 Jareborg, s 16 f. 
130 Jareborg, s 19 f. 
131 Jareborg, s 22. 
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med behov av effektiva medel för att upprätthålla social ordning 132 , vilket 

överensstämmer med slutsatsen att det amerikanska rättsystemet i större utsträckning än 

det svenska går i linje med den offensiva inriktningen. 

 

Som i Sverige, där vi anser att rättskipning sker bäst genom en offentlig 

huvudförhandling därför att den möjliggör en materiellt riktig dom och därmed 

upprätthåller kravet på rättssäkerhet, framstår det amerikanska plea bargaining-systemet 

som främmande och riskabelt. Att utvidga strafföreläggande och andra förenklade 

handläggningsalternativ ytterligare skulle därför enligt min uppfattning innebära en 

förändring som får anses ha stor rättspolitisk betydelse. Grundidén om objektivitet, 

offentlighet och värdet av en rättssäker rättskipning skulle få stå tillbaka för en effektiv 

och rationell hantering av brott och straff. Det är åtminstone enligt min uppfattning inte 

idag önskvärt att det svenska rättssystemet utvecklas i den riktningen. Värdet av 

rättssäkerhet och offentlighet är så pass stort att en succesiv utvidgning av 

strafföreläggande inte bara påverkar den misstänkte själv utan också rättsväsendet i stort 

och därmed också allmänhetens syn på dess funktion. Att därför i allt för stor 

utsträckning utvidga tillämpningsområdet för strafföreläggande förefaller enligt min 

mening vara ett allt för stort avsteg från de principer och traditioner som det svenska 

rättssystemet bygger på. Ur effektivitetssynpunkt är det begripligt att ett plea 

bargaining-system kan uppmuntras, då det leder till billigare och snabbare avgöranden i 

både större och mindre mål. Däremot, menar jag, att framtida reformer avseende 

förenklade handläggningsformer måste behandlas med försiktighet. Det får inte vara en 

lockelse att få till stånd ett så pass effektivt rättsväsende att andra för vår rättsstat 

fundamentala värden och principer förlorar sin ställning. En sådan försiktighet blir 

särskilt viktig om allmänhetens förtroende för rättsväsendet ska upprätthållas. 

 
  

                                                
132 Fisher, s 139 f. 
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8 Avslutande kommentar 
 
Rubriken för denna framställning ställer en fråga; är Sverige redo för en utveckling med 

inspiration från det amerikanska plea bargaining-systemet? Genom detta arbete har jag 

kommit fram till att frågan egentligen inte är huruvida Sverige är redo eller inte, utan 

snarare om vi vill, eller borde vilja utvidga strafföreläggandet ytterligare. 

 

Med tanke på de värdegrunder som den svenska rättsstaten är byggd på finns hinder för 

att tillåta en sådan utveckling eftersom det i stor utsträckning riskerar att ändra 

inriktning där andra värden får en mer avgörande betydelse. Det är en svår avvägning 

mellan att ha ett rättssystem där rättssäkerheten är prioritet eller att utforma ett system 

som förenklar processen i syfte att beivra brott på ett effektivare sätt. I grund och botten 

menar jag att det beror på vilken funktion och syfte rättsväsendet ska anses ha i landet.  

 

Efter att ha vägt argument för- och emot en utveckling med inspiration av det 

amerikanska plea bargaining-systemet är min slutsats att en sådan förändring i allt för 

stor utsträckning skulle urholka värdet av de ledstjärnor det svenska rättsväsendet och 

rättskipningen bygger på. Även om strafföreläggandet utvidgats succesivt och att 

respektive reform motiverats med framför allt de processekonomiska vinningarna av 

denna alternativa handläggningsform är min uppfattning att framtida reformer måste 

begränsas och att rättssäkerheten, objektivitetsprincipen och den nuvarande 

maktfördelningen ska respekteras och bibehållas. 

 

Följaktligen har denna framställning behandlat strafföreläggandeinstitutet i Sverige, 

dess fördelar och nackdelar samt en diskussion huruvida en eventuell fortsatt utvidgning 

av institutet bör inspireras av det amerikanska plea bargaining-instrumentet. Att tillåta 

förenklade handläggningsformer i större utsträckning än idag gynnar förvisso 

effektiviteten i rättskipningen och innebär resursbesparingar för rättsväsendet. En 

ytterligare utvidgning skulle enligt min mening vara uppskattad och behövlig, särskilt 

som rättsväsendets resurser kan prioriteras till komplicerade mål och allvarlig 

brottslighet. Det faktum att förenklade handläggningsformer, så som strafföreläggande, 

innebär att avgörandet kommer i nära anslutning till brottet får också anses fördelaktigt, 

särskilt för den misstänkte. Emellertid är min uppfattning att en utvidgning av 

strafföreläggandeinstitutet riskerar att innebära allt för stora avsteg från de 

grundläggande rättsprinciperna i Sverige. En utvidgning förefaller därmed som en 
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lockelse, men riskerna med att i allt för stor utsträckning utvidga institutet är påtagliga. 

Det amerikanska rättssystemet skiljer sig på många punkter från det svenska och att ta 

efter plea bargaining-modellen får effekter inte bara för det enskilda målet utan också på 

samhällets bild av rättsväsendets och dess funktion. Under förutsättning att 

strafföreläggandeinstitutet i framtiden ändå kommer att utvidgas, något som inte är allt 

för otroligt med tanke på dess positiva effekter, är min övertygelse att den framtida 

regleringen måste utformas så att processen garanterar rättssäkerheten till största 

möjliga mån. Lagstiftaren bör ha i åtanke att rättsväsendet är en stor kostnad för 

samhället och för att upprätthålla dess anseende och för att skapa ett fortsatt förtroende 

måste också rättskipningen tillåtas få kosta tid och pengar. Att beivra brott är inte så 

enkelt som att hitta någon att straffa. Därför finns det enligt min mening uppenbara 

vinster, särskilt ur rättssäkerhetsperspektiv, med att inte utvidga 

strafföreläggandeinstitutet ytterligare och därmed även bibehålla den maktfördelning 

som finns mellan åklagare och domare.  
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