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Summary 
Due to a trend towards a more complicated criminality, several crimes have 

become more difficult to investigate and prosecute. There is therefore a need 

to increase the efficiency of the criminal proceedings. Plea bargaining has 

become an increasingly discussed subject in this context. The aim of the thesis 

is therefore to investigate whether plea bargaining should be introduced in 

Swedish law in order to make the criminal procedure more effective. Sweden 

has historically been restrictive in its approach towards out-of-court settle-

ments in criminal cases. The reasoning for this is partly based on the fear that 

the plea bargaining procedure is not well suited to maintain the rule of law.  

 

The thesis examines the procedural guarantees which are required in a plea 

bargaining procedure. The current Swedish regulation on the duty to start a 

preliminary investigation and the obligation to prosecute are also investi-

gated. It is clear that Sweden has made several legislative changes to make 

this part of the criminal procedure more efficient. In the legislative history 

and the doctrine, a tendency towards a more positive view of the introduction 

of plea bargaining can be found. It assumes that the predictability and the rule 

of law in the system is preserved. Finland’s legal regulation of plea bargaining 

is studied in order to obtain inspiration on how a procedure with plea bargain-

ing can be formulated. Finland introduced plea bargaining to make the crim-

inal proceedings more effective and they have made a number of considera-

tions to ensure the rule of law in the procedure.  

 

The thesis’ analysis is based on the discussion of whether the core of the crim-

inal process is to enforce the law, or to secure the rule of law. Plea bargaining 

comes with both pros and cons, a particularly contentious point being effi-

ciency versus the preservation of the rule of law. With inspiration from Fin-

land and with thoroughly considered and clear regulations, plea bargaining 

can be introduced without negatively impacting the rule of law. It is therefore 

time to consider the introduction of plea bargaining into Swedish law.  
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Sammanfattning 
I takt med en utveckling mot en mer komplicerad brottslighet har fler brott 

blivit svårare att utreda och lagföra. Det föreligger därmed ett behov av att 

öka effektiviteten i brottmålsprocessen. I detta sammanhang har åtalsuppgö-

relser blivit ett alltmer omdiskuterat ämne. Uppsatsen utreder huruvida åtals-

uppgörelser bör införas i svensk rätt i syfte att effektivisera brottmålsproces-

sen.  Sverige har sedan länge varit återhållsam i förhållande till ökade dispo-

sitiva inslag i brottmålsprocessen. Inställningen grundar sig delvis på risken 

för att rättssäkerheten inte upprätthålls i ett förfarande med åtalsuppgörelser.  

 

Uppsatsen undersöker vilka krav som ställs på rättssäkerhet i ett förfarande 

med åtalsuppgörelser. Den nuvarande svenska regleringen gällande förunder-

söknings- och åtalsplikt utreds och det kan konstateras att Sverige har gjort 

flera lagändringar för att effektivisera denna del av brottmålsprocessen.  I för-

arbeten och doktrin kan det även utläsas en tendens mot en mer positiv syn 

på ett införande av åtalsuppgörelser. Ett införande förutsätter att förutsebar-

heten och rättssäkerheten i processen bibehålls. För att få inspiration till hur 

ett förfarande med åtalsuppgörelser kan utformas undersöks Finlands rättsliga 

reglering av åtalsuppgörelser. Finland införde åtalsuppgörelser för att effek-

tivisera brottmålsprocessen och har gjort en rad överväganden för att tillför-

säkra rättssäkerheten i förfarandet.  

 

Uppsatsens analys grundar sig på diskussionen kring huruvida straffproces-

sens främsta funktion är att vara brottsbekämpande eller rättssäker. Åtalsupp-

görelser medför både fördelar och nackdelar, där främst effektivitet ställs mot 

rättssäkerhet. Med inspiration från Finland och med väl övervägda och nog-

grant utformade bestämmelser kan åtalsuppgörelser införas utan att det häm-

mar rättssäkerheten. Sverige bör därför överväga ett införande av åtalsuppgö-

relser i svensk rätt.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Rättvisa prövad av domstolen eller en framförhandlad rättvisa av parterna i 

målet? Denna fråga har diskuterats alltmer i den rättspolitiska debatten,1 inte 

minst på grund av den aktuella diskussionen om kronvittnen som är ett institut 

nära besläktat med åtalsuppgörelser.2 Debatten om åtalsuppgörelser grundar 

sig på den ökade politiska viljan att effektivisera brottsbekämpningen och 

rättssystemet, eftersom systemet idag belastas hårt i och med ökad organise-

rad brottslighet och utdragna rättsprocesser.3  

 

Åtalsuppgörelser är inspirerat av det amerikanska förfarandet plea bargaining 

som innebär att åklagaren och den tilltalade kan sluta uppgörelser med 

varandra. Idag görs en sådan uppgörelse i 97 % av de brottmål som leder till 

fällande dom i USA. Förfarandet anses därför vara ett mycket effektivt brotts-

bekämpningsmedel.4 Åsikterna om ett införande av ett liknande system i Sve-

rige är splittrade,5 men i Europa har allt fler länder valt att införa sådana upp-

görelser.6 De ökade influenserna från plea bargaining i Europa skapar incita-

ment för Sverige att överväga ett införande av motsvarande bestämmelser. 

Det finns starka processekonomiska skäl som talar för ett införande, såsom 

snabbare och mer kostnadseffektiva processer och effektivare brottsbekämp-

ning.7 Förfarandet har emellertid vid flertalet tillfällen kritiserats hårt då rätts-

säkerheten riskerar att försämras. Förfarandet innebär att grundläggande 

straffrättsliga principer åsidosätts, vilket givetvis talar starkt emot ett infö-

rande.8   

                                                
1 Jfr bl.a. SOU 2017:7; SOU 2005:117; Lundqvist (2018). 
2 Se t.ex. Ahlstrand, Thomas ’Det är inte fult att skvallra om allvarliga brott – kronvittnen 
behövs i Sverige’, Dagens juridik <http://www.dagensjuridik.se/2019/02/det-ar-inte-fult-
att-skvallra-om-allvarliga-brott-kronvittnen-behovs-i-sverige> publicerad 2019-02-12. 
3 SOU 2017:7 s. 30 och 43; Lundqvist (2018) s. 13. 
4 Illman (2015) s. 143.  
5 Jfr bl.a. Lundqvist (2018); Heuman (1999); SOU 2017:7; SOU 2005:117.  
6 Natsvlishvili och Togonidze mot Georgien no. 9043/05, para 90-91. 
7 SOU 2005:117 s. ff.; Lundqvist (2018) s. 97 ff. 
8 Se t.ex. Borgström (1989/90) s. 673 ff.; Heuman (1999) s. 483 ff. 
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Det hela mynnar ut i en diskussion kring vilken funktion straffprocessen ska 

ha och vilka värden den ska spegla. Det finns häri en tydlig motsättning mel-

lan rättssäkerhet och effektivitet. På grund av motsättningen kan utgångs-

punkten uttryckas som att effektiviteten inte kan öka, utan att det hämmar 

rättssäkerheten och tvärtom.9 Frågan blir slutligen om det är möjligt med en 

kompromiss, där ett införande av åtalsuppgörelser skulle effektivisera brott-

målsprocessen utan att sätta rättssäkerhetens krav åt sidan.  

 

1.2 Begreppsanvändning   
I uppsatsen kommer fortsättningsvis begreppet åtalsuppgörelser användas. I 

den senaste utredningen på området10 används den benämningen och det är 

därför motiverat att nyttja samma begrepp i denna framställning. Åtalsupp-

görelser innebär i huvudsak att åklagare och den misstänkte tillåts ingå en 

uppgörelse med varandra. Den misstänkte erkänner brottet eller medverkar i 

utredningen i utbyte mot att åklagaren utlovar vissa processuella förmåner. 

De processuella förmånerna kan exempelvis vara att åklagaren väljer att inte 

utreda eller åtala för samtliga misstänkta brott, väljer en mildare rubricering 

eller föreslår en lindrigare påföljd.11 Åtalsuppgörelse kan även gå under be-

nämningarna strafflindringsavtal12 och processuella avtal i brottmål.13 Åtals-

uppgörelsen kanske däremot mer känns igen genom det amerikanska förfa-

randet plea bargaining.14 

 

Med effektivitet avses i första hand en hög förmåga att anhålla, utreda och 

lagföra personer som har begått brott.15 Genom att frigöra resurser under 

brottmålsprocessen kan en mer ändamålsenlig fördelning av rättsväsendets 

                                                
9 Packer (1968) s. 153. 
10 SOU 2017:7.  
11 Ibid s. 270; Branham (2017) s. 17; Heuman (1999) s. 484; SOU 2017:7 s. 117; SOU 
2005:117 s. 61. 
12 Jfr Europadomstolens dom Natsvlishvili och Togonidze mot Georgien no. 9043/05.  
13 Jfr Lundqvist, Processuella avtal i brottmål (2018).  
14 Jfr Branham (2017) s. 17 f.  
15 Packer (1968) s. 158 f. 
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resurser göras. Det skapar förutsättningar för att utreda och lagföra fler brott, 

vilket ökar brottsbekämpningen och därmed effektiviteten i processen.16 

 

Begreppet rättssäkerhet definieras utifrån Aleksander Peczeniks teori om 

rättssäkerhet. Uppsatsen har ett rättssäkerhetsperspektiv och rättssäkerhetsbe-

greppet utvecklas därför ytterligare i avsnitt 1.6.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Sverige står idag inför en problematik inom brottsbekämpningen i och med 

en mer komplicerad, sammansatt och resurskrävande kriminalitet.17 En sådan 

utveckling ställer höga krav på effektivitet i brottmålsförfarandet.18 Syftet 

med denna uppsats är därmed att, utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, utreda 

och analysera om åtalsuppgörelser bör införas i svensk rätt med avsikten att 

effektivisera brottmålsprocessen. Uppsatsen redogör även för åtalsuppgörel-

ser i Finland. De har relativt nyligen infört åtalsuppgörelser i sin rättsordning 

och inspiration till ett liknande förfarande kan fås genom en översikt av deras 

bestämmelser.  

 

För att kunna uppnå det ovan angivna syftet har följande primära frågeställ-

ningar lagts till grund för uppsatsen: 

1. Vilka för- och nackdelar kan utrönas med åtalsuppgörelser? 

2. Är det för svenskt vidkommande möjligt att införa åtalsuppgörelser 

och samtidigt bevara de högt ställda kraven på rättssäkerhet?  

 

För att kunna besvara de primära frågeställningarna har ett antal sekundära 

frågeställningar först besvarats löpande i framställningen:  

1. Hur förhåller sig åtalsuppgörelser till Europakonventionen?  

2. Hur regleras det nuvarande förprocessuella stadiet i svensk rätt?  

                                                
16 Jfr Ibid. s. 158 f.; SOU 2017:7 s. 30, 43 och 105; SOU 2005:117 s. 61 ff.  
17 SOU 2017:7 s. 30.  
18 Ibid. s. 43 f.  
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3. Vilka överväganden har tidigare gjorts avseende åtalsuppgörelser i 

svensk rätt?  

4. Hur har Finland utformat sina bestämmelser om åtalsuppgörelser och 

hur har dessa fungerat i praktiken?  

 

1.4 Avgränsningar  
Uppsatsen har koncentrerats till huruvida åtalsuppgörelser bör införas i 

svensk rätt. Ämnet är brett och aktualiserar flera rättsfrågor som berör olika 

aspekter inom straffrätten. På grund av uppsatsens begränsade omfattning har 

ett antal avgränsningar gjorts. Syftet är i första hand inte att ge en heltäckande 

bild av institutet åtalsuppgörelser och hur ett sådant införande påverkar brott-

målsprocessens samtliga skeden. Av nyss nämnda anledning har framställ-

ningen i huvudsak avgränsats till de aktuella förprocessuella bestämmelserna 

fram till dess att en stämningsansökan lämnas in till domstolen. Uppsatsen 

går däremot delvis längre i den komparativa delen. Syftet är att på så vis ge 

en övergripande bild av den finska regleringen samt redogöra för det förenk-

lade förfarandet som är en del av åtalsuppgörelsen.  

 

Målsägandens ställning är en intressant aspekt avseende åtalsuppgörelser, 

men denna har i huvudsak fått avgränsas bort på grund av uppsatsens begrän-

sade omfattning. Åtalsuppgörelser är dessutom nära besläktat med kronvitt-

nen, men denna aspekt faller helt utanför uppsatsens omfång.  

 

Uppsatsen har vidare begränsats till en jämförelse med finsk rätt. Valet av 

Finland grundas på att de år 2015 införde en rad bestämmelser för att möjlig-

göra åtalsuppgörelser i finsk straffprocessrätt. Finland har likt Sverige en ab-

solut åtalsplikt och denna har bevarats i det nya förfarandet. Det finns flera 

likheter mellan finsk och svensk rätt, vilket gör det mer motiverat att göra en 

internationell utblick till Finland, istället för exempelvis USA där rättssyste-

met avsevärt skiljer sig från det svenska.  
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Vidare skapar åtalsuppgörelser en diskussion kring en rad rättssäkerhetsfrå-

gor såsom behörighet, åtalsuppgörelsens rättsverkningar och dess giltighet.  I 

den delen har rättssäkerheten främst avgränsats till risken för att oskyldiga 

döms till följd av falska erkännanden, men det går inte att helt isolera de öv-

riga rättssäkerhetsaspekterna.  

 

Slutligen förs en argumentation kring en förändring av gällande rätt. Det finns 

emellertid ingen direkt ambition att ge ett konkret svar på hur en sådan de 

lege ferenda-ordning bör se ut.  

 

1.5 Metod och material   
För att kunna uppnå uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar till-

lämpas den rättsdogmatiska metoden i såväl utredningen av svensk rätt som 

finsk rätt.19 Syftet med rättsdogmatiken beskrivs vanligtvis som att fastställa 

gällande rätt och finna lösningen på ett juridiskt problem.20 Syftet uppnås ge-

nom en studie av de allmänt erkända rättskällorna såsom lagstiftning, praxis, 

lagförarbeten och doktrin.21 Den rättsdogmatiska metoden ger utrymme för 

att beskriva, tolka och systematisera gällande rätt.22 Därefter tillåter metoden 

att gällande rätt kritiskt analyseras och värderas i syfte att finna nya svar och 

bättre lösningar.23  

 

I framställningen berörs finsk rätt och i denna del används en komparativ me-

tod. Den komparativa metoden syftar till att göra en jämförelse mellan rätts-

system och genom den utröna skillnader och likheter mellan rättsordningar. 

Metoden har även ett praktiskt värde eftersom det är vanligt att rättssystem 

                                                
19 Kleineman (2018) s. 21; Sandgren (2018) s. 48.   
20 Kleineman (2018) s. 21; Jareborg (2004) s. 4 och 8.  
21 Kleineman (2018) s. 21; Sandgren (2018) s. 49.  
22 Sandgren (2018) s. 49.  
23 Kleineman (2018) s. 35 f.; Jareborg (2004) s. 4; Hellner (2001) s. 24. Det finns även för-
fattare som anser att den rättsdogmatiska metoden inte inbegriper kritisk analys av gällande 
rätt, utan enbart fastställandet av den, se t.ex. Sandgren (2018) s. 49 ff.  
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inspireras av varandra.24 Med hjälp av den komparativa metoden kan erfaren-

heter och lösningar från främmande länder beaktas och användas för att ut-

veckla det egna rättssystemet. De främmande rättsreglerna kan dock inte ut-

redas okritiskt utan det krävs försiktighet och hänsyn till de skillnader som de 

olika rättsordningarna har.25  

 

Den finska komparationen är inte avsedd att vara en strikt jämförelse av olika 

rättskulturer eftersom åtalsuppgörelser är ett främmande institut i svensk rätt. 

Syftet med komparationen är snarare att ge ett exempel på hur ett förfarande 

med åtalsuppgörelser kan regleras och vad som bör beaktas vid ett införande. 

Komparationen möjliggör dessutom en mer nyanserad argumentation kring 

uppsatsens primära frågeställningar.  

 

Eftersom den rättsdogmatiska metoden tillämpas har materialet tagit ansats i 

de allmänt erkända rättskällorna. Frågor uppkommer då kring rättskällornas 

inbördes dignitet. Vid en hierarkisk rättskällelära brukar lagens ordalydelse 

benämnas som den högst uppsatta rättskällan. Förarbeten och prejudikat har 

något lägre värde och därefter kommer doktrin.26 

 

Mot bakgrund av rättskälleläran har följande material lagts till grund för fram-

ställningen. I uppsatsens andra kapitel har främst den amerikanska professorn 

Herbert Packers bok The Limits of the Criminal Sanctions använts. Hans teo-

rier om brottsbekämpning och rättssäkerhet har varit tongivande i såväl ame-

rikansk som svensk rätt. Boken är visserligen från 1960-talet, men den är ändå 

lämplig eftersom hans teorier bäst beskrivs av honom själv. Hans verk kom-

pletteras sedan av nyare tankar rörande hans teorier genom Ekelöfs och Lind-

bloms uppfattningar.  

 

Avseende rättssäkerheten har i första hand Europakonventionens artikel 6 

med tillhörande praxis använts. Den har sedan kompletterats med svensk och 

                                                
24 Valguarnera (2018) s. 143 f.; Kleineman (2018) s. 41; Bogdan (2013) s. 7 f. 
25 Bogdan (2013) s. 16 f. 
26 Hellner (2001) s. 25.  
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utländsk doktrin på området. Redogörelsen för aktuell svensk rätt har främst 

grundats på lagtext och förarbeten. Doktrin har använts eftersom den har varit 

behjälplig för att klargöra rättegångsbalkens bestämmelser. I kapitlet som be-

rör åtalsuppgörelser i svensk rätt har utgångspunkten för materialet varit för-

arbeten och doktrin eftersom det saknas både lagtext och praxis på området. 

Användandet av doktrin är motiverat i denna del eftersom det ger ytterligare 

perspektiv på ett införande av åtalsuppgörelser i svensk rätt.  

 

I redogörelsen för finsk rätt har de officiella svenska översättningarna av lag-

text, förarbeten och praxis använts. Vidare har doktrin utgjorts av svenska 

översättningar eller artiklar skrivna på svenska. I detta sammanhang kan Dan 

Frände, professor i straff- och processrätt vid juridiska fakulteten vid Helsing-

fors universitet, nämnas. Han har skrivit flertalet verk om finsk straffprocess-

rätt. Hans böcker har däremot inte uppdaterats sedan de stora lagändringarna 

från år 2015 och hans verk har därför använts med försiktighet och enbart 

avseende de regler som inte omfattades av förändringarna. Vidare har nyare 

doktrin använts i form av exempelvis artiklar skrivna av domaren Mika Ill-

man och professorn Matti Tolvanen. Därutöver har två rättsfall från Högsta 

domstolen i Finland använts för att undersöka hur förfarandet har fungerat i 

praktiken. Valet av dessa två grundas på att de är de enda fallen rörande åtals-

uppgörelser som än så länge har prövats av Högsta domstolen.  

 

1.6 Teori och perspektiv  
Uppsatsens analys tar sin teoretiska ansats i diskussionen kring vilken straff-

processens främsta funktion är. Straffprocessen brukar sägas ha två huvud-

sakliga funktioner som innefattar dels statens behov av en effektiv brottsbe-

kämpning, statsperspektivet, dels den enskilde medborgarens behov av att 

skyddas mot rättsliga övergrepp från staten, individperspektivet.27 Denna in-

tressekonflikt har gett upphov till flertalet teorier om straffrättens utformning 

och funktioner. Den mest framstående teorin utvecklades av Packer under 

                                                
27 SOU 2017:7 s. 23.  
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1960-talet. Utgångspunkten för Packers teori är två motstående modeller, 

brottsbekämpningsmodellen och rättssäkerhetsmodellen.28 Modellerna är 

framtagna för att tjäna som analysverktyg och de belyser problematiken i den 

ovan nämnda intressekonflikten. Packers modeller lämpar sig därför som te-

ori för denna uppsats eftersom de kan användas för att analysera och värdera 

de frågor som lyfts i framställningen. Packers modeller utvecklas ytterligare 

i kapitel 2.  

 

Uppsatsen är vidare skriven utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, där det 

främsta syftet har varit att utreda om det föreligger en risk för att oskyldiga 

döms vid ett införande av åtalsuppgörelser. Rättssäkerheten utgör grunden i 

varje demokratisk rättsstat29 och begreppet är omdebatterat inom svensk 

rätt.30 Begreppet måste därför klargöras och avgränsas. Denna uppsats tar sin 

utgångspunkt i Aleksander Peczeniks teori om rättssäkerhet.  

 
Peczenik gör likt flera andra en uppdelning mellan formell rättssäkerhet och 

materiell rättssäkerhet.31 Den formella rättssäkerheten grundas på ett av rätts-

statens och demokratins grundvärden; förutsebarheten. Utgångspunkten är att 

rättsskipning och myndighetsutövning ska vara förutsebar. Det säkerställs 

bland annat genom tydligt utformade rättsregler som tryggar allas likhet inför 

lagen, en långsam förändringstakt av lagregler samt ett förbud mot godtyck-

liga beslut.32  

 

Förutsebarhet är däremot inte rättsskipningens och myndighetsutövningens 

enda värde, utan Peczenik menar att fullständig rättssäkerhet uppnås först när 

hänsyn tas till även etiska värden. Detta resonemang ger uttryck för den andra 

delen av rättssäkerhetsbegreppet, den materiella rättssäkerheten.33 Peczenik 

utgår från att begreppet etiskt grundas på rättspolitiska värderingar som ger 

                                                
28 Lindblom (1999) s. 626.  
29 Peczenik (1995) s. 76.  
30 Jfr Peczenik (1995) s. 90 f.  
31 Ibid. s. 90; jfr även b.la. Zila (1990) s. 286 ff. Det finns även personer som avfärdar en 
sådan klassificering, se t.ex. Jareborg (1992) s. 89 f.  
32 Peczenik (1995) s. 89 f.  
33 Ibid. s. 92.  
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uttryck för vad som är gott för människor, som exempelvis att leva i ett fritt 

samhälle där alla behandlas lika.34 

 

Peczenik anför att den materiella rättssäkerheten kan sammanfattas enligt föl-

jande: beslut som innebär rättsskipning eller myndighetsutövning är i hög 

grad förutsebara på grund av rättsnormerna och samtidigt i hög grad etiskt 

godtagbara.35 Rättssäkerheten behöver därför bestå av såväl förutsebarhet 

som andra etiska värderingar, för individen är varken säker eller trygg om 

denne utsätts för statens oberäkneliga eller etiskt förkastliga beslut.36  

 

1.7 Forskningsläget  
Åtalsuppgörelser är främmande i svensk rätt och det finns sparsamt med 

forskning på området. Ämnet är emellertid inte helt oberört. Ulf Lundqvist37 

behandlar det han kallar processuella avtal i brottmål utifrån såväl ett princi-

piellt som internationellt perspektiv. Han granskar dessutom i vilken utsträck-

ning det genom nuvarande ordning är möjligt att som misstänkt samverka 

med den brottsbekämpande myndigheten. Vidare har både Lars Heuman38 

och Peter Borgström39 berört ämnet i deras publicerade artiklar. Denna upp-

sats bidrar med ett vidare perspektiv på åtalsuppgörelser genom en mer djup-

gående utredning och genom det komparativa inslaget med finsk rätt. 

 

                                                
34 Ibid. s. 92 f.  
35 Ibid. s. 94.  
36 Ibid. s. 93 f.  
37 Lundqvist, Ulf, Processuella avtal i brottmål, 2018.  
38 Heuman, Lars, ’Rättegångsbalken och alternativa tvistlösningsmetoder’ i: SvJT 1999 s. 
476–485. 
39 Borgström, Peter, ’Riksåklagaren kritisk mot ”plea-bargaining” och den s.k. kronvittnes-
metoden’ i: JT nr 5 1989/90 s. 672–681. 
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I Finland finns det något mer forskning att tillgå, även om förfarandet fortfa-

rande är relativt nytt. Bland annat har Illman40 skrivit utförligt om själva för-

farandet och dess konsekvenser och Tolvanen41 har skrivit om åtalsuppgörel-

ser i förhållande till rättssäkerheten.  

 

1.8 Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i åtta kapitel. I kapitel två utvecklas Packers modeller, 

vilka utgör den teoretiska utgångspunkten för den kommande analysen. Det 

nästföljande kapitlet beskriver Europakonventionens rättssäkerhetsgarantier 

som tillförsäkras den misstänkte i ljuset av åtalsuppgörelser. Kapitel fyra re-

dogör för aktuella bestämmelser under det förprocessuella stadiet eftersom 

åtalsuppgörelser skulle införas i detta skede.  

 

Vidare redogör kapitel fem för diskussionen kring åtalsuppgörelser i svensk 

rätt genom att resonemang och argument i förarbeten och doktrin redovisas. 

I kapitel sex beskrivs hur Finland har utformat sina bestämmelser kring åtals-

uppgörelser. Avslutningsvis, i kapitel sju ges en analys och slutsatserna redo-

visas i kapitel åtta.  

                                                
40 Illman, Mika, ’Plea bargaining enligt finsk rätt’ i: JFT 2/2015 s. 142–162. 
41 Tolvanen, Matti, ’Åtalsuppgörelse – Effektivitet på bekostnad av rättsskyddet?’ i: JFT 2–
4/2017 s. 581–592.  
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2 Brottsbekämpningsmodellen 
och rättssäkerhetsmodellen   

2.1 Inledande kommentar  
Det främsta skälet till att införa åtalsuppgörelser i svensk rätt är att förfarandet 

effektiviserar brottmålsprocessen. Genom att förfarandet uppmuntrar till ett 

tidigt erkännande kan resurser sparas i de övriga skedena i processen. De 

främsta skälen mot åtalsuppgörelser är risken för att rättssäkerheten inte upp-

rätthålls i allmänhet och risken för falska erkännanden i synnerhet.42 Packer 

har utvecklat ett analysverktyg bestående av två motstående modeller, brotts-

bekämpningsmodellen och rättssäkerhetsmodellen. Med hjälp av dessa mo-

deller kan för- och nackdelar med ett införande av åtalsuppgörelser belysas 

och analyseras. Följande kapitel redogör därför för Packers modeller som vi-

dare utgör det teoretiska analysverktyget i den fortsatta framställningen.  

 

2.2 Straffprocessens funktioner  
Straffprocessens utformning och tillämpning beror på vilken eller vilka sam-

hällsfunktioner straffprocessen anses ha.43 Straffprocessens främsta funkt-

ioner brukar anges som brottsbekämpning och rättssäkerhet, med andra ord 

intresset av att beivra så många brott som möjligt och intresset av att ingen 

oskyldig döms för brott.44   

 

Med brottsbekämpning som den primära funktionen läggs vikt vid att mini-

mera antalet felaktigt friande domar, och med rättssäkerhet som den överord-

nade funktionen tas sikte på att minimera antalet felaktigt fällande domar. Om 

brottsbekämpningen anses vara den viktigaste funktionen bör det medföra att 

rättssäkerheten får stå tillbaka för att brottsbekämpningen ska få störst ge-

                                                
42 Tolvanen (2017) s. 581. 
43 Lindblom (1999) s. 624.  
44 Landström (2011) s. 31; Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli (2016) s. 30 f.  
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nomslag och tvärt om i det motsatta fallet. Lagstiftaren ställs därför inför frå-

gan om straffprocessens primära syfte ska vara att effektivt bekämpa krimi-

nalitet genom fler fällande domar eller om det främsta syftet ska vara att 

skydda oskyldigt misstänkta och upprätthålla rättssäkerheten.45  

   

2.3 Syftet med Packers modeller   
Hebert Packer etablerade under 1960-talet sin teori om de straffprocessuella 

modellerna The Crime Control Model och The Due Process Model.46 I svensk 

doktrin går modellerna under namnen brottsbekämpningsmodellen och rätts-

säkerhetsmodellen.47 Modellerna representerar två separata värdesystem som 

genom att utgöra varandras motpoler konkurrerar inom straffprocessen. De 

motsvarar inte verkligheten och ingen av modellerna ska ses som ett ideal för 

att utesluta den andra. Packer menade däremot att modellerna kan användas 

som analysverktyg eftersom de båda motpolerna skapar en skala. Genom att 

applicera modellerna på representativa problem som kan uppkomma i en 

verklig brottmålsprocess kan det aktuella rättssystemet placeras ut på skalan. 

Vidare kan nuvarande och förutsebara trender analyseras och på så sätt kan 

det utläsas vilket håll på skalan som systemet utvecklas åt.48  

 

Packer utformade sina modeller utefter det amerikanska rättssystemet. Han 

medgav att modellerna lämnar ett stort utrymme för polarisering, men genom 

att applicera modellerna inom ramarna för det amerikanska rättsväsendet 

kunde vissa gränser och antaganden identifieras.49 För det första ska krimina-

liseringen av vissa handlingar hållas åtskild från och vara prioriterad framför 

processen att identifiera och lagföra kriminella personer. Det innebär att när 

lagstiftaren har beslutat att en viss handling ska vara kriminaliserad ska be-

slutsfattarna i varje steg i brottmålsprocessen respektera kriminaliseringen 

                                                
45 Lindblom (1999) s. 626; Landström (2011) s. 31; Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli 
(2016) s. 30 f.  
46 Packer (1968) s. 153.  
47 Klette (1977) s. 39 f.; jfr Lindblom (1999) s. 626. 
48 Packer (1968) s. 153.  
49 Ibid. s. 154 f.  
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och agera vid misstanke om brott. Det andra antagandet tar sikte på att det 

finns gränser för statens maktutövning avseende att utreda och anhålla perso-

ner som är misstänkta för brott. En viss granskning och kontroll av den brotts-

bekämpande verksamheten måste utövas för att säkerställa att individens sä-

kerhet och integritet inte kränks på godtycklig grund.50 Det tredje och sista 

antagandet är att den misstänkte inte ska ses som ett objekt i processen, utan 

som ett självständigt subjekt som innehar rättigheter. Den misstänkte har rätt 

till en aktiv roll i processen, men det är inte ett krav. Som ett resultat av det 

har processen potential att bli en tävlan mellan, om inte jämlika, i alla fall 

självständiga parter.51  

 

2.4 Brottsbekämpningsmodellen  
Brottsbekämpningsmodellen utgår från att straffprocessens främsta funktion 

är att bekämpa kriminalitet och brottsliga beteenden. Packer menar att om den 

brottsbekämpande verksamheten inte lyckas lagföra kriminella riskeras den 

allmänna ordningen. Om lagarna inte upprätthålls tenderar det att skapa en 

misstro till rättssystemet och personer blir mindre laglydiga.52  

 

Brottsbekämpningsmodellens viktigaste element är effektivitet. Effektivitet 

ska genomsyra hela processen genom hög kapacitet att anhålla, utreda och 

lagföra de personer som har begått brott. Utgångspunkten är att många hand-

lingar och beteenden är kriminaliserade och att många brott begås, samtidigt 

som resurserna för den brottsbekämpande verksamheten är begränsade. Un-

der den premissen är målet att anhålla och lagföra så många kriminella som 

möjligt. Av denna anledning förespråkas snabba förfaranden som resulterar i 

definitiva avgöranden, vilket uppnås genom en enkel och enhetlig handlägg-

ning och genom att minimera antalet tillfällen för invändningar. En sådan ut-

formning leder till att flertalet av de som begår brott anhålls och lagförs.53  

                                                
50 Ibid. s. 155 f.  
51 Ibid. s. 157.  
52 Ibid. s. 158.  
53 Ibid. s. 158 f.  
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I syfte att uppnå en så effektiv process som möjligt föredras alternativa förfa-

randen utanför domstolen framför den formella domstolsprocessen. Det är 

exempelvis mycket enklare och effektivare att fastställa omständigheterna ge-

nom förhör på en polisstation än att göra det under förhör i en huvudförhand-

ling. Dessutom krävs rutiner och standardiserade tillvägagångssätt för att 

kunna hantera den stora mängden mål. Förhoppningen är att polisen och åkla-

garna snabbt kan lägga ned utredningarna för dem som är oskyldiga och att 

de som misstänks för brott snabbt passerar de övriga stegen i brottmålspro-

cessen och lagförs. Packer gör en liknelse mellan brottsbekämpningsmo-

dellen och ett löpande band, där en ström med mål rullar in och effektivt han-

teras vid olika stationer för att slutligen resultera i ett definitivt avgörande.54 

 

Brottsbekämpningsmodellen bygger även på en skuldpresumtion. När åkla-

gare och polis har tillräckligt med bevis för att anhålla en person kan denne 

presumeras vara skyldig.55 Polis och åklagare ges vida befogenheter avseende 

bland annat husrannsakningar, kroppsvisitationer och andra straffrättsliga 

tvångsmedel för att snabbt kunna avgöra om en person är skyldig.56  

 

Brottsbekämpningsmodellens fokus ligger på straffprocessens tidiga stadium 

när utredningen görs. De resterande stegen är mindre viktiga och de kan ute-

lämnas om det är möjligt. Det innebär att om den misstänkte erkänner sig 

skyldig saknas incitament till fortsatt utredning och en formell rättegång och 

istället kan målet avgöras genom ett informellt förfarande utanför domstol. 

När brottsbekämpningsmodellen reduceras ner till dess mest framgångsrika 

utfall innebär den en utredningsprocess som antingen snabbt leder till slutsat-

sen att personen är oskyldig eller att den misstänkte erkänner sig skyldig.57  

                                                
54 Ibid. s. 159 f.  
55 Ibid. s. 160.  
56 Ibid. s. 167.  
57 Ibid. s. 162 f.  
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2.5 Rättssäkerhetsmodellen  
Rättssäkerhetsmodellen liknas vid en hinderbana; varje steg i brottmålspro-

cessen har utformade hinder som på ett rättssäkert sätt för den anklagade 

längre fram i processen. Däremot är det enligt rättssäkerhetsmodellen viktigt 

att brottsbekämpningen fungerar effektivt. Skillnaden mellan modellerna är 

att rättssäkerhetsmodellen förespråkar att effektiviteten ska begränsas genom 

att individens rättssäkerhet prioriteras i processen.58  

 

Rättssäkerhetsmodellen betonar risken för felaktigheter vid informella pro-

cesser såsom falska erkännanden genom exempelvis fysiska eller psykolo-

giska påtryckningar eller att den misstänkte inte ges möjlighet att yttra sig 

över vissa uppgifter. Mot bakgrund av det förespråkas en ackusatorisk pro-

cess där anklagelserna mot den tilltalade prövas offentligt av en opartisk dom-

stol och där den tilltalade ges möjlighet att bemöta anklagelserna som riktas 

mot denne.59  

 
Rättssäkerhetsmodellen utgår från att straffprocessen ger uttryck för statens 

yttersta maktutövning och att makt alltid kan missbrukas. Straffprocessen 

måste därför utformas på ett sätt som kontrollerar statens makt och förebygger 

maktmissbruk. Optimal effektivitet kan således inte uppnås. Modellen accep-

terar en väsentlig minskning av effektiviteten för att tillförsäkra individens 

rättssäkerhet i straffprocessen. Det är lika viktigt att skydda den som är oskyl-

dig som att fälla den som är skyldig.60   

 

Rättssäkerhetsmodellen förespråkar vidare doktrinen om rättslig skuld. Dokt-

rinen om rättslig skuld innebär att även om en person med sannolikhet har 

begått ett brott, ska denne behandlas som oskyldig genom hela straffproces-

sen fram till dess att motsatsen har bevisats och fastslagits i en dom. Det för-

utsätter att de formella processreglerna följs, till exempel genom att domsto-

len är behörig, att brottet inte är preskriberat, att handlingen inte träffas av 

                                                
58 Ibid. s. 163.  
59 Ibid. s. 163 f.  
60 Ibid. s. 166.  
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principen om ne bis in idem61 och att den tilltalade kan åläggas skuld. Enbart 

domstolen innehar kompetens att ta ställning till om dessa regler, vars syfte 

är att säkerställa rättssäkerheten, har upprätthållits och sedan ta beslut om 

rättslig skuld.62  

 

2.6 Utvecklingen av Packers modeller i 
svensk doktrin   

I svensk doktrin har Packers modeller utvecklats och idag diskuteras ett så 

kallat differentierat funktionstänkande som innebär ett mer nyanserat synsätt 

på straffprocessens samhällsroll och funktioner.63 Lindblom menar att Pack-

ers modeller inte nödvändigtvis är polära. Han beskriver bland annat att det 

är det lika viktigt att oskyldiga frikänns som att skyldiga fälls för att brottsbe-

kämpningen ska fungera effektivt. Brottsbekämpningen riskerar annars att bli 

kontraproduktiv om inte rättssäkerhetsaspekterna beaktas eftersom allmän-

heten tappar förtroendet för rättsväsendet om oskyldiga utsätts för lagföring 

och straff.64 Lindblom menar vidare att det ska göras en åtskillnad mellan 

kriminaliseringens och straffbestämningens bakomliggande syften och mel-

lan ådömande och verkställighet av straff. Lindblom argumenterar sedan för 

att straffprocessens övergripande funktion är att ge fullt genomslag för ända-

målen bakom kriminaliseringen samt lägga fokus på att meddela materiellt 

riktiga domar.65  

 

Det differentierade funktionstänkandet har ansetts medföra att straffprocessen 

behöver delas upp i dess olika skeden eftersom funktionerna varierar under 

dessa.66 Under förundersökningen är det fråga om ett inkvisitoriskt utredande 

                                                
61 Principen om ne bis in idem innebär att den som en gång har blivit dömd eller frikänd av 
domstol för ett brott, ska sedan vara skyddad mot nytt åtal eller dom avseende samma sak. 
Se även art. 4 i Europakonventionen samt Danelius (2015) s. 644.  
62 Packer (1968) s. 161 f.  
63 Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli (2016) s. 31.  
64 Lindblom (1999) s. 627.  
65 Ibid. s. 627 f.  
66 Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli (2016) s. 31.  
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där den brottsbekämpande funktionen är dominerande. Under huvudförhand-

lingen påverkar de båda funktionerna skedet och under överläggningen är 

rättssäkerhetsfunktionen överordnad. Det finns därför anledning att klargöra 

vilken eller vilka funktioner som bör vara styrande i ett visst skede av brott-

målsprocessen.67 

 

                                                
67 Ibid. s. 31; Lindblom (1999) s. 627.  
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3 Den misstänktes 
rättssäkerhetsgarantier enligt 
Europakonventionen 

3.1 Inledande kommentar  
En grundläggande förutsättning för ett införande av åtalsuppgörelser i svensk 

rätt är att ett sådant förfarande är förenligt med Europakonventionen. Frågan 

är främst hur åtalsuppgörelser förhåller sig till rätten till en rättvis rättegång 

och de rättssäkerhetsgarantier som tillförsäkras genom artikel 6 i konvent-

ionen. Detta kapitel redogör därmed dels för rätten till en rättvis rättegång, 

dels för Europakonventionens förhållningssätt till åtalsuppgörelser och vilka 

krav som ställs för att trygga rättssäkerheten i ett sådant förfarande.  

 

3.2 Bakgrund till konventionen  
Efter andra världskriget bildades Europarådet i syfte att skapa ett samarbete 

mellan länderna i Europa för att främja respekten för mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter. Europarådet utarbetade då Europeiska konvent-

ionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihet-

erna, Europakonventionen. Konventionen förpliktigar medlemsstaterna att 

följa dess bestämmelser och tillåta att europeiska organ övervakar att med-

lemsstaterna uppfyller sina åtaganden enligt konventionen.68 

 

Sverige inkorporerade Europakonventionen den 1 januari år 1995. Konvent-

ionen och dess tilläggsprotokoll gäller sedan dess som lag i Sverige och kon-

ventionen har även blivit grundlagsskyddad genom 2 kap. 19 § RF.  I bestäm-

melsen föreskrivs att varken lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med 

Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. Konventionen har sedan dess 

tillmätts stor betydelse i rättstillämpningen.69  

                                                
68 Danelius (2015) s. 17.  
69 Ibid. s. 44.  
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3.3 Rätten till en rättvis rättegång 

3.3.1 Den misstänktes rättssäkerhetsgarantier  
I artikel 6 i Europakonventionen stadgas den grundläggande rättigheten om 

en rättvis rättegång. Artikeln är formulerad relativt detaljerat, vilket ger Euro-

padomstolen möjlighet att vara mer autonom i sin tolkning. Europadomstolen 

har däremot varit försiktig i sitt förhållningssätt och undvikit att reglera alltför 

detaljerat inom vissa områden för att bibehålla ett utrymme för nationella va-

riationer.70 Artikel 6 består av tre punkter som redogörs för nedan. Det råder 

ett nära samband mellan punkterna och det medför att det inte går att särskilja 

dem helt utan de flyter snarare samman när ändamålen i artikeln ska säker-

ställas.71  

 

Artikel 6.1 föreskriver flera rättssäkerhetsgarantier för att tillförsäkra att för-

farandet är korrekt och rättvist mot den enskilde. Rätten till en rättvis rätte-

gång inbegriper bland annat att förfarandet i allmänhet ska vara muntligt och 

offentligt eftersom det förhindrar godtyckliga beslut och skapar tilltro för 

rättsväsendet.72 Rätten innefattar dessutom att den misstänkte har rätt att inte 

belasta sig själv. Det innebär att den som är misstänkt för brott inte behöver 

uttala sig eller bidra till utredningen och bevisningen i målet.73 Vidare ska 

domstolsprövningen ske inom skälig tid. Handläggningstidens skälighet får 

bedömas i ljuset av omständigheterna i det enskilda fallet såsom målets kom-

plexitet och brottets allvarlighet.74 Artikeln fastställer därutöver en rad andra 

rättssäkerhetsgarantier, exempelvis att det ska vara ett kontradiktoriskt förfa-

rande, att parterna ska vara likställda i processen och att domstolen ska vara 

opartisk. 75  

 

                                                
70 Cameron (2018) s. 100.  
71 Nowak (2003) s. 107.  
72 Danelius (2015) s. 158; Rainey, Wicks & Ovey (2017) s. 300.  
73 Danelius (2015) s. 299.  
74 Rainey, Wicks & Ovey (2017) s. 303; Cameron (2018) s. 108.  
75 Rainey, Wicks & Ovey (2017) s. 300; Danelius (2015) s. 158.  
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Art. 6.2 i konventionen ger uttryck för den så kallade oskuldspresumtionen. 

Principen innebär att den som anklagas för ett brott ska anses oskyldig fram 

till dess att skulden lagligen fastställs genom en fällande dom.76 Oskuldspre-

sumtionen anses vara av sådan vikt i brottmålsprocessen att den har förts in 

som en självständig punkt i artikeln.77  

 

Principen har ett nära samband med art. 6.1 genom att den exempelvis kan bli 

avgörande i bedömningen av huruvida domstolen varit opartisk. Domstolen 

får inte ge intryck av att den tilltalade är dömd på förhand, till exempel genom 

att domstolen uttrycker att den delar de uppfattningar som åklagaren uttalat 

sig om.78 Principen medför även att åklagaren bär bevisbördan för den tillta-

lades skuld samt att eventuella tvivel avseende skulden ska verka till förmån 

för den tilltalade.79 Det knyter an till principen om parternas likställdhet i pro-

cessen enligt art. 6.1 i konventionen. I brottmål innebär principen att den till-

talade inte får ha sämre förutsättningar än åklagaren att utveckla sin talan in-

för domstolen. Den tilltalade kan snarare favoriseras i vissa hänseenden i pro-

cessen, vilket är nödvändigt för att eliminera risken för att någon oskyldig blir 

dömd.80  

 

Därutöver stadgas en rättighetskatalog i art. 6.3. Dessa minimigarantier ska 

tillgodoses för att uppfylla kraven på en rättvis rättegång enligt art. 6.1. Den 

tilltalade ska exempelvis bli underrättad om anklagelsen och få tillräckligt 

med tid och möjlighet att förbereda sitt försvar.81 

 

 

 

 

 

                                                
76 Danelius (2015) s. 159.  
77 Nowak (2003) s. 108.  
78 Danelius (2015) s. 327; Peterson (2001) s. 25.  
79 Danelius (2015) s. 338; Nowak (2003) s. 32 f.  
80 Danelius (2015) s. 260.  
81 Ibid. s. 158.  



 25 

3.3.2 Möjligheten att avsäga sig rätten till en 
rättvis rättegång  

Det är i viss utsträckning möjligt att frivilligt avstå från rätten till en rättvis 

rättegång.82 Den misstänkte kan avsäga sig rätten till en domstolsprövning 

och därmed rätten till en muntlig förhandling. Vanligtvis sker det vid ringa 

brott genom strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot eller genom att 

den anklagande erkänner sig skyldig och godtar den förelagda påföljden. 

Möjligheten att avsäga sig rätten är emellertid begränsad, särskilt vid allvar-

ligare brottslighet.83  

 

I Scoppola II mot Italien uttalade Europadomstolen att varken ordalydelsen 

eller andemeningen i konventionens art. 6.1 hindrar att en person avstår från 

de rättigheter som fastslås i artikeln. Det krävs däremot att avståendet är fri-

villigt, entydigt och inte står i strid med allmänna intressen. En bedömning 

ska göras i det enskilda fallet om avståendet är förenligt med rättssäkerheten. 

Den tilltalade ska även tillförsäkras ett tillräckligt minimiskydd.84 Avståendet 

får inte heller föranledas av felaktiga råd och upplysningar från domstol eller 

myndighet.85 

 

3.4 Konventionens förhållande till 
åtalsuppgörelser 

3.4.1 Europarådets rekommendation från 1987 
Europarådet antog år 1987 rekommendationer om ett förenklat förfarande i 

brottmål.86 Instrumentet berör alternativ för att avlasta rättsväsendet och ger 

                                                
82 Ibid. s. 209 f.; Rainey, Wicks & Ovey (2017) s. 305.  
83 Danelius (2015) s. 209 f.  
84 Scoppola mot Italien (II) no. 10249/03, para 135; jfr även Thompson mot Storbritannien, 
no. 36256/97. 
85 Marpa Zeeland B.V. och Metal Welding B.V. mot Nederländerna, no. 46300/93, para 46-   
51. 
86 Recommendation No. R (87) 18 of the Committee of Ministers to Member States con-
cerning the simplification of Criminal Justice.  
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uttryck för möjligheten till åtalsuppgörelser i brottmål.87 Åtalsuppgörelser 

kan införas i såväl rättssystem med relativ åtalsplikt, där åtal beslutas på 

skönsmässiga grunder, som i de med absolut åtalsplikt, där det åligger åkla-

garen en skyldighet att väcka åtal. Rekommendationen förespråkar att med-

lemsstaternas processlagstiftning vilar på principen om relativ åtalsplikt eller, 

om det inte är möjligt, att medlemsstaterna vidtar andra lagstiftningsåtgärder 

för att uppnå samma effekt. Det förutsätter att medlemsstaternas rättssystem 

samt konstitutionella och rättsliga traditioner tillåter det.88 

 

3.4.2 Åtalsuppgörelsers förenlighet med 
konventionen  

Europadomstolen har i ett antal mål prövat huruvida uppgörelser mellan den 

tilltalade och åklagaren är förenliga med art. 6.1. i konventionen. Uppgörel-

serna innebär vanligtvis att den tilltalade avsäger sig rätten till en fullständig 

domstolsprövning genom att denne erkänner sig skyldig i utbyte mot en mil-

dare påföljd.89 I rättsfallet Cornelis mot Nederländerna ställde sig Europa-

domstolen positiv till uppgörelser mellan åklagare och kriminella. Sådana 

uppgörelser ansågs vara ett värdefullt verktyg i kampen mot allvarlig organi-

serad brottslighet.90  

 

Effektivitet och en skyndsammare process är starka incitament för rättssystem 

att införa åtalsuppgörelser.91 Rätten till en rättvis rättegång ställer höga krav 

på medlemsstaterna att ge frihetsberövade personer tillträde till en domstols-

prövning inom skälig tid.92 Rättsfallet Dimitrov och Hamanov mot Bulgarien 

rörde en mycket långdragen process på nationell nivå. En uppgörelse upprät-

tades tillslut mellan de klagande och åklagaren. De klagande ansåg att deras 

rätt till domstolsprövning inom skälig tid hade kränkts och överklagade till 

                                                
87 Lundqvist (2018) s. 43.  
88 Ibid. s. 43 f.; SOU 2017:7 s. 119.  
89 Danelius (2015) s. 209; Lundqvist (2018) s. 44.  
90 Cornelis mot Nederländerna no. 994/03.  
91 Lundqvist (2018) s. 49.  
92 Peterson (2001) s. 23.  
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Europadomstolen. Europadomstolen betonade värdet av en skyndsam hand-

läggning. Medlemsstaterna ska aktivt vidta åtgärder som att anta lagstiftning, 

för att tillförsäkra att rätten enligt konventionen får genomslag.93 Uttalandet 

medför att medlemsstaterna kan införa åtalsuppgörelser eftersom förfarandet 

resulterar i att prövningen av misstanken sker inom skälig tid, vilket främjar 

ett effektivt gensomlag av rättigheten.94 

 
I Natsvlishvili och Togonidze mot Georgien har Europadomstolen mer ingå-

ende prövat åtalsuppgörelsers förenlighet med rätten till en rättvis rättegång 

enligt art. 6.1 i Europakonventionen. Målet grundade sig på ett avtal mellan 

klagande och åklagaren som hade upprättats i enlighet med nationell lagstift-

ning. Frågan var om avtalet utgjorde ett missbruk av det rättsliga förfarandet 

och en kränkning av art. 6.1 i Europakonventionen.95  

 

Europadomstolen konstaterade inledningsvis att ett gemensamt drag i euro-

peiska rättssystem är förekomsten av en möjlighet att lägga ned åtalspunkter 

eller lindra straff i utbyte mot ett erkännande från den misstänkte. Förfarandet 

ansågs inte vara olämpligt i sig, utan det bedömdes snarare ha flera fördelar 

som snabba avgöranden och en minskad arbetsbörda för rättsväsendet. Förfa-

randet kan dessutom verka som ett viktigt verktyg för att bekämpa grov orga-

niserad brottslighet.96 Europadomstolen konstaterade samtidigt att åtalsupp-

görelser medför att ett antal processrättsliga rättigheter avstås, vilket sedan 

tidigare inte anses strida mot art. 6.1 i konventionen.97 Avståendet av rättig-

heterna måste emellertid alltid fastställas på ett otvetydigt sätt och en viss 

miniminivå av säkerhetsåtgärder måste åtföljas.98 

 

Domstolen ställde sedan upp i huvudsak tre villkor för att bedöma giltigheten 

av en uppgörelse mellan åklagare och den misstänkte: 1) avtalet måste accep-

                                                
93 Dimitrov och Hamanov mot Bulgarien no. 48059/06 och 2708/09, para 72. 
94 Lundqvist (2018) s. 49.  
95 Natsvlishvili och Togonidze mot Georgien no. 9043/05, para 3.  
96 Jfr Cornelis mot Nederländerna no. 994/03. 
97 Jfr Scoppola mot Italien (II) no. 10249/03. 
98 Natsvlishvili och Togonidze mot Georgien no. 9043/05, para 90-91.  
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teras frivilligt i fullständig medvetenhet om fakta i målet och de rättsliga följ-

derna, 2) innehållet i avtalet och rättvisan i det sätt som det har ingåtts av 

parterna måste sedan bli föremål för en tillräcklig domstolsprövning,99 3) det 

krävs att tillräckliga skyddsåtgärder har vidtagits för att minimera risken för 

möjligt missbruk vid förfarandet.100  

 

Europadomstolen lade i det nu aktuella fallet vikt vid att den klagande hade 

initierat avtalet samt att denne företräddes av två behöriga advokater. Avtalet 

upprättades skriftligen och den nationella domstolen var delvis bunden av av-

talet. Domstolen kunde antingen godta avtalet eller avvisa det utifrån dess 

egen bedömning av rättvisan i villkoren och processen som ledde fram till 

avtalet. Den nationella domstolen hade även i uppgift att undersöka huruvida 

anklagelserna var välgrundade och styrkta av tillräcklig bevisning. Europa-

domstolen ansåg slutligen att processens kvalitét stärktes genom att avtalet 

godkändes av domstolen genom ett offentligt sammanträde.101  

 

Europadomstolen konstaterade slutligen att den klagande godtog avtalet med-

vetet och frivilligt. Avtalet åtföljdes av en tillräcklig domstolsprövning och 

tillräckliga rättssäkerhetsgarantier samtidigt som avståendet inte stred mot nå-

got allmänt intresse. Uppgörelsen stred således inte mot rätten till en rättvis 

rättegång enligt art. 6.1. i Europakonventionen.102  

 
 
 

                                                
99 Ibid. para 92.  
100 Ibid. Para 93.  
101 Ibid. para 93-95. 
102 Ibid. para 97-98.  
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3.5 Analys - hur förhåller sig 
åtalsuppgörelser till 
Europakonventionen?   

Det kan sammanfattningsvis fastslås att en rad rättssäkerhetskrav ställs på 

medlemsstaterna genom art. 6 i Europakonventionen. Det kan därutöver kon-

stateras att ett förfarande med åtalsuppgörelser är förenligt med Europakon-

ventionens art. 6. Åtalsuppgörelser tycks till och med förespråkas av Europa-

domstolen eftersom ett sådant förfarande tillförsäkrar en snabb rättegång, spar 

på resurser och anses vara ett viktigt verktyg i kampen mot organiserad brotts-

lighet.  

 

Utifrån Europadomstolens praxis går det nu att utläsa vilka minimigarantier 

som ställs på ett förfarande med åtalsuppgörelser. Omständigheterna som 

domstolen beaktade i Natsvlishvili och Togonidze mot Georgien får anses 

lägga grunden till hur rättssäkerheten i förfaranden med åtalsuppgörelser ska 

tillförsäkras. Vidare ställs krav på förutsebarhet i och med att bestämmelser 

om åtalsuppgörelser ska fastställas på ett tydligt sätt. Det kan emellertid ifrå-

gasättas om Europadomstolens kriterier är tillräckliga för att tillförsäkra ett 

rättssäkert förfarande.  

 

Det går givetvis att kritisera Europadomstolens dom i Natsvlishvili och 

Togonidze mot Georgien och fråga vad som hade skett om den hade ansett att 

förfarandet inte var förenligt med konventionen eller ställt högre krav på rätts-

säkerheten i dessa förfaranden. Ett sådant avgörande hade fått avsevärda kon-

sekvenser för flertalet medlemsstater som redan infört åtalsuppgörelser. Möj-

ligen var Europadomstolen försiktig med att avfärda förfarandet och ställa 

alltför höga krav på rättssäkerheten på grund av detta. Samtidigt har åtalsupp-

görelser förespråkats av Europarådet sedan 1987 och Europadomstolen har 

sedan dess uttryckt detsamma i sin praxis. Det som nu kan konstateras är att 

Europadomstolen, genom sin praxis, har utvecklat ramarna för åtalsuppgörel-

ser i de konventionsanslutna staterna.   

 



 30 

4 Det svenska förprocessuella 
stadiet  

4.1 Inledande kommentar   
I svensk rätt föreskrivs en förundersökningsplikt och en åtalsplikt. Dessa har 

tillförskrivits ett antal undantag, vars främsta syfte är att skapa effektivitet 

och flexibilitet i brottmålsprocessen.103 Detta kapitel ger en bakgrund till och 

en grundläggande förståelse för dessa bestämmelser. Fokus har lagts vid detta 

förprocessuella stadie eftersom möjligheten till åtalsuppgörelser skulle infö-

ras i detta skede innan huvudförhandlingen.  En utredning av dessa bestäm-

melser är en förutsättning för den kommande analysen och för att kunna ta 

ställning till om åtalsuppgörelser bör införas i svensk rätt. Undantagen till 

förundersöknings- och åtalsplikten utreds eftersom de är exempel på hur lag-

stiftaren tidigare har effektiviserat denna del av brottmålsprocessen. Det är 

dessutom av betydelse att undersöka vilka rättssäkerhetsaspekter som tillför-

säkras den misstänkte i detta skede.  

 

4.2 Förundersökningens grundläggande 
principer  

Svensk straffprocessrätt har utvecklats mot en ackusatorisk process, innebä-

rande att processen har blivit mer partsstyrd.104 Under förundersökningen är 

den brottsbekämpande funktionen framträdande105 och flera inkvisitoriska in-

slag finns kvar genom att detta skede saknar egentliga parter. Förundersök-

ningen bedrivs av de brottsbekämpande myndigheterna och berörda personer 

utsätts för deras utredande verksamhet.106 Det krävs därför att de brottsutre-

dande myndigheterna är underkastade vissa grundläggande rättssäkerhets-

principer. Dessa syftar till att säkerställa den enskildes rättssäkerhet genom 

                                                
103 RåR 2008:2 s. 4.  
104 SOU 2017:7 s. 24. 
105 Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli (2016) s. 31. 
106 Bring & Diesen (2009) s. 66. 
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att de motverkar maktmissbruk, godtycke och onödigt lidande för den miss-

tänkte.107  

 

Legalitetsprincipen är en av de mest centrala principerna i straffprocessen. 

Principen regleras i 1 kap. 1 § RF och i flertalet internationella avtal.108 Den 

innebär att all offentlig makt utövas under lagarna och för straffprocessen 

medför den att all lagföring på grund av brott ska baseras på lag.109 Principen 

kan uttryckas som en grundläggande utgångspunkt som bidrar till förutsebar-

het och rättssäkerhet.110 Det finns däremot flera bestämmelser i RF som ger 

ett närmare innehåll åt principen såsom allas likhet inför lagen, retroaktivi-

tetsförbudet och analogiförbudet.111  

 

En annan grundläggande princip är objektivitetsprincipen som regleras i 20 

kap 2 § st. 3 RB och 23 kap. 4 § RB. Enligt bestämmelserna ska samtliga 

relevanta omständigheter som framkommer under processen beaktas, även de 

som är till förmån för den misstänkte. Principen anses utgöra en hörnsten i 

svensk straffprocessrätt och den omfattar samtliga aktörer under förundersök-

ningen. Kortfattat innebär bestämmelsen att en brottsutredning ska bedrivas 

brett, allsidigt och förutsättningslöst.112 Under brottmålsprocessens gång blir 

däremot andra principer mer dominerande, till exempel förhandlingsprinci-

pen som innebär att parterna svarar för aktiviteten i processen och dess utred-

ning. Den ackusatoriska principen får dessutom en starkare ställning senare 

under förundersökningen eftersom partsställningen blir tydligare.113 

 

 

 

                                                
107 Ibid. s. 70; SOU 2011:45 s. 99.  
108 Bring & Diesen (2009) s. 65.  
109 Ibid. s. 65; Hirschfeldt, Regeringsform (1974:152) 1 kap. 1 §, Lexino 2018-01-02. 
110 Ekelöf, Edelstam, Heuman & Pauli (2016) s. 57.  
111 Hirschfeldt, Regeringsform (1974:152) 1 kap. 1 §, Lexino 2018-01-02.  
112 SOU 2011:45 s. 95; Bring & Diesen (2009) s. 67. 
113 Bring & Diesen (2009) s. 74 f.  
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4.3 Förundersökningen  

4.3.1 Förundersökningsplikten och 
förundersökningsbegränsning 

Förundersökningens främsta syfte är att undersöka om det föreligger tillräck-

liga skäl för åtal mot någon genom att utreda vem som skäligen kan misstän-

kas för brott och skapa den materiella grunden för åklagarens beslut i åtals-

frågan. I 23 kap. 1 § RB föreskrivs en förundersökningsplikt som innebär att 

när det finns anledning att anta att brott har förövats ska en förundersökning 

inledas.114 Den generella skyldigheten att inleda och genomföra en förunder-

sökning har tillskrivits ett antal undantag genom bestämmelsen om förunder-

sökningsbegränsning i 23 kap. 4 a § RB. Bestämmelsen innehåller processe-

konomiskt motiverade regler, vars syfte är att effektivisera förundersöknings-

processen och undvika att utredningsresurser läggs på utredningar av brott 

som inte leder till åtal samt brott som inte nämnvärt påverkar påföljdsfrå-

gan.115  

 

Beslut om förundersökningsbegränsning kan fattas i två skilda fall enligt 23 

kap. 4 a § RB. Förundersökningen kan läggas ned om fortsatt utredning skulle 

kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och 

att det kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader; 

de så kallade disproportionsfallen.116 Disproportionsfallen tar sikte på brott-

mål som normalt sätt är relativt okomplicerade, men som i det enskilda fallet 

kräver en omfattande utredning. I dessa fall är en begränsning av förunder-

sökningen motiverad.117 Förundersökningen får vidare läggas ned om det kan 

antas att åtal för brottet inte kommer ske till följd av bestämmelsen om åtals-

underlåtelse i 20 kap. RB eller bestämmelserna om särskild åtalsprövning.118 

Regleringen innebär att om åklagaren kan förutse ett framtida beslut om ex-

                                                
114 SOU 2010:43 s. 33; Bring & Diesen (2009) s. 469.  
115 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 23 kap. 4 a §, Lexino 2018-11-15.  
116 Prop. 2011/12:10 s. 29; prop. 1981/82:41 s. 35.  
117 Prop. 2011/12:10 s. 30 f.  
118 Prop. 1984/85:3 s. 54; SOU 2010:43 s. 35.  
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empelvis åtalsunderlåtelse får denne lägga ned förundersökningen. Bestäm-

melsen förutsätter dock att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte 

åsidosätts genom att förundersökningen läggs ned.119 Regleringen har stor 

praktisk betydelse eftersom det ur resurssynpunkt är mer effektivt att lägga 

ner en utredning som inte förväntas leda till åtal redan i ett tidigt skede.120 Det 

praktiska utrymmet för förundersökningsbegränsning är dessutom väsentligt 

större än utrymmet för åtalsunderlåtelser.121 Ett beslut om en förundersök-

ningsbegränsning förutsätter inte att skuldfrågan är klarlagd vid tid för beslu-

tet, till skillnad från ett beslut om åtalsunderlåtelse. Åklagaren gör enbart en 

hypotetisk bedömning med antagandet att förundersökningen är avslutad och 

att skuldfrågan är utredd.122  

 

4.3.2 Förbud mot otillbörliga förhörsmetoder  
Som tidigare nämnts är förundersökningen till en början inkvisitorisk och för 

att förhindra otillbörliga förhörsmetoder har lagstiftaren infört en regel i 23 

kap. 12 § RB. Det föreligger annars en risk för att oskyldiga personer erkänner 

brott eller lämnar felaktiga uppgifter om brottet.123  

 

Enligt bestämmelsen är det förbjudet att under förhör använda oriktiga upp-

gifter, löften eller förespeglingar om särskilda förmåner eller andra otillbör-

liga åtgärder i syfte att framkalla ett erkännande eller ett uttalande i viss rikt-

ning. Bestämmelsen avser att garantera att de uppgifter som framkommer un-

der ett förhör har lämnats frivilligt och utan påtryckningar.124 Det medför att 

polis och åklagare inte får förhandla med den misstänkte och utlova exempel-

vis en nedläggning av förundersökningen eller ett lindrigare straff i utbyte 

mot ett erkännande eller medverkan.125  

                                                
119 Prop. 1984/85:3 s. 54; SOU 2010:43 s. 35.  
120 Prop. 1994/95:23 s. 95. 
121 RåR 2008:2 s. 9.  
122 Prop. 1984/85:3 s. 55; Bring & Diesen (2009) s. 474. 
123 Bring & Diesen (2009) s. 314.  
124 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) 23 kap. 12 § Lexino, 2018-09-01.  
125 Bring & Diesen (2009) s. 315; Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011) s. 128; jfr ÅD 85-89 
den 14 nov. 1989 som diskuteras vidare i avsnitt 5.4; jfr även JO 1964 s. 115 avseende löfte 
om åtalsunderlåtelse. 
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4.4 Åtalsprövningen  

4.4.1 Åtalsplikten   
Enligt 20 kap. 6 § RB ska åklagaren, om inte annat är föreskrivet, väcka åtal 

för brott som hör under allmänt åtal. Bestämmelsen föreskriver en absolut 

åtalsplikt som medför att åklagaren har en skyldighet att väcka åtal när bevis-

materialet är tillräckligt. Rättssystem med en absolut åtalsplikt anses bygga 

på legalitetsprincipen. Det innebär att förutsättningarna för allmänt åtal är 

klart preciserade och garanterar allas likhet inför lagen.126 Motsatsen är rätts-

system med relativ åtalsplikt,127 vilka istället bygger på den så kallade op-

portunitetsprincipen. Åtalsfrågan har i dessa rättssystem överlämnats till åkla-

garens skönsmässiga bedömning och åklagaren ska bland annat pröva om åta-

let är lämpligt ur allmän synpunkt.128  

 

I Sverige har ett införande av en relativ åtalsplikt vid flertalet tillfällen varit 

föremål för diskussion. Det har dock inte funnits tillräckligt starka skäl för att 

överge principen om en absolut åtalsplikt.129 Däremot har ett system med en 

absolut åtalsplikt kombinerat med förhållandevis stora möjligheter att under-

låta åtal i det enskilda fallet förespråkats. Det tillgodoser behovet av flexibi-

litet vid åtalsprövningen och Sverige har därför successivt infört och utvidgat 

flera undantag till åtalsplikten.130 Undantagen innebär i praktiken att svensk 

rätt inte skiljer sig särskilt från rättssystem som har en relativ åtalsplikt.131  

  

I motiven till bestämmelsen om åtalsplikten uppställs ett beviskrav på till-

räckliga skäl för att åtalsplikten ska inträda. För att beviskravet ska uppfyllas 

krävs att den åtalade gärningen är straffbar och att bevisningen för gärningen 

                                                
126 Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011) s. 154 f.; SOU 2017:7 s. 51; SOU 2005:117 s. 61 ff. 
127 Jfr Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011) s. 154 som benämner dessa för obligatorisk respek-
tive fakultativt åtal.  
128 Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011) s. 154 f.; SOU 2017:7 s. 51.  
129 Bring & Diesen (2009) s. 472.  
130 Prop. 1994/95:23 s. 91 och 94.  
131 Ibid. s. 87; Bring & Diesen (2009) s. 472.  
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är tillräckligt stark för att läggas till grund för en fällande dom.132 Om åkla-

garen underlåter att väcka åtal när tillräckliga skäl för åtal föreligger har 

denne gjort sig skyldig till tjänstefel.133 Åklagaren kan även dömas för obe-

fogat åtal om åtal väcks när sannolika skäl för åtalet inte föreligger enligt 15 

kap. 5 § BrB. Det lämnas därmed en marginal mellan tillräckliga skäl och 

sannolika skäl där åklagaren kan väcka åtal, men inte är skyldig att göra det.134  

 

4.4.2 Åtalsunderlåtelse  
Av 20 kap. 7 § RB framgår att åklagare, under förutsättning att något allmänt 

eller enskilt intresse inte åsidosätts, får besluta att underlåta åtal för brott i 

vissa angivna typfall. Regleringen är relativ och ger åklagaren ett förhållande-

vis stort utrymme att bedöma huruvida åtalsunderlåtelse kan tillämpas i det 

enskilda fallet.135 Det har däremot framhållits att åklagarna inte utnyttjar möj-

ligheten till åtalsunderlåtelse i den utsträckning som regleringen medger.136  

 

Åtalsunderlåtelse förutsätter att skuldfrågan är klarlagd. Vanligtvis innebär 

det att gärningen är erkänd. Ett beslut om att meddela åtalsunderlåtelse är ett 

konstaterande av den misstänktes skuld och därför ska det stå helt klart för 

åklagaren att den misstänkte begått brottet.137 

 

Beslut om åtalsunderlåtelse kan fattas i fem separata fall. Enligt bestämmel-

sen kan åklagaren besluta om åtalsunderlåtelse om det kan antas att brottet 

inte föranleder annan påföljd än böter eller om påföljden kan antas bli vill-

korlig dom. Avseende villkorlig dom krävs det även att särskilda skäl för 

                                                
132 Fitger m.fl. Rättegångsbalken (18 dec. 2018, Zeteo), kommentaren till 20 kap. 6 §; 
Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011) s. 155.  
133 Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011) s. 154.  
134 Bäcklund m.fl., Brottsbalken (9 nov. 2018), kommentaren till 15 kap. 5 §; Elwing 
(1960) s. 45 f. Elwing benämner detta som åtalsplikt och åtalsrätt och för vidare läsning se 
Elwing (1960) s. 45 ff.  
135 Prop. 1994/95:23 s. 87; Bring & Diesen (2009) s. 472; RåR 2008:2 s. 5.  
136 Prop. 1994/95:23 s. 92; se även åklagarmyndighetens årsredovisning 2018 som visar att 
åtalsunderlåtelse beslutades i cirka 3 procent (14 309 beslut) av det totala antalet beslutade 
brottsmisstankar under 2018. 
137 SOU 2017:7 s. 53; RåR 2008:2 s. 39.  
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åtalsunderlåtelse föreligger.138 Åtalsunderlåtelse får vidare meddelas i kon-

kurrensfall. Bestämmelsen avser brott som enbart påverkar påföljden i mindre 

mån eller brott som, i jämförelse med övrig brottslighet, är av lindrigare art.139 

Åtal kan även underlåtas om det är aktuellt med psykiatrisk vård eller insatser 

enligt LSS.140 Den sista möjligheten till åtalsunderlåtelse är när det av sär-

skilda skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla den 

misstänkte från vidare brottslighet samt att det med beaktande av omständig-

heterna inte krävs av andra skäl att åtal väcks. Bestämmelsen reglerar de så 

kallade extraordinära fallen och infördes för att korrespondera med möjlig-

heten att meddela påföljdseftergift enligt 29 kap. 6 § BrB.141   

 

Bestämmelsen om åtalsunderlåtelse syftar främst till att effektivisera brott-

målsprocessen genom att åtal kan underlåtas vid brott med ett begränsat 

straffvärde, där omständigheterna talar mot ett åtal eller när en domstolspro-

cess framstår som onödig eller meningslös. Reglerna gör det därmed möjligt 

för åklagaren att prioritera mellan olika ärenden, och resurser kan därför kon-

centreras till mål som är mer resurskrävande.142 När en person exempelvis har 

begått flera brott kan åtalet begränsas till ett representativt urval av brotten 

som medför en ändamålsenlig och tillräckligt ingripande påföljd. Sedan bes-

lutas om åtalsunderlåtelse för de övriga brotten.143 

 

4.4.3 Ytterligare undantag till åtalsplikten  
Bestämmelserna om strafföreläggande och ordningsbot i 48 kap. RB ger åkla-

garen ytterligare en möjlighet att göra avsteg från den absoluta åtalsplikten. 

Strafföreläggandet innebär att åklagaren utfärdar ett föreläggande där den 

                                                
138 Fitger m.fl. Rättegångsbalken (18 dec. 2018), kommentaren till 20 kap. 7 §. 
139 Ibid.; prop. 1984/85:3 s. 50; Bring & Diesen (2009) s. 478. 
140 Fitger m.fl. Rättegångsbalken (18 dec. 2018), kommentaren till 20 kap. 7 §. 
141 Ibid.; RåR 2008:2 s. 47. 
142 Prop. 1994/95:23 s. 92; Bring & Diesen (2009) s. 473.  
143 Prop. 1984/85:3 s. 50; prop. 2015/16:151 s. 51 f.; Fitger m.fl. Rättegångsbalken (18 dec. 
2018), kommentaren till 20 kap. 7 §. 
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misstänkte uppmanas att erkänna gärningen och godta den i föreläggandet 

angivna påföljden.144  

 

Strafföreläggandet anses delvis vara av dispositiv karaktär eftersom den miss-

tänkte genom godkännandet avstår från att få sin sak prövad i domstol. För-

farandet genererar en snabbare handläggning, resursbesparingar och ökad för-

utsebarhet för den misstänkte. Samtidigt föreligger risken för att den misstä-

nkte erkänner trots att denne är oskyldig, för att exempelvis undgå de olägen-

heter som en rättegång kan medföra. Strafföreläggande blir enbart aktuellt i 

fall där påföljden stannar vid böter eller villkorlig dom. Förfarandet skiljer sig 

därmed från rättsordningar med åtalsuppgörelser, eftersom sådana förfaran-

den omfattar även grövre brottslighet.145 

 

4.5 Erkännandets betydelse  
Ett erkännande innebär att den misstänkte medger ett eller flera av de gär-

ningsmoment som ingår i åklagarens gärningsbeskrivning.146 Under hela 

brottmålsprocessen är det frivilligt för den misstänkte att uttala sig om miss-

tanken. Om den misstänkte erkänner brott är erkännandet inte bindande för 

åklagaren, utan åklagaren ska pröva erkännandets värde vid åtalsbeslutet.147 

Ett erkännande är inte heller bindande för domstolen utan utgör bevisning i 

målet enligt 35 kap. 3 § 2 st. RB.148  

 

Ett erkännande kan som huvudregel inte ensamt ligga till grund för en fäl-

lande dom. Det krävs följaktligen att ett erkännande stöds av ytterligare ut-

redning. Under förundersökningen kan däremot, som ovan nämnts, erkännan-

det läggas till grund för ett strafföreläggande, men för en fällande dom i dom-

stolen krävs vanligtvis mer bevisning än så. Åklagaren måste därmed beakta 

möjligheten att erkännandet är oriktigt, att den misstänkte erkänt för att 

                                                
144 Ekelöf, Edelstam & Pauli (2011) s. 283.  
145 Ibid. s. 286.  
146 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2009) s. 74 f.  
147 Lundqvist (2018) s. 123.  
148 Ekelöf, Edelstam & Heuman (2009) s. 75. 
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skydda någon annan eller för att dölja andra brott. Dessutom kan ett erkän-

nande återkallas senare i processen.149  

 

4.6 Analys - hur regleras det nuvarande 
förprocessuella stadiet i svensk rätt? 

Det som har klargjorts genom denna redogörelse är att Sverige har en stark 

tradition av en absolut förundersöknings- och åtalsplikt. Syftet är främst att 

upprätthålla legalitetsprincipen och allas likhet inför lagen. En absolut åtals-

plikt utan några undantag är visserligen förutsebart, men det kan även bli in-

effektivt och i vissa fall kanske till och med stötande mot den som misstänks 

för brott. Ett antal undantagsbestämmelser har därmed införts för att skapa 

mer flexibilitet och effektivitet i systemet. Effektiviteten ökar eftersom un-

dantagen gör det möjligt för åklagarna att prioritera var rättsväsendets resur-

ser ska läggas.  

 

Det är tydligt att lagstiftaren har gjort en avvägning mellan intresset av effek-

tivitet och intresset av rättssäkerhet. Förundersökningens inkvisitoriska och 

brottsbekämpande karaktär motverkas genom en rad rättssäkerhetsventiler 

såsom den grundläggande legalitetsprincipen, åklagarens objektivitetsplikt, 

skyddet mot otillbörliga förhörsmetoder och tydliga bestämmelser rörande 

undantagen till förundersöknings- och åtalsplikten. Det går därför, enligt min 

mening, att konstatera att reglerna i detta förprocessuella stadie är en bland-

ning av bestämmelser som syftar till att effektivisera brottmålsprocessen och 

samtidigt upprätthålla rättssäkerheten.  

 

Det leder vidare till effektiviteten i det förprocessuella skedet. Det har ut-

tryckts att åklagarna inte tillämpar möjligheten till åtalsunderlåtelser i den ut-

sträckning som bestämmelserna medger. Det är givetvis ett problem för att 

bevara effektiviteten i processen. Vidare har erkännandet ingen direkt bety-

delse under detta stadie; det krävs fortfarande ytterligare utredning för att 

                                                
149 Ibid. s. 75 f.; Bring & Diesen (2009) s. 264.  



 39 

kunna förutse en fällande dom i domstolen. Erkännandet ges emellertid bety-

delse i mål där strafföreläggande är aktuellt, men som det lyftes fram rör det 

enbart mycket lindriga brott.150  

 

Eftersom de brottsbekämpande myndigheterna idag är hårt belastade förelig-

ger det skäl till att överväga ytterligare förändringar och utvidgningar av be-

stämmelserna om förundersöknings- och åtalsplikten. Frågan är vilka föränd-

ringar som kan göras i det nuvarande regelverket för att uppnå en mer effektiv 

brottmålsprocess utan att det hämmar rättssäkerheten. I detta avseende blir 

det av intresse att utreda ett införande av åtalsuppgörelser. Ett första avstamp 

får därmed göras i den nuvarande synen på åtalsuppgörelser i svensk rätt.  

 
 

                                                
150 Se avsnitt 4.4.3 (”Ytterligare undantag till åtalsplikten”) 
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5 Åtalsuppgörelser i en svensk 
kontext  

5.1 Inledande kommentar  
För den svenska rättsordningens vidkommande är åtalsuppgörelser ett främ-

mande institut.  Fenomenet har däremot inte lämnats helt utanför den rättspo-

litiska debatten. I följande kapitel redovisas den diskussion som förs kring ett 

införande av åtalsuppgörelser i svensk rätt. Det föranleder även en utredning 

av diskussionen kring den absoluta åtalsplikten och dess ställning i svensk 

rätt. Avsikten är emellertid inte att göra en fullständig utredning av diskuss-

ionen, utan syftet är i huvudsak att klargöra vilka resonemang som förs fram 

samt utreda Sveriges inställning till åtalsuppgörelser. Sveriges inställning till 

åtalsuppgörelser är av vikt för den kommande analysen och argumenten bi-

drar till diskussionen kring åtalsuppgörelsens för- och nackdelar.  

 

5.2 Tidigare överväganden om ett mer 
dispositivt brottmålsförfarande  

Det har under en lång tid i svensk kriminalpolitik övervägts hur åtalsplikten 

ska utformas, vilken roll domstolen ska ha och betydelsen av parternas med-

verkan vid prövningen av brottmålet. I åtalsrättskommittén från 1970151  och 

åklagarutredningen från 1992152 finns överväganden om en övergång till en 

relativ åtalsplikt. Utredningarna lyfte främst fram de processekonomiska för-

delarna som en relativ åtalsplikt medför samt att det finns ett behov av ett 

styrinstrument för att kunna hantera den ökande mängden brott. Fördelarna 

vägdes mot att det ansågs föreligga en högre grad av rättsosäkerhet i system 

med relativ åtalsplikt och att ett sådant system kan äventyra kraven på förut-

sebarhet, principen om allas likhet inför lagen samt åklagarens oberoende. 

                                                
151 SOU 1976:47 Färre brottmål.  
152 SOU 1992:61 Ett reformerat åklagarväsende.  
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Sammanfattningsvis konstaterade de båda utredningarna att den absoluta 

åtalsplikten skulle behållas.153  

 

I förarbetena har även varianter av åtalsuppgörelser diskuterats i olika sam-

manhang. I SOU 2004:47154 övervägdes åtalsuppgörelser i förhållande till 

ekonomisk brottslighet. Utredningen föreslog bland annat en begränsning av 

förundersökningen så att den enbart koncentreras till huvudpersonerna i ett 

mål när det är fråga om en större liga. Det skulle generera effektivitets- och 

resursvinster för ekobrottsbekämpningen samtidigt som misstänkta skulle 

slippa sväva i ovisshet under en längre tidsperiod eftersom utredningar inom 

ekobrott ofta är mycket omfattande och tidskrävande.155  

 

I SOU 2005:117156 gjordes mer ingående överväganden kring en förändring 

av åtalsplikten och förundersökningsplikten. Syftet var att skapa större möj-

ligheter att beakta den misstänktes erkännande eller medverkan i sin egna ut-

redning. Det föreslogs att ett erkännande eller medverkan i utredningen skulle 

resultera i att åtal inte väcks för vissa brott, alternativt att åtal väcks för lind-

rigare brott. Sådana bestämmelser skulle skapa incitament för de misstänkta 

att medverka i utredningen och det skulle öka möjligheterna att utreda vissa 

typer av brott markant. En effektivitetsvinst skulle uppstå, vilket i sin tur fri-

gör resurser till att utreda andra brott.157   

 

Dessa argument vägdes sedan mot bland annat risken för felaktiga uppgifter 

och falska erkännanden. Det ifrågasattes om det inte skulle krävas betydande 

utredningsinstanser för att kontrollera riktigheten i den misstänktes uppgifter 

eftersom utgångspunkten är att ingen oskyldig ska dömas för brott. Dessutom 

framhölls att syftet med en absolut åtals- och förundersökningsplikt är att ga-

rantera allas likhet inför lagen. Principen kan äventyras genom att åtalet på-

verkas beroende på om den misstänkte medverkar eller inte, samt beroende 

                                                
153 Ibid. s. 175 ff.; SOU 1976:47 s. 133 f.  
154 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet. 
155 Ibid. s. 387.  
156 SOU 2005:117 Ett effektivare brottmålsförfarande –några ytterligare åtgärder. 
157 Ibid. s. 61 ff.  
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på hur skicklig den misstänkte eller dennes advokat är på att förhandla. Ris-

kerna ansågs inte överväga fördelarna och förslaget lämnades utan ytterligare 

åtgärder i detta sammanhang. Utredningen uttalade däremot att fördelarna 

med att kunna uppmuntra en enskild till att medverka i utredningen är stora. 

Det kan vara fördelaktigt att i större utsträckning än idag tillvarata erkännan-

det från en misstänkt för att förenkla lagföringen av brottet.158  

 

5.3 Senare överväganden om parternas 
ökade inflytande över straffprocessen   

På senare tid har nya förslag lämnats i SOU 2013:17.159 Syftet med förslagen 

var att stärka parternas inflytande över brottmålsprocessen och skapa en mer 

behovsanpassad process. Utredningen ansåg bland annat att den misstänkte 

bör få en tydligare roll som part, bli mer delaktig i processen samt att den 

misstänktes uppfattning bör ges större betydelse för målets handläggning. 

Däremot gjordes inga direkta överväganden kring en förändring av förunder-

söknings- eller åtalsplikten för att skapa förutsättningar för uppgörelser om 

påföljden mellan åklagaren och den misstänkte. Det framhölls emellertid att 

åklagarväsendet kan tillvarata statens intresse av att skyldiga ska straffas för 

brott. Det föreslogs därför att åklagarna bör få föra talan i påföljdsfrågan. Det 

skulle leda till en mer tydlig och ändamålsenlig rollfördelning samt en mer 

förutsebar process för den misstänkte.160  

 

I SOU 2017:7161 övervägdes ett ökat inflytande över straffprocessens ramar 

för parterna och huruvida det skulle leda till ett mer flexibelt brottmålsförfa-

rande. Utredningen framhöll inledningsvis att nuvarande brottslighet har för-

ändrats till en mer komplicerad och sammansatt kriminalitet som är svårare 

                                                
158 Ibid. s. 61 ff.  
159 SOU 2013:17 Brottmålsprocessen. 
160 Ibid. s. 234 f.; SOU 2017:7 s. 113 f.  
161 SOU 2017:7 Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en 
bättre hantering av stora mål.  
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att utreda och lagföra. Det innebär således att effektiviteten i brottmålspro-

cessen riskerar att sjunka.162 

 

Utredningen konstaterade att den svenska brottmålsprocessen har utvecklats 

mot en tydligare ackusatorisk process, men trots det är åklagarens och den 

misstänktes möjligheter att påverka prövningen fortfarande begränsade. I nu-

läget saknas möjligheter för åklagaren och den misstänkte att sluta uppgörel-

ser rörande exempelvis skuldfrågan och påföljden. Det finns inte heller någon 

generell möjlighet till ett förenklat förfarande i domstol vid redan erkända 

brott.163  

 

Utredningen framhöll att den misstänktes medverkan kan få betydelse ef-

tersom det utgör en strafflindringsgrund enligt 29 kap. 5 § BrB, men att det 

också kan vara till fördel för den misstänkte att det egna inflytandet över pröv-

ningen av brottmålet ökar. Det kan möjliggöras genom att den misstänkte ges 

ökade tillfällen att medverka i processens olika skeden. Ett annat alternativ är 

överenskommelser inför åtal där den misstänkte erhåller omedelbara proces-

suella fördelar genom sitt medverkande.164  

 

De processuella fördelarna skulle skapa ett påtagligt incitament för den miss-

tänkte att medverka i processen. Om åklagaren hade möjlighet att ange ramen 

för domstolens prövning av påföljden, skulle försvaret ges bättre förutsätt-

ningar för att bedöma hur försvaret ska läggas upp. Den misstänkte skulle i 

ett tidigare skede än idag få en tydligare bild av effekterna av medverkan, 

vilket i sin tur gynnar förutsebarheten i förfarandet. I utredningen framhölls 

att det från försvararhåll däremot finns en uppfattning om att det är svårt att 

motivera kriminella till att medverka i polisens utredningar, till och med un-

der löfte om ett lindrigare straff.165  

                                                
162 Ibid. s. 30 och 43.  
163 Ibid. s. 145.  
164 Ibid. s. 146.  
165 Ibid. s. 147.  
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Övervägandena om större dispositiva inslag i brottmålsprocessen vägdes se-

dan mot de risker som ett sådant förfarande kan innebära. Det måste tillför-

säkras att åklagarens objektivitet inte äventyras och den som anklagas för 

brott måste fortsatt kunna förhålla sig passiv utan att det innebär sanktioner. 

En annan omständighet som utredningen lyfte fram var risken för falska er-

kännanden. Ett eventuellt regelverk måste därför vara utformat med en bered-

skap för falska erkännanden från den misstänkte.166 Slutligen föreslog utred-

ningen att vidare överväganden om överenskommelser inför åtal bör göras i 

huvudsakligen en europeisk kontext. I närliggande länder kan det finnas pro-

cessuella lösningar som kan verka som modeller för svenska överväganden 

och förändringar.167 

 

5.4 Åtalsuppgörelser i svensk doktrin  
Borgström har diskuterat åtalsuppgörelser mot bakgrund av Riksåklagarens 

beslut, ÅD 85-89, den 14 november 1989. I målet hade en åklagare erbjudit 

en misstänkt att inte väcka åtal för förvärv av 30 kilo amfetamin om den miss-

tänkte erkände överlåtelse av 1 kilo. Riksåklagaren konstaterade att ett sådant 

erbjudande hindras av den absoluta åtalsplikten och att det stred mot bestäm-

melsen i 23 kap. 12 § RB om otillbörliga förhörsmetoder.168 Borgström delar 

Riksåklagarens resonemang. Han är dessutom av uppfattningen att åtalsupp-

görelser inte är förenliga med parternas bristande dispositionsrätt över pro-

cessen eller den grundläggande officialprincipen eftersom de brottsbekäm-

pande myndigheterna har en skyldighet att beivra brott.169 Borgström konsta-

terar slutligen att det är enkelt att instämma i kritiken som riktas mot åtals-

uppgörelser, men han vill inte utesluta ett sådant förfarande i framtiden. Han 

framhåller snarare att det kan vara lockande att i vissa konkurrenssituationer 

tillämpa ett sådant förfarande. Det avser särskilt fall där misstankarna gäller 

                                                
166 Ibid. s. 148.  
167 Ibid. s. 152.  
168 Borgström (1989/90) s. 673 ff.; jfr även JO 1964 s. 115.  
169 Borgström (1989/90) s. 677 f.  
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både relativt lättutredda brott och komplicerade mål samtidigt som resurserna 

är begränsade.170  

 

Heuman är ytterligare en person som har gett sig in i den rättspolitiska debat-

ten kring åtalsuppgörelser i svensk rätt. Han menar att fördelarna med ett så-

dant förfarande består i att vissa brott blir lättare att utreda och att rättsväsen-

dets resurser då kan användas mer effektivt. Systemet leder dessutom till fler 

fällande domar. Heuman anser emellertid att det också finns uppenbara nack-

delar med ett sådant system. Han lyfter fram risken för falska erkännanden 

samt hur erkännandets riktighet ska prövas. Om det krävs stora utredningsin-

satser för att pröva om erkännandet är sanningsenligt går fördelarna med sy-

stemet delvis förlorade. Han framhåller därutöver problematiken kring syste-

mets förenlighet med likheten inför lagen eftersom personer som kan anlita 

en skicklig advokat kan förhandla sig till en bättre påföljd än andra misstänkta 

i likartade fall.  Flera rättsstatsprinciper, likt den nyss nämnda, måste beaktas 

vid ett införande av åtalsuppgörelser. Heuman menar samtidigt att även den 

nuvarande ordningen kan anses bryta mot dessa principer och blir andelen 

outredda brott alltför stor växer ett misstroende mot rättsväsendet. Han anser 

därför att tiden är mogen för att närmare överväga åtalsuppgörelser i svensk 

rätt.171  

 

Vidare lyfter Lundqvist fram en rad positiva effekter av åtalsuppgörelser. På 

individnivå har förfarandet till funktion att upprätthålla den misstänktes rätt 

till en skyndsam utredning och ett slutligt avgörande inom rimlig tid. Åtals-

uppgörelse skapar bättre förutsättningar för en mer koncentrerad och skynd-

sam rättegång. På ett mer allmänt plan menar Lundqvist att åtalsuppgörelser 

ökar antalet lagföringar och straff, vilket främjar straffrättens syften såsom 

dess allmänpreventiva funktion. Vidare kan en ökande måltillströmning ba-

lanseras med ett förkortat förfarande och avlasta rättsväsendet så att begrän-

sade resurser används där de bäst behövs.172 Lundqvist ser inte heller några 

                                                
170 Ibid. s. 681.  
171 Heuman (1999) s. 483 ff.  
172 Lundqvist (2018) s. 97 ff.  
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stora hinder avseende rättssäkerheten. Det ställs visserligen mycket höga krav 

på rättssäkerhet, men det utesluter inte ett införande av åtalsuppgörelser. Ge-

nom tydliga materiella villkor för att inleda, genomföra och avsluta förfaran-

det kan rättssäkerheten tillgodoses.173 

 

5.5 Analys - vilka överväganden har 
tidigare gjorts avseende 
åtalsuppgörelser i svensk rätt?   

Det kan sammanfattningsvis fastställas att de argument som förs fram i hu-

vudsak antingen är hänförliga till effektivitet eller rättssäkerhet.  Å ena sidan 

föreligger ett behov av en effektivare brottmålsprocess som frigör resurser, 

vilka kan läggas på att utreda och lagföra andra brott. Å andra sidan får inte 

den misstänktes rättssäkerhet rubbas i form av bland annat ökad risk för falska 

erkännanden och sämre förutsebarhet.  

 

Det finns fördelar med åtalsuppgörelser utifrån individens perspektiv. Förfa-

randet är snabbare och kan gynna den misstänkte genom att denne får en mer 

konkret och omedelbar bild av erkännandets effekter. Åtalsuppgörelsen för-

utsätter dock att den misstänkte vill erhålla processuella fördelar, vilket inte 

alltid är fallet enligt flertalet advokater. Den omständigheten utgör en brist i 

systemet, men i och med att åtalsuppgörelsen medför att effekterna av med-

verkan blir tydligare för de misstänkta kanske de blir mer benägna att med-

verka.  

 

Åtalsuppgörelsen genererar processekonomiska fördelar som resulterar i att 

rättsväsendets resurser kan användas mer effektivt. Åtalsuppgörelser leder 

även till ett ökat antal lagföringar. Det skapar i sin tur ett ökat förtroende för 

rättsväsendet och straffrättens allmänpreventiva funktion uppfylls. Det finns 

därmed flera fördelar utifrån allmänhetens perspektiv. 

                                                
173 Ibid. s. 100, 155 och 161.  
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Ett införande av åtalsuppgörelser skulle inte vara helt oproblematiskt, men 

det tycks emellertid finnas tendenser mot en mer positiv syn på åtalsuppgö-

relser i svensk rätt. De senaste utredningarna avfärdar inte åtalsuppgörelser 

helt, utan öppnar snarare upp för fler överväganden och internationella ut-

blickar i syfte att finna lämpliga lösningar. Doktrin lyfter också fram de bris-

ter åtalsuppgörelser kan resultera i, men samtliga författare utesluter inte ett 

sådant förfarande i framtiden. Sverige får anses inta ett restriktivt förhåll-

ningssätt till åtalsuppgörelser, men frågan är om inte det långsamt luckras 

upp. Behovet av ett effektivt förfarande är kanske nu så stort att dessa föränd-

ringar blir nödvändiga att överväga. Av denna anledning finns ett intresse av 

att göra en utblick till vårt grannland Finland för att se om inspiration till ett 

förfarande med åtalsuppgörelser kan hittas där.  
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6 Det finska förfarandet med 
åtalsuppgörelser 

6.1 Inledande kommentar   
Finland införde den 1 januari 2015 flera omfattande lagändringar för att i viss 

utsträckning möjliggöra åtalsuppgörelser i straffprocessen.174 Detta kapitel 

redogör för de lagändringar som Finland har gjort och motiven bakom 

dessa.175 Avsikten är inte att redovisa en heltäckande redogörelse, utan enbart 

de mest väsentliga delarna av förfarandet med åtalsuppgörelser berörs. Den 

komparativa aspekten bidrar med inspiration till hur ett system med åtalsupp-

görelser kan utformas i Sverige och vad som bör beaktas vid ett införande.  

 

6.2 Åtalsplikt och åtalseftergift 

6.2.1 Den finska åtalsplikten  
Enligt 1 kap. 6 § BRL ska åklagaren väcka åtal för ett misstänkt brott när 

brottet är straffbart, inte är preskriberat och det finns sannolika skäl till stöd 

för den misstänktes skuld.176 Beviskravet utgår från fakta i målet och en be-

dömning av hur sannolik en fällande dom i en rättegång är med stöd av 

materialet.177  

 

Bestämmelsen fastslår en absolut åtalsplikt, innebärande att när förutsättning-

arna är uppfyllda inträder en skyldighet för åklagaren att väcka åtal.178 I och 

med de nya lagändringarna om åtalsuppgörelse har emellertid det finska sy-

stemet ansetts tagit ett rejält kliv från principen om en absolut åtalsplikt.179 

                                                
174 Illman (2015) s. 142.  
175 I kapitlet har i huvudsak den finska terminologin använts. Det motiveras av att det an-
nars föreligger en risk för feltolkningar. Regleringen beskrivs dessutom bäst genom en ter-
minologi som ligger nära den finska lagstiftarens formulering.  
176 Frände (2009) s. 186 f.  
177 Frände (2012) s. 63.  
178 Frände (2009) s. 186 f.  
179 Tolvanen (2017) s. 590.  
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6.2.2 Bestämmelserna om åtalseftergift  
Finland har tillförskrivit den obligatoriska åtalsplikten ett antal undantag, 

bland annat bestämmelserna om åtalseftergift i 1 kap. 7 och 8 §§ BRL. Åkla-

garen får bland annat meddela åtalseftergift när det misstänkta brottet är ringa 

och inte kan antas medföra strängare straff än böter. Åtalseftergift kan vidare 

meddelas när det misstänkta brottet inte väsentligt påverkar det totala straf-

fet180 eller när kostnaderna för en fortsatt behandling av saken står i uppenbart 

missförhållande till sakens natur och den förmodade påföljden.181 

 

Den mest väsentliga grunden för denna framställning är dock åtalseftergiften 

i 1 kap. 8 § st. 2 BRL. Enligt denna grund kan åtalseftergift meddelas när en 

person misstänks ha begått två eller flera brott och den misstänkte genom er-

kännande främjar utredningen av ett eller flera av dessa. Åklagaren kan då 

besluta om att inte väcka åtal för samtliga misstänkta brott som åtalspröv-

ningen avser. Åtalseftergiften i detta stycke är en del av åtalsuppgörelsen som 

avses i 1 kap. 10 § BRL.182  

 

6.3 Åtalsuppgörelsen  

6.3.1 Bakgrund till förfarandet  
Finland har tidigare innehaft en restriktiv inställning till åtalsuppgörelser,183 

men till följd av en mer resurskrävande brottslighet efterfrågades ökad effek-

tivitet i processen.184 Finland utvecklade då detta plea bargaining-inspirerade 

system.185  

 

                                                
180 Frände (2012) s. 67 f.  
181 RP 58/2013 rd s. 20 f.  
182 Ibid. s. 21.  
183 LaUB 5/2014 rd s. 2 f. 
184 Tapani (2017) s. 574; Tolvanen (2017) s. 583. 
185 Frände (2018) s. 236.   
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Förenklat består åtalsuppgörelsen av tre skeden: åtalsförhandlingen, doms-

förslaget och erkännanderättegången.186 Det främsta motivet till detta infö-

rande var att åtalsuppgörelser ansågs möjliggöra en ändamålsenlig fördelning 

av myndigheternas resurser, effektivisera myndigheternas verksamhet och 

leda till en snabbare brottmålsprocess. Det sker samtidigt som rättigheterna 

för den misstänkte tillvaratas.187 

 

6.3.2 Förutsättningarna för en åtalsuppgörelse  
Åtalsuppgörelser mellan åklagare och den brottsmisstänka möjliggörs i finsk 

rätt genom 1 kap. 10 § BRL.188 Åtalsuppgörelsen utgör ett alternativ till be-

stämmelserna om åtal och åtalseftergift.189 Bestämmelserna gör det möjligt 

för åklagaren och den misstänkte att påbörja en åtalsförhandling i syfte att 

avfatta ett domsförslag som sedan behandlas i en erkännanderättegång.190  

 

För att bestämmelsen ska bli tillämplig krävs att två förutsättningar uppfylls. 

Det får inte föreskrivas ett strängare straff än fängelse i sex år för brottet i 

fråga. Sexualbrott samt brott mot liv och hälsa undantas uttryckligen även om 

det föreskrivna straffet är lägre än sex års fängelse. Orsaken till avgräns-

ningen avseende vålds- och sexualbrotten är att brotten bedöms rikta sig mot 

synnerligen känsliga rättsobjekt. Det anses därför vara motiverat utifrån såväl 

allmänt som enskilt intresse att dessa brott utreds och handläggs enligt det 

traditionella förfarandet samt att straff utmäts i enlighet med den ordinarie 

straffskalan för brottet.191  

 

Den andra förutsättningen är att åklagaren ska finna åtalsuppgörelsen befo-

gad. I denna bedömning ska åklagaren beakta sakens natur, de yrkanden som 

                                                
186 Tapani (2017) s. 574.  
187 RP 58/2013 rd s. 13; Tolvanen (2017) s. 583. 
188 RP 58/2013 rd s. 21; Illman (2015) s. 142.   
189 RP 58/2013 rd s. 22. 
190 Tolvanen (2017) s. 584; GrUU 7/2014 rd s. 2.  
191 RP 58/2013 rd s. 23.  
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framställs samt de kostnader och den tid som behandlingen medför i en er-

kännanderättegång jämfört med ett ordinarie förfarande.192 Syftet med regle-

ringen är att effektivisera behandlingen av målet, vilket medför betydande 

processekonomiska fördelar jämfört med en traditionell rättegång.193 Huvud-

regeln är att desto större kostnader och mer tid som sparas genom att målet 

behandlas genom ett förfarande med åtalsuppgörelser, desto mer lämpligt är 

det att tillämpa förfarandet i de fallen. Åklagaren kan i bedömningen beakta 

dels kostnaderna som orsakas myndigheterna, dels hur lång tid som redan har 

tagits i anspråk och bedöma huruvida en åtalsuppgörelse kan avvärja en 

kränkning av rätten till en rättegång inom skälig tid.194 Sammanfattningsvis 

innebär lagrummet att åklagaren ges en mycket bred prövningsrätt eftersom 

det ytterst är åklagaren som beslutar om skäl för åtalsuppgörelsen förelig-

ger.195  

 

6.3.3 Åtalsförhandlingen  
Enligt 1 kap. 10 a § BRL kan en överläggning mellan den misstänkte och 

åklagaren ske när åklagaren anser att förutsättningarna för en åtalsuppgörelse 

och ett kommande domsförslag föreligger. Något explicit beviskrav framgår 

inte av bestämmelsen, men bevisningen bör vara tillräcklig för att kunna 

väcka åtal enligt ett sedvanligt förfarande.196  

 

Den misstänkte ska som huvudregel förordnas ett biträde inför överlägg-

ningen.197 Den misstänkte bör ha ett biträde för att kunna bedöma huruvida 

det ligger i hans eller hennes intresse att medverka i åtalsförhandlingen och 

ingå en överenskommelse med åklagaren. Det utgör en av de viktigaste rätts-

säkerhetsgarantierna i förfarandet eftersom den brottsmisstänkte genom sitt 

erkännande och samtycke till förfarandet avsäger sig några av sina mest fun-

damentala processuella rättigheter. Den brottsmisstänkte måste därför ha känt 

                                                
192 Illman (2015) s. 146 f. 
193 Ibid. s. 147; RP 58/2013 rd s. 23.  
194 RP 58/2013 rd s. 23.  
195 Illman (2015) s. 147 f.  
196 Ibid. s. 154.  
197 RP 58/2013 rd s. 47.  
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till sina rättigheter och konsekvenserna av att han eller hon avstår från dem,198 

även om det finns möjlighet för den misstänkte att återkalla sitt erkännande 

senare under förfarandet.199  

 

Vidare ska den misstänkte och dennes biträde vara närvarande vid överlägg-

ningen. Åklagaren ska sedan redogöra för omständigheterna, den misstänktes 

rättigheter och domsförslagets betydelse.200 Under åtalsförhandlingen är åkla-

garen fortsatt bunden av sin objektivitetsplikt. Den medför bland annat att 

åklagaren inte kan inleda en åtalsuppgörelse om bevisningen inte är tillräck-

lig.201 Åklagaren får inte heller utöva påtryckningar eller tvång i syfte att er-

hålla ett erkännande.202  

 

6.3.4 Domsförslaget  
I 1 kap. 10 § andra stycket BRL föreskrivs förutsättningarna för ett domsför-

slag. Ett första krav är att den brottsmisstänkte erkänner det misstänkta brottet 

i enlighet med gärningsbeskrivningen och samtycker till en erkännanderätte-

gång. Åklagaren och den misstänkte ska vidare vara eniga om den straffrätts-

liga bedömningen av brottet, inbegripet brottsrubriceringen. Därutöver beak-

tas målsäganden genom att denne ska ha meddelat att det inte finns några 

anspråk i målet, alternativt att denne samtycker till att målet behandlas i en 

erkännanderättegång. Det föreligger därmed ett hinder mot förfarandet om 

målsägandens samtycke saknas.203  

 

Enligt 1 kap. 10 § tredje stycket förbinder sig åklagaren att i domsförslaget 

yrka på ett straff i enlighet med den lindrigare straffskalan i 6 kap. 8 a § SL. 

Åklagaren kan alternativt, som tidigare nämnts, avstå från att väcka åtal för 

                                                
198 Illman (2015) s. 150.  
199 RP 58/2013 rd s. 28.  
200 Ibid. s. 47.  
201 GrUU 7/2014 rd s. 5.  
202 Ibid. s. 5; RP 58/2013 rd s. 31 f.; Illman (2015) s. 153.  
203 RP 58/2013 rd s. 25.  
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ett eller flera misstänkta brott enligt 1 kap. 8 § andra stycket BRL.204 Lagrum-

met medför att den brottsmisstänkte genom att erkänna brottet i domsförsla-

get säkerställer att en strafflindring kommer honom eller henne tillgodo. Det 

blir dessutom enklare för den brottsmisstänkte att förutse nyttan med medver-

kandet i utredningen av sitt eget brott.205  

 

Den lindrigare straffskalan i 6 kap. 8 a § SL medför att straffet bestäms till 

högst två tredjedelar av det maximala fängelse- eller bötesstraffet för brottet 

och som lägst till det minimum som föreskrivs för brottet.  Strafflindringen 

har inte ansetts vara så pass oskäligt lindrig att den i sig kan fungera som en 

påtryckning för att förmå den misstänkte att erkänna ett brott.206  

 

Domsförslaget läggs sedan fram till domstolen skriftligen. Generellt ska åkla-

garen däri uppge sin ståndpunkt i fråga om arten av och storleken på det straff 

som ska dömas ut. Det ska också framgå av domen vilket straff som skulle ha 

dömts ut enligt den traditionella straffskalan.207 Det är även av vikt att den 

tilltalade är införstådd i att domstolen inte är bunden av åklagarens påföljds-

förslag, men att domstolen är skyldig att tillämpa den lindrigare straffska-

lan.208  

 

6.3.5 Erkännanderättegången  
I och med lagändringarna infördes ett nytt kapitel i BRL: kapitel 5 b om er-

kännanderättegång. I 5 b kap. 1 § föreskrivs att ett domsförslag enligt 1 kap. 

10 § BRL och 3 kap. 10 a § FöUL ska behandlas vid ett förfarande i enlighet 

med detta kapitel utan att det anordnas en huvudförhandling, en så kallad er-

kännanderättegång. Erkännanderättegången grundar sig på parternas samför-

stånd och knapphändigare material. Det rör sig därför om ett enklare förfa-

rande än en sedvanlig huvudförhandling.209   

                                                
204 Ibid. s. 25; se även avsnitt 6.2.2 (“Bestämmelserna om åtalseftergift”). 
205 Illman (2015) s. 155.  
206 GrUU 7/2014 rd s. 5.  
207 RP 58/2013 rd s. 51.  
208 Ibid. s. 25. 
209 Ibid. s. 33.  
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Vid erkännanderättegången ska åklagaren och den misstänkte tillsammans 

med sitt biträde vara personligen närvarande.210 Domstolen kontrollerar sedan 

om förutsättningarna för att meddela dom i enlighet med domsförslaget före-

ligger enligt 5 b kap. 4 § BRL. Enligt den första punkten ska den misstänkte 

ha erkänt brottet och samtyckt till erkännanderättegången. Det ska sedan, en-

ligt andra punkten, med beaktande av förundersökningsmaterialet i ärendet, 

vara ställt utom rimligt tvivel att erkännandet är frivilligt och sanningsenligt. 

Vidare ska domstolen enligt tredje punkten tillräkna brottet i enlighet med 

domsförslaget. Det innebär att domstolen godtar den straffrättsliga bedöm-

ningen som ingår i domsförslaget och domstolen kan inte döma till en lindri-

gare eller grövre gärningsform. Domstolen är däremot inte bunden av åklaga-

rens uppfattning om lämpligt straff, utan det är domstolen som i sista hand 

avgör påföljden och straffets storlek i enlighet med den lindrigare straffska-

lan. Enligt fjärde och sista punkten ska det inte föreligga några övriga hinder 

för att godkänna domsförslaget.211  

 

Om domstolen inte meddelar dom i enlighet med domsförslaget ska målet 

avskrivas enligt 5 b kap. 5 § BRL. Det innebär att behandlingen av målet 

avslutas utan att domstolen tar ställning till skuldfrågan.212 Eftersom en er-

kännanderättegång är ett enklare förfarande är det inte befogat att domstolen 

avgör målet på annat sätt än det som framgår av domsförslaget.213   

 

6.3.6 Begränsning av förundersökningen  
Finland införde en ny bestämmelse om begränsning av förundersökningen för 

att främja ett tidigt erkännande. Bestämmelsen infördes för att ett erkännande 

under förundersökningen är det mest gynnsamma ur ett processekonomiskt 

perspektiv eftersom ärendet då kan skäras ned så mycket som möjligt.214  

 

                                                
210 Tolvanen (2017) s. 584.  
211 RP 28/2013 rd s. 32.  
212 Ibid. s. 33; GrUU 7/2014 rd s. 3. 
213 RP 58/2013 rd s. 33.  
214 Ibid. s. 35.  
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Begränsningen regleras i 3 kap. 10 a § i FöUL. Lagrummet omfattar situat-

ioner där en person misstänks för flera brott. Om den misstänkte främjar ut-

redningen genom att erkänna något av brotten får åklagaren, på framställning 

av förundersökningsledaren, besluta att inte utreda alla brott eller att lägga 

ned förundersökningen avseende vissa brott.215 Begränsningen ska generera 

processekonomiska fördelar och vara befogad med hänsyn till sakens natur, 

övriga yrkanden, de kostnader som behandlingen uppenbart medför, den tid 

som går åt för behandlingen samt andra omständigheter.216  

 

Om en begränsning av förundersökningen blir aktuell får åklagaren även för-

binda sig att yrka på straff i enlighet med den lindrigare straffskalan för res-

terande brottslighet. Åklagaren får ingå en motsvarande förbindelse när det 

pågår en förundersökning för enbart ett misstänkt brott och där den misstänkte 

har främjat utredningen genom att helt eller till väsentliga delar erkänna brot-

tet. Bestämmelsen infördes för att en begränsning av förundersökningen inte 

nödvändigtvis utgör ett tillräckligt incitament för den misstänkte att erkänna. 

Begränsningen resulterar inte alltid i en lindring av straffet på grund av be-

stämmelsen om gemensam påföljd för flera brott. Om åklagaren fattar beslut 

om en sådan förbindelse aktualiseras de ovanstående bestämmelserna om 

åtalsförhandling, domsförslag och erkännanderättegång.217  

 

6.4 Erkännandets betydelse  
Den misstänkte kan enligt finsk rätt erhålla en rad processuella förmåner ge-

nom att erkänna brott. Erkännandet innebär dessutom att den misstänkte av-

säger sig vissa grundläggande rättssäkerhetsgarantier, till exempel en full-

ständig domstolsprövning. I förarbetena uttalades att en bestämmelse där ett 

erkännande begränsar grundläggande fri- och rättigheter måste vara noggrann 

och exakt formulerad samt innehålla bestämmelser om hur erkännandet ska 

                                                
215 Tolvanen (2017) s. 584.  
216 RP 28/2013 rd s. 35.  
217 Ibid. s. 36.  
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ges och återkallas. Det måste också säkerställas att erkännandet är genuint 

och frivilligt.218  

 

Det föreligger dock en risk för att oskyldiga erkänner brott.219 Åklagarens 

objektivitetsplikt innebär att åklagaren inte får ingå en åtalsuppgörelse med 

en misstänkt om det finns befogad anledning att misstänka att erkännandet 

inte överensstämmer med sanningen. Föreligger sådana misstankar ska åtal 

istället väckas, eftersom det aktualiserar alla rättssäkerhetsgarantier som till-

försäkras en misstänkt i en sedvanlig brottmålsrättegång.220 

 

Erkännandet utgör sedan bevisning under erkännanderättegången och dom-

stolen avgör dess bevisvärde genom fri bevisprövning.221 I lindrigare mål kan 

ett erkännande ensamt ligga till grund för en fällande dom, men i allvarligare 

mål krävs ytterligare bevisning såsom förundersökningsmaterialet.222 Åtals-

uppgörelsen kan även anses vara styrkt på grund av att det inte finns skäl att 

betvivla erkännandets riktighet.223  

 

För att utreda om erkännandet är korrekt ska domstolen kontrollera att erkän-

nandet motsvarar fakta genom att den misstänkte meddelar att de relevanta 

omständigheterna som ingår i åklagarens gärningsbeskrivning är sanna.224 

Domstolen fastställer sedan huruvida det är ställt utom rimligt tvivel att er-

kännandet är sanningsenligt. Beviskravet sänks därmed inte jämfört med en 

sedvanlig rättegång, men det krävs inte en lika heltäckande utredning kring 

brottet för en fällande dom.225  

 

                                                
218 GrUU 7/2014 rd s. 5.  
219 RP 58/2013 rd s. 31 f.; Illman (2015) s. 153.  
220 Illman (2015) s. 153.  
221 Ibid. s. 158; RP 58/2013 rd s. 29 f.  
222 Illman (2015) s. 153; RP 58/2013 rd s. 31 f. 
223 Illman (2015) s. 158; RP 58/2013 rd s. 29 f.  
224 Illman (2015) s. 153.  
225 RP 58/2013 rd s. 31 f.  
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6.5 Åtalsuppgörelser i praktiken 
Avsikten med införandet av åtalsuppgörelser är inte att ett erkännande alltid 

ska leda till att förfarandet tillämpas. Om det är fråga om samlad brottslighet 

eller brottslighet som kräver omfattande bevisning förespråkas en åtalsupp-

görelse. En åtalsuppgörelse medför däremot inte processekonomisk nytta vid 

enkla eller lindriga brott där erkännandet ensamt utgör tillräcklig bevisning 

för en fällande dom. Rattfylleri är ett sådant exempel och åtalsförhandlingar 

i dessa mål skulle enbart fördröja handläggningen och istället slösa med myn-

dighetens resurser.226 Åtalsuppgörelser ska även användas försiktigt i mål 

som innefattar exempelvis komplicerade yrkanden och osjälvständiga brott. 

Det krävs också särskilda överväganden i mål med flera gärningspersoner.227 

 

Enligt Illman talar mycket för att åtalsuppgörelser blir aktuella vid vanligare 

brottslighet där fakta- och rättsfrågorna är klara.228 Han lyfter fram att förfa-

randet innebär en rad potentiella problem och risker för åklagarna, till exem-

pel att den misstänkte återtar sitt erkännande eller att målet i en erkännande-

rättegång avskrivs. Till följd av riskerna med förfarandet och att det är åkla-

garna som beslutar om åtalsuppgörelser, är Illmans gissning att åtalsuppgö-

relser inte blir särskilt vanliga.229 Han framhåller dessutom att det föreligger 

en risk för att det uppstår frågor som lagstiftaren inte har förutsett i den prak-

tiska tillämpningen.230 

 

Högsta domstolen i Finland har prövat rättsfrågor hänförliga till åtalsuppgö-

relser i två fall sedan lagstiftningen trädde i kraft. I det första avgörandet, HD 

2017:82, resulterade åtalsförhandlingen i ett domsförlag och en erkännande-

rättegång. Tingsrätten dömde till ett strängare straff än vad domsförslaget av-

såg. Domen överklagades då till hovrätten och den tilltalade återkallade sam-

tidigt sitt samtycke till en erkännanderättegång. Hovrätten övergick då till att 

                                                
226 Illman (2015) s. 147; RP 58/2013 rd s. 23.  
227 RP 58/2013 rd s. 24. 
228 Ibid. s. 147 f.  
229 Ibid. s. 162. 
230 Ibid. s. 142.  
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behandla målet som ett sedvanligt förfarande. Målet togs upp av HD som kom 

fram till att hovrättens förfarande var felaktigt. Det saknades särskilda be-

stämmelser för just denna situation och vägledning fick sökas i förarbetena. 

HD konstaterade att det inte finns någon möjlighet att återkalla ett giltigt sam-

tycke och därför skulle målet ha behandlats i en erkännanderättegång även i 

hovrätten. Erkännandet kan däremot återkallas, vilket medför att åklagaren 

återkallar domsförslaget. Denna möjlighet fanns inte i det nu aktuella fallet 

eftersom skuldfrågan vunnit laga kraft i tingsrätten. Det var enbart påföljds-

frågan som överklagades till hovrätten.231  

 

I det andra målet, HD 2018:23, erkände den tilltalade flera ekonomiska brott 

och en åtalsförhandling påbörjades. Frågan som prövades av HD rörde sedan 

straffmätningen i enlighet med den lindrigare straffskalan i 6 kap. 8 a § SL. 

HD framhöll vikten av att straffmätningen inte får bli schematisk utan att det 

ska göras en bedömning i det enskilda fallet. Vid bestämmandet av strafflind-

ringens storlek ska hänsyn tas till bland annat erkännandet och hur stora be-

sparingar som gjorts i processekonomin till följd av det.232 

 

6.6 Analys - hur har Finland utformat sina 
bestämmelser om åtalsuppgörelser 
och hur har dessa fungerat i 
praktiken?   

Finland kan sägas ha skapat en slags kompromiss när det gäller deras infö-

rande av åtalsuppgörelser. De har infört en begränsning av förundersökningen 

och möjligheten till åtalsuppgörelser. Samtidigt har de valt att behålla den 

absoluta åtalsplikten och därmed låta åtalsuppgörelsen utgöra ett undantag till 

den, likt de allmänna undantagen om åtalseftergift. Begränsningen av förun-

dersökningen och bestämmelsen om åtalsuppgörelse öppnar upp för en för-

handling vars syfte är att förhandla fram ett domsförslag som sedan prövas i 

en erkännanderättegång. Fördelarna som den misstänkte kan erhålla i utbyte 

                                                
231 HD 2017:82; Frände (2018) s. 236.  
232 HD 2018:23.  
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mot sitt erkännande är att förundersökningen eller åtalet inte omfattar samt-

liga brott och/eller att en lindrigare straffskala tillämpas vid bestämmandet av 

påföljd.  

 

Det kan, utifrån Finlands förarbeten och nuvarande reglering, konstateras att 

de har övervägt rättssäkerheten inför lagändringarna. Ett antal rättssäkerhets-

garantier har fastställt i samtliga delar av förfarandet för att tillförsäkra fort-

satt höga krav på rättssäkerhet. Vidare ställdes krav på noggranna och exakta 

bestämmelser som skapar förutsättningar för hög förutsebarhet. Förutsebar-

heten kan dessutom anses öka för den tilltalade eftersom effekterna av med-

verkan blir mer förutsägbara.  

 

En av de största riskerna med åtalsuppgörelser är risken för falska erkännan-

den och felaktiga uppgifter. För att tillförsäkra att oskyldiga inte döms har ett 

antal regler som specifikt tar sikte på falska erkännanden införts. Den miss-

tänkte ska exempelvis under hela förfarandet biträdas av en advokat. Åklaga-

ren är fortsatt bunden av sin objektivitetsplikt under åtalsförhandlingen, vilket 

motverkar denne från att utöva påtryckningar, överdriva påföljder eller föra 

fram ett domsförslag när erkännandet inte bedöms vara trovärdigt.  

 

Åklagaren har i uppgift att göra en första bedömning om erkännandet är fri-

villigt och genuint. Därefter prövas erkännandet ytterligare en gång, fast utav 

domstolen under erkännanderättegången. Det ska då vara ställt utom rimligt 

tvivel att erkännandet är just frivilligt och korrekt. Problematiken ligger i att 

det kan vara svårt för såväl åklagaren som domstolen att bedöma när ett er-

kännande är frivilligt och korrekt. I flera fall kommer ytterligare bevisning 

krävas eftersom erkännandet inte ensamt kan ligga till grund för en fällande 

dom.  

 

Åtalsuppgörelsens syfte är att effektivisera brottmålsprocessen och skapa en 

ändamålsenlig fördelning av rättsväsendets resurser. För att syftet ska uppfyl-

las krävs att förfarandet tillämpas i praktiken. Det föreligger dock en risk för 

att det uppkommer situationer i den praktiska verksamheten som lagstiftaren 
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inte tänkt på. Det exemplifierades i HD 2017:82. I det fallet kan förfarandet 

inte anses vara särskilt förutsebart och den enskilde individen drabbades av 

förfarandets brister. Nu är rättsläget klargjort, men det kommer säkerligen 

skapas fler prejudikat för att klargöra reglernas tillämpning ytterligare, såsom 

HD 2018:23. 

 

Det är emellertid svårt att bedöma åtalsuppgörelsens processekonomiska ef-

fekter och i vilken utsträckning förfarandet faktiskt tillämpas, men rättsfallen 

visar ändå att förfarandet tillämpas. Åtalsuppgörelser har troligtvis tillämpats 

i flera fall än de som har nått HD och varje resursinsparing får ändå ses som 

en vinst ur rättsväsendets synpunkt. Risken är, enligt min mening, att förfa-

randet inte tillämpas i den utsträckning som regleringen medger till följd av 

åtalsuppgörelsens ställning som undantag till den absoluta åtalsplikten. Ur 

åklagarsynpunkt får förfarandet ändå anses medföra en del risker. Eftersom 

åtalsplikten fortfarande är huvudregeln kanske ett traditionellt förfarande 

upplevs som mer säkert och därmed väljs i större utsträckning av åklagarna.  

 

Sammanfattningsvis har Finland genom sina lagändringar skapat ett mer flex-

ibelt och effektivt förfarande där den tilltalades rättssäkerhet i stor utsträck-

ning beaktas. Risker föreligger alltid, men Finland har varit måna om ett fort-

satt starkt rättssäkerhetsskydd. Skyddet kan utifrån nu berörda aspekter anses 

ha bibehållits i det nya förfarandet.  
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7 Analys  

7.1 Inledande kommentar  
I detta kapitel besvaras uppsatsens två primära frågeställningar. Debatten 

kring åtalsuppgörelser har främst koncentrerats till en avvägning mellan för- 

och nackdelar. Dessa argument redovisas inledningsvis och värderas utifrån 

Packers modeller. I kapitlets andra avsnitt utreds och analyseras om Sverige 

kan införa åtalsuppgörelser och samtidigt bibehålla ett starkt rättssäkerhets-

skydd.  

 

7.2 Vilka för- och nackdelar kan utrönas 
med åtalsuppgörelser?  

Genomgående under framställningen har en rad för- och nackdelar lyfts fram 

med åtalsuppgörelser. I såväl den svenska rättspolitiska debatten som i de 

finska förarbetena, har argument av olika styrka och relevans förts fram. 

Packer anser att straffprocessen kan analyseras utifrån hans två modeller, 

brottsbekämpningsmodellen och rättssäkerhetsmodellen. Brottsbekämp-

ningsmodellen förespråkar effektivitet, ett informellt förfarande och en skuld-

presumtion i syfte att bekämpa kriminalitet. Rättssäkerhetsmodellen föredrar 

däremot formalitet, traditionella domstolsförfaranden och oskuldspresumt-

ionen med avsikt att upprätthålla rättssäkerhet. Mot bakgrund av modellerna 

kan det konstateras att ett införande av åtalsuppgörelser innebär att brottsbe-

kämpningsmodellen får ökat genomslag i straffprocessen. De argument som 

talar mot ett införande speglar rättssäkerhetsmodellens element om att trygga 

rättssäkerheten för den enskilde individen. Det hela mynnar ut i en avvägning 

mellan effektivitet och rättssäkerhet och i vilken utsträckning dessa intressen 

ska tillgodoses under brottmålsprocessen. 

 

Fördelen med åtalsuppgörelser är främst att effektiviteten i brottmålsproces-

sen ökar. Åtalsuppgörelsen uppmuntrar till ett tidigt erkännande och förfaran-
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det leder sedan till en snabbare handläggning av målet, vilket avlastar rätts-

väsendet och sparar resurser. Åtalsuppgörelsen skapar därmed en mer ända-

målsenlig resursfördelning där fler brott och mer omfattande brott kan utre-

das. Brottsbekämpningsmodellens utgångspunkt är att största möjliga effek-

tivitet ska uppnås samtidigt som resurserna är begränsade. Brottsbekämp-

ningen är idag mer resurskrävande och ett ökat behov av effektivitet förelig-

ger. Effektivitetsvinsterna som förfarandet medför talar därmed starkt för ett 

införande av åtalsuppgörelser. 

 

Ett annat skäl som talar för åtalsuppgörelser är att förfarandet ökar antalet 

lagföringar. Det främjar straffrättens allmänpreventiva syfte och ökar sam-

hällets förtroende för rättsväsendet. Om brottmålsprocessen inte effektivt lag-

för kriminella riskeras den allmänna ordningen och fler blir benägna att begå 

brott. För att effektiviteten ska uppnås krävs emellertid att förfarandet tilläm-

pas i praktiken. I Finland har åtalsuppgörelser tillämpats, men som nämndes 

tidigare är det svårt att bedöma dess processekonomiska effekter och huruvida 

lagföringarna har ökat till följd av införandet. Samtidigt skapar förfarandet 

med åtalsuppgörelser förutsättningar för brottmålsprocessen att bli mer effek-

tiv och flexibel. Varje gång förfarandet tillämpas görs dessutom besparingar. 

Det kan i sig vara ett tillräckligt skäl för ett införande av åtalsuppgörelser.  

 

Det finns därutöver potentiella fördelar för den misstänkte med åtalsuppgö-

relser. Förutom att denne ges processuella förmåner i utbyte mot sitt erkän-

nande, innebär förfarandet en snabbare handläggning och till viss del en mer 

förutsebar brottmålsprocess. Förutsebarheten i detta sammanhang kan däre-

mot diskuteras. Visserligen blir effekterna av erkännandet mer förutsebara 

och omedelbara jämfört med den strafflindring som den svenska domstolen 

kan ge idag. I det finska förfarandet är domstolen enbart bunden till den lind-

rigare straffskalan. Det innebär att domstolen kan döma till ett strängare straff 

än det som åklagaren utlovat i utbyte mot erkännandet, vilket exemplifierades 

i det finska rättsfallet HD 2017:82. Det resulterar i att förfarandet kanske inte 

är så förutsebart som det vid en första anblick tycks vara, även om det givetvis 
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går att argumentera för att det fortfarande är mer förutsebart än ett traditionellt 

förfarande.  

 

Åtalsuppgörelser kan ses som en variant på ett informellt förfarande eftersom 

de som utgångspunkt ökar effektiviteten, minskar antalet felaktigt friande do-

mar och påskyndar lagföringen. Förhoppningen är att utredningsprocessen 

snabbt leder till ett erkännande eller till slutsatsen att personen är oskyldig. 

Dessa fördelar talar således för ett införande av åtalsuppgörelser, vilket vidare 

innebär att den brottsbekämpande funktionen prioriteras. 

 

Flertalet nackdelar och risker med åtalsuppgörelser har också framhållits. 

Dessa nackdelar speglar i första hand rättssäkerhetsmodellen. Modellens ut-

gångspunkt är att brottsbekämpningen ska vara effektiv, men inte till vilket 

pris som helst. Rättssäkerheten måste prioriteras och modellens främsta syfte 

är att minska antalet felaktigt fällande domar. Ett av de starkaste skälen mot 

åtalsuppgörelser är risken för falska erkännanden och felaktiga uppgifter. Det 

föreligger en risk för att en misstänkt erkänner för att exempelvis skydda den 

verkliga gärningspersonen eller för att bespara sig den påfrestning som en 

rättegång kan generera. Ytterligare ett argument mot åtalsuppgörelser är att 

förfarandet kan anses strida mot allas likhet inför lagen eftersom lika mål be-

handlas olika beroende på om den misstänkte erkänner eller inte. En skicklig 

advokat kan dessutom skapa bättre förutsättningar för en lindrigare påföljd 

för sin klient.  

 

En annan risk som lyfts fram är att förfarandet i praktiken kan äventyra åkla-

garens objektivitetsplikt. Ett tidigt erkännande och en tydligare partsställning 

kan försvåra åklagarens skyldighet att beakta samtliga omständigheter i må-

let, både de som talar för och emot den misstänktes skuld. Om rättssäkerheten 

prioriteras skulle en traditionell rättegång, där samtliga rättssäkerhetsgaran-

tier aktualiseras, förespråkas framför åtalsuppgörelser eftersom förfarandet 

medför flera risker för den enskildes rättssäkerhet.  
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Mot bakgrund av ovan nämnda argument kan det konstateras att ett införande 

av åtalsuppgörelser skulle kräva en rad överväganden. Argumenten får vägas 

mot varandra för att kunna bedöma om förfarandet är lämpligt eller inte. För 

Sveriges del förutsätter ett införande av åtalsuppgörelser att rättssäkerheten i 

hög grad fortsatt kan upprätthållas.  

 

7.3 Kan Sverige införa åtalsuppgörelser 
och samtidigt bevara de högt ställda 
kraven på rättssäkerhet?  

De fördelar och nackdelar som har tagits upp avseende åtalsuppgörelser visar 

motsättningen mellan rättssäkerhet och effektivitet som Packer tidigare har 

identifierat. Frågan blir därmed var på skalan Sverige befinner sig och vilket 

håll rättsutvecklingen ska gå mot. Det behöver inte heller vara så svart och 

vitt som Packer utrycker dessa funktioner. Det differentierade funktionstän-

kandet utgår från att straffprocessen delas upp i olika skeden och att straff-

processens funktioner kan variera under dessa. I detta hänseende förespråkas 

att de båda intressena förenas för att skapa ett system som är såväl effektivt 

som rättssäkert.  

 
I dagens svenska rättsordning saknas bestämmelser kring åtalsuppgörelser. 

Sverige har förhållit sig restriktiv till en brottmålsprocess med fler dispositiva 

inslag, även om det kan utläsas tendenser till ett mer positivt synsätt. Under 

förundersökningen är den främsta funktionen brottsbekämpning. Förunder-

sökningen är till stor del inkvisitorisk till sin karaktär och flera rättssäkerhets-

ventiler har förts in för att skapa balans. För att öka effektiviteten har sedan 

tidigare bestämmelser om exempelvis förundersökningsbegränsning, åtalsun-

derlåtelse och strafföreläggande införts. Dessa undantag har successivt utvid-

gats under årens lopp och en ytterligare utvidgning hade därför inte varit helt 

främmande. Ett förfarande med åtalsuppgörelser kräver däremot mer omfat-

tande förändringar av nuvarande lagregleringar.  
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Åtalsplikten har i svensk rätt en stark ställning med syfte att upprätthålla lik-

het inför lagen och förutsebarhet. En absolut åtalsplikt hindrar dock inte ett 

införande av åtalsuppgörelser. Likt Finland kan Sverige behålla den absoluta 

åtalsplikten och låta åtalsuppgörelsen bli ett undantag, även om det i realiteten 

blir mer likt en relativ åtalsplikt. Det krävs dock att rättsreglerna utformas 

tydligt och noggrant för att upprätthålla förutsebarheten. Åtalsplikten syftar 

till att trygga allas likhet inför lagen och motverka godtyckliga beslut och 

därav ställs höga krav på utformningen av och förutsebarheten i undantagen. 

Ett sådant förfarande kräver övervägningar kring dess förenlighet med lega-

litetsprincipen, men något principiellt hinder tycks inte föreligga.  

 

I det svenska förundersökningsförfarandet kan det uttydas hur både effektivi-

tet och rättssäkerhet får genomslag. I de svenska förarbetena och i doktrin har 

bristande rättssäkerhet konstant ansetts väga tyngre än de effektivitetsvinster 

som åtalsuppgörelser medför. Sverige kan följaktligen anses värdera straff-

rättens rättssäkerhetsfunktion högt. Trots det kan Sverige ändå anses ha väl 

avvägda bestämmelser där effektivitet och rättssäkerhet korrelerar och det 

utesluts inte att detsamma går att uppnå avseende åtalsuppgörelser.  

 

Europadomstolen och dess praxis har utvecklat ramarna för åtalsuppgörelser 

för svenskt vidkommande. Dessa kriterier måste beaktas och kan läggas till 

grund för ett införande av åtalsuppgörelser i svensk rätt.  Mycket inspiration 

kan sedan hämtas från den finska regleringen och lärdom kan fås av deras 

erfarenheter. Finland har visat att riskerna med förfarandet kan motverkas ge-

nom bestämmelser som tryggar rättssäkerheten. På så sätt kan rättssäkerheten 

bibehållas utan att det hämmar effektiviteten.  

 

Risken för falska erkännanden och att oskyldiga döms är något som Sverige 

anser utgöra en stor rättssäkerhetsrisk. Finland har motverkat risken genom 

flertalet rättssäkerhetsgarantier. En första rättssäkerhetsgaranti är att den 

misstänkte som huvudregel biträds av en advokat. Advokaten hjälper den till-

talade att bedöma om det ligger i dennes intresse att ingå en uppgörelse med 

åklagaren och säkerställer att den misstänkte känner till sina rättigheter och 
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konsekvenserna av åtalsuppgörelsen. Vidare omfattar åklagarens objektivi-

tetsplikt åtalsuppgörelsen. Objektivitetsplikten bidrar till att minska risken för 

att åklagarna utövar påtryckningar och tvång i syfte att framkalla ett erkän-

nande. Principen bidrar till att hindra åklagaren från att ingå åtalsuppgörelser 

i fall där åklagaren misstänker att erkännandet inte är uppriktigt. Det innebär 

vidare att oskuldspresumtionen bevaras.   

 

En annan risk som lyfts fram är att åklagarens objektivitetsplikt äventyras 

genom att ett tidigt erkännande i praktiken kan påverka åklagarens oberoende. 

Skulle det uppstå brister i detta skede, tillförsäkras rättssäkerheten ändå ge-

nom att erkännandet och dess frivillighet prövas ytterligare en gång av dom-

stolen under erkännanderättegången. Att förfarandet genomgår en tillräcklig 

domstolsprövning är dessutom ett krav från Europadomstolen.  

 

I grövre mål ska viss utredning styrka erkännandets frivillighet och korrekt-

het. Det kan diskuteras huruvida ett sådant krav på utredning hämmar effek-

tiviteten i förfarandet. Syftet med åtalsuppgörelsen är att den ska grunda sig 

på parternas samförstånd och knapphändigare material. I detta fall får däre-

mot förfarandets effektivitetsfunktion till viss del stå tillbaka till fördel för 

rättssäkerheten. Det är för rättsosäkert att låta erkännandet ensamt ligga till 

grund för en fällande dom och avvägningen är även förenlig med den nuva-

rande svenska synen på ett erkännande. Erkännanderättegången ställer däre-

mot inte lika höga krav på utredningen, utan den kan begränsas till det mest 

väsentliga.  

 

Ytterligare en aspekt är att strafflindringen inte får vara oskäligt lindrig. 

Strafflindringen kan i sådana fall ses som en påtryckning för att erhålla ett 

erkännande. Det blir en svår avvägning eftersom strafflindringen å ena sidan 

inte får vara för förmånlig då det kan anses vara en påtryckning. Å andra sidan 

måste den vara tillräckligt gynnsam för att få den misstänkte att anse att med-

verkan är värd det som ges i utbyte. Svensk rätt har begränsade straffskalor 

och i praktiken skulle kanske en strafflindring handla om någon månads fäng-
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else i minskat straff. Det är tillfredsställande ut rättssäkerhetssynpunkt ef-

tersom risken för påtryckningar minskar, men effektiviteten kanske inte får 

fullt genomslag. Åtalsuppgörelsen förutsätter även att den misstänkte vill er-

hålla processuella fördelar. I SOU 2017:7 framhålls att den svenska advokat-

kåren ställer sig tveksamma till att den misstänkte kommer vilja medverka 

trots löften om processuella fördelar. Frågan är då om strafflindringen vid ett 

införande av åtalsuppgörelser är tillräcklig för att öka kriminellas benägenhet 

att medverka i utredningen.  

 

Det går dock inte att säkerställa att ett erkännande alltid är frivilligt och san-

ningsenligt. Ett 100 % rättssäkert system går inte att uppnå, varken i vår nu-

varande rättsordning eller i en rättsordning med åtalsuppgörelser. Det som 

kan fastställas är att ett införande av åtalsuppgörelser innebär en rad avväg-

ningar kring straffprocessens brottsbekämpningsfunktion och dess rättssäker-

hetsfunktion. Packers modeller ska verka som analysverktyg och ingen av 

modellerna ska ses som ett ideal. Rättssäkerhet och effektivitet kan uppfattas 

som varandras motpoler, men de kan även korrelera med varandra och först 

då kan ett rättssäkert och effektivt förfarande säkerställas. I en sådan rättsord-

ning ökar dessutom de materiellt riktiga domarna. Först då bibehålls förtro-

endet för rättsväsendet eftersom såväl felaktigt friande domar som felaktigt 

fällande domar annars missgynnar förtroendet.  Ett förfarande med åtalsupp-

görelser kan tillgodose statens behov av en effektiv brottsbekämpning och 

den enskilde medborgarens behov av att skyddas mot rättsliga övergrepp från 

staten.  

 

Utifrån de aspekter som har berörts inom ramen för denna framställning kan 

det konstateras att förutsebarheten och därmed den formella rättssäkerheten 

kan upprätthållas genom tydliga materiella villkor för att inleda, genomföra 

och avsluta ett förfarande med åtalsuppgörelser. Den materiella rättssäker-

heten kan sedan tillgodoses genom etiska överväganden som tryggar mänsk-

liga rättigheter och främst rätten till en rättvis rättegång. Det föreligger därför 

förutsättningar för Sverige att effektivisera brottmålsprocessen genom att in-

föra åtalsuppgörelser, utan att det sker på bekostnad av rättssäkerheten.  
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8 En framåtblick    
När frågan om ett införande av åtalsuppgörelser dras till sitt yttersta koncen-

treras den till om vi vill ha en rättsordning där rättvisan är förhandlingsbar. 

Ska Sverige ha en rättsordning som tillåter att åklagaren och den tilltalade 

förhandlar om åtal, skuld och påföljd? I ett samhälle där allt fler brott blir mer 

komplicerade och resurskrävande krävs förändringar för att upprätthålla 

brottsbekämpningens effektivitet. Risken är annars att resurserna inte räcker 

till och resultatet blir att allt fler brott inte utreds. Visserligen går det att argu-

mentera för att den enklaste lösningen är att tillföra mer resurser till rättsvä-

sendet. Det kan däremot ifrågasättas om det vedertagna tillvägagångssättet är 

det mest lämpliga när utvecklingen artar sig mot en mer avancerad och grän-

söverskridande brottslighet. Förslagsvis är då en förändring som genererar 

ökad effektivitet att föredra och mer förenlig med den utveckling som vi ser 

idag. 

 

Sverige har som tidigare nämnts värderat åtalsplikten högt. Den har däremot 

successivt utvidgats genom flertalet undantag vars syfte har varit att öka ef-

fektiviteten. Sverige kan inte heller anses avfärda förfarandet med åtalsupp-

görelser helt. Det har inte gjorts någon omfattande utredning kring åtalsupp-

görelser, men det har uttryckts i den rättspolitiska debatten att åtalsuppgörel-

ser är något som bör övervägas i större utsträckning i svensk rätt.  

 

Ett förfarande liknande Finlands skulle för svensk del innebära en möjlighet 

för åklagaren och den tilltalade att tillsammans förhandla fram och avfatta ett 

domsförslag. Den tilltalade erkänner brottet eller medverkar i utbyte mot pro-

cessuella förmåner. Domsförlaget godkänns eller avskrivs sedan av domsto-

len och påföljden bestäms inom ramen för en lindrigare straffskala. Genom 

förfarandet tillförsäkras Europadomstolens grundläggande krav på att uppgö-

relsen ska accepteras frivilligt, att avtalet ska genomgå en tillräcklig dom-

stolsprövning samt att tillräckliga skyddsåtgärder har vidtagits för att mini-

mera maktmissbruk. Allt fler länder i Europa har infört åtalsuppgörelser och 
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få skulle förmodligen definiera dessa länder som rättsosäkra. Med noggranna 

och exakt formulerade bestämmelser kan rättssäkerhet och effektivitet uppnås 

samtidigt; det ena behöver inte utesluta det andra. Statens önskan att effekti-

visera brottmålsprocessen kan tillgodoses samtidigt som den enskilde indivi-

dens rättssäkerhet tillförsäkras.  

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag uppmana den svenska lagstiftaren till 

att inspireras av den finska regleringen och i större utsträckning överväga att 

införa ett förfarande med åtalsuppgörelser. Det skulle för Sveriges vidkom-

mande leda till en mer flexibel och effektiv brottmålsprocess som är anpassad 

efter den nuvarande samhällsutvecklingen. Jag är dessutom övertygad om att 

debatten kring åtalsuppgörelser är långt ifrån över. I en nära framtid kommer 

förfarandet säkerligen diskuteras ytterligare och Finlands införande av åtals-

uppgörelser lär säkerligen ge avtryck i den rättspolitiska debatten i Sverige.  

 

För att avslutningsvis återgå till uppsatsens syfte är frågan huruvida Sverige 

bör införa åtalsuppgörelser. Handläggningen av brottmål är i behov av ökad 

effektivitet och jag tror att ett förfarande med åtalsuppgörelser kan tillgodose 

det behovet. Ett införande av åtalsuppgörelser förutsätter att rättssäkerheten 

inte hämmas. Utifrån de aspekter som har berörts i framställningen kan ett 

sådant förfarande åstadkommas genom väl övervägda regleringar där rättssä-

kerhet och effektivitet beaktas och gemensamt uppnås. Svaret är därför att 

Sverige bör överväga att godta en förhandlingsbar rättvisa och ett införande 

av åtalsuppgörelser i svensk rätt.  
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