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Summary 
The Chief Public Prosecutor is Sweden's most high-ranked public 
prosecutor and public prosecutor in the Supreme Court. The Chief Public 
Prosecutor has a central role in the legal system. He will, among other tasks, 
work for a uniform application of the law, which is mainly achieved by the 
Chief Prosecutor´s opinions in his replies and appeal papers in the cases 
being appealed to the Supreme Court. 
 
In 1993, a system of leave to appeal for certain criminal proceedings in the 
Court of Appeal, in order to facilitate the increasing workload on the courts, 
was introduced. The rules for leave to appeal in the Court of Appeals for 
criminal cases have undergone several reforms since the introduction. In this 
paper, I examined two of these reforms, the reform that came to equal the 
Chief Public Prosecutor with a private party and the reform process, A 
Modern Court Proceeding (MCP). The purpose of this paper has been to, 
from an evaluation perspective, examine how the two reforms relate to one 
another. I have also intended to analyze whether the reforms have had the 
desired impact, and if the Chief Public Prosecutor has changed his attitude 
towards leave to appeal in the Court of Appeal over time. 
 
In July 2004 the reform, which equals the Chief Public Prosecutor with a 
private party in respect to leave to appeal in the Court of Appeal and the 
Supreme Court, came into force. The amendment was initiated by the Chief 
Public Prosecutor, since the principle of equality and the other changes in 
the criminal procedure were not deemed compatible with the old rules. 
Previous regulations had exempted the Chief Public Prosecutor from the 
requirement for leave to appeal, a condition the Chief Public Prosecutor had 
welcomed when the provisions were presented. 
 
Of Chapter 49. § 13 RB follows that criminal cases are subject to the 
requirement for leave to appeal. MCP came into force in late 2008, but was 
not meant to imply a change in subject regarding criminal cases. However, 
the reform meant that the provision in Chapter 49. § 14 RB, which 
prescribes when the leave to appeal shall be notified, did change. The 
provision did get a mandatory form and the state grounds were adjusted. 
Precedent exemption and extraordinary exemption was retained unchanged 
in comparison with the earlier provision but the wording of the amendment 
exemption was modified and a new permission basis, scrutinize exemption, 
was introduced. 
 
From the study follows in particular that the Chief Public Prosecutor has 
changed his position to leave to appeal in the Court of Appeals, which 
primarily have been due to the Supreme Court informed practice in violation 
of the Chief Prosecutor´s initial approach. The Chief Public Prosecutor has 
rarely argued on the question of leave to appeal on his own initiative. 
Instead he has in most cases merely responded to the defendant's claims. 
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The Chief Public Prosecutor and the Supreme Court's arguments on leave to 
appeal have been in compliance in only half of the analyzed cases. 
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Sammanfattning 
Riksåklagaren är Sveriges högsta allmänna åklagare och allmän åklagare i 
HD. Riksåklagaren har en central roll inom rättsväsendet. Han ska bland 
annat verka för en enhetlig rättstillämpning, vilket till stor del utförs genom 
Riksåklagarens yttranden i sina svarsskrivelser och överklagandeskrifter i 
mål som överklagas till HD. 
 
År 1993 infördes ett system med prövningstillstånd avseende vissa brottmål 
i hovrätten, för att underlätta den ökande arbetsbördan på domstolarna. 
Reglerna avseende prövningstillstånd i hovrätten för brottmål har genomgått 
ett flertal reformer efter införandet. I denna uppsats har jag granskat två av 
dessa reformer, reformen som kom att likställa Riksåklagaren med enskild 
part och processreformen En modernare rättegång (EMR). Syftet med 
denna uppsats har varit att, utifrån ett utvärderingsperspektiv, undersöka hur 
de båda reformerna förhåller sig till varandra. Jag har vidare haft för avsikt 
att analysera om reformerna har fått önskat genomslag, samt om 
Riksåklagarens inställning till prövningstillstånd i hovrätt har förändrats 
över tid. 
 
I juli år 2004 trädde reformen om att likställa Riksåklagaren med enskild 
part avseende prövningstillstånd i hovrätt och HD i kraft. Lagändringen 
hade initierats av Riksåklagaren, eftersom de äldre bestämmelserna inte 
bedömdes förenliga med likställighetsprincipen och de förändringar som i 
övrigt skett inom området för brottmålsprocessen. Föregående bestämmelser 
hade undantagit Riksåklagaren från kravet på prövningstillstånd, vilket 
Riksåklagaren vid bestämmelsernas införande var positiv till. 
 
Av 49 kap. 13 § RB framgår vilka brottmål som omfattas av kravet på 
prövningstillstånd. EMR trädde i kraft i slutet av år 2008, men var inte tänkt 
att innebära någon ändring i sak avseende brottmålen. Reformen medförde 
dock att bestämmelsen i 49 kap. 14 § RB, vilken föreskriver när 
prövningstillstånd ska meddelas, kom att ändras. Bestämmelsen fick en 
obligatorisk utformning och tillståndsgrunderna justerades. 
Prejudikatdispens och extraordinär dispens behölls oförändrade i 
förhållande till tidigare bestämmelser, men ordalydelsen avseende 
ändringsdispens modifierades och en ny tillståndsgrund, 
granskningsdispens, infördes. 
 
Av studien framgår bland annat att Riksåklagaren har ändrat sin inställning 
till prövningstillstånd i hovrätt, vilket främst synes ha berott på att HD 
meddelat avgöranden i strid med Riksåklagarens initiala inställning. 
Riksåklagaren har sällan argumenterat kring frågan om prövningstillstånd på 
eget initiativ, utan har i det stora flertalet mål enbart bemött den tilltalades 
yrkanden. Riksåklagarens och HD:s argumentation kring prövningstillstånd 
har överensstämt i endast hälften av de analyserade målen. 
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1 Inledning  
År 1993 infördes prövningstillstånd i ledet tingsrätt – hovrätt i brottmål, för 
de fall där tingsrätten enbart dömt den tilltalade till böter eller frikänt den 
tilltalade från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivit svårare straff 
än sex månaders fängelse. Kravet på prövningstillstånd gällde oavsett vem 
som överklagade, med undantag för Riksåklagaren, Justitiekanslern och 
Riksdagens ombudsmän.1 I juli 2004 kom reglerna att ändras så att även 
Riksåklagaren kom att omfattas av kravet på prövningstillstånd i hovrätt. 
Förändringen genomfördes på initiativ av Riksåklagaren själv, som bland 
annat argumenterat för att en sådan lagstiftningsändring vore mer förenlig 
med likställdhetsprincipen och skulle tydliggöra Riksåklagarens roll som 
part i processen.2 
 
Den 1 november 2008 trädde processreformen En modernare rättegång 
(EMR) i kraft. Ett av syftena bakom reformen var att effektivisera och göra 
hovrättsprocessen mer ändamålsenlig men med bibehållen rättssäkerhet.3 En 
del i denna reform innebar att förutsättningarna för när prövningstillstånd 
ska meddelas ändrades. Idag gäller i enlighet med 49 kap. 14 § 
rättegångsbalken (1942:740, RB) att prövningstillstånd ska meddelas om 

- det finns anledning att betvivla riktigheten i det slut som tingsrätten 
har kommit till (ändringsfall) 

- det inte utan att prövningstillstånd meddelas går att bedöma 
riktigheten i det slut som tingsrätten har kommit till 
(granskningsfall) 

- det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet 
prövas av högre rätt (prejudikatfall) 

- det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet 
(extraordinära fall). 

De två sistnämnda dispensgrunderna är oförändrade i förhållande till 
tidigare regler. EMR innebar dock att en ny grund för prövningstillstånd 
infördes, granskningsdispens, samt att ordalydelsen avseende 
ändringsdispens modifierades. Enligt tidigare lydelse skulle 
prövningstillstånd meddelas om ”anledning förekommer till ändring i det 
slut tingsrätten kommit till”. Genom reformen uttalades även att hovrätten 
ska meddela prövningstillstånd när en tillståndsgrund är uppfylld. Tidigare 
reglering hade gett sken av att vara av mer fakultativ karaktär. Samtidigt 
infördes en möjlighet att meddela partiellt prövningstillstånd, d.v.s. en 
möjlighet att meddela prövningstillstånd för enbart en del av det 
överklagade avgörandet.4 
 

                                                 
1 Prop. 1992/93:216, s. 5. 
2 Prop. 2003/04:78, s. 8 och 11. 
3 Prop. 2004/05:131, s. 1. 
4 A. prop., s. 184 ff. 
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Riksåklagaren är högste åklagare under regeringen och ska verka för 
lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid åklagarnas rättstillämpning.5 
Av 7 kap. 4 § andra stycket RB följer att Riksåklagaren är allmän åklagare i 
Högsta domstolen (HD). En lägre åklagare som fört talan i hovrätten måste 
således lämna över målet till Riksåklagaren, för det fall att avgörandet 
överklagas till HD av den tilltalade eller annan. Det innebär samtidigt att 
den lägre åklagaren inte själv kan överklaga till HD, utan i förekommande 
fall måste underställa Riksåklagaren fallet, om han eller hon bedömer att det 
kan finnas anledning att gå vidare till HD.6 
 
Av redogörelsen ovan framgår att ett antal förändringar har skett inom 
området för prövningstillstånd i brottmål de senaste åren. Riksåklagaren blir 
automatiskt part i ett mål rörande prövningstillstånd när hovrätten i ett 
tidigare led nekat prövningstillstånd och avgörandet sedan överklagats till 
HD. Riksåklagaren har en central roll inom rättsväsendet och ska som en del 
därav verka för en enhetlig rättstillämpning. Riksåklagarens förhållningssätt 
till prövningstillstånd i hovrätten kan därmed tänkas ha inverkan på 
effekterna av reformerna, alternativt har reformerna haft en inverkan på hur 
Riksåklagaren argumenterar kring frågan om prövningstillstånd ska 
meddelas eller inte. Oavsett vilket finns det ett intresse av att se närmare på 
hur EMR och reformen om att likställa Riksåklagaren med tredje part 
förhåller sig till varandra, samt hur dessa reformer i sin tur har inverkat på 
Riksåklagarens förhållande till prövningstillstånd i hovrätt. Genom att 
belysa dessa frågor kan vi få en större förståelse för systemet med 
prövningstillstånd och varför Riksåklagaren, som betydelsefull aktör inom 
rättsbildningen, hanterar frågan om prövningstillstånd som han gör. 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Jag fick upp intresset för komplexiteten kring prövningstillstånd i hovrätt i 
samband med min anställning som amanuens i docent Eric Bylanders 
forskningsprojekt, Prövningstillstånd i hovrätt och kammarrätt – En 
rättsvetenskaplig studie. Projektet omfattar bland annat en djupgående 
analys av hur rättstillämpningen avseende prövningstillstånd i mellaninstans 
har påverkats av EMR. I forskningsarbetet har jag blivit uppmärksam på att 
spörsmål avseende prövningstillstånd har berörts av tämligen få författare, 
inte minst när det gäller hur centrala aktörer, såsom till exempel 
Riksåklagaren, förhåller sig till frågor gällande prövningstillstånd. Denna 
uppsats har därför till syfte att utröna, utifrån ett utvärderingsperspektiv, hur 
reformen om att Riksåklagaren likställs med enskild part, när det gäller krav 
på prövningstillstånd, förhåller sig till EMR. Det är vidare min avsikt att 
undersöka om de båda reformerna har fått önskat genomslag, samt om 
Riksåklagarens inställning till prövningstillstånd i hovrätt har förändrats 
över tid. För att uppnå nämnda syften ska nedanstående frågeställningar 
besvaras: 

                                                 
5 2 § åklagarförordningen (2004:1265). 
6 Lagkommentar till 7 kap. 4 § RB. 
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• Finns det några klara samband mellan reformen om att 
Riksåklagaren likställs med enskild part, när det gäller krav på 
prövningstillstånd, och EMR? 

• Överensstämmer effekterna av EMR-reformen och av reformen om 
att likställa Riksåklagaren med enskild part med ändamålen för deras 
respektive införande? 

• Har Riksåklagarens tillämpning av reglerna om prövningstillstånd 
påverkats av EMR? 
- Om ja, på vilket sätt har tillämpningen blivit annorlunda? 
- Vilka är orsakerna till denna förändring? 

 

1.2 Avgränsning 
I centrum för denna uppsats står Riksåklagarens förhållande till 
prövningstillstånd i hovrätt, varför enbart brottmål kommer att behandlas. 
Jag har identifierat ett drygt hundratal avgöranden där HD har avgjort frågan 
om prövningstillstånd ska meddelas i hovrätten i brottmål, där hovrätten i ett 
tidigare led har nekat prövningstillstånd. För att minska riskerna för en 
alltför yvig presentation av hur Riksåklagaren förhåller sig till 
prövningstillstånd i hovrätten har jag valt att begränsa analysen till de 
avgöranden som HD valt att återge som referatfall. Följaktligen kommer 
inte HD:s notismål och originalbeslut, d.v.s. de beslut som varken 
publicerats som referatfall eller notismål, att undersökas. Avgränsningen har 
gjorts med beaktande av att de avgöranden som presenteras såsom referat 
generellt sett innehåller en mer omfattande redogörelse av frågan om 
beviljande av prövningstillstånd, varför dessa mål lämpar sig bättre för en 
analys inom ramen för denna uppsats. Det är Riksåklagarens förhållande till 
prövningstillstånd som står i fokus för uppsatsen, varför jag inte heller 
kommer att gå in på motparternas uppfattning och argumentation i 
respektive fall i större omfattning än vad som bedöms nödvändigt för 
förståelsen av frågan i fokus. Motsvarande gäller för sakfrågan i respektive 
fall, eftersom det huvudsakligen är argumentationen kring 
prövningstillstånd som är av betydelse för uppsatsen. 
 
Riksåklagaren agerar ytterst sällan som part inför hovrätten. Uppsatsen är 
därför koncentrerad kring Riksåklagarens argumentation inför HD. Av det 
sagda följer vidare att jag inte kommer fästa någon vikt vid den lägre 
åklagarens ansökan till hovrätten. 
 
Jag har vidare valt att begränsa antalet referatmål, med framtagande av 
tillhörande svarsskrivelser och överklagandeskrifter från Riksåklagaren, i 
studien. De mål, vilka i HD enbart kommit att avse enskilda anspråk,7 
kommer inte att analyseras. Avgränsningen är gjord med beaktande av 49 
kap. 13 § andra stycket RB, som föreskriver att dessa mål skall prövas enligt 
12 § samma kapitel, d.v.s. bestämmelsen avseende tvistemål. Inte heller 
mål, där HD prövat om skyldighet att ersätta rättegångskostnad omfattas av 
                                                 
7 Se till exempel NJA 2003 s. 400 och NJA 2006 s. 22. 
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prövningstillstånd, kommer att behandlas i studien.8 Tilläggas bör samtidigt 
att mål avseende avvisningsbeslut inte kommer att beröras, även om det 
finns ett beslut från hovrätten avseende prövningstillstånd i botten.9 Centralt 
för studien samt uppsatsen i stort är argumentationen kring 
prövningstillstånd, varför diskussioner avseende avvisningsbeslut inte täcks 
av temat. Av det sagda följer att studien huvudsakligen kommer att beröra 
mål angående prövningstillstånd hänförliga till ansvarfrågan eller 
påföljdsvalet. 
 
Reglerna om prövningstillstånd har genom åren varit föremål för flera 
reformer. EMR och reformen om att likställa Riksåklagaren med enskild 
part står dock i fokus för denna uppsats. Övriga reformer kommer att 
redovisas mer översiktligt i samband med redogörelsen för utvecklingen av 
prövningstillstånd i brottmål. EMR och reformen om att likställa 
Riksåklagaren med enskild part berör i sin tur flera olika processuella 
förändringar. Förevarande uppsats behandlar bara de delar, vilka innebär 
förändringar vad gäller prövningstillstånd. Notera dock att reformen från år 
1993, i vilken prövningstillstånd för brottmål infördes, fått ett något större 
utrymme i de delar reglerna har bevarats i oförändrat skick. 
 
Reformernas förenlighet med Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) från år 
1950 kommer inte att behandlas särskilt utförligt. Artikel 6 EKMR samt 
artikel 2 i det sjunde tilläggsprotokollet till EKMR kommer kort att beröras 
löpande i texten, när reglerna om prövningstillstånd behandlas i förhållande 
till rätten att få sin sak prövad i högre instans. Motsvarande gäller för artikel 
14 Förenta nationernas konvention om medborgerliga och politiska 
rättigheter (ICCPR) från år 1966 samt artikel 40 Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 
 

1.3 Metod och material 
För att söka svar på hur Riksåklagaren förhåller sig till prövningstillstånd 
har i huvudsak två metoder använts, klassisk rättsvetenskaplig metod samt 
kvalitativ metod. Den rättsvetenskapliga metoden har använts för att belysa 
Riksåklagarens funktion vid tillämpning av prövningstillstånd i hovrätt, 
samt de regler vilka formar prövningstillståndsförfarandet. Således har 
lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin behandlats för att visa på de 
omställningar som har skett från tidigare regelsystem till dagens gällande 
rätt avseende prövningstillstånd i brottmål. Materialet har granskats utifrån 
ett utvärderingsperspektiv10. Med utvärderingsperspektiv avses i detta 
sammanhang en granskning för att visa på och ta ställning till följderna av 
de aktuella reformerna, EMR och reformen om att likställa Riksåklagaren 

                                                 
8 Jfr NJA 1997 s. 475. 
9 Se till exempel NJA 2004 s. 644 och NJA 2005 s. 291. 
10 Jfr Nilstun, Tore och Hermerén, Göran, Utvärderingsforskning och rättsliga reformer 
Analys av orsaker och effekter, s. 21 ff. 



 11 

med tredje part. Genom att applicera ett utvärderingsperspektiv hoppas jag 
även kunna återge vilka tänkbara effekter förändringarna kan ha fått. Det 
måste dock tilläggas att det finns få författare som har berört huvudämnet 
för denna uppsats. Den större andelen litteratur på området berör spörsmål 
avseende prövningstillstånd i tvistemål, men även där är antalet författare 
litet. 
 
En empirisk studie i enlighet med den kvalitativa metoden har genomförts, 
vilken har haft till syfte att belysa hur Riksåklagaren argumenterar avseende 
prövningstillstånd, samt visa på eventuella förändringar i Riksåklagarens 
förhållningssätt till prövningstillstånd. Kvalitativ metod är ett 
samlingsbegrepp för olika arbetssätt, vilka förenas av att forskaren själv 
befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och 
analys sker samtidigt och i växelverkan samt att forskaren försöker fånga 
såväl människors handlingar som dessa handlingars mönster.11 En kvalitativ 
studie har med andra ord till syfte att skapa en djupare förståelse för 
bakomliggande orsaker till den händelse eller det fenomen som studeras 
genom att särskilja och hitta mönster. I denna uppsats har den kvalitativa 
metoden bestått av en analys av 26 referatfall från HD med tillhörande 
överklagandeskrifter och svarsskrivelser från Riksåklagaren. Vidare har en 
intervju genomförts med Lars Persson, chefsåklagare på Riksåklagarens 
kansli, som en del i den kvalitativa metoden, för att få en större inblick i 
Riksåklagarens arbetssätt och resonemang men även för att knyta an till mer 
allmänna frågor kring prövningstillstånd i hovrätt. Jag har samtidigt valt att 
vid genomförandet av studien utgå från en hypotes, nämligen att 
Riksåklagarens förhållningssätt till prövningstillstånd i hovrätt har 
förändrats över tid. Det framstår inte som troligt att Riksåklagaren ska ha 
bibehållit samma ståndpunkt genom alla år. Reformer införs för att förändra 
systemet, vilket borde inverka på Riksåklagarens agerande. Det framstår 
vidare inte som troligt att Riksåklagaren alltid fått medhåll av HD. Om 
Riksåklagaren någon gång ansetts ha fel borde det ha påverkat 
argumentationen kring prövningstillstånd därefter. Tilläggas bör att då det 
av naturliga skäl rör sig om en tämligen begränsad studie kan den inte anses 
ge en fullständig bild av Riksåklagarens förhållningssätt till 
prövningstillstånd i hovrätt. Studien kan dock exemplifiera detta 
förhållningssätt. En mer djupgående beskrivning av studien samt dess 
resultat finns i kapitel 4. 
 

1.4 Disposition 
I uppsatsen presenterar jag inledningsvis hur reglerna avseende 
prövningstillstånd i hovrätt för brottmål har förändrats över tid i kapitel 2. 
Kapitel 2 behandlar vidare grunderna för prövningstillstånd, samt går in på 
hur detta förfarande förhåller sig till rätten till prövning i högre instans. 
 

                                                 
11 Justesen, Lise och Mik-Meyer, Nanna, Kvalitativa metoder Från vetenskapsteori till 
praktik, s. 13 f. 
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I kapitel 3 presenteras Riksåklagarens roll inom rättsväsendet varpå de 
regler som Riksåklagaren har att förhålla sig till behandlas. I det kapitlet går 
jag också in på de olika förutsättningar och åsikter som omgärdade reformen 
om att likställa Riksåklagaren med enskild part, samt Riksåklagarens initiala 
inställning till de processreformer som har påverkat lagstiftningen avseende 
prövningstillstånd i hovrätt gällande brottmål. 
 
I kapitel 4 redogör jag för resultaten från den empiriska studien, i vilken 
Riksåklagarens argumentationssätt kring prövningstillstånd i hovrätt har 
analyserats med utgångspunkt från Riksåklagarens överklagadeskrifter och 
svarsskrivelser.  
 
Uppsatsen avslutas i kapitel 5 med en analys. I analysen knyter jag samman 
de inledande frågeställningarna med de resultat som framkommit av 
utvärderingen av prövningstillstånd i hovrätt i förhållande till 
Riksåklagarens tillämpning av frågan. 
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2 Prövningstillstånd i brottmål 
Ett krav på prövningstillstånd i brottmål gäller idag enligt 49 kap. 13 § RB. 
Vad ligger bakom införandet av denna regel? Vilka förutsättningar ska vara 
uppfyllda för att hovrätten ska meddela tillstånd till sin prövning? Strider 
systemet med prövningstillstånd mot rätten att få sin sak prövad i högre 
instans? I detta kapitel ämnar jag ge svar på dessa frågor. 
 

2.1 Prövningstillståndets framväxt 

2.1.1 Prövningstillstånd införs 
I slutet av mars år 1993 presenterade dåvarande regering ett lagförslag som 
kom att leda till den första regleringen av prövningstillstånd för brottmål i 
hovrätt, 49 kap. 12 a § RB.12 Prövningstillstånd i hovrätt var vid denna tid 
inget nytt. Redan år 1974 hade det införts regler som inneburit att tvistemål 
om mindre värden, de så kallade småmålen, omfattades av 
prövningstillstånd. Regeringens framlagda proposition byggde i stora drag 
på Domstolsutredningens förslag om att prövningstillstånd borde införas för 
vissa brottmål, vilket hade presenterats i SOU 1991:106. Den föreslagna 
lagändringen bottnade i den utveckling av en alltmer ansträngd arbetsbörda, 
som hade kunnat skönjas vid de allmänna domstolarna, inte minst i 
hovrätterna. Framtiden ansågs inte föra med sig några lättnader, tvärtom 
förväntades inflödet av mål ständigt att öka. Snabba åtgärder krävdes, för att 
hovrätterna skulle kunna bemästra problemet och således undvika att det 
stora flertalet mål skulle förbli oavgjorda under en oacceptabelt lång tid. 
Den nya bestämmelsen om prövningstillstånd för vissa brottmål utgjorde ett 
led i ett antal förändringar som genomfördes för att underlätta arbetsbördan 
för domstolarna. Bestämmelsen innebar att prövningstillstånd kom att 
krävas i ledet tingsrätt – hovrätt i de fall tingsrätten inte dömt den tilltalade 
till annan påföljd än böter eller helt frikänt den tilltalade från ansvar. 
Undantag gjordes för Riksåklagaren, Justitiekanslern och Riksdagens 
ombudsmän, vilka således inte kom att omfattas av kravet på 
prövningstillstånd.13 
 
Instansordningen inom domstolsväsendet bygger på att de olika instanserna 
till viss del har skilda uppgifter. När det gäller hovrätten är dess primära 
syfte att processen ska koncentreras till en för målet anpassad överprövning 
av tingsrättens avgörande.14 En överprövning är inte detsamma som en 
fullständig omprövning, bland annat därför att krav på skriftväxling saknas 
och frågan om beviljande av prövningstillstånd kan avgöras av färre 
lagfarna domare. Lagändringen syftade således till att såväl förenkla 

                                                 
12 Lag (1993:514) om ändring i rättegångsbalken. 
13 Prop. 1992/93:216, s. 1 och 26 f. 
14 Jfr 2 kap. 1 § RB.  
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förfarandet som begränsa antalet mål, vilka överklagats till domstolen för att 
få till stånd en prövning av frågan igen. Som nackdelar med systemet med 
prövningstillstånd framhölls att det alltid kommer att finnas en viss risk för 
att en dispensbegäran avslås utan saklig grund, d.v.s. att målet inte tas upp 
till fullständig prövning trots att förutsättningar för detta förelegat. Det krävs 
därför att tingsrätterna utformar sina domskäl tillräckligt utförligt, så att de 
kan ligga till grund för en prövning om beviljande av prövningstillstånd, för 
att systemet ska få önskad effekt. Som ytterligare nackdel anfördes att ett 
system med prövningstillstånd föranleder att det i första hand ankommer på 
hovrätterna att avgöra om ett mål har prejudikatvärde, något som av 
naturliga skäl HD har bättre förutsättningar att bedöma. Fördelarna med 
systemet ansågs dock väga över de risker systemet ansågs föra med sig.15 
 
Tre grunder för beviljande av prövningstillstånd i hovrätt infördes. För det 
första skulle hovrätterna avgöra om målet behövde genomgå en fullständig 
prövning till följd av osäkerhet kring riktigheten i tingsrättens avgörande, så 
kallad ändringsdispens. Tingsrättens dom, det processmaterial som i övrigt 
presenterats vid tingsrätten samt vad klaganden anfört i sitt överklagande 
skulle utgöra underlag för prövningen om tingsrätten bedömt bevis- eller 
rättsfrågorna felaktigt. Prövningstillstånd skulle till exempel kunna 
aktualiseras om tingsrättens domskäl varit så kortfattade eller otydliga att de 
inte tillräckligt belyst hur tingsrätten kommit fram till sitt domslut. 
Hovrätten behövde inte vara helt säker på att ett fel hade begåtts utan det 
ansågs tillräckligt att den hyst visst tvivel rörande tingsrättens utslag. 
Hovrätterna skulle som andra grund för beviljande av prövningstillstånd 
kunna åberopa prejudikatdispens, d.v.s. att prövning av målet vore av vikt 
för rättstillämpningen. Den tredje och sista grunden för prövningstillstånd 
var extraordinär dispens, vilken infördes för att utgöra en form av garanti för 
att grövre felaktigheter i förfarandet skulle kunna korrigeras.16  
 

2.1.2 Förändringar avseende enskilt anspråk 
Genom en processrättslig reform år 1994 flyttades bestämmelsen om 
prövningstillstånd i hovrätt för vissa brottmål till 49 kap. 13 § RB. 
Reformen var huvudsakligen av mer formell karaktär men innebar samtidigt 
vissa ändringar i sak beträffande bestämmelsens andra stycke.17 Av 49 kap. 
12 a § andra stycket RB följde att tingsrättens avgörande gällande ett enskilt 
anspråk, som prövats i ett brottmål, skulle handläggas enligt reglerna om 
prövningstillstånd i 49 kap. 12 § RB, d.v.s. reglerna avseende 
prövningstillstånd för tvistemål. Bestämmelsen tog således ingen hänsyn till 
om det enskilda anspråket prövats tillsammans med ett brottmål. 
Konsekvensen av bestämmelsen blev att hovrätten enbart kom att pröva 
frågan om det enskilda anspråket i de fall domstolen meddelat 
prövningstillstånd för detsamma. Det saknade följaktligen betydelse om 
                                                 
15 A. prop., s. 45 ff. 
16 A. prop., s. 57 f. 
17 Lagkommentar till 49 kap. 13 § RB.  Se även lag (1994:1034) om ändring i 
rättegångsbalken. 
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brottmålet inte omfattades av kravet på prövningstillstånd eller om hovrätten 
meddelat prövningstillstånd för brottmålet. Det hade vidare noterats att 
hovrätterna tillämpade bestämmelsen på olika sätt, varför Domstolsverket 
gjort en framställan om förtydliganden i lagtexten om att talan om enskilt 
anspråk inte skulle kräva prövningstillstånd i de fall prövningstillstånd inte 
krävs för övriga delar av domen från tingsrätten. Situationer där skuldfrågan 
blivit föremål för hovrättens prövning och det enskilda anspråket varit 
kopplat till gärningen ansågs vara särskilt problematiska, eftersom utgången 
i den typen av ärenden många gånger även får betydelse för bedömningen 
av det enskilda anspråket. Regeringen ansåg dock att Domstolsverkets 
förslag var alltför långtgående. Det bedömdes inte sakligt motiverat att 
ändra bestämmelsen på ett sådant sätt att även situationer där brottmålsdelen 
typiskt sett inte har någon betydelse för bedömningen av det enskilda 
anspråket skulle omfattas. En ändring av bestämmelsen var likafullt 
nödvändig, varför Domstolsverkets förslag modifierades i enlighet med 
regeringens och de flesta av remissinstansernas synpunkter. Ändringen 
innebar att prövningstillstånd för talan om enskilt anspråk inte längre skulle 
krävas i de fall prövningstillstånd inte krävdes för brottmålsdelen, under 
förutsättning att överklagandet avsåg frågan om den tilltalade skulle dömas 
för en viss gärning och talan om det enskilda anspråket avsåg samma 
gärning. Kravet på prövningstillstånd avskaffades inte bara för de fall där 
det överhuvudtaget inte krävdes för brottmålsdelen, utan även för de fall där 
dispens meddelats för brottmålsdelen. Kravet på prövningstillstånd kvarstod 
emellertid för de situationer där överklagandet i brottmålsdelen enbart avser 
påföljden, samt då det enskilda anspråket omfattar en annan gärning än den 
som överklagats.18  
 

2.1.3 Riksåklagaren omfattas av 
prövningstillstånd 

Riksåklagaren kom att omfattas av kravet på prövningstillstånd i hovrätt och 
i HD genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2004.19 
Lagändringen hade initierats av Riksåklagaren själv, som i en till 
Justitiedepartementet ingiven promemoria, Prövningstillstånd i Högsta 
domstolen, m.m. (RÅPM 2003:1), angett att denne inte längre borde 
undantas från systemet med prövningstillstånd. Frågan hade varit uppe för 
diskussion tidigare, bland annat i Hovrättsprocessutredningens betänkande – 
Ett reformerat hovrättsförfarande (SOU 1995:124) och i prop. 1992/93:216, 
men inte lett till några lagändringar. I den aktuella promemorian från 
Riksåklagaren tryckte Riksåklagaren än en gång på vikten av 
likställdhetsprincipen, d.v.s. att den tilltalade inte bör ha sämre 
förutsättningar än åklagaren att få sin sak prövad av domstol. En positiv 
effekt av lagändringen skulle dessutom vara att Riksåklagarens roll som part 
i processen skulle bli distinktare och möjliggöra för överklaganden till HD 
ur ett tydligare åklagarperspektiv. Förespråkarna för lagstiftningen menade 

                                                 
18 Prop. 1993/94:190, s. 112 ff. 
19 Lag (2004:402) om ändring i rättegångsbalken. 
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samtidigt att HD:s roll som exklusiv prejudikatinstans skulle framstå som 
klarare.20 

2.1.4 EMR 
EMR är den senaste av de större processuella reformer RB genomgått 
genom åren. Förändringarna har syftat till att effektivisera domstolarnas 
arbete, för att säkerställa att mål avgörs inom rimlig tid men utan att riskera 
rättssäkerheten. EMR har inte varit något undantag, utan har syftat till att 
effektivisera domstolarna.21 
 
Hovrättens huvudsakliga uppgift är att kontrollera och rätta eventuella 
felaktigheter i tingsrättens avgörande. Hovrätten har med andra ord till 
uppgift att granska om tingsrättens avgöranden är materiellt riktiga. 
Hovrätten ska också se till att tingsrättens avgöranden meddelats i enlighet 
med gällande processuella regler. Samtidigt har hovrätterna ett visst ansvar 
för rättsbildningen.22 Med detta sagt hade det konstaterats att dåvarande 
processuella ordning resulterat i att de flesta mål, vilka överklagats till 
hovrätten, fått en ny fullständig prövning i hovrätten. Den prövningen hade 
inte skilt sig något nämnvärt från den i tingsrätten. Systemet enligt 
föregående ordning, d.v.s. före EMR:s ikraftträdande den 1 november 2008, 
bedömdes vara både onödigt tidskrävande och kostsamt. En av de åtgärder 
som vidtogs var att införa ett generellt krav på prövningstillstånd i hovrätt. 
Reglerna avseende prövningstillstånd i brottmål var dock inte ämnade att 
träffas av de nya reglerna, varför bestämmelsen i 49 kap. 13 § RB, som kom 
att bli en form av undantagsregel, behövde omformuleras. Ändringen var 
dock inte ämnad att leda till någon ändring i sak.23 
 
Tillståndsgrunderna för prövningstillstånd i hovrätten är desamma oavsett 
måltyp. Enligt den tidigare lydelsen av 49 kap. 14 § RB fick 
prövningstillstånd meddelas om det var av vikt för rättstillämpningen 
(prejudikatdispens), om anledning förekom till ändring i det slut tingsrätten 
kommit till (ändringsdispens) eller om det annars förelåg synnerliga skäl att 
pröva överklagandet (extraordinär dispens). Enligt regeringens mening 
levde dock inte dessa tillståndsgrunder upp till de krav på överskådlighet 
och förutsebarhet, som är en förutsättning för att prövningstillstånd ska 
kunna meddelas i alla de fall där tingsrättens avgörande är materiellt 
felaktigt. Den dåvarande lydelsen framstod vidare vara av en mer fakultativ 
karaktär. Den syntes ge sken av att det skulle vara valfritt för hovrätten att 
meddela prövningstillstånd, oavsett om en tillståndsgrund varit uppfylld 
eller inte. För att råda bot på angivna brister genomfördes ett antal åtgärder. 
49 kap. 14 § RB fick en bindande utformning, för att tydliggöra att 
hovrätten ska meddela prövningstillstånd så snart en sådan grund föreligger. 
Lydelsen för ändringsfallen ändrades, för att innebörden av bestämmelsen 
skulle bli klarare. Granskningsdispens infördes som en ny förutsättning för 
                                                 
20 Prop. 2003/04:78, s. 6 ff. 
21 Prop. 2004/05:131, s. 79. 
22 Ds 2001:36, s. 68. Jfr Lindell, Bengt m.fl., Straffprocessen, s. 283. 
23 A. prop., s. 171 och 259. 
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prövningstillstånd, för att täcka de situationer där anledning till att betvivla 
riktigheten i tingsrättens avgörande saknas men det ändå inte med säkerhet 
kan sägas att avgörandet är riktigt. Övriga tillståndsgrunder, 
prejudikatdispens och extraordinär dispens, behölls i oförändrat skick.24 
 
En annan nyhet med EMR var möjligheten att meddela partiellt 
prövningstillstånd, enligt en bestämmelse som infördes i 49 kap. 14 a § RB. 
Partiellt prövningstillstånd innebär att hovrätten inte behöver meddela 
prövningstillstånd för hela det överklagade avgörandet, utan bara för den del 
som domstolen finner behöver prövas ytterligare. För brottmålens del 
framfördes som exempel, där bestämmelsen kan komma att aktualiseras, 
mål där skuldfrågan är klar men påföljdsvalet är mera tveksamt. Ett annat 
exempel som tas upp är att avgörandet omfattar flera gärningar, men det 
enbart är någon eller några av dessa som kräver fortsatt prövning. 
Prövningstillståndet kan dock inte begränsas till enbart skuldfrågan. Noteras 
bör också att bestämmelsen om partiellt prövningstillstånd är fakultativ. 
Lagstiftaren anger att den inte bör användas i andra fall än där det bedöms 
lämpligt. En bedömning om eventuellt partiellt prövningstillstånd får därför 
göras i varje enskilt fall. Skulle ett partiellt prövningstillstånd meddelas är 
domstolens beslut att bedöma som slutligt för övriga delar av målet och kan 
följaktligen överklagas till HD i enlighet med reglerna i 54 kap. RB.25 
 
Den äldre lydelsen av 49 kap. 13 § femte stycket RB innehöll en hänvisning 
till 54 kap. 11 § tredje stycket RB. Nämnda hänvisning motsvaras nu av 
bestämmelser i 49 kap. 14 a § andra stycket. Av femte styckets nuvarande 
lydelse följer istället att sådana beslut som i brottmål meddelas under 
rättegången och som får överklagas särskilt, samt slutliga beslut, är 
undantagna från kravet på prövningstillstånd. Förändringen innebär ingen 
ändring i sak, utan ska motsvara tidigare regelsystem.26 
 

2.2 Förutsättningar för prövningstillstånd 

2.2.1 Allmänna utgångspunkter 
I 49 kap. 13 § RB stadgas att det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva tingsrättens dom i brottmål, såvitt avser annat än enskilt anspråk, 
när den tilltalade som enda påföljd dömts till böter, eller frikänts från ansvar 
för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare straff än sex månaders 
fängelse. Departementschefen anförde i propositionen till den ursprungliga 
lydelsen av 49 kap. 13 § RB, att den enda avgränsning som är praktiskt 
möjlig är att på något sätt knyta reglerna om prövningstillstånd till den 
påföljd som aktualiseras i målet. Det bedömdes som mest logiskt att knyta 
frågan om prövningstillstånd till den påföljd som ådömts i fallet. Att införa 
regler om prövningstillstånd även för de fall där den tilltalade dömts till 

                                                 
24 A. prop., s. 173 och 184 ff. 
25 A. prop., s. 187 samt 261 f. 
26 A. prop., s. 259. 
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fängelse ansågs dock innebära en alltför långtgående åtgärd, då det skulle 
medföra ett för stort intrång i rätten att få saken prövad i andra instans. 
Systemet med prövningstillstånd skulle därför omfatta de mål där den 
tilltalade i tingsrätten endast dömts till böter i påföljdsdelen. 
Departementschefen konstaterade samtidigt att tingsrätten för vissa 
situationer kan sätta ned straffet till böter, där det egentligen enbart ingår 
fängelse i straffskalan – till exempel i nödvärnsliknande situationer27 och 
där den tilltalade är under 21 år28. Systemet med prövningstillstånd var 
avsett att omfatta också sådana fall. Det konstaterades vidare att systemet 
skulle innebära att vissa mål gällande tämligen allvarliga brott, där straffet 
till följd av särskilda omständigheter satts under straffminimum, skulle 
omfattas av kravet på prövningstillstånd. Motsvarande skulle gälla för de 
fall där tingsrätten utdömt en lindrigare påföljd än den åklagaren yrkat 
ansvar för. De anförda omständigheterna antogs dock, i större delen av ovan 
givna situationer, leda till att hovrätten meddelar prövningstillstånd. Den 
föreslagna gränsdragningen bedömdes enligt departementschefen fylla sitt 
syfte av att vara förhållandevis klar och lättförståelig. Hon menade vidare att 
bestämmelsen innebar en lämplig avvägning av de intressen som gjorde sig 
gällande, varför prövningstillstånd föreslogs som krav i ledet tingsrätt – 
hovrätt i alla de brottmål, där tingsrätten inte dömt den tilltalade till annan 
påföljd än böter.29 
 
I specialmotiveringen till den äldre lydelsen av 49 kap. 13 RB förtydligar 
departementschefen att det inte har någon betydelse om det finns fängelse i 
straffskalan för det brott, för vilket tingsrätten har dömt ut ett bötestraff. Det 
ska inte heller ha någon betydelse av vilken anledning straffet kommit att 
stanna vid böter, i de mål i vilka fängelse varit ett alternativ. Skulle målet 
gälla flera brott, för vilka den tilltalade av tingsrätten befunnits skyldig, ska 
en gemensam påföljd fastställas för dessa, om inte annat är föreskrivet30. 
För de fall böter bestämts som gemensam påföljd31 krävs prövningstillstånd 
oavsett om domen överklagas som en helhet eller bara avseende något eller 
några av brotten. Om tingsrätten istället dömt den tilltalade till böter för viss 
gärning samt till annan påföljd för annan brottslighet32, i samma dom, krävs 
inte prövningstillstånd när det eller de brott, för vilka annan påföljd än böter 
bestämts, överklagas till hovrätten. Kravet på prövningstillstånd föreligger 
inte heller när domen överklagas enbart beträffande de brott, för vilka 
tingsrätten bestämt påföljden till böter.33 
 
Omfattar domen flera tilltalade ska hovrätten bedöma frågan om 
prövningstillstånd för var och en av de tilltalade. I ett mål gällande två 
tilltalade, i vilket den ena dömts till böter och den andra till fängelse, 

                                                 
27 Se 24 kap. 4 § brottsbalken (1962:700, BrB). 
28 Se 29 kap. 7 § BrB. 
29 Prop. 1992/93:216, s. 58 ff. 
30 30 kap. 3 § första stycket BrB. 
31 Se 25 kap. 5 § BrB. 
32 30 kap. 3 § andra stycket BrB. 
33 A. prop., s. 88 f. 
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omfattas den första av kravet på prövningstillstånd för en fullständig 
prövning av hovrätten men inte den andra.34 
 
Tingsrätten kan i domen även ha intagit beslut, vilka inte utgör 
påföljdsfrågor men likväl hänför sig till ansvarsfrågan. Det kan till exempel 
röra sig om beslut om förverkande eller straffskatt. Har påföljden stannat vid 
böter ska samtliga frågor som avgjorts i domen, med undantag för frågor 
avseende enskilda anspråk, omfattas av kravet på prövningstillstånd oavsett 
om domen överklagats i påföljdsdelen eller inte.35 Kravet på 
prövningstillstånd gäller dock inte om överklagandet avser den del av 
domen som avser förverkande eller andra frågor, när påföljden bestämts till 
fängelse.36 
 
Prövningstillstånd föreslogs också gälla för de fall en dom, i vilken den 
tilltalade helt frikänts från ansvar av tingsrätten, överklagats till hovrätten. 
Brottets allvar skulle inte inverka på denna bedömning.37 Justitieutskottet 
ansåg dock propositionsförslagets gränsdragning vara alltför vidträckt och 
delade istället Domstolsutredningens förslag om att begränsa kravet på 
prövningstillstånd till brott, för vilket det inte är föreskrivet svårare straff än 
fängelse i sex månader. Utskottet hänvisade bland annat till allmänhetens 
tilltro till det rättsliga systemet. Utslagsgivande skulle istället vara den 
straffbestämmelse åklagaren hade åberopat i tingsrätten.38 Riksdagen antog 
utskottets förslag.39 Skulle böter utdömas jämte en frikännande dom, när det 
är fråga om ett allvarligt brott, gäller dock inte kravet på prövningstillstånd 
för bötesbrottet.40 Bestämmelsen gäller oberoende av vem av parterna som 
överklagar tingsrättens dom. 41 HD ansåg dock prövningstillstånd krävas, 
när den tilltalade dels dömts till böter för vissa brott, dels frikänts för annat 
brott för vilket föreskrives svårare straff än fängelse i sex månader, och den 
tilltalade endast överklagade domen avseende de brott vilka föranlett 
bötesstraffet. HD hänvisade till de ändamålsskäl som föranlett reglerna om 
prövningstillstånd för brottmål och ansåg att brottet som föranlett den 
frikännande domen varit helt ovidkommande för prövningen i hovrätten.42 
 
Ett av syftena bakom införandet av prövningstillståndsförfarandet har varit 
att tydliggöra att de olika instanserna har delvis skilda funktioner. Processen 
i hovrätten ska begränsas till de frågor som parterna vill ha prövade. Det är 
alltså inte fråga om att målen alltid ska underkastas en fullständig 
omprövning, utan processen i hovrätten ska anpassas efter varje enskilt 
mål.43 Det är inte meningen att hovrätten vid prövning av 
prövningstillståndsfrågan ska göra en fullständig prövning, vilket framgår 
                                                 
34 A prop., s. 89. 
35 Jfr dock vad som föreskrivs i 49 kap. 13 § femte stycket RB. 
36 Lagkommentar till 49 kap. 13 § RB. Se även a. prop., s. 89. 
37 A. prop., s. 88. 
38 Justitieutskottets betänkande 1992/93:JuU34, s. 13 samt SOU 1991:106 Del B, s. 323. 
39 Jfr lag (1993:514) om ändring i rättegångsbalken. 
40 A. bet,, s. 13. 
41 A. prop., s. 88. 
42 NJA 1995 s. 294. Se även NJA 2010 s. 281. 
43 A. prop., s. 37 f. 
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av domstolens domförhet i dessa frågor. Hovrätten är normalt domför med 
tre lagfarna domare och två nämndemän i brottmål. Vid behandling av 
frågor om prövningstillstånd är hovrätten dock domför med enbart tre 
lagfarna domare, d.v.s. utan nämndemän. Ett prövningstillstånd som inte är 
begränsat enligt 49 kap. 14 a § första stycket RB kan vidare beviljas av en 
lagfaren domare om frågan är enkel. En ensam domare kan emellertid inte 
neka prövningstillstånd.44  
 
För att hovrätten ska meddela prövningstillstånd måste någon av grunderna 
för prövningstillstånd vara uppfyllda. 49 kap. 14 § RB lyder: 
 
Prövningstillstånd skall meddelas om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har 
kommit till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till, 

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av 
högre rätt, eller 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. 
 
Bestämmelsen anger således de fyra grunder som hovrätten har att förhålla 
sig till, när beslut om prövningstillstånd ska meddelas. Tillståndsgrunderna 
är numrerade men enligt HD i NJA 2009 s. 590 ska ingen av de fyra 
tillståndsgrunderna anses vara överordnad någon annan. Dispensgrunderna 
ska istället anses vara självständiga i förhållande till varandra. Inget hindrar 
dock att ett mål aktualiserar flera tillståndsgrunder och att dessa kan få en 
viss överlappande funktion.45 Nedan följer en redogörelse för var och en av 
dem. 
 

2.2.2 Ändringsdispens 
Den dominerande grunden för beviljande av prövningstillstånd är 49 kap. 14 
§ första punkten RB, som avser de så kallade ändringsfallen. Denna 
tillståndgrund kom att ändras genom EMR genom en ny lydelse. Enligt 
tidigare bestämmelse skulle prövningstillstånd beviljas för de överklagade 
avgöranden, för vilka det ”förekommer anledning till ändring i det slut 
tingsrätten kommit till”. Av nuvarande lydelse följer istället att 
prövningstillstånd ska meddelas när ”det finns anledning att betvivla 
riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till”. Innebörden av den 
tidigare lydelsen framstod inte som klar, varför lagstiftaren önskade 
omformulera bestämmelsen för att på så sätt tydliggöra att hovrätten ska 
bevilja prövningstillstånd när en tingsrätt meddelat ett materiellt felaktigt 
avgörande. I förarbetena till bestämmelsen angavs att kraven ska ställas 
relativt lågt av rättssäkerhetsskäl. Bedömningen ska vara tämligen generös, 
varför alla avgöranden som framstår som tveksamma ska tas upp till en 

                                                 
44 2 kap. 4 § RB och prop. 2004/05:131, s. 195. 
45 Se till exempel NJA 2011 s. 421. 
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fullständig prövning i hovrätten.46 I NJA 2009 s. 798 uttalade HD att det 
inte går att utläsa från förarbetena att det skulle krävas att hovrätten är 
övertygad om att tingsrättens avgörande inte är riktigt. Av det sagda följer 
således att det är tillräckligt att visst tvivel föreligger angående riktigheten i 
det slut tingsrätten har kommit till. Åsikter har dock framförts som antyder 
att hovrätterna sällan meddelar prövningstillstånd enbart på grund av 
abstrakta skäl, d.v.s. när konkreta grunder för att meddela prövningstillstånd 
saknas.47 För att tydliggöra vad som gäller har HD därför angett att 
ändringsdispens ska meddelas när det finns en ”särskild eller konkret 
anledning” att betvivla riktigheten i tingsrättens avgörande.48 
 
Hovrätten har att ta ställning till såväl de sak- som rättsfrågor vilka 
aktualiseras i målet. För att kunna fatta ett riktigt beslut gällande 
sakfrågorna måste hovrätten, i den mån det bedöms nödvändigt i varje 
enskilt fall, ta del av den bevisning som lagts fram i tingsrätten, för att 
avgöra om bevisningen har värderats på ett korrekt sätt. I de fall klaganden 
har åberopat ny bevisning eller nya omständigheter ska hovrätten, som ett 
led i tillståndsprövningen, avgöra om det finns skäl till att bevisningen eller 
omständigheterna åberopas. Om hovrätten bedömer att de nya bevisen eller 
omständigheterna får åberopas har domstolen sedan att ta ställning till om 
det nya materialet kan påverka utgången i målet.49 Hovrättens bedömning 
avseende nya bevis eller omständigheter är dock inte tänkt att utgöra någon 
förhandsbedömning, utan tillståndsprövningen har enbart till syfte att 
granska om en fullständig prövning krävs.50  
 
Bestämmelsen i dess nuvarande lydelse innebär en anpassning av lagtexten 
till den uppfattning som presenterades i förarbetena redan år 1993, när 
prövningstillstånd för brottmål först infördes. I propositionen anfördes att 
ändringsdispens ska meddelas när det vid en genomgång av bevisfrågorna 
uppkommer tvekan gällande riktigheten i den utgång tingsrätten har 
kommit, när tingsrättens bedömning i en rättsfråga är tveksam, när det vid 
en granskning förekommer något som tyder på att det överklagade 
avgörandet kan behöva ändras, så snart det finns skäl att ändra tingsrättens 
domslut eller dom, eller när hovrätten i övrigt hyser vissa tvivel angående 
riktigheten i tingsrättens avgörande.51 HD beviljande till exempel tillstånd 
till ett miljömåls prövning i hovrätten sedan tingsrättens domskäl, 
tillsammans med ny åberopad bevisning och åtalsjustering av åklagaren i 
hovrätten angående en av de tilltalade i fråga, hade givit anledning till att 
tvivel förelåg gällande riktigheten i sak i tingsrättens avgörande.52 HD har 
vidare beviljat tillstånd till prövning i hovrätten när tilltron till i tingsrätten 

                                                 
46 A. prop., s. 184 f. 
47 Heuman, Lars, Ändringsdispens, s. 590. 
48 NJA 2009 s. 738. 
49 A. prop., s. 260. 
50 Ekelöf, Per Olof och Edelstam, Henrik, Rättsmedlen, s. 37. 
51 Jfr prop. 1992/93:216, s. 45 f. samt s. 53 och 57. 
52 NJA 2004 s. 896. 
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hörda personer inte redovisats i tillräckligt stor utsträckning53 och då ny 
muntlig bevisning åberopats i hovrätten.54 
 
Finner hovrätten, efter genomgång av sak- och rättsfrågorna, att det finns 
något som ger anledning att betvivla riktigheten i tingsrättens avgörande ska 
prövningstillstånd beviljas.55 
 

2.2.3 Granskningsdispens 
Av 49 kap. 14 § andra punkten RB följer när granskningsdispens ska 
meddelas. Bestämmelsen infördes i samband med EMR och är därmed ny. 
Bestämmelsen är tänkt att utgöra en form av säkerhetsventil när riktigheten 
av tingsrättens avgörande inte låter sig bedömas utan en fullständig 
rättegång i hovrätten. Prövningstillstånd ska enligt bestämmelsens lydelse 
utfärdas när ”det inte utan ett sådant tillstånd meddelas går att bedöma 
riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till”. Genom denna 
tillståndsgrund hoppas lagstiftaren kunna minimera risken för att felaktiga 
tingsrättsavgöranden inte blir omprövade i hovrätt, så att antalet oriktiga 
avgöranden håller sig på en försumbar nivå. Granskningsdispens ska kunna 
meddelas inte enbart när det föreligger en konkret anledning att betvivla 
riktigheten av tingsrättens avgörande, utan även i de fall avgörandet 
framstår som svårbedömt. Tingsrättens avgörande presenterar kanske ingen 
särskild anledning för hovrätten att betvivla dess riktighet, men det går inte 
heller med någon större säkerhet att säga att avgörandet faktiskt är riktigt.56 
Säkerheten måste således vara hög i de fall hovrätten väljer att inte meddela 
prövningstillstånd.57 
 
Bestämmelsen om granskningsdispens träffar i huvudsak tingsrättens 
bedömning av sakfrågan. För att kunna avgöra frågan om 
granskningsdispens kommer hovrätten i de flesta fall behöva bedöma 
förhörsutsagorna från tingsrätten först. Om tingsrätten inte i tillräckligt stor 
omfattning har redogjort för de förhörsutsagor, vilka legat till grund för 
avgörandet, och ljud- och bildupptagningar från förhören av någon 
anledning inte finns att tillgå, kan det utgöra grund för att meddela 
granskningsdispens. I förarbetena angavs vidare att även när det finns ljud- 
och bildupptagningar eller utskrifter av förhör krävs det att tingsrätten har 
redovisat i sina domskäl hur de har resonerat gällande sakfrågorna, i 
synnerhet i mål där bevisupptagningen är omfattande. Saknas tydliga 
domskäl kan det utgöra skäl för hovrätten att meddela granskningsdispens. 
Denna tillståndsgrund ställer med andra ord ett visst krav på utförliga 
domskäl från tingsrätterna.58 HD meddelade till exempel tillstånd till målet 

                                                 
53 NJA 2002 s. 35 och 133. 
54 NJA 1997 s. 41 och NJA 2003 s. 400. 
55 Prop. 2004/05:131, s. 260. 
56 A. prop., s. 186. 
57 Heuman, Lars, Kravet på prövningstillstånd för att hovrätten skall bedöma ett tvistemål, 
s. 603. 
58 A. prop., s. 260 f. 
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prövning i hovrätten i ett mål gällande skadegörelse. HD anförde att med 
anledning av att tingsrätten enbart redogjort för det ena av två led, som ska 
vara uppfyllda för att den tilltalade ska kunna anses ha handlat med 
likgiltighetsuppsåt i förhållande till effekten av sitt handlande, gick det inte 
att bedöma riktigheten i tingsrättens avgörande.59 
 
Av det ovan redovisade följer att granskningsdispens är kopplad till 
tingsrättens avgörande och alltså inte målets karaktär. Domen behöver dock 
inte vara svårbedömd eller svårbegriplig enbart på grund av att målet är 
omfattande och komplicerat. Det kan räcka att domskälen i sig är 
svårförstådda för att aktualisera granskningsdispens.60 Noteras bör samtidigt 
att det krävs att bristerna i domskälen är av sådan väsentlig betydelse att de 
kan ha påverkat målet i tingsrätten.61 Nedan följer ett förtydligande 
angående förhållandet mellan ändrings- och granskningsdispens. 
 
De båda tillståndsgrunderna, ändringsdispens och granskningsdispens, har 
fått en viss överlappande funktion, varför de kan aktualiseras i samma mål. I 
NJA 2009 s. 738 anförde HD att dispensgrunderna visserligen överlappar 
varandra till viss del, men att det ändock är viktigt att upprätthålla en 
skillnad dem emellan när det gäller utgångspunkten för prövningen. 
Ändringsdispens ska först och främst prövas när det finns en särskild och 
konkret anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens avgörande. HD 
anger som exempel på sådana situationer att klaganden i sitt överklagande, 
utan att hinder mot detta föreligger, åberopat nya omständigheter av det slag 
att de kan ge anledning till ett ändrat slut. Det kan även vara fråga om kritik 
mot inslag i tingsrättens bevisvärdering eller rättsliga bedömning, som 
föranleder tvivel avseende riktigheten i tingsrättens slut. Skulle det inte 
finnas sådana särskilt konkreta skäl som ger anledning att betvivla 
riktigheten i tingsrättens slut bör det naturliga vara att istället välja 
granskningsdispens som tillståndsgrund. Av NJA 2009 s. 798 följer dock att 
ändringsdispens och granskningsdispens, liksom övriga två dispensgrunder, 
kan överlappa varandra samt att flera av dem kan vara tillämpliga i samma 
mål. Ingen av dispensgrunderna ska vara överordnad någon annan, men 
ändringsdispens kommer troligen även fortsättningsvis att vara den 
vanligaste tillståndsgrunden. Förhållandet mellan ändringsdispens och 
granskningsdispens framstår av det anförda inte som helt klart, då HD:s 
avgöranden inte är helt i överensstämmelse med varandra.62 
 
Problemet med de båda tillståndsgrunderna är att de båda tar sikte på 
tingsrättens dom. De har förvisso en överlappande funktion men är 
egentligen inte tillämpliga på samma situationer och ska således inte heller 
tolkas på samma sätt. I de mål tingsrätten presenterat domskäl, vilka 
framstår som svårbegripliga eller är ofullständiga, bör granskningsdispens 

                                                 
59 NJA 2009 s. 590. 
60 Ekelöf, Per Olof och Edelstam, Henrik, Rättsmedlen, s. 38. 
61 Heuman, Lars, Kravet på prövningstillstånd för att hovrätten skall bedöma ett tvistemål, 
s.604 f. 
62 Jfr Bylander, Eric, Prövningstillståndsprövningsprövningar. 
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meddelas. Ändringsdispens ska istället användas när tingsrätten meddelat 
oriktigt avgörande, oavsett hur begripliga domskälen framstår.63 
 

2.2.4 Prejudikatdispens 
Regeln om prejudikatdispens i hovrätt återfinns i 49 kap. 14 § tredje 
punkten RB, vilken föreskriver att hovrätten ska meddela prövningstillstånd 
om ”det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt”. Bestämmelsen motsvaras i stort av regeln om 
prejudikatdispens för överklaganden till HD i 54 kap. 10 § RB64, även om 
den senare har ett något snävare tillämpningsområde.65 Regeringen ansåg att 
det även fortsättningsvis krävdes en tillståndsgrund för prejudikatfall i 
hovrätten, varför bestämmelsen fick behålla sin dåvarande lydelse och form 
utan förändringar genom EMR. Det anfördes att om hovrätterna inte skulle 
ges möjligheten att meddela prövningstillstånd i prejudikatfall skulle 
förutsättningarna för en enhetlig rättstillämpning försvåras avsevärt. Det 
konstaterades att hovrättens roll som prejudikatinstans förvisso är mindre 
betydande än HD:s, men likväl utgör en grundförutsättning för att mål av 
prejudikatintresse ska kunna överklagas till HD.66 
 
Att prövningstillstånd ska meddelas för fall där det är av vikt för 
”rättstillämpningen” innebär inte enbart att tillämpningen av lagregler ska 
prövas, utan även andra rättsregler och tidigare praxis kan aktualisera en 
fortsatt prövning av frågan. Den vanligaste orsaken till att prejudikatdispens 
meddelas är att det saknas vägledande praxis på området. Hovrätten har 
dock möjlighet att meddela prejudikatdispens även för den motsatta 
situationen, d.v.s. när det finns ett eller flera relevanta prejudikat för frågan. 
Sistnämnda scenario torde inte höra till vanligheterna men kan bli aktuellt, 
då tingsrätten exempelvis gått emot aktuella prejudikat eller misstolkat dem. 
Hovrätten kan vidare anse att tingsrätten gjort en korrekt bedömning av 
rättsfrågan, men bedömer att prejudikatet inte är passande längre eller också 
är omständigheterna i målet så invecklade att en överprövning bedöms 
nödvändig.67 
 

2.2.5 Extraordinär dispens 
Bestämmelsen om extraordinär dispens, 49 kap. 14 § fjärde punkten RB, 
kom inte att ändras genom EMR. Bestämmelsen, vilken anger att hovrätten 
ska meddela prövningstillstånd när ”det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet”, motsvaras av 54 kap. 10 § första stycket andra 

                                                 
63 Heuman, Lars, Kravet på prövningstillstånd för att hovrätten skall bedöma ett tvistemål, 
s. 593 f. 
64 Jfr Welamson, Lars och Munck, Johan, Rättegång VI, s. 147 f. 
65 Se NJA 2009 N 65. 
66 A. prop., s. 173 och 187. Se också Lindell, Bengt m.fl., Straffprocessen, s. 306. 
67 Jfr Ekelöf, Per Olof och Edelstam, Henrik, Rättsmedlen, s. 158 ff. 
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punkten RB om extraordinär dispens för prövningstillstånd i HD.68 
Prövningstillstånd ska meddelas för extraordinära fall i HD, när det 
överklagade avgörandet kan aktualisera resning eller undanröjas på grund av 
domvilla, samt för de fall där det överklagade avgörandet kommit till på 
grund av grovt förbiseende alternativt grovt misstag med avseende på 
sakmaterialet. Med ”grovt” menas att det i väsentlig grad har påverkat 
utgången i målet. Extraordinär dispens kan även komma i fråga när ett stort 
antal likartade mål överklagas samtidigt, men där prejudikatintresset endast 
motiverar att ett eller några få av dem beviljas prejudikatdispens.69 Det 
senare fallet torde dock inte vara så vanligt när hovrätten meddelar 
prövningstillstånd till sin prövning, eftersom flera av de situationer som 
täcks av bestämmelsen även täcks av bestämmelsen om ändringsdispens. 
Hovrätterna ska dock kontrollera att tingsrätterna inte begår formella fel vid 
handläggningen av mål, varför extraordinär dispens kan komma att bli 
aktuellt när sådana fel av det allvarligare slaget uppmärksammas.70 
 
HD har uttalat att det faktum att bestämmelsen föreskriver att det krävs 
”synnerliga skäl”, för att prövningstillstånd ska meddelas, medför att 
utrymmet för beviljande av extraordinär dispens är förhållandevis begränsat. 
De krav som ställs är dock något lägre för hovrätten jämfört med när HD 
meddelar prövningstillstånd med stöd av bestämmelsen om extraordinär 
dispens. Mål, där någon mot sitt nekande har dömts för ett allvarligt brott, 
bör uppfylla kravet på synnerliga skäl.71 Skillnad ska i detta sammanhang 
inte göras mellan om den tilltalade förnekar eller gör gällande att den 
åtalade gärningen ska rubriceras lindrigare.72 
 

2.3 Rätten till prövning i högre instans 
En av de huvudsakliga orsakerna bakom införandet av prövningstillstånd för 
vissa brottmål var, som redovisats ovan, den ökade belastningen på 
hovrätten vad gäller inflödet av nya mål. Hovrätternas resursanvändning 
behövde effektiviseras, för att undvika alltför långa handläggningstider. 
Systemet med prövningstillstånd har inte bedömts stå i strid med de 
processuella regler som följer av främst RB. Systemet träffas dock av en del 
bestämmelser, vilka följer av Sveriges internationella åtaganden. Kravet på 
att rättegång ska hållas inom skälig tid följer bland annat av artikel 6 
EKMR.73 
 
De svenska reglerna om prövningstillstånd i brottmål innebär i stort att 
hovrätten i en inledande bedömning tar ställning till om domstolen ska ta 
upp frågan till en fullständig prövning eller inte.  Hovrätten kan alltså inte 
                                                 
68 A. prop., s. 174. 
69 Prop. 1971:45, s. 91 f. 
70 Prop. 2004/05:131, s. 174 och 187. Se även NJA 2010 s. 342 I-II gällande fel vid 
handläggningen. 
71 NJA 2007 s. 53. 
72 NJA 2011 s. 24. 
73 A. prop., s. 175. 
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pröva tingsrättens dom om domstolen inte gett sitt tillstånd till detsamma. 
Det ska dock inte tolkas som att rätten att överklaga är begränsad.74 
Grunderna för prövningstillstånd följer av 49 kap. 14 § RB. I de fall 
hovrätten inte meddelar prövningstillstånd står tingsrättens avgörande 
således fast. Det finns inget krav att beslutet från hovrätten att inte meddela 
prövningstillstånd behöver motiveras. Det blir därmed en fråga för hovrätten 
att avgöra i vad mån domstolen finner det behövligt att motivera sitt beslut. 
Ett beslut från hovrätten att inte meddela prövningstillstånd kan dock i sin 
tur överklagas till HD.75 För att HD ska pröva hovrättens beslut att neka 
prövningstillstånd gällande tingsrättens avgörande krävs dock att någon av 
dispensgrunderna för HD, vilka följer av 54 kap. 10 § RB, är uppfyllda. 
HD:s bedömning är snävare jämfört med hovrättens tillståndsprövning, 
huvudsakligen till följd av att de så kallade ändringsfallen inte utgör någon 
grund för prövningstillstånd i HD. Den främsta grunden för 
prövningstillstånd i HD är istället prejudikatdispens, d.v.s. att det är av vikt 
för rättstillämpningen att överklagandet prövas av HD.76 
 
Av artikel 6 EKMR följer en rätt för den enskilde att beredas tillträde till 
domstol, när han eller hon anklagas för brott. Bestämmelsen föreskriver 
egentligen enbart en rätt för den enskilde att få saken prövad i en instans. 
Regeln kompletteras dock av artikel 2 i det sjunde tilläggsprotokollet till 
EKMR. Den bestämmelsen garanterar varje person, som av en domstol 
dömts för en brottslig gärning, en rätt att få skuldfrågan eller straffet 
omprövat av en högre instans. Undantag får dock göras för mindre grova 
gärningar, fall där den enskilde dömts av den högsta domstolen som första 
instans eller då en överinstans dömt den enskilde sedan en lägre domstols 
frikännande dom överklagats. Sammanfattningsvis kan sägas att EKMR 
hindrar en stat, i detta fall Sverige, från att införa fullföljdsförbud för 
brottmål. Artikel 14 ICCPR föreskriver i sin tur ett krav för staterna att 
tillhandahålla ett system, som erbjuder en rätt till överprövning för brottmål. 
Motsvarande gäller i fråga om barn enligt artikel 40 barnkonventionen. Av 
förarbetena till ICCPR anges att en dispensprövning är tillräckligt för att 
uppfylla konventionens krav på en rätt till överprövning.77 Praxis på 
området för artikel 6 EKMR har vidare tydliggjort att ett rent skriftligt 
förfarande normalt inte är tillräckligt för en överprövning i enlighet med 
konventionen, eftersom en överprövning ställer krav på vissa muntliga 
inslag. Undantag från det sagda gäller dock för bland annat 
prövningstillståndsförfaranden. Reglerna om prövningstillstånd bör därmed 
inte stå i strid med Sveriges internationella åtaganden.78 
 

                                                 
74 Ekelöf, Per Olof och Edelstam, Henrik, Rättsmedlen, s. 32. 
75 Jfr Bylander, Eric, Prövningstillståndsprövningsprövningar. 
76 Bylander, Eric, Tre år med EMR: HD om pt i hovrätt. 
77 Jfr prop. 1992/93:216, s. 30 ff. 
78 Prop. 2004/05:131, s. 175 f. Se också Ekelöf, Per Olof och Edelstam, Henrik, 
Rättsmedlen, s. 35 f. 
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2.4 Sammanfattning 
Systemet med prövningstillstånd i hovrätten för brottmål har varit gällande 
sedan år 1993. Enligt 49 kap. 13 § RB krävs det prövningstillstånd för att 
hovrätten ska pröva en tingsrätts dom, när den tilltalade som enda påföljd 
dömts till böter eller frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är 
föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader. Från början var 
Riksåklagaren undantagen från denna bestämmelse, men genom en reform 
år 2004 kom detta krav även att omfatta Riksåklagaren. Lagändringen 
initierades av Riksåklagaren själv, som konstaterat att dåvarande system inte 
var förenligt med de förändringar som skett inom området för 
straffprocessen och att parterna ska vara jämbördiga. 
 
Kravet på prövningstillstånd har knutits till den faktiska utgången i målet. 
För att hovrätten ska kunna meddela prövningstillstånd krävs dock att någon 
av tillståndsgrunderna i 49 kap. 14 § RB är uppfylld. EMR, som egentligen 
inte var ämnad att innebära någon ändring i sak avseende brottmålen, kom 
dock att medföra att dessa grunder kom att förändras även för brottmålens 
del. Innan EMR fanns det tre tillämpliga tillståndsgrunder: 
prejudikatdispens, ändringsdispens och extraordinär dispens. 
Prejudikatdispens och extraordinär dispens förändrades inte i jämförelse 
med tidigare regelsystem men tillståndsgrunden för ändringsdispens 
omformulerades och en ny tillståndsgrund, granskningsdispens, infördes. 
 
Reformen om att likställa Riksåklagaren med enskild part och EMR har 
båda syftat till att effektivisera hovrättprocessen, men de båda reformerna 
har haft olika fokus. EMR har haft en mer generell inverkan på 
hovrättsprocessen medan reformen om att likställa Riksåklagaren med 
enskild part mer har syftat till att underlätta Riksåklagarens arbete. 
 
Hur Riksåklagaren har sett på de reformer som påverkat systemet med 
prövningstillstånd i hovrätt kommer att presenteras i kapitel 3. 
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3 Riksåklagaren 
I enlighet med titeln för denna uppsats ska jag behandla Riksåklagarens roll 
vid ansökan om prövningstillstånd i hovrätt. Det är då av intresse att veta, 
dels vilken betydelse eller uppgift Riksåklagaren har inom rättsväsendet, 
dels vilken inställning Riksåklagaren har haft till de reformer som har 
presenterats. Förevarande kapitel har till syfte att besvara de frågor som kan 
knytas till angivna områden. 

3.1 Riksåklagarens roll  
Riksåklagaren är under regeringen den högsta åklagaren och har ansvaret för 
och leder åklagarväsendet.79 Med begreppet ”Riksåklagaren” kan avses två 
saker, dels den person som utövar uppdraget som Sveriges högsta allmänna 
åklagare, dels den centrala myndigheten för hela åklagarväsendet.80 Att 
Riksåklagaren har ansvaret för och ska leda åklagarväsendet i hela riket 
inbegriper inte enbart åklagarverksamheten inom Åklagarmyndigheten utan 
även den verksamhet som bedrivs på Ekobrottsmyndigheten.81 
Riksåklagaren är vidare chef för Åklagarmyndigheten.82 Av tidigare 
bestämmelser följde att Riksåklagaren kunde lämna föreskrifter och råd till 
de lägre åklagarna. Idag gäller att Åklagarmyndigheten genom 
Riksåklagaren får meddela de föreskrifter som behövs för enhetlighet och 
följdriktighet inom åklagarväsendet.83  
 
Av 7 kap. 4 § första stycket RB följer att Riksåklagaren är allmän åklagare i 
hovrätt i mål som avses i 2 kap. 2 § första stycket, d.v.s. mål avseende 
ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott, som i utövningen av tjänsten 
eller uppdraget har begåtts av domare i allmän underrätt. I 7 kap. 4 § andra 
stycket RB föreskrivs vidare att Riksåklagaren är allmän åklagare i HD. Har 
en lägre åklagare fört talan i hovrätten, vilket nästan alltid är fallet, måste 
åklagaren lämna över målet till Riksåklagaren om den tilltalade överklagar 
avgörandet till HD. Den lägre åklagaren har heller inte någon möjlighet att 
själv överklaga till HD, utan måste underställa frågan om ett eventuellt 
överklagande av avgörandet till Riksåklagaren när han eller hon bedömer att 
HD bör pröva saken.84 Åklagarväsendet har således en hierarkisk 
uppbyggnad, vilket även följer av den så kallade devolutionsprincipen,85 
som föreskriver att Riksåklagaren har en rätt att överta uppgifter som ska 
utföras av en lägre åklagare.86 

                                                 
79 7 kap. 2 § RB. 
80 Ekelöf, Per Olof och Edelstam, Henrik, Rättegång I, s. 183. 
81 Se lagkommentar till 7 kap. 2 § RB. 
82 3 och 11 §§ förordning (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten. 
83 A. a. Jfr även 3 § förordning (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten 
(upphävd genom SFS 2007:971 och 2 § andra stycket åklagarförordningen (2004:1265). 
84 4 § ÅFS 2005:2. Se även lagkommentar till 7 kap. 4 § RB. 
85 Lagkommentar till 7 kap. 5 § RB. 
86 7 kap. 5 § RB. 
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Riksåklagaren överklagar ett drygt tiotal mål till HD varje år. Dessa mål 
presenterar dock ingen heltäckande bild av Riksåklagarens verksamhet i mål 
med prejudikatintresse. En stor del av Riksåklagarens arbete läggs på de mål 
i vilka en enskild har överklagat ett hovrättsavgörande till HD och där HD 
begär att Riksåklagaren ska inkomma med en svarsskrivelse. Riksåklagaren 
avger svarsskrivelser i ca sextio mål per år. Riksåklagaren verkar således för 
rättsutvecklingen genom flera av de brottmål som överklagas till HD. 
Riksåklagaren tydliggör prejudikatintresset gällande olika rättsfrågor också i 
mål som inte når HD. I sina ställningstaganden till de framställningar om 
överklagande, som inte föranleder ett överklagande till HD, motiverar 
Riksåklagaren sina beslut gällande aktuella rätts- och bevisfrågor.87  
 
Vid upprättandet av Riksåklagarens överklagandeskrifter och svarsskrivelser 
är det normalt sett någon av de fyra anställda på rättsavdelningen på 
Riksåklagarens kansli som handlägger och bereder målen. Målen föredras 
sedan inför riksåklagaren eller vice riksåklagaren, som fattar det slutliga 
beslutet från Riksåklagarens sida. Flera överväganden tas med i 
bedömningen, som inte riktar in sig enbart på gällande lagstiftning utan 
även kommande. Aktualiserar ett mål till exempel en fråga som vid tillfället 
är oklar, men som inom en snar framtid kommer att klargöras genom ny 
lagstiftning på området, överklagas inte det avgörandet till HD. Tas ett mål 
upp till prövning i HD är det dock vanligen den person som handlagt målet 
på Riksåklagaren som företräder densamma inför HD, ofta i sällskap av den 
åklagare som fört målet i hovrätten. Om en fråga som åklagarna inte vet hur 
riksåklagaren förhåller sig till aktualiseras under förhandlingen kan det bli 
aktuellt för åklagarna att begära paus, för att ta reda på hur riksåklagaren 
ställer sig till de nya förutsättningarna i målet. Det är alltid riksåklagaren 
som fattar det sista avgörandet, även gällande remissyttrandena.88 
 
Riksåklagaren ska, som landets högsta allmänna åklagare, verka för 
lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid åklagarnas rättstillämpning.89 
I arbetet med att uppnå en enhetlig rättstillämpning ingår, för 
Riksåklagarens del, att få fram lämpliga mål som kan prövas av HD i syfte 
att verka för rättsutvecklingen på olika områden. Det sagda förutsätter en 
samverkan mellan Riksåklagaren och samtliga åklagare inom 
organisationen. Särskilt viktigt blir det att föra fram mål avseende 
straffrättsliga frågor med praktisk betydelse för det operativa åklagararbetet. 
Mål, vilka kan bidra till rättsbildningen och rättsutvecklingen inom 
straffrätten, är också viktiga för Riksåklagaren att föra fram till HD. Det 
innebär bland annat att det bedöms angeläget att ny lagstiftning följs upp, 
för att möjliggöra att lagstiftarens intentioner och syftet bakom lagreglerna 
får önskat genomslag. För att uppnå givna ändamål och få fram lämpliga 
mål till HD har Riksåklagaren till exempel tagit fram en 
rättsutvecklingsplan, i vilken rättsliga frågor som bedöms ha särskild 
betydelse för åklagarnas dagliga arbete och för rättsutvecklingen 
                                                 
87 RÅPM 2003:1, s. 6. 
88 Muntlig uppgift, intervju med Lars Persson. 
89 2 § första stycket åklagarförordningen (2004:1265). 
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presenteras. Planen är således tänkt att skapa en viss samsyn inom 
åklagarväsendet.90 Riksåklagaren saknar dock en enhetlig policy för hur 
frågor gällande prövningstillstånd i hovrätten ska bedömas. Frågan får 
avgöras från fall till fall utifrån de särskilda omständigheter, som 
aktualiseras i varje enskilt mål.91 
 
Noteras bör att åklagarorganisationen inte har sett likadan ut under hela den 
period, då regler om krav på prövningstillstånd i brottmål har varit gällande. 
Innan år 2005 var till exempel åklagarväsendet uppdelat på sex självständiga 
myndigheter samt en central myndighet. Organisationen omstrukturerades 
dock till enbart en myndighet främst av effektivitetsskäl.92 
 

3.2 Riksåklagarens initiala inställning till 
reformerna 

3.2.1 Införandet av prövningstillstånd samt 
enskilt anspråk 

Riksåklagaren delade Domstolutredningens uppfattning om att åtgärder 
krävdes för att minska hovrätternas arbetsbörda. Riksåklagaren ansåg att en 
naturlig och rimlig utgångspunkt vore att skapa ett system med 
förutsättningar för hovrätterna att koncentrera sig på de mer allvarliga och 
svårbedömda målen. Det ansågs lämpligt att begränsa möjligheterna till 
överklagande till hovrätterna genom ett system med prövningstillstånd, även 
om detsamma kunde uppfattas som tämligen kontroversiellt med hänsyn till 
rättsäkerheten och allmänhetens förtroende för rättssystemet. För att 
Riksåklagaren skulle kunna tillstyrka förslaget om en fullföljdsbegränsning 
krävdes dock att systemet utformades på ett sådant sätt att risken för att 
sakligt felaktiga tingsrättsavgöranden höll sig på en fortsatt minimal nivå. 
Domstolsutredningens förslag innebar att alla mål där den tilltalade av 
tingsrätten dömts till böter, oavsett hur stort bötesbelopp som utdömts, 
skulle komma att omfattas av kravet på prövningstillstånd. Med beaktande 
av att bötespåföljderna kan uppgå till mycket stora belopp och vara 
synnerligen kännbara för den dömde, då de rentav kan uppfattas som mer 
betungande än till exempel ett kortare fängelsestraff, ansåg Riksåklagaren 
att det kunde ifrågasättas om inte den föreslagna regeln gick alltför långt. 
Riksåklagaren menade att förslaget behövde begränsas ytterligare. Skulle 
gränsen sättas redan vid penningböter torde regeln inte innebära tillräckligt 
stora besparingar för hovrätterna, vilket var syftet med förslaget. 
Riksåklagaren föreslog därför att gränsen, för när prövningstillstånd skulle 
krävas, sattes vid 50 dagsböter. Nämnda gränsdragningen bedömdes 
innefatta en rimlig avvägning mellan brott av inte alltför allvarlig karaktär 
och andra mål där bötespåföljden i vissa fall kan bli mycket kännbar för den 

                                                 
90 A. a., s. 7. 
91 Muntlig uppgift, intervju med Lars Persson. 
92 Jfr prop. 2004/05:26, s. 10 f. 
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dömde. Samtidigt skulle handläggningen bli mindre resurskrävande för 
hovrätterna. Det bedömdes vidare vara en fördel att dispensregelns 
utformning kom att motsvara den då gällande regeln för tvistemål om 
mindre värden och felparkeringsavgifter.93 
 
I Domstolsutredningen fanns även ett förslag som innebar att även åklagarna 
skulle omfattas av kravet på prövningstillstånd, för att parterna i brottmål 
skulle ges en processuellt likvärdig ställning. Riksåklagaren anförde att han 
förvisso kunde förstå tankarna bakom förslaget, men menade att 
begränsningen avseende åklagarna inte vore sakligt motiverat med hänsyn 
till syftet bakom regeln med prövningstillstånd. Riksåklagaren menade att 
åklagare enbart överklagar mål till hovrätten där det finns starka skäl för en 
omprövning, särskilt gällande bötesmål. Förslaget skulle således innebära 
merarbete för hovrätterna, eftersom dispensprövningen i de flesta fall skulle 
leda till att prövningstillstånd meddelades och målet därefter också skulle 
prövas i sak. Skulle förslaget trots detta anses motiverat framstod det som 
naturligt att bland annat Riksåklagaren undantogs med hänsyn till gällande 
regler för fullföljd av talan till HD.94 
 
Kort efter antagandet av regeln om prövningstillstånd i hovrätt 
konstaterades att den dessvärre fått en något olycklig utformning. Oklarheter 
rådde avseende hur hovrätterna skulle behandla överklaganden om enskilda 
anspråk. För att råda bot på förvirringen och möjliggöra en enhetlig 
rättstillämpning föreslog Domstolsverket att bestämmelsen skulle 
förtydligas på så sätt att det klart skulle framgå att prövningstillstånd inte 
skulle krävas för ett enskilt anspråk, när sådant tillstånd inte krävdes för 
övriga delar av domen.95 Riksåklagaren, som fick yttra sig över förslaget, 
hade inget att invända.96 
 

3.2.2 Prövningstillstånd för Riksåklagaren 
I RÅPM 2003:1 presenterade Riksåklagaren ett antal förslag på förändringar 
inom brottmålsprocessen. Riksåklagaren ville bland annat få till en 
lagändring av dåvarande 49 kap. 13 § och 54 kap. 9 § RB. Riksåklagaren 
hade varit undantagen från kravet på prövningstillstånd sedan införandet av 
RB. Under den tiden hade parternas roller inom brottmålsprocessen 
förändrats betydligt. Processen i brottmål hade mer och mer utvecklats mot 
en process med jämbördiga parter. Riksåklagarens roll i HD hade kommit 
att utvecklas mot att Riksåklagaren inriktat sin verksamhet där på 
enhetlighet i rättstillämpningen, rättsutveckling och rättsbildning. 

                                                 
93 Remissvar [av Riksåklagaren] av Domstolutredningens betänkande (SOU 1991:106) 
Domstolarna inför 2000-talet Arbetsuppgifter och förfaranderegler, s. 5 ff. 
94 A. a., s. 7 f. 
95 Prövningstillstånd i hovrätt – förslag till ändring, s. 1 ff. 
96 Yttrande [av Riksåklagaren] över förslaget till ändring om bestämmelserna angående 
prövningstillstånd i hovrätt (93-3651), s. 1. 
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Riksåklagaren menade därför att gällande ordning inte stämde överens med 
den utveckling som i övrigt skett inom brottmålsprocessen.97 
 
Riksåklagarens förslag, vilket i stort byggde på Hovrättsprocess-
utredningens skäl, medförde att Riksåklagaren inte längre skulle omfattas av 
kravet på prövningstillstånd i hovrätt och i HD. Det påpekades att det, för 
den enskilde, kunde framstå som orättvist att han eller hon måste beviljas 
prövningstillstånd för att få målet prövat i sak, trots att motvarande inte 
gällde för motparten. Det anmärktes vidare att det i 
konventionssammanhang talas om ”equality of arms”, som ett element i 
begreppet ”fair trial”. Av att HD kommit att betecknas som en 
prejudikatinstans följde vidare, som första förutsättning för att 
Riksåklagaren skulle överklaga ett mål till HD, att det måste krävas att det 
är av vikt för ledning av rättstillämpningen eller att det annars förekommer 
synnerliga skäl. Riksåklagaren menade dock att hans bedömning av om ett 
mål borde överklagas inte kunde stanna där, utan att fler ställningstaganden 
med hänsyn till processen krävdes. Riksåklagaren ansåg sig tillämpa en bred 
säkerhetsmarginal vid bedömningen av om ett avgörande skulle överklagas 
till HD. Gällande system bedömdes mer eller mindre begränsa 
Riksåklagaren. Systemet ansågs också bygga på att Riksåklagaren och HD 
huvudsakligen skulle vara av samma åsikt gällande prejudikatintresset av en 
fråga, något som Riksåklagaren konstaterade inte behöver vara fallet. 
Riksåklagaren menade därför, att om han kom att omfattas av kravet på 
prövningstillstånd, skulle HD exklusivt avgöra, med ett litet undantag för 
Justitieombudsmannen och Riksdagens ombudsmän, vilka rättsfrågor som 
är av prejudikatintresse. Det sagda skulle således ge Riksåklagaren ett friare 
spelrum och möjliggöra ett större antal överklaganden från Riksåklagarens 
sida. Riksåklagarens partsroll skulle även framgå tydligare. Riksåklagaren 
uttalade dessutom att hans skyldighet att verka för lagenlighet, följdriktighet 
och enhetlighet vid rättstillämpningen och Riksåklagarens ansvar för 
rättsutvecklingen och för att lagstiftarens kriminalpolitiska överväganden får 
genomslag skulle kunna utnyttjas bättre.98 
 
Riksåklagaren noterade att de flesta av Riksåklagarens bedömningar 
avseende en rättsfråga skulle sammanfalla med HD:s, likt situationen utan 
en reform, men att HD troligen skulle ta upp fler fall som överklagats från 
Riksåklagaren om lagändringen genomfördes, men givetvis inte alla. Skulle 
förslaget genomföras skulle även motsvarande gälla avseende 
prövningstillstånd i hovrätten. Riksåklagaren påpekade att undantaget för 
Riksåklagaren angående prövningstillstånd i hovrätten motiverats av 
ordningen i HD. Skulle Riksåklagaren komma att omfattas av kravet på 
prövningstillstånd i HD borde således detsamma gälla även för hovrätten. 
Riksåklagaren angav dock att det är extremt ovanligt att han överklagar ett 
avgörande till hovrätten. Det förekommer dock att Riksåklagaren överklagar 
ett beslut av hovrätt att inte meddela prövningstillstånd med yrkande att HD 
ska meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten.99 
                                                 
97 RÅPM 2003:1, s. 5. 
98 A. a., s. 8 ff. 
99 A. a., s. 7 och 11 f. 
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3.2.3 EMR 
Sammantaget kan konstateras att Riksåklagaren varit förhållandevis positiv 
till de processuella förändringar som presenterats i samband med EMR.100 
Riksåklagarens ansåg dock att de förslag som presenterats i samband med 
reformen inte var tillräckligt långtgående. Riksåklagaren var av den åsikten 
att det borde införas ett generellt krav på prövningstillstånd, ett krav som 
även skulle innefatta samtliga brottmål. Riksåklagaren hade redan i sitt 
yttrande avseende Hovrättsprocessutredningens betänkande (SOU 
1995:124) Ett reformerat hovrättsförfarande framfört att han ställde sig 
positiv till ett generellt krav på prövningstillstånd. Genom att införa ett 
generellt krav på prövningstillstånd bedömdes instansordningen bli tydligare 
även gällande brottmålen. Riksåklagaren anförde att det vore önskvärt att 
införa ett system där hovrätternas uppgifter skulle inriktas på en mer formell 
rättslig kontroll av tingsrättens avgöranden. Tyngdpunkten i rättsskipningen 
skulle således ligga i första instans, vilket Riksåklagaren ansåg var en 
positiv utveckling inte enbart ur rättssäkerhetssynpunkt utan även för 
parterna. Riksåklagaren förtydligade att ett system med prövningstillstånd 
inte innebär att hovrätten inte prövar målet, överprövningen sker bara i en 
annan form. Förslaget om en generösare utformning av ändringsdispens 
tillsammans med övriga förslag rörande handläggningen av frågor om 
prövningstillstånd innebar, enligt Riksåklagaren, att rättssäkerhetskraven var 
uppfyllda.101 
 
Riksåklagaren förhöll sig negativ till att anslutningsöverklagande skulle 
omfattas av kravet på prövningstillstånd. Förslaget hade motiverats med att 
varje överklagande ska tillståndsprövas på sina egna meriter, men 
Riksåklagaren menade att argumentet inte stämde överens med motiven 
bakom RB:s regler angående anslutningsöverklaganden eller reglerna om 
reformatio in peijus. Prövningstillstånd borde, enligt Riksåklagaren, behöva 
ges för anslutningsöverklagande i de fall huvudklaganden meddelats 
prövningstillstånd, för att undvika en snedvriden process och en materiellt 
felaktig dom. Riksåklagaren menade vidare att förslaget torde innebära 
merarbete for hovrätterna.102 
 
Förslaget om granskningsdispens hade huvudsakligen motiverats utifrån 
rättsäkerhetsskäl. Riksåklagaren ifrågasatte dock behovet av den nya 
dispensgrunden. Enligt honom fungerade nuvarande system väl och genom 
den föreslagna uppmjukningen av ändringsfallen föreföll förslaget vara än 
mer överflödigt. Införandet av granskningsdispens skulle istället innebära 
merarbete för hovrätterna, som bedömdes behöva lägga ner i princip lika 

                                                 
100 Yttrande [av Riksåklagaren] över departementspromemorian Hovrättsprocessen i 
framtiden (Ds 2001:36), s. 1. Se även Johansson, Per, Han är Sveriges nye riksåklagare, s. 
16. 
101 Yttrande [av Riksåklagaren] över departementspromemorian Hovrättsprocessen i 
framtiden (Ds 2001:36), s. 1 ff. 
102 A. a., s. 3. 



 34 

mycket tid på att avgöra frågan om prövningstillstånd som en fullständig 
prövning skulle ta i anspråk.103 
 
I departementspromemorian föreslogs att det skulle införas en möjlighet att 
hålla sammanträde vid handläggningen av frågan om prövningstillstånd. För 
brottmålens del syntes förslaget, enligt Riksåklagaren, inte fylla någon 
funktion. Riksåklagaren menade att de mål, vilka kommer att träffas av 
kravet på prövningstillstånd, typiskt sett är enkla och mindre omfattande. 
Riksåklagaren såg istället en risk för att prövningen om prövningstillstånd 
mer skulle likna en fullständig prövning. Förslaget om att införa en 
möjlighet att meddela partiellt prövningstillstånd bedömde Riksåklagaren 
dock som positivt.104 
 
Inför EMR:s i kraftträdande den 1 november 2008 upprättades en 
promemoria, som skulle ge åklagarna ledning genom att presentera vissa 
rekommendationer gällande tillämpningen av lagändringarna. Som råd 
avseende prövningstillstånd anfördes, att åklagarna borde peka på 
möjligheten att meddela partiellt prövningstillstånd, så snart de 
uppmärksammat att hovrätten kan skilja sig från sådana delar som det från 
saklig synpunkt inte finns anledning att pröva ytterligare.105 När 
erfarenheterna av EMR något år senare presenterades saknades det 
invändningar vad gäller prövningstillstånd i hovrätt.106 
 

3.3 Synpunkter idag 
Prövningstillståndsreglerna för brottmål i hovrätten har möjliggjort en friare 
bedömning för Riksåklagaren avseende vilka mål som ska överklagas till 
HD, inte bara gällande frågan om prövningstillstånd. Före reformen som 
kom att likställa Riksåklagaren med enskild part kom Riksåklagaren att 
binda upp HD vid de frågor och mål som han överklagade dit, något som 
Riksåklagaren ansåg var en begränsning. Efter lagändringen har 
Riksåklagaren fått en möjlighet att överklaga mål som bedöms mer 
tveksamma, d.v.s. kravet har sänkts något. Det ska dock påpekas att 
Riksåklagaren aldrig överklagar ett mål han inte tror att han ska vinna, för 
att inte slösa med varken sina egna eller HD:s resurser. Med dagens system 
har prejudikatsbildningen även förbättrats, då det tydliggjorts att HD är 
ensam prejudikatinstans. Det anses vidare principiellt rätt att parterna i 
brottmålsprocessen har samma status. Är det något som Riksåklagaren 
bedömer kan kritiseras gällande reglerna om prövningstillstånd i brottmål är 
det de dubbla dispensgrunderna i HD, vilka anses vara lite väl krångliga. 
Om ett mål, i vilket hovrätten nekat prövningstillstånd, överklagas till HD 
och HD anser att hovrätten till exempel borde ha meddelat prejudikatdispens 

                                                 
103 A. a., s. 3 f. 
104 A. a., s. 4. 
105 En modernare rättegång – reformering av processen i allmän domstol, s. 4 och 8. 
106 Jfr Erfarenheter av reformen En modernare rättegång [promemoria från 
Åklagarmyndigheten], s. 1 ff. 
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bör det kunna presumeras att HD även meddelar samma typ av dispens för 
sin egen prövning i det aktuella målet.107 
 

3.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har jag tittat närmare på vilken betydelse Riksåklagaren har 
inom rättssystemet, samt på hur Riksåklagaren har sett på de förändringar 
som skett på området för prövningstillstånd för brottmål i hovrätt. Vi kan 
konstatera att riksåklagaren, som högsta allmänna åklagare, har en central 
roll inom rättsväsendet, inte minst genom sin vägledning i fråga om hur 
rättsreglerna ska tillämpas. Riksåklagaren har haft en förhållandevis positiv 
inställning till de reformer som har genomförts avseende systemet med 
prövningstillstånd. Visserligen har Riksåklagaren gått från att vilja begränsa 
reglerna ytterligare till att vilja se ett mer långtgående krav på 
prövningstillstånd, men sammantaget bedöms reglerna fungera väl. Enligt 
Riksåklagaren har reformen som kom att likställa Riksåklagaren med 
enskild part vidare möjliggjort en friare bedömning för Riksåklagaren. 
 
I följande kapitel, kapitel 4, kommer jag att presentera resultaten från den 
empiriska kvalitativa studie, som syftat till att belysa hur Riksåklagaren 
argumenterar kring frågan om prövningstillstånd i hovrätt. 

                                                 
107 Muntlig uppgift, intervju med Lars Persson. 



 36 

4 Riksåklagaren och 
prövningstillstånd 

I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska studie, som jag har 
genomfört i anslutning till denna uppsats. Studien har syftat till att belysa 
hur Riksåklagaren argumenterar avseende frågan om beviljande av 
prövningstillstånd i hovrätten, samt visa på eventuella förändringar över tid i 
hur Riksåklagaren förhåller sig till prövningstillstånd i hovrätt. Det bör dock 
redan i detta skede påpekas att det rör sig om en tämligen begränsad 
empirisk kvalitativ studie, varför den inte kan anses ge en fullständig bild av 
hur Riksåklagaren förhåller sig till prövningstillstånd i hovrätt. 
 

4.1 Metod och urval 
Samtliga 26 studerade rättsfall har överklagats till HD, som avgjort frågan 
om hovrätten bort meddela tillstånd till sin prövning i hovrätten. Det har 
således uteslutande rört sig om mål där hovrätten nekat prövningstillstånd, 
men där den tilltalade, Riksåklagaren eller båda parter varit av den åsikten 
att hovrätten borde ha beviljat prövningstillstånd. Målsäganden har inte 
överklagat frågan om prövningstillstånd i något av de analyserade 
rättsfallen. De 26 rättsfallen har vidare presenterats som referatfall. 
Referatfall innehåller ofta tämligen utförliga domskäl, vilka är lämpliga att 
utgå ifrån vid en jämförelse med hur Riksåklagaren har argumenterat för sin 
ståndpunkt. Att målen har refererats antyder att de behandlar en fråga av 
principiellt intresse, men Riksåklagaren uttalar sig även i flera av de mål 
som inte refereras. Det är således möjligt att denna studies resultat avseende 
Riksåklagarens förhållande till prövningstillstånd blir missvisande sett till 
alla de mål som Riksåklagaren yttrar sig i. 
 
I analysen av svarsskrivelserna och överklagandeskrifterna från 
Riksåklagaren har jag medvetet valt att inte gå in på sakomständigheterna i 
respektive mål i större omfattning än jag har bedömt vara nödvändigt för 
den fortsatta förståelsen. Avgränsningen är gjord med beaktande av att det 
är diskussionen kring meddelande av prövningstillstånd som är av betydelse 
för studien, inte de närmare omständigheterna i varje enskilt fall. För att 
söka svar på hur Riksåklagaren argumenterar, för eller emot 
prövningstillstånd, samt försöka urskilja mönster och avvikelser i 
Riksåklagarens förhållningssätt till prövningstillstånd i hovrätt, har inte 
enbart Riksåklagarens formuleringar analyserats. Skrifterna har jämförts 
sinsemellan och Riksåklagarens uttalanden har ställts mot HD:s domskäl 
samt vad som i övrigt följer av lagtext och förarbeten.  
 
Då perioden som analyserats sträcker sig över nästan tjugo år, 1 juli 1993 
till idag, har jag valt att presentera målen i turordning efter avgörandedatum. 
Någon fullständig redogörelse för varje enskilt fall kommer inte att lämnas, 
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men det viktigaste i Riksåklagarens argumentation och HD:s domskäl 
kommer att återges. Jag har valt att dela in avgörandena efter vilken roll 
Riksåklagaren hade i HD, klagande eller motpart. Uppdelningen är gjord för 
att tydliggöra hur Riksåklagaren ställde sig till frågan om prövningstillstånd 
i det inledande skedet i HD. För att åskådliggöra Riksåklagarens framgång 
har jag vidare valt att dela upp svarsskrivelserna efter hur Riksåklagarens 
argumentation har bedömts av HD. Jag inleder dock med att presentera vissa 
gemensamma nämnare mellan Riksåklagarens svarsskrivelser och 
överklagandeskrifter.  
 
Det bör tilläggas att jag värderar samtliga skrifter från Riksåklagaren på 
samma sätt. Jag fäster således inte större vikt vid Riksåklagarens 
resonemang i överklagandeskrifterna jämfört med i svarsskrivelserna, inte 
heller tvärtom. 

För att läsaren inte ska tro att jag har missat något yttrande från 
Riksåklagaren angående dennes inställning till prövningstillstånd i hovrätt 
krävs ett förtydligande. Efter kontakt med såväl Christina Hall, 
arkivhandläggare på HD:s arkiv, som Torbjörn Karlberg, bibliotekarie vid 
Åklagarmyndigheten, har konstaterats att Riksåklagaren inte har yttrat sig i 
NJA 2010 s. 342 II eller i NJA 2011 s. 396. Av denna anledning har dessa 
avgöranden, som vid första anblicken kan tyckas böra vara med i den 
empiriska studien, inte tagits med. 

 

4.2 Resultat 

4.2.1 Gemensamma drag 
Samtliga 26 svarskrivelser och överklagandeskrifter från Riksåklagaren är 
skrivna i ”jag-form”, d.v.s. som att det är riksåklagaren själv som har 
författat dem och uttrycker sin syn på frågan om prövningstillstånd. 
Skrifterna är dock undertecknade av två personer från Riksåklagaren: 
riksåklagaren och någon av de övriga medarbetarna på Riksåklagaren.108 
 
Ytterligare en gemensam nämnare mellan skrifterna är att de är upprättade 
på huvudsakligen samma sätt. De flesta av svarskrivelserna och 
överklagandeskrifterna innehåller tydliga rubriker men även de utan rubriker 
har samma upplägg, nämligen att inställningen till frågan om 
prövningstillstånd i allmänhet presenteras först för att sedan knytas till 
omständigheterna i det enskilda fallet och de grunder som aktualiseras.109 
Skrifterna avslutas sedan med ett mer djupgående resonemang, där 
Riksåklagaren på ett mer konkret sätt förklarar sitt ställningstagande. 
Riksåklagaren är väldigt noga med att återge lagtext, förarbeten, 

                                                 
108 Se till exempel Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 1995 s. 351 II och Riksåklagarens 
överklagandeskrift i NJA 2004 s. 896. 
109 Se till exempel Riksåklagarens överklagandeskrift i NJA 1995 s. 294. 
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rättspraxis110 och i vissa fall den doktrin Riksåklagaren bedömer vara 
relevant i målet.111 
 

4.2.2 Riksåklagaren svarat 

4.2.2.1 Riksåklagaren och HD överens 
Riksåklagaren ansåg inte att prövningstillstånd skulle krävas i NJA 1995 s. 
351 II där den tilltalade dömts för olaga vapeninnehav, men där påföljden 
eftergivits och överklagandet enbart avsett förverkandet av hagelgeväret. 
Det saknades uttalanden om denna situation i lagtext och förarbeten, varför 
Riksåklagaren menade att hovrätten gjort en alltför extensiv tolkning av 
tillämpningen av reglerna, vilket i sin tur strider mot förarbetena som anger 
att bestämmelserna ska vara klara och lättfattliga. Skulle dock HD anse att 
det krävts prövningstillstånd borde, enligt Riksåklagaren, ändringsdispens 
komma i fråga. Geväret hade ett stort affektionsvärde för den tilltalade och 
för Riksåklagaren framstod det som uteslutet att geväret skulle komma till 
användning. Den tilltalade hade själv gått med på att göra det obrukbart.112 
HD höll med Riksåklagaren om att det varken av lagtext eller av förarbetena 
framgick att prövningstillstånd även skulle omfatta situationer där påföljden 
eftergivits. Påföljdseftergift skulle inte jämföras med vare sig en 
frikännande dom eller bötesdom, varför det inte ska krävas 
prövningstillstånd när en dom avseende påföljdseftergift överklagas. Det 
borde således, enligt HD, inte heller krävas prövningstillstånd om domen 
även omfattade ett förverkande och överklagandet avsåg enbart denna del. 
 
NJA 1996 s. 209 berörde frågan om prövningstillstånd i hovrätten när 
tingsrätten genom samma dom dels dömt en person för brott, dels bifallit en 
särskild talan om förverkande som förts mot ett bolag. Domen hade sedan 
överklagats av både den tilltalade och bolaget. Riksåklagaren menade att 
hovrätten gjort en korrekt bedömning av frågan om prövningstillstånd. 
Riksåklagaren anförde att den tilltalades överklagande omfattades av 
prövningstillståndsreglerna, då han dömts till böter av tingsrätten, i enlighet 
med lydelsen i 49 kap. 13 § RB. Riksåklagaren fortsatte och förklarade att 
även bolaget omfattats av kravet på prövningstillstånd i enlighet med NJA 
1995 s. 351.113 HD uttalade i princip samma skäl som Riksåklagaren för att 
prövningstillstånd krävdes i hovrätten och påpekade samtidigt att frågan om 
prövningstillstånd skulle avgöras för var part för sig. 
 
I NJA 1997 s. 41 hade tingsrättens dom grundats på tilltron till 
målsägandens uppgifter utan stödbevisning. I hovrätten hade dock den 
tilltalade åberopat ny bevisning till stöd för att han inte orsakat någon skada 
på målsägandens bil vid den lätta sammanstötningen ifråga. Riksåklagaren 
uttalade att med hänsyn till det då föreliggande utredningsmaterialet kunde 

                                                 
110 Se till exempel Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 1997 s. 776. 
111 Se till exempel Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2003 s. 533. 
112 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 1995 s. 351 II, s. 2 f. 
113 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 1996 s. 209. 
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det ifrågasättas om det inte fanns skäl för att meddela prövningstillstånd i 
hovrätten enligt grunden om ändringsdispens. Riksåklagaren anförde vidare 
att ”jag vill därför om än med viss tvekan inte motsätta mig att hovrättens 
beslut ändras och att målet återlämnas till hovrätten för fortsatt 
handläggning”.114 HD meddelade att prövningstillstånd ska meddelas i 
situationer av aktuellt slag, d.v.s. när tingsrättens dom grundats på tilltron 
till målsägandens uppgifter utan stödbevisning men där ny bevisning 
åberopats och som ska beaktas väcker tvivel om riktigheten i tingsrättens 
slut. 
 
Riksåklagaren yttrade sig enbart avseende ansvarsdelen i NJA 1997 s. 323, 
eftersom HD redan hade undanröjt hovrättens beslut angående en 
skadeståndsfråga. Riksåklagaren ansåg att tingsrätten hade gjort en riktig 
bedömning av misshandeln ifråga. Den tilltalade hade åberopat NJA 1993 s. 
553 och anfört att bråk och misshandel inom äktenskap blivit allt vanligare, 
varför det var av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövades av 
högre rätt. Riksåklagaren å sin sida ansåg inte att rättsfallet var tillämpligt, 
då det rörde sig om helt olika situationer. Misshandel inom äktenskap hade 
kanske blivit vanligare men det föranledde inte, enligt Riksåklagaren, att 
prejudikatdispens skulle meddelas, eftersom dessa mål inte var svårare att 
bedöma än andra misshandelsfall. Riksåklagaren såg inga skäl till att 
meddela prövningstillstånd i hovrätten.115 Inte heller HD såg skäl att 
meddela prövningstillstånd. Sambandet mellan skadestånds- och 
ansvarsfrågorna bedömdes av HD inte vara sådant att enbart det förhållandet 
att det enskilda anspråket skulle tas upp till prövning borde leda till att 
prövningstillstånd meddelas även för ansvarsdelen. 
 
Riksåklagaren ansåg att prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl 
skulle meddelas i NJA 1997 s. 822 sedan tingsrätten förhört målsäganden 
per telefon. Riksåklagaren anförde att förhör per telefon enbart får ske om 
det bedöms lämpligt och då målet är okomplicerat. I det aktuella målet hade 
tingsrätten fäst avgörande vikt vid målsägandens uppgifter. Riksåklagaren 
bedömde det således olämpligt att höra målsäganden per telefon i fallet och 
det förelåg inga andra omständigheter som enligt Riksåklagaren motiverade 
telefonförhöret.116 HD delade denna bedömning av frågan om 
prövningstillstånd. 
 
Av NJA 2002 s. 35 följer att tingsrätten, i det aktuella målet, enbart hade 
grundat sin dom på tilltron till målsägandens uppgifter. Riksåklagaren 
uttalade att målsägandens uppgifter kan vara tillräckliga, men att det måste 
ställas krav på dessa i enlighet med NJA 1993 s. 616. Målsägandens 
uppgifter var av avgörande betydelse för skuldfrågan i målet ifråga. 
Målsägandens berättelse framstod visserligen som sannolik och innehöll 
inte några motsättningar, men det hade förelegat motsättningar mellan den 
tilltalade och målsäganden som bottnade i målsägandens anställning. På 
grund av det sagda ansåg Riksåklagaren att försiktighet borde iakttas vid 
                                                 
114 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 1997 s. 41, s. 2. 
115 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 1997 s. 323, s. 2. 
116 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 1997 s. 822, s. 2. 
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värderingen av uppgifterna. Det framgick inte av tingsrättens domskäl hur 
domstolen beaktat detta. Riksåklagaren menade vidare att det framstod som 
tveksamt om den bevisning som förebringats i målet för den tilltalades skuld 
varit tillräcklig. Riksåklagaren ansåg därför att grund för ändringsdispens 
förelåg.117 HD delade Riksåklagarens uppfattning och hänvisade bland 
annat till NJA 1997 s. 41, i vilket HD hade lämnat tillstånd till målets 
prövning i hovrätten sedan tingsrättens dom hade grundats på tilltron till 
målsägandens uppgifter utan någon stödbevisning. Prövningstillstånd i 
hovrätten meddelades av HD. 
 
I NJA 2004 s. 393 aktualiserades frågan om prövningstillstånd skulle 
meddelas enligt EKMR, trots att skäl för sådant tillstånd i övrigt inte förelåg 
enligt 49 kap. 14 § RB. Riksåklagaren ansåg att handläggningen i tingsrätten 
skett enligt såväl RB:s regler som EKMR. Målet bedömdes av 
Riksåklagaren inte i övrigt rymma någon sådan kontroversiellt rättslig fråga 
som behövde belysas av hovrätten. Det förekom inte heller anledning till 
ändring i tingsrättens slut enligt Riksåklagaren. Riksåklagaren meddelade att 
det inte förekommer någon ovillkorlig rätt för den tilltalade att få höra 
polismannen i målen, varken enligt RB eller EKMR. Ett hörande av 
polismannen torde inte heller på något avgörande sätt kunna påverka 
bevisningen i målet på sådant sätt att tingsrättens dom skulle ifrågasättas 
enligt Riksåklagaren.118 HD anförde att artikel 6 EKMR ska beaktas vid 
prövningstillståndsprövningen. Den tilltalade hade haft tillfälle att hålla 
vittnesförhör i tingsrätten men gjorde inte detta. Det kunde, enligt HD, inte 
anses fel av tingsrätten att avgöra målet på åklagarens bevisning. Hovrätten 
hade således förfarit riktigt när den ej meddelat prövningstillstånd. 
 
Den tilltalade hade först i hovrätten framställt invändningar om att han inte 
var ägare till ett antal förverkade spelautomater och att dessa inte använts 
vid brott mot lotterilagen i NJA 2006 s. 518. Tingsrätten hade inte prövat 
dessa invändningar och således inte gjort en bedömning av rätts- och 
sakfrågorna på sådant sätt som ska ske enligt förarbetena, varför grund för 
ändringsdispens förelåg enligt Riksåklagaren. Riksåklagaren påpekade att 
om prövningstillstånd inte skulle meddelas skulle domen vinna laga kraft, 
utan att sakfrågan skulle ha genomgått en fullständig prövning.119 HD 
meddelade ändringsdispens i hovrätten utifrån samma skäl som 
Riksåklagaren hade åberopat. 
 
Riksåklagaren motsatte sig inte att HD meddelade tillstånd till målets 
prövning i hovrätten i NJA 2006 s. 560, då han ansåg att det fanns utrymme 
att anse det vara av vikt för rättstillämpningen att högre rätt prövade om de i 
målet aktuella automaterna föll in under lotterilagens definition av 
mekaniska eller elektroniska spelautomater. Riksåklagaren ansåg dock att 
tingsrätten gjort korrekta bedömningar, varför det saknades grund för 

                                                 
117 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2002 s. 35, s. 2. 
118 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2004 s. 393, s. 4. 
119 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2006 s. 518, s. 2 f. 
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ändringsdispens.120 HD meddelade prejudikatdispens i hovrätten, för att 
pröva om datorerna omfattades av lotterilagens definition. 
 
I NJA 2007 s. 675 anförde Riksåklagaren att det är möjligt att få ett 
besöksförbud prövat under förbudstiden, men inte efter att denna tid löpt ut. 
Det saknades således grund för ändringsdispens i hovrätten enligt 
Riksåklagaren. Riksåklagaren uttalade att en tilltalad som anser att 
åklagaren meddelat ett felaktigt besöksförbud får begära rättens prövning av 
förbudet, men måste likväl följa beslutet av rättstrygghetsskäl. 
Riksåklagaren ansåg att överträdelser av besöksförbud borde vara straffbara, 
även om det senare visar sig att åklagaren meddelat ett felaktigt 
besöksförbud. Riksåklagaren menade därför att tingsrätten gjort en riktig 
bedömning, då den dömt den tilltalade för överträdelse av besöksförbudet. 
RH 2001:58 gick förvisso i motsatt riktning, varför Riksåklagaren uttalade 
att det kunde utgöra skäl för att meddela prejudikatdispens. Det aktuella 
målet rörde dock frågan om tingsrätten skulle ha prövat ett av åklagaren 
meddelat besöksförbud efter det att förbudstiden löpt ut, en fråga som enligt 
Riksåklagaren inte krävde överprövning. Riksåklagaren bedömde det vidare 
vara klart att den tilltalade skulle dömas för överträdelsen.121 HD uttalade att 
den tilltalade mot åtalet för överträdelse av besöksförbudet invänt att 
beslutet saknat laglig grund. Ansvarsfrihet på den åberopade grunden har 
dock, enligt HD, ansetts kunna komma ifråga endast i sådana speciella 
situationer, som när den myndighet som utfärdat förbudet överträtt sin 
behörighet eller när beslutet annars kan beaktas som en nullitet. Det förelåg 
därför ingen grund för prövningstillstånd i hovrätten. Ändringsdispens 
kunde inte aktualiseras, då påföljden redan bestämts till lägsta möjliga. 
 
NJA 2007 s. 1032 handlade om ansvar för hastighetsöverträdelse. 
Riksåklagaren konstaterade att det fanns ett flertal fall på området med 
varierande utgång. Det bedömdes dock inte bero av oklarheter gällande 
rättsläget, utan mer på polisernas olika anteckningar i varje enskilt fall. 
Laserhastighetsmätare fick anses leva upp till de höga krav på säkerhet och 
exakthet, som måste krävas vid hastighetskontroller, något inte färdskrivare 
gör. I fallet pekade dock färdskrivarens uppgifter tillsammans med den extra 
utredningen och expertutlåtandena för att färdskrivaren, inte 
laserhastighetsmätaren, visat de rätta uppgifterna. Av polisens protokoll och 
rapport framgick vidare inte tiden då hastighetsöverträdelsen skulle ha 
iakttagits och polisen hade inte hörts om sina rutiner för tidsangivelser. Av 
rapporten framgick att polisen först angett att hastighetsöverträdelsen avsett 
en personbil men senare hade ändrat detta till en lastbil. Sammantaget talade 
därför utredningen, enligt Riksåklagaren, för att den tilltalade möjligen haft 
rätt, när han påstått att polisen förväxlat honom med personbilen. 
Mätkontrollanten hade visserligen i polisrapporten intygat att förväxling 
varit utesluten, men Riksåklagaren ansåg likväl att grund för 
ändringsdispens förelåg.122 HD var av samma uppfattning. 
 
                                                 
120 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2006 s. 560, s. 7 f. 
121 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2007 s. 675. 
122 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2007 s. 1032, s. 3 ff. 
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En 15-årig pojke hade dömts för grov misshandel till böter och överklagat 
domen i NJA 2011 s. 24. Den tilltalade erkände misshandeln men gjorde 
gällande att den inte skulle bedömas vara grov. Riksåklagaren ansåg att det 
förelåg synnerliga skäl att meddelat prövningstillstånd med hänvisning till 
NJA 2007 s. 53. Det förelåg visserligen skillnader mellan målen. I det 
aktuella målet hade den tilltalade åberopat en lindrigare rubricering medan 
pojken i NJA 2007 s. 53 hade förnekat gärningen. Riksåklagaren ansåg dock 
inte denna skillnad motivera att frågan om prövningstillstånd skulle 
bedömas på annat sätt. Riksåklagaren såg även skäl att meddela 
prejudikatdispens. Trots det åberopade rättsfallet bedömde Riksåklagaren att 
det fanns utrymme för uttalanden som skulle klarlägga rättsläget 
ytterligare.123 HD ansåg också att extraordinär dispens skulle meddelas, då 
skillnaderna mellan det aktuella målet och NJA 2007 s. 53 inte innebar 
sådana skillnader att de skulle tillämpas olika. HD uttalade vidare att den 
tilltalade inte skulle omfattas av reglerna om prövningstillstånd om han 
dömts till ungdomsvård, en påföljd han hade motsatt sig. HD gick inte in på 
frågan om prejudikatdispens. 
 
NJA 2011 s. 421 rörde klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot. 
Riksåklagaren hänvisade bland andra till NJA 1996 s. 557 och prop. 
2004/05:131 och angav att reglerna om prövningstillstånd inte varit 
tillämpliga i målet. Att hovrätten inte hade prövat målet innebar enligt 
Riksåklagaren ett grovt rättegångsfel, varför hovrättens beslut skulle 
undanröjas och målet återförvisas till hovrätten för ny handläggning.124 HD 
anförde att ingen förändring hade skett av rättsläget avseende mål om 
klagan över godkänt föreläggande av ordningsbot efter lagändringarna den 1 
november 2008, varför det inte krävts prövningstillstånd i hovrätten. 
 

4.2.2.2 HD av annan åsikt 
I NJA 1995 s. 351 I uttalade Riksåklagaren att förverkande inte är en 
påföljd, utan faller in under begreppet särskild rättsverkan. Hovrätten hade 
bland annat hänvisat till reglerna om utdömande av vite till stöd för att krav 
på prövningstillstånd föreligger när enbart ett förverkande överklagas till 
hovrätten. Riksåklagaren kunde förstå hovrättens resonemang, men ansåg 
inte att prövningstillstånd krävdes för den aktuella situationen. 
Riksåklagaren ansåg att jämförelsen med mål där tingsrätten bestämt 
påföljden till böter kunde ifrågasättas, då påföljden inte kunde ha blivit 
böter (Riksåklagaren bortsåg här från eventuell strafflindring). Inte heller 
vid en frikännande dom bedömde Riksåklagaren att 
prövningstillståndsreglerna skulle aktualiseras, eftersom 
urkundsförfalskning kan ge mer än sex månaders fängelse. Riksåklagaren 
ansåg vidare att det var felaktigt att hänvisa till reglerna för utdömande av 
vite eftersom det rörde sig om två vitt skilda saker. Riksåklagaren påpekade 
att det inom svensk rätt är en allmän princip att inte utdöma både vite och 
straff för samma förfarande. En strikt tolkning av 49 kap. 13 § RB skulle 
dessutom innebära att prövningstillstånd inte skulle krävas för den aktuella 
                                                 
123 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2011 s. 24, s. 3 ff. 
124 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2011 s. 421. 
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situationen. Situationen nämns inte i förarbetena, varför Riksåklagaren 
menade att hovrättens tolkning framstod som alltför extensiv med tanke på 
att bestämmelsen enligt förarbetena ska vara klar och lättfattlig.125 HD 
menade att mål om utdömande av vite handläggs på samma sätt som mål 
vari särskild talan förs om förverkande. Den förstnämnda måltypen omfattas 
av kravet på prövningstillstånd, vilket talar för att även mål som gäller 
särskild talan om förverkande ska omfattas av ett sådant krav. Om 
tingsrättens dom i det aktuella målet rört både ansvar och förverkande med 
böter som påföljd skulle överklagandet ha omfattats av kravet på 
prövningstillstånd. Det vore därför enligt HD inte rimligt att inte även denna 
situation, att särskild talan om förverkande förts mot någon som ej är 
tilltalad för brott, omfattades av kravet på prövningstillstånd. 
 
När Riksåklagaren yttrade sig i NJA 1996 s. 557 diskuterade Riksåklagaren 
såväl frågan om prövningstillstånd krävdes för mål angående klagan över 
godkänt föreläggande av ordningsbot, som om prövningstillstånd krävts i 
det aktuella fallet. Riksåklagaren uttalade att det enligt 49 kap. 13 § RB 
krävs prövningstillstånd i hovrätten för prövning av vissa tingsrättsdomar. 
Riksåklagaren framförde att det av 59 kap. 10 § RB, jämfört med 8 § samma 
kapitel, framgår att det vid överklagande av tingsrättens beslut, med 
anledning av klagan på ordningsföreläggande, följer att bestämmelserna i 49 
och 52 kap. ska gälla. Bestämmelsen hade visserligen fått en ny lydelse men 
det torde enligt Riksåklagaren inte innebära någon ändring i sak mot 
tidigare, åtminstone inte efter vad som följde enligt prop. 1993/94:190. 
Tingsrättens slutliga beslut skulle inte anses ha större betydelse än sådan 
dom som avses i 49 kap. 13 § första stycket RB, varför Riksåklagaren ansåg 
att krav på prövningstillstånd borde gälla för den aktuella situationen. Den 
tilltalade hade anfört att både prejudikatdispens och ändringsdispens gjorde 
sig gällande i målet. Riksåklagaren anförde att det inte finns någon 
lagstadgad ovillkorlig skyldighet för en polis att underrätta den misstänkte 
om dennes rätt till anstånd med godkännande. Med hänsyn till innehållet i 
redogörelsen från rapporteringstillfället saknades det enligt Riksåklagaren 
grund att meddela prövningstillstånd av den anledningen. Enligt 
Riksåklagaren var tingsrättens beslut utformat så att det framgick att 
tingsrätten konstaterat att det inte förelegat grund för undanröjande av 
ordningsföreläggandet. Några omständigheter som tydde på att tingsrätten 
gjort en felaktig bedömning fanns inte, varför Riksåklagaren ansåg att det 
saknades grund för prövningstillstånd.126 HD ansåg dock att hovrätten gjort 
sig skyldig till domvilla, när den tillämpat 49 kap. 13 § RB som omfattar 
domar i brottmål. Det rörde sig om ett slutligt beslut i ett mål angående 
särskilt rättsmedel. Mål gällande godkända förelägganden av ordningsböter 
avser förvisso brott och enda brottspåföljd är böter. Ett godkänt 
föreläggande av ordningsbot ska dock gälla som en lagakraftvunnen dom. 
Reglerna om prövningstillstånd är därför inte tillämpliga. Restriktivitet ska 
tillämpas vid uteslutande av målgrupper från den allmänna rätten till 

                                                 
125 Riksåklagarens svarskrivelse i NJA 1995 s. 351 I, s. 2. 
126 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 1996 s. 557, s. 2 f. 
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omprövning, varför en analogitolkning inte bedömdes tillämplig av HD. 
Reglerna har inte lett till någon lagändring.127 
 
I NJA 1997 s. 776 hade en åklagare yrkat ansvar på en importör enligt 
varusmugglingslagen med påstående att denne uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet låtit lämna oriktiga uppgifter i tulldeklarationen. HD uttalade att 
det faktum att den tilltalade dömts för oaktsamhet istället för uppsåt inte ska 
ses som ett frikännande, utan som att den tilltalade blivit dömd. Avgörande 
för frågan om prövningstillstånd blir därför påföljdsvalet. Den tilltalade 
hade dömts till böter av tingsrätten, varför det förelåg ett krav på 
prövningstillstånd. Hovrätten skulle enligt HD ha meddelat 
prövningstillstånd, eftersom det kunde ifrågasättas om underlåtenhet täckts 
av åtalet. Två justitieråd var skiljaktiga gällande om situationen täcktes av 
prövningstillståndskravet. Riksåklagarens argumentation var mer förenlig 
med de skiljaktiga justitierådens uttalanden. Riksåklagaren menade att 
eftersom tingsrätten inte ansett att uppsåtligt brott varit styrkt hade 
tingsrätten frikänt den tilltalade och istället dömt honom för ett lindrigare 
brott. Skulle HD likväl anse att prövningstillstånd krävdes saknades det 
enligt Riksåklagaren grund för att meddela prövningstillstånd. Den tilltalade 
hade åberopat prejudikatdispens men Riksåklagaren ansåg rättsläget vara 
klart.128 
 
Riksåklagaren såg inga skäl för hovrätten att pröva ett mål angående 
försvårande av miljökontroll i målet, NJA 2003 s. 533. Den aktuella 
straffbestämmelsens förenlighet med regeringsformen (1974:152, RF) var 
komplicerad enligt Riksåklagaren, men det saknades grund att underkänna 
skyldigheten att utge brottsofferavgift i fall av det slag som aktualiserades i 
målet. Riksåklagaren ansåg att praxis från hovrätterna och tingsrätterna varit 
entydig på den punkten. Riksåklagaren hade vidare ingen annan uppfattning 
än tingsrätten gällande om gärningen skulle bedömas som ringa eller inte. 
Dröjsmål överstigande en månad ansågs enligt åklagarpraxis inte utgöra 
ringa brott.129 HD konstaterade dock att målet rört frågan om fängelse kan 
anses ha ingått i straffskalan enligt 29 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) när 
den straffbelagda överträdelsen avser föreskrifter som meddelats av en 
förvaltningsmyndighet. HD ansåg det vara av vikt för ledning av 
rättstillämpningen att frågan prövades av högre rätt. 
 
I NJA 2007 s. 53 hade en 15-årig pojke mot sitt nekande dömts till böter för 
försök till våldtäkt mot barn av tingsrätten. Riksåklagaren hänvisade till 
lagtextens utformning och vad som uttalats i förarbetena och ansåg, att det 
trots att den tilltalade dömts för ett allvarligt brott, framstod som klart att 
prövningstillstånd krävdes i hovrätten. Av den tilltalades överklagande 
aktualiserades främst ändringsdispens. Riksåklagaren menade dock att 
hovrättens bevisvärdering utförts i linje med HD:s uttalanden i NJA 1991 s. 
83 och NJA 1992 s. 446. Såvitt framgick av domen hade den 
trovärdighetsbedömning som genomförts utformats noggrant. Det fanns 
                                                 
127 Se till exempel NJA 2011 s. 421. 
128 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 1997 s. 776, s. 2 f. 
129 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2003 s. 533. 
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dessutom stödbevisning i form av vittnesuppgifter och målsägandens 
beteende och vad hon berättat i anslutning till händelsen. Mot bakgrund av 
det sagda fanns det enligt Riksåklagaren inte utrymme för tvivel om 
riktigheten av tingsrättens bedömning av bevisfrågorna. Den tilltalade hade 
genomfört oralt samlag, vilket faller in under ”annan sexuell handling som 
med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig 
med samlag”, varför Riksåklagaren ansåg att det inte heller fanns utrymme 
för tvivel angående om gärningen skulle bedömas som försök till sexuellt 
övergrepp mot barn. Den tilltalade och den underårige medgärningsmannen 
hade även använt våld och flera hade deltagit i övergreppet, vilket är 
omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brottet är 
grovt. Dessa omständigheter tillsammans med att tillvägagångssättet 
innefattat moment som fick anses innefatta moment av frihetsberövande 
gjorde att det enligt Riksåklagaren inte heller fanns tvivel angående om 
brottet skulle ses som mindre allvarligt. Riksåklagaren menade att det därför 
saknades skäl för ändringsdispens. Riksåklagaren anförde samtidigt att det 
inte fanns skäl att meddela extraordinär dispens, vilket den tilltalade inte 
heller synes ha hävdat.130 HD ansåg emellertid att situationen, att någon mot 
sitt nekande dömts för ett allvarligt brott, innebär att synnerliga skäl för 
meddelande av prövningstillstånd får anses föreligga. 
 
Riksåklagaren konstaterade i NJA 2008 s. 92 att det var utrett att de 
objektiva och subjektiva förutsättningarna för att döma till ansvar var 
uppfyllda. Frågan avsåg därför om det svenska lotterisystemet i allmänhet 
och främjandeförbudet och det därtill kopplade straffansvaret i synnerhet, 
stod i överenstämmelse med gemenskapsrätten. Riksåklagaren konstaterade 
att tingsrättens avgörande var helt i linje med Regeringsrättens uttalanden i 
ref 2004:95 och ref 2005:54 och att det inte därefter tillkommit 
omständigheter som förändrat underlaget för bedömningarna. HD hade den 
18 maj 2006 inte meddelat prövningstillstånd i ett liknande mål, varför 
Riksåklagaren menade att rättsläget var klart. Det saknades även, enligt 
Riksåklagaren, grund för att meddela ändringsdispens och extraordinär 
dispens.131 Enligt HD var det oklart om straffbestämmelsen i lotterilagen 
gav underlag för en icke-diskriminerande tillämpning, när det gällde 
främjandet av deltagande i å ena sidan inom landet anordnade lotterier som 
inte är tillåtna, och å andra sidan utom landet anordnade lotterier. 
Prejudikatdispens behövde därför meddelas. 
 
I NJA 2008 s. 1066 anförde Riksåklagaren att HD i NJA 1988 s. 383 
respektive 2006 s. 627 redan hade uttalat sig både om förutsättningarna för 
att i en situation som den i målet döma en externrevisor för medhjälp till 
bokföringsbrott och om i vilken utsträckning en felaktig värdering av 
fordran kunde anses utgöra en oriktig uppgift. Riksåklagaren ansåg därför 
att det saknades skäl att meddela prejudikatdispens. Riksåklagaren menade 
att den tilltalade oaktsamt hade främjat bokföringsbrottet, varför inte heller 
ändringsdispens bedömdes aktuell. Riksåklagaren konstaterade att 
gärningsbeskrivningen förvisso inte hade omfattat oaktsamt brott men att 
                                                 
130 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2007 s. 53. 
131 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2008 s. 92, s. 18 f. 
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den tilltalade inte hade tagit med i överklagandet att tingsrätten dömt utöver 
åklagarens gärningspåstående. Den tilltalade hade inte ens tagit upp frågan, 
utan hade istället argumenterat "mot" tingsrättens resonemang och alltså 
hävdat att han inte varit oaktsam och främjat brottet. Riksåklagaren menade 
att det därför inte kunde ha kommit som en överraskning att tingsrätten 
prövat oaktsamt handlande och att den tilltalade därför också haft fullgoda 
möjligheter att försvara sig i det avseendet. Att den tilltalade hade handlat i 
samråd kunde enligt Riksåklagaren inte vara avgörande för om tingsrätten 
dömt utöver gärningspåståendet. I lagtexten finns det inte några skillnader i 
förutsättningar för ansvar mellan den uppsåtliga respektive oaktsamma 
varianten av bokföringsbrottet och den tilltalade hade inte själv uppfattat 
några brister i sina möjligheter att försvara sig. Riksåklagaren fann därför 
inga skäl för att meddela ändringsdispens.132 Att tingsrätten dömt för 
oaktsam medhjälp till bokföringsbrott trots att åtalet avsåg uppsåtlig 
medverkan till brottet med ett delvis annat påstått händelseförlopp kunde 
enligt HD ha påverkat den tilltalades möjligheter att försvara sig. Grund för 
meddelande av extraordinär dispens ansågs därför föreligga. 
 
Riksåklagaren uttalade i NJA 2009 s. 590 att tingsrätten förvisso redovisat 
uppsåtsfrågan kortfattat och summariskt men att det enbart av den 
anledningen inte gick att dra slutsatsen att tingsrätten avvikit från vad HD 
uttalat avseende uppsåtsfrågan. Fråga hade snarare varit hur detaljerat 
tingsrätten valt att motivera sitt ställningstagande. Riksåklagaren menade att 
det får förutsättas att tingsrätten funnit att den tilltalade måste ha insett att 
det förelåg avsevärd risk för att väggen ifråga skulle skadas när han slog på 
den. Den tilltalade hade försökt reda ut stölder som skett på platsen och i 
frustration slagit med knytnäven i väggen och sedan tagit på sig ansvaret för 
skadegörelsen genom att betala för sig. Trots det menade Riksåklagaren att 
det vid en samlad bedömning inte fanns skäl för att meddela 
ändringsdispens. Den tilltalade hade även kallat tre nya vittnen i hovrätten. 
Tingsrätten hade dock huvudsakligen avgjort målet på den tilltalades 
uppgifter, varför inte heller detta utgjorde skäl för ändringsdispens enligt 
Riksåklagaren. HD hade i tidigare praxis angett hur likgiltighetsuppsåt 
skulle tillämpas och hur bevisvärderingen skulle utföras och i målet 
förekom ingen omständighet som medförde någon särskild svårighet. 
Riksåklagaren såg därför inte skäl att meddela prejudikatdispens. De 
faktiska förhållandena var okomplicerade och tingsrätten hade enligt 
Riksåklagaren presenterat en tillräckligt utförlig redovisning, varför det 
även saknades grund för granskningsdispens. Tingsrättens summariska 
redovisning av uppsåtsfrågan ansågs av Riksåklagaren inte inverka på den 
bedömningen. Den tilltalade hade samtidigt hävdat att målet aktualiserade 
extraordinär dispens, eftersom han inte erbjudits polisförhör m.m. Den 
tilltalade hade dock vid brottsplatsen angett att han där kunde tala med en 
polis utan offentlig försvarare närvarande samt att han var positivt inställd 
till strafföreläggande. Riksåklagaren bedömde därför inte att den tilltalade 
varit i behov av en offentlig försvarare.133 HD ansåg dock att målet 
aktualiserade granskningsdispens, eftersom tingsrätten inte redovisat sin 
                                                 
132 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2008 s. 1066, s. 3 och 7 f. 
133 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2009 s. 590, s. 6 f. 
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bedömning av båda de led som måste vara uppfyllda för att den tilltalade 
ska anses ha handlat med likgiltighetsuppsåt. 
 
I NJA 2010 s. 281 hänvisade Riksåklagaren till NJA 1995 s. 294 och 
anförde att det hade krävts prövningstillstånd. Det fanns skillnader mellan 
målen då åklagaren i det aktuella fallet hade överklagat de ogillade åtalen, 
men ändamålsskäl och uttalanden i prop. 2004/05:131 talade enligt 
Riksåklagaren för prövningstillstånd. Riksåklagaren ansåg dock varken 
prejudikatdispens eller granskningsdispens kunna tillämpas, vilket den 
tilltalade hade åberopat. Riksåklagaren fann inte heller något annat skäl till 
att meddela prövningstillstånd.134 HD uttalade att kravet på 
prövningstillstånd inte ska omfatta fall där den tilltalade i tingsrätten dels 
dömts till böter för vissa brott, dels frikänts för andra brott för vilket 
föreskrivits strängare straff än fängelse i sex månader, och tingsrättens dom 
överklagats av åklagaren i den frikännande delen och av den tilltalade i den 
fällande delen. Intresset av att begränsa tillströmningen av mål till 
hovrätterna stod mot det faktum att det många gånger kan föreligga ett nära 
samband mellan det eller de brott som föranlett bötesstraffet och de 
allvarliga brott från vilka den tilltalade frikänts från ansvar. HD fann att 
övervägande skäl talade för att aktuell situation inte skulle omfattas av 
prövningstillståndsreglerna.  
 
Riksåklagaren konstaterade att främst ändringsdispens och 
granskningsdispens kom att aktualiseras i NJA 2011 s. 106. Riksåklagaren 
delade dock tingsrättens bedömning att resultatet från utrustningen vid 
hastighetskontrollen ifråga inte kunde ifrågasättas, då den genomgått felfria 
kontroller i efterhand. Riksåklagaren ansåg inte att mätningen kunde ha 
avsett något annat fordon. Det framgick inte uttryckligen av tingsrättens 
dom att förväxling varit utesluten i ett fall som det förevarande men 
mätningen konstaterades vara riktig. Det saknades således grund för 
ändringsdispens enligt Riksåklagaren. Riksåklagaren menade vidare att 
målet var av okomplicerad natur, att tingsrätten presenterat en tillräcklig 
redovisning av åberopad bevisning och hur tingsrätten resonerat mot 
bakgrund av invändningarna i tingsrätten. Riksåklagaren ansåg därför att 
inte heller grunden för granskningsdispens var uppfylld.135 HD meddelade 
dock prövningstillstånd i hovrätten för att avgöra om det var uteslutet att 
mätningen med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) skett på annat 
fordon än det som hade framförts av den tilltalade. 
 

4.2.3 Riksåklagaren överklagat 
I tre av de 26 analyserade målen var det Riksåklagaren som överklagade 
frågan om prövningstillstånd till HD. I dessa tre mål ansåg HD att hovrätten 
gjort en korrekt bedömning av frågan om prövningstillstånd i två av målen 

                                                 
134 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2010 s. 281, s. 6 ff. 
135 Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2011 s. 106, s. 7 f. 
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och enbart i ett av fallen delade HD Riksåklagarens uppfattning att 
prövningstillstånd borde meddelas.136 
 
I det äldsta av rättsfallen, NJA 1995 s. 294, hade Riksåklagaren en annan 
syn på kravet på prövningstillstånd än HD. Målet rörde ett fall där den 
tilltalade i tingsrätten dels dömts till böter för vissa brott, dels frikänts för 
annat brott för vilket varit föreskrivet strängare straff än fängelse i sex 
månader. Tingsrättens dom hade sedan kommit att överklagas enbart i fråga 
om de brott som föranlett bötesstraffet. Riksåklagaren menade att det av 
Justitieutskottets betänkande 1992/93:JuU34 framgick att prövningstillstånd 
inte skulle krävas i mål av denna art, eftersom tingsrätten även behandlat 
frågan om ansvar för olaga hot som kan ge mer än sex månaders fängelse. 
Riksåklagaren anförde vidare att med ”allvarligt” brott borde förstås de brott 
för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än sex månader.137 HD uttalade 
dock att kravet på prövningstillstånd omfattade givna situation, eftersom en 
sådan tolkning var mest förenlig med ändamålen bakom lagstiftningen. 
 
NJA 2003 s. 105 innebar också att Riksåklagarens argumentation gällande 
prövningstillstånd i hovrätt föll. Den tilltalade hade gjort sig skyldig till 
olovlig körning men bedömdes av tingsrätten inte ha handlat med uppsåt, 
varför åtalet hade ogillats. Riksåklagaren ansåg att mannen skulle fällas till 
ansvar för gärningen. Den tilltalade hade gjort gällande att han inte kände 
till rättsreglerna, en omständighet Riksåklagaren inte ansåg vara tillräcklig 
för att undgå ansvar. Enligt Riksåklagaren fanns det inte heller i övrigt några 
omständigheter i fallet, i enlighet med tidigare rättspraxis, som kunde 
påkalla ett frikännande. Riksåklagaren pekade samtidigt på att tingsrätterna 
hade tillämpat bestämmelserna olika, varför det fanns ett behov av 
vägledning från hovrätten om hur reglerna skulle tillämpas. Riksåklagaren 
påpekade vidare att till följd av tingsrätternas varierande tolkning av 
uppsåtsfrågan var åklagarmyndigheten tveksam till om det var lämpligt att 
strafförelägga en person innehavande ett utländskt körkort för olovlig 
körning.138 HD å sin sida menade dock att det inte rådde någon ovisshet 
angående uppsåtskravet och hänvisade till NJA 1986 s. 392, NJA 1987 B 13 
samt NJA 1993 s. 157. Att tingsrätterna kommit till olika utslag i likartade 
mål torde enligt HD mer bero av bedömningarna avseende bevisningen i 
målen. HD fann inte heller att föreliggande material gav skäl till ändring i 
tingsrättens slut. 
 
Riksåklagaren fick gehör för sin argumentation för prövningstillstånd i det 
senaste av målen som Riksåklagaren överklagade till HD, NJA 2004 s. 896. 
Målet rörde ansvar för arbetsmiljöbrott. Riksåklagaren delade inte 
tingsrättens bedömning, utan ansåg att ansvar för arbetsmiljön utan 
uttrycklig delegering kan följa med en befattning och/eller särskilda 
arbetsuppgifter. Enligt Riksåklagaren hade tingsrätten inte tagit ställning till 
konsekvenserna av att en av de åtalade agerade som arbetsledare och 
tingsrätten hade inte heller redovisat varför de hade bortsett från ett 
                                                 
136 Se NJA 1995 s. 294, NJA 2003 s. 105 och NJA 2004 s. 896. 
137 Riksåklagarens överklagandeskrift i NJA 1995 s. 294. 
138 Riksåklagarens överklagandeskrift i NJA 2003 s. 105, s. 2 ff. 
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vittnesmål som avsåg ansvarsfördelningen på arbetsplatsen. Tingsrätten 
hade även uteslutit ansvar för en av de åtalade, eftersom flera i styrelsen 
kunnat ses som ansvariga men inte alla ställts till svars. Av en 
kompletterande utredning hade det vidare konstaterats att det inte fanns 
någon annan person med särskilt ansvar. Tingsrätten hade samtidigt bortsett 
från att delegering sker på den ansvariges risk samt att delegeringen får 
effekt först när mottagaren har kompetens och delegeraren kontrollerat att 
allt fungerar. Riksåklagaren ansåg att det på grund av det ovan sagda 
förekom flera punkter i tingsrättens dom som föranledde en ändring. 
Tingsrättens dom befanns resultera i en orimlig utgång, då ingen kunde 
åläggas det arbetsrättsliga ansvaret.139 HD ansåg också att det förekom 
tvivel om huruvida tingsrättens dom var rätt i sak, men formulerade 
domskälen något annorlunda jämfört med Riksåklagaren. HD ansåg att 
tingsrättens domskäl tillsammans med den av åklagaren åberopade nya 
bevisningen och hans åtalsjustering i hovrätten beträffande en av de två 
åtalade gav anledning till misstanke om tingsrättens dom var felaktig. 
 

4.2.4 Sammanfattande slutsatser 
Vid genomgång av svarsskrivelser och överklagandeskrifter kan jag inte se 
att Riksåklagaren typiskt sett använder sig av standardformuleringar och 
dylikt. Skrifterna är författade i ”jag-form”, men de är alltid signerade av två 
personer från Riksåklagaren. Det faktum att ingen av skrifterna författats av 
samma personer kan ha inverkat på deras upplägg och formuleringar och 
således vara en tänkbar orsak till avsaknaden av standardformuleringar. 
Likalydande avsnitt förekommer enbart då relevant lagtext, förarbeten m.m. 
citeras, uttalanden som oftast är desamma mellan målen då huvudfrågan 
alltid avser om kravet på prövningstillstånd är gällande samt om någon av 
tillståndsgrunderna är uppfylld. Upplägget tycks dock vara förhållandevis 
likalydande. De flesta av skrifterna inleds med att Riksåklagaren presenterar 
sin inställning till frågan om prövningstillstånd, för att sedan presentera 
bakgrund samt grunder och slutligen mer ingående resonera kring kravet på 
prövningstillstånd och grunderna därför i det aktuella fallet.140 
 
Det vanligaste är, i de fall Riksåklagaren yttrat sig i målen via en 
svarsskrivelse, att Riksåklagaren enbart bemöter de grunder den tilltalade 
har åberopat för att prövningstillstånd ska meddelas. Det är sällan 
Riksåklagaren på eget initiativ diskuterar och tar upp någon av de övriga 
tillståndsgrunderna, som den tilltalade alltså inte har åberopat för att 
hovrätten ska ta upp målet till prövning.141 
 
Av de 26 rättsfall, som har analyserat, har Riksåklagaren och HD varit 
överens om frågan om meddelande av prövningstillstånd i hovrätten i 
hälften av fallen, även om skälen därför inte alltid har varit helt 
                                                 
139 Riksåklagararens överklagandeskrift i NJA 2004 s. 896, s. 3 f. 
140 Jfr till exempel Riksåklagarens överklagandeskrift i NJA 2003 s. 105 och 
Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2007 s. 1032. 
141 Se till exempel Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2004 s. 393. 
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överensstämmande. Av intresse är att Riksåklagaren har ändrat sin 
inställning till prövningstillstånd i hovrätt sedan Riksåklagaren i ett tidigare 
avgörande inte har fått gensvar för sin argumentation i HD.142 Det sagda 
medför att Riksåklagaren troligen inte skulle ha argumenterat lika säkert för 
ändringsdispens i sin svarsskrivelse i NJA 2002 s. 35 om HD inte hade 
presenterat domskäl i NJA 1997 s. 41, vilka i huvudsak överensstämde med 
Riksåklagarens skäl i nämnda mål. Riksåklagaren uttalade trots allt en viss 
rådvillhet gällande kravet på prövningstillstånd i hovrätten i NJA 1997 s. 
41.143 
 
En av nyheterna med EMR var att en ny tillståndsgrund infördes, 
granskningsdispens.144 Riksåklagaren ställde sig inledningsvis frågande till 
behovet av denna tillståndsgrund.145 I de mål som behandlats ovan kan 
konstateras att Riksåklagaren argumenterat kring denna tillståndsgrund i tre 
fall, men inte funnit tillståndsgrunden uppfylld i något av dem.146 Utifrån 
Riksåklagarens resonemang i överklagandeskriften i NJA 2004 s. 896, som 
dock avgjordes innan EMR trädde i kraft, skulle Riksåklagaren möjligen ha 
kunnat åberopa även granskningsdispens som aktuell tillståndsgrund i det 
fallet. HD valde dock att meddela prövningstillstånd i enlighet med 
Riksåklagarens resonemang avseende ändringsdispens, varför diskussionen 
där om eventuell granskningsdispens kan tyckas överflödig.147 Motsvarande 
kan sägas även angående NJA 2002 s. 35.148 
 
Noteras bör i sammanhanget också att Riksåklagaren inte överklagat något 
mål, efter reformen, som likställde Riksåklagaren med tredje part gällande 
prövningstillstånd i hovrätt, trädde i kraft. Detta framstår som 
anmärkningsvärt. Ett av skälen bakom lagändringen var ju att underlätta för 
Riksåklagaren att överklaga mål ur ett tydligare åklagarperspektiv.149 
 
I följande kapitel, analysen, kommer jag att knyta samman resultaten från 
denna empiriska studie med övriga uppgifter som presenterats löpande i 
uppsatsen, för att besvara de frågor jag ställde i samband med 
presentationen av syftet för uppsatsen. 
 

                                                 
142 Jfr Riksåklagarens överklagandeskrift i NJA 1995 s. 294 med Riksåklagarens 
svarsskrivelse i NJA 2010 s. 281, Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 1995 s. 351 I med 
Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 1996 s. 209 och Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 
1996 s. 557 med Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2011 s. 421. 
143 Jfr Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 1997 s. 41 med Riksåklagarens svarsskrivelse i 
NJA 2002 s. 35. 
144 Se prop. 2004/05:131, s. 260. 
145 Jfr Yttrande [av Riksåklagaren] över departementspromemorian Hovrättsprocessen i 
framtiden (Ds 2001:36), s. 3 f. 
146 Jfr Riksåklagarens svarsskrivelser i NJA 2009 s. 590, NJA 2010 s. 281 samt NJA 2011 
s. 106. 
147 Jfr NJA 2004 s. 896. 
148 Jfr Riksåklagarens svarsskrivelse i NJA 2002 s. 35. 
149 Se prop. 2003/04:78, s. 8 f. 
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5 Analys 
Riksåklagaren är landets högsta allmänna åklagare och samtidigt allmän 
åklagare i HD. När en tilltalad överklagar ett mål till HD måste den lägre 
åklagaren, som fört talan i hovrätten, lämna över målet till Riksåklagaren. 
Riksåklagaren har en möjlighet att överklaga mål även till hovrätten, men 
denna möjlighet utnyttjas i princip aldrig. De mål Riksåklagaren överklagar 
till HD har således underställts Riksåklagaren från en lägre åklagare, som 
ansett att HD borde pröva målet. Riksåklagaren ska verka för lagenhetlighet, 
följdriktighet och enhetlighet, ett ansvar Riksåklagaren bland annat 
upprätthåller genom att föra fram lämpliga mål till HD. Riksåklagaren 
påverkar dock rättsutvecklingen även genom sina svarsskrivelser, när HD 
ber Riksåklagaren att yttra sig i de mål där den tilltalade överklagat. 
Riksåklagaren påverkar också rättsutvecklingen när han, i sitt beslut att inte 
överklaga ett till honom underställt mål, motiverar varför målet inte kommer 
att överklagas till HD. Riksåklagaren har således en central roll inom 
rättsväsendet. 
 
Prövningstillstånd i ledet tingsrätt – hovrätt för brottmål infördes år 1993, 
som ett led i att lätta arbetsbördan på hovrätterna. Snabba åtgärder behövde 
vidtas, för att hindra att det stora flertalet mål förblev oavgjorda under en 
oacceptabelt lång tid. Systemet med prövningstillstånd ansågs vara en 
lämplig åtgärd, för att förenkla och begränsa antalet avgöranden som 
överklagades till hovrätterna. Ändringsdispens, prejudikatdispens och 
extraordinär dispens infördes såsom tillståndsgrunder, grunder som genom 
förfarandet i de så kallade småmålen var beprövade. Något år senare 
flyttades bestämmelsen om prövningstillstånd i hovrätten från 49 kap. 12 a § 
RB till nuvarande 13 § samma kapitel. Lagändringen var främst av formell 
karaktär, men innebar samtidigt ett förtydligande gällande överklaganden av 
enskilda anspråk. Det skulle inte krävas prövningstillstånd för de enskilda 
anspråk, vilka överklagats till hovrätten och var hänförliga till 
ansvarsfrågan, som inte omfattades av prövningstillståndsreglerna eller när 
prövningstillstånd meddelats. 
 
Riksåklagaren var inledningsvis positiv till de nya reglerna om 
prövningstillstånd i brottmål vid överklagande till hovrätt. Riksåklagaren 
delade Domstolsutredningens uppfattning att hovrätterna ska koncentrera 
sig på att avgöra de mer allvarliga och svårbedömda målen. Riksåklagaren 
bedömde däremot det presenterade förslaget, vilket även infördes, vara 
alltför långtgående. Riksåklagaren ansåg inte att alla mål, i vilka påföljden 
bestämts till böter, skulle omfattas av systemet med prövningstillstånd. 
Riksåklagaren konstaterade att även höga bötesstraff kan uppfattas som 
väldigt betungande för den enskilde, i vissa fall mer betungande än ett 
kortare fängelsestraff. Gränsen borde därför, enligt Riksåklagaren, sättas vid 
50 dagsböter. Riksåklagaren förklarade vidare att åklagarna borde undantas 
från kravet på prövningstillstånd, eftersom dessa mål i princip alltid skulle 
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leda till meddelande av prövningstillstånd ändå. Riksåklagaren skulle 
undantas med beaktande av reglerna om fullföljd till HD.  
 
I juli 2004 infördes reformen som kom att likställa Riksåklagaren med 
enskild part vid överklaganden till hovrätt och HD. Riksåklagaren initierade 
lagändringen och hade därmed ändrat ståndpunkt avseende sin egen roll i 
systemet med prövningstillstånd. Riksåklagaren motiverade sin inställning 
med att brottmålsprocessen genom åren förändrats till ett förfarande med två 
jämbördiga parter. I det läget ansågs det, enligt Riksåklagaren, inte rättvist 
att enbart den ena parten skulle omfattas av ett krav på prövningstillstånd, 
för att få målet prövat i sak. Riksåklagaren påpekade vidare att rådande 
regler innebar en begränsning för honom. Reglerna förutsatte att 
Riksåklagaren och HD var av samma åsikt gällande prejudikatintresset i 
varje enskilt mål, något som inte alltid var fallet. En lagändring skulle 
innebära att han på ett tydligare sätt skulle kunna överklaga ett mål utifrån 
ett åklagarperspektiv. Lagändringen skulle samtidigt möjliggöra att 
Riksåklagarens skyldigheter att verka för lagenlighet, följdriktighet och 
enhetlighet vid rättstillämpningen och Riksåklagarens ansvar för 
rättsutvecklingen samt se till att ändamålen bakom lagstiftningen fick större 
genomslag. Ändrades reglerna gällande prövningstillstånd i HD borde de 
rimligen även ändras gällande hovrätterna. Riksåklagaren bedömde vidare 
att lagändringen skulle leda till att HD skulle pröva fler av Riksåklagarens 
överklaganden och att de flesta av Riksåklagarens bedömningar, liksom 
tidigare, skulle sammanfalla med HD:s. 
 
Av studien framgår att Riksåklagaren och HD huvudsakligen var av samma 
åsikt gällande frågan om prövningstillstånd i hovrätten i åtta fall före 
reformens genomförande och att Riksåklagaren fått fel i fem av dem. Efter 
införandet av reformen om att likställa Riksåklagaren med enskild part var 
samma siffror sex mot sex. Resultatet visar att Riksåklagaren i stort hade 
rätt, när han menade att reformen inte skulle inverka på Riksåklagarens och 
HD:s gemensamma syn på prövningstillstånd. Det går dock inte att blunda 
för att en viss nedgång kan konstateras. Nedgången kan bero på att färre mål 
har analyserats efter reformens införande jämfört med innan lagändringen. 
Nedgången kan dock även bero på att Riksåklagaren och HD inte längre ser 
på frågan om prövningstillstånd i hovrätt lika likformigt. Riksåklagarens 
antagande att han skulle överklaga fler mål tycks samtidigt vara felaktigt 
avseende frågan om prövningstillstånd i hovrätt. Innan reformen hade 
Riksåklagaren överklagat i tre av de analyserade målen. Inga av de 26 
granskade målen innebar dock ett överklagande från Riksåklagaren efter 
reformens i kraftträdande. Resultatet är tämligen förvånande. Reglerna om 
prövningstillstånd har förvisso varit gällande under en förhållandevis lång 
tid, varför de flesta frågetecknen angående bestämmelsernas tillämpning 
möjligen har klarats ut. När 49 kap. 13 § RB kom att bli en undantagsregel 
från det generella kravet på prövningstillstånd i samband med EMR år 2008 
var förändringarna inte ämnade att leda till någon ändring i sak. 
Tillståndsgrunderna kom dock att ändras även för brottmålens del, vilket, 
enligt min mening, rimligen borde ha resulterat i åtminstone ett mål, som 



 53 

skulle ha föranlett oklarheter gällande tolkningen och därav resulterat i ett 
överklagande från Riksåklagaren. 
 
Vid en jämförelse mellan Riksåklagarens argumentationssätt och HD:s 
domskäl avseende frågan om prövningstillstånd i hovrätt kan konstateras att 
Riksåklagaren ofta tar upp fler aspekter och mer stöd för sin ståndpunkt än 
vad HD gör, vilket bland annat NJA 2007 s. 53 kan illustrera. Riksåklagaren 
har inte förändrat sin argumentationsteknik kring prövningstillstånd efter 
reformen att likställa honom med enskild part. Det går därför inte utläsa att 
Riksåklagaren argumenterar eller arbetar efter ett tydligare 
åklagarperspektiv. HD argumenterar dock för sin ståndpunkt i mer allmänna 
drag jämfört med Riksåklagaren, som har en tydligare partsställning i sitt 
sätt att bemöta frågan om prövningstillstånd i hovrätt, vilket kan 
exemplifieras av NJA 1997 s. 323. Lagändringen har vidare ansetts innebära 
ett underlättande för Riksåklagarens del gällande vilka mål som ska 
överklagas till HD. Riksåklagaren har genomgående använt sig av samma 
typ av upplägg, vid upprättandet av såväl överklagandeskrifter som 
svarsskrivelser, under hela den studerade perioden. I målen väljer 
Riksåklagaren att inledningsvis presentera sin inställning och argumenterar 
sedan för sin sak, med beaktande av de speciella omständigheterna i varje 
enskilt fall, i förhållande till relevant lagtext, förarbeten, rättspraxis och 
doktrin. I de fall Riksåklagaren har yttrat sig över den tilltalades 
överklagande har Riksåklagaren oftast bara bemött de tillståndsgrunder som 
åberopats. Riksåklagaren diskuterar sällan på eget initiativ utifrån någon av 
de övriga grunderna för meddelande av prövningstillstånd. Riksåklagaren 
borde kunna förhålla sig mer självständig till skälen för prövningstillstånd. 
Tilläggas bör samtidigt att det varierar om Riksåklagaren enbart 
argumenterat utifrån om prövningstillståndsreglerna varit tillämpliga eller 
om Riksåklagaren också har gått in på frågan om någon tillståndsgrund varit 
uppfylld. Skillnaderna har kommit sig av omständigheterna i varje enskilt 
fall. 
 
Då de tilltalades ståndpunkter inte har granskats kan jag inte svara på hur de 
har uppfattat att reglerna kommit att utformas enligt likställighetsprincipen. 
Jag håller vidare med Riksåklagaren om att nuvarande regler på ett bättre 
sätt tydliggör att HD är exklusiv prejudikatinstans. Är det något studien 
lyckats visa är det att HD och Riksåklagaren långt ifrån alltid delar 
uppfattning om när och på vilken grund prövningstillstånd ska meddelas. 
Riksåklagaren har vid ett flertal fall ändrat sin inställning just av den 
anledningen att HD i ett tidigare avgörande uttalat att Riksåklagarens 
tolkning av bestämmelserna varit felaktig. Av det sagda följer att reformen 
om att likställa Riksåklagaren med enskild part gällande prövningstillstånd 
inneburit att syftet enbart delvis har uppnåtts. Riksåklagaren trodde ju att 
reformen som kom att likställa Riksåklagaren med enskild part skulle 
innebära en fortsatt samsyn mellan HD och Riksåklagaren gällande frågan 
om prövningstillstånd samt att reformen skulle medföra att HD prövade 
Riksåklagarens överklaganden i samma utsträckning som tidigare. 
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EMR trädde i kraft den 1 november 2008. Reformen innebar en rad 
förändringar för att bland annat effektivisera hovrättsförfarandet. 
Lagändringarna syftade dock inte till att förändra reglerna avseende 
prövningstillstånd i brottmål. Tillståndsgrunderna i den äldre lydelsen av 49 
kap. 14 § RB bedömdes inte leva upp till kraven på överskådlighet och 
förutsebarhet, något som ansågs nödvändigt för att ett system med 
prövningstillstånd skulle fungera. Lydelsen uppfattades ha en fakultativ 
karaktär och ge sken av att det skulle vara valfritt för hovrätterna att 
meddela prövningstillstånd. Lagstiftaren ville råda bot på dessa brister, 
varför bestämmelsen fick en bindande utformning. Hovrätterna ska meddela 
prövningstillstånd när grund för det föreligger. Tillståndsgrunderna kom 
vidare att justeras. Prejudikatdispens och extraordinär dispens behölls 
oförändrade, men lydelsen för ändringsfallen korrigerades och en ny 
tillståndsgrund, granskningsdispens, infördes. Ändringdispens modifierades 
för att bestämmelsen skulle få en klarare utformning och 
granskningsdispens infördes för att täcka de situationer där anledning till att 
betvivla riktigheten i tingsrättens avgörande saknas men där det ändå inte 
med säkerhet kan sägas att avgörandet är riktigt. Genom att 
tillståndsgrunderna är desamma för såväl tvistemål som brottmål kom 
förändringarna även att påverka systemet med prövningstillstånd i hovrätt i 
brottmål. 
 
Riksåklagaren ställde sig frågande till behovet av införandet av 
granskningsdispens, särskilt då ändringsfallen fick ett bredare 
tillämpningsområde. Riksklagaren hade, i enlighet med studien, i ett par 
äldre mål argumenterat kring ändringsdispens, mål som idag även skulle 
kunna aktualisera granskningsdispens. HD delade Riksåklagarens syn på 
frågan om prövningstillstånd i de fallen, d.v.s. att ändringsdispens skulle 
meddelas. Det har dock konstaterats att ändringsfall och granskningsfall 
egentligen inte är avsedda att tillämpas på samma situationer, även om de 
många gånger kan aktualiseras i samma mål. Tydliggörandet har dock 
framförts av HD efter EMR:s i kraftträdande, vilket kan förklara 
Riksåklagarens ”missuppfattning”. Av studien framgår att Riksåklagaren 
diskuterat kring granskningsdispens i tre fall. Att Riksåklagaren inte ansett 
tillståndgrunden vara uppfylld i dessa mål borde inte påverka det faktum att 
lagstiftaren haft rätt i att behovet av granskningsdispens förelegat. HD fann 
ju att förutsättningarna för granskningsdispens var uppfyllda i NJA 2009 s. 
590. Lagstiftarens klargörande har gjorts för att minimera risken för att mål 
som överklagas till hovrätterna inte tas upp till överprövning, när behov 
därför finns. För att därtill ta NJA 2009 s. 590 som exempel kan vi se att 
Riksåklagaren i det fallet inte såg att någon tillståndsgrund var uppfylld. 
HD:s agerande överensstämmer således mer med uttalandena i förarbetena 
samt nuvarande lydelsen i 49 kap. 14 § RB. Bestämmelsen har fått en 
obligatorisk utformning och tröskeln ska vara låg. Med tanke på att 
Riksåklagaren tidigare ändrat sitt förhållande till prövningstillstånd i 
hovrätt, efter att ha fått ”mothugg” av HD, är det troligt att Riksåklagaren 
även kommer att göra det gällande granskningsdispens. Riksåklagaren 
kommer troligen att argumentera för granskningsdispens i framtiden. EMR 
har inte varit i kraft tillräckligt länge för att jag ska kunna bekräfta detta 
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antagande, men för mig framstår det som givet. Det är möjligt att 
Riksåklagaren även kommer att argumentera för ändringsdispens i ett 
kommande mål beroende av vilka omständigheter som aktualiseras. Den 
centrala tillståndsgrunden har varit ändringsdispens, före som efter EMR. 
Konstaterandet påverkar dock inte min bedömning av Riksåklagarens 
kommande inställning till tillämpligheten av granskningsdispens. Ingen av 
tillståndsgrunderna ska anses ha en överordnad betydelse i jämförelse med 
övriga. Det viktiga är således inte vilken tillståndsgrund som leder till att 
prövningstillstånd meddelas, utan att tillstånd till målets prövning meddelas 
i de fall skäl därför är förhanden.  
 
När förslaget om EMR presenterades hade Riksåklagaren ändrat inställning 
till utformningen av systemet med prövningstillstånd från när det först 
presenterades. Riksåklagaren var av den åsikten att ett generellt krav på 
prövningstillstånd skulle krävas även avseende brottmålen, för att tydliggöra 
att tyngdpunkten i prövningen ska ligga i tingsrätten. Det har inte framgått, 
varför Riksåklagaren har ändrat sig. När prövningstillstånd skulle införas 
ville Riksåklagaren inte ens att alla bötesmål skulle omfattas av 
prövningstillståndsreglerna. Jag antar att Riksåklagaren, under den tid 
systemet varit gällande, har kommit fram till att reglerna fungerar väl. 
Reglerna har varit gällande tämligen länge och mycket har hänt inom 
området för straffprocessrätten, parternas roller inom processen har till 
exempel blivit tydligare. I mitt tycke framstår dock denna vändning som 
något överraskande. Riksåklagaren har bara fått rätt gällande frågan om 
prövningstillstånd i hälften av de mål som studerats. Jag hade trott att 
Riksåklagaren och HD skulle ha en större grad av enighet, för att 
Riksåklagaren skulle ändra åsikt i denna omfattning. 
 
EMR innebar även att det infördes en möjlighet att meddela partiellt 
prövningstillstånd för hovrätterna. Åklagarna rekommenderades att ange 
inför domstolarna, så snart de såg att det förelåg förutsättningar för 
hovrätten att skilja sig från någon del av målet. Riksåklagaren har inte 
argumenterat för att HD ska meddela ett partiellt prövningstillstånd, men 
bestämmelsen är fakultativ och ska enbart tillämpas i de fall det bedöms 
lämpligt. Det finns därför inte något som tyder på att Riksåklagaren idag 
skulle ha ändrat sin inledningsvis positiva syn på möjligheterna med ett 
partiellt prövningstillstånd. 
 
Sammantaget kan konstateras att EMR inte verkar ha inverkat på 
Riksåklagarens förhållningssätt till prövningstillstånd i hovrätt på annat sätt 
än att han har diskuterat gällande granskningsdispens i några mål. Det 
viktigaste för Riksåklagaren och som verkar ha inverkat på hans inställning 
till prövningstillstånd tycks istället vara hur han har vunnit framgång i HD. 
HD:s praxis samt vad som i övrigt sägs i förarbetena är av central betydelse 
för Riksåklagarens argumentation. Min inledningsvis uppställda hypotes är 
därför bekräftad. Reformerna och HD:s praxis har inverkat på 
Riksåklagarens förhållningssätt till prövningstillstånd. 
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Både EMR och reformen om att likställa Riksåklagaren med enskild part 
avseende prövningstillstånd i hovrätt har haft till syfte att effektivisera och 
förenkla brottmålsprocessen. Reformen om att likställa Riksåklagaren med 
enskild part syftade dock främst till att underlätta Riksåklagarens arbete och 
införa ett system mer i enlighet med likställighetsprincipen och Sveriges 
internationella åtaganden. Lagändringarna kom att påverka motparten mer 
indirekt och hovrättsprocessen, för att tillämpningsreglerna skulle vara 
enhetliga. EMR påverkade dock båda parter i samma omfattning, när 
tillståndsgrunderna justerades. EMR var dessutom helt inriktad på att 
förändra hovrättsprocessen. Det finns följaktligen samband mellan EMR 
och reformen om att likställa Riksåklagaren med enskild part avseende 
prövningstillstånd, men dessa samband är inte helt klara. Jag tror det skulle 
vara enklare att dra paralleller mellan EMR och reformen från år 1993, när 
prövningstillståndsreglerna för brottmål infördes. 
 
För att knyta an till de inledningsvis uppställda frågeställningarna kan denna 
uppsats resultat sammanfattas enligt följande: 
 

• Finns det några klara samband mellan reformen om att 
Riksåklagaren likställs med enskild part, när det gäller krav på 
prövningstillstånd, och EMR? 

Reformen som kom att likställa Riksåklagaren med enskild part och EMR 
knyts samman genom att båda reformerna har syftat till att effektivisera 
brottmålsprocessen. 
 

• Överensstämmer effekterna av EMR-reformen och av reformen om 
att likställa Riksåklagaren med enskild part med ändamålen för deras 
respektive införande? 

Genom att granskningsdispens har använts fyller reformen, åtminstone 
delvis, sitt syfte. Reformen som kom att likställa Riksåklagaren med enskild 
part har inte inneburit att Riksåklagaren överklagat fler mål men 
åstadkommit mer jämbördiga parter. 
 

• Har Riksåklagarens tillämpning av reglerna om prövningstillstånd 
påverkats av EMR? 
- Om ja, på vilket sätt har tillämpningen blivit annorlunda? 
- Vilka är orsakerna till denna förändring? 

Riksåklagarens tillämpning av reglerna om prövningstillstånd har förändrats 
över tid, främst på grund av HD:s praxis. Jag har dock inte kunnat urskilja 
någon förändring av Riksåklagarens hantering av frågan om 
prövningstillstånd efter EMR på annat sätt än att Riksåklagaren har 
diskuterat kring möjligheten av att meddela granskningsdispens. 
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